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Fault Controlled Slumping in Lake Lisan Sediments - Massada
Plain
Agnon, A.,t Marco, S.l,2
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
Intraformational slumps in Lake Lisan deposits have previously been associated with
seismotectonic activity, though lack of direct evidence has impeded inference of
paleoseismicity. We report field evidence for faulting that controlled sedimentary
slumps at the bottom of Lake Lisan. The disturbed section is close to the base of the Lisan
Formation in Massada Plain, and consists mostly oflaminated chalk and clay. Faults that
displace the base of the exposed section by 0.5-2 m are unconformably overlain by
continuous beds. The down-thrown block shows intraformational folds, the axes of
which parallel the adjacent fault planes. These folds have amplitudes and wavelengths
of up to 1m. Axial planes dip towards the fault plane, sugggesting transport in the
opposite direction. The folding is more intense close to the fault planes, with
disharmonities and overturned beds.
The folded layer is overlain and, in places, truncated by a "mixture" layer up to 0.2 m
thick. This "mixture" seems to consist of the detrital and authigenic components of the
chalk, otherwise differentiated to varves. Fragment of the white varves (chemically
precipitated aragonite), up to 1 em long, are observed in places in the "mixture" layers.
Each of the faults can be traced to at least one "mixture" layer on top of the folded
sequence in the downthrown block.
The faults are normal to vertical, and display a wavy surface in a vertical section in
places. The faults strike dominantly 340-350°. We traced four parallel fault planes,
spaced at about 15 m, along over 100 m in the field. The largest displacement is on the
westernmost fault (2 m), that throws the eastern block down. The eastern faults throw
0.5-1 m antithetically (western block down), hence forming a graben. A single fault plane
which strikes 050° throws down the southern block about 1 m.
We interpret these observations as follows: faulting has repeatedly generated
morphological steps at the bottom of Lake Lisan. The sediments behaved according to
their degree of lithification and the distance from the interface: sufficiently compacted
beds simply faulted; soft but cohesive beds from the lifted block slumped to the lowered
block while folding; the least compacted (during the faulting event), uppermost beds,
lost cohesion and their constituents returned to suspension during faulting. The overall
picture suggests that slumping was triggerred by tectonic faulting and further research
on these outcrops may contribute to a quantitative history of faulting in the Lisan basin.
If slumping is triggerred by prominent earthquakes then the "mixture" layers, being at
the water-sediment interface, should correlate over large distances. This can be tested
by current dating methods.
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Diatoms, Foraminifers, and Ostracods in the Ubeidiya
Formation (Jordan Valley) and their Paleological Implications
Almogi-Labin, A.,t Siman-Tov, R.,t Rosenfeld, A.,t Debard, E.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Centre des Sciences de la Terre, Universite Claude Bernard LYON1, F-69622
Villeurbanne Cedex, France

Microfossils of the Ubeidiya site in the Jordan Valley, a Pliestocene lake-edge deposit
which has yielded a rich vertebrate fauna and an early Acheulian lithic industry, were
studied in two selected sections. Of the foraminifera, only Ammonia beccarii tepida and
Ammonia beccarii cf. parkinsoniana were found at the base of the Lower Limnic Cycle (Li).
Diatoms were found in the lower and upper parts of Li. Ostracods were found
throughout the section. In each of the groups, diatoms and ostracods, two distinct
salinity assemblages were identified. Assemblage 1 represents freshwater (to oligohaline?)
salinity «5 %0) and assemblage 2 represents a mesohaline range (5-30 %0). Ammonia spp.
were found only within the mesohaline range. According to the microfossil sequence the
Li cycle of the Ubeidiya Formation was deposited in a freshwater lake with mesohaline
phases during its early and late stages. Reworked Paleogene foraminifera are abundant
in the intermediate (freshwater to mseohaline) stage pointing to strong fluviatile
activity, possibly associated with turbidity which reduced diatom productivity.
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Use of Soils and Colluvial Deposits in Analyzing Tectonic
Events - the Southern Arava Rift, Israel
Amit, R.,t Harrison, J.B.J./ Enzel, Y.,! Porat, N.3
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2. Dept. of Geosciences, New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro,
NM 87801, USA
3. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
An essential part of determining the seismic hazard of an area is to identify the
paleoseismicity of existing faults. In non-consolidated sedimentary material, under
extremely arid climatic conditions and where there is no suitable material for radiometric
dating methods, two methods were developed to identify different faulting events:
1. Analyzing colluvial units along fault scarps and terrace risers; 2. Using soils as a
relative dating tool.
Soils and colluvial stratigraphy along fault scarps differ clearly from those on terrace
risers in the Nahal Shehoret alluvial fan, southern Arava. Several colluvial units were
found on the fault scarp whereas only two were found on the terrace risers. The colluvial
units on the fault scarp are triangular in shape, and those on the terrace riser are bowl
shaped. Cumulic soils indicating continuous deposition were found on the terrace riser
whereas episodic deposition producing buried soils characterized the fault scarp
colluvium. The soils and the sedimentary composition of the colluviation processes
resulting from several tectonic events, whereas those on the terrace scarp suggest low
erosion rates.
A reasonable similarity was found between the age of surfaces by OSL, scarp degradation
modelling and soil development. Thus, soils can be used to give an estimated age of a
faulted surface, a maximum estimate of the age of scarp age, and the recurrence intervals
of faulting events. Only by exposing the colluvium however can the complete record of
scarp activity be obtained.
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Plio-Pleistocene Tectonic Deformation - A Key to Dividing
the Continental Dead Sea Group in the Negev and the Arava
Valley
Avni, Y.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Morphotectonic and morphostratigraphic research was carried out during the last years
in the Paran and the Neqarot drainage basins and the margin of the Arava Valley.
Consequently, several morphostratigraphic units that developed in the region during
the Pliocene and the Pleistocene have been differentiated. The key unit among these is
the Arava Conglomerate, that differs from the others in its morphostratigraphic position
and sedimentological characteristics. Intensive study, focusing on the reasons for the
degeneration of this drainage system, demonstrates the role played by the PlioPleistocene tectonic deformation. The tectonic system of the region has two main
components:
1. A fault system of sub-parallel fault lines, striking N 35-40"E, that vertically displace the
fluvial-lacustrine units of Arava Conglomerate by more than 100 m. The faults create
tilted blocks, grabens and horst structures, widespread in the central and southern
Negev.

2.A regional eastward tilt that affected more than 4000 km2 tilted the central and
southern Negev 1-2°. The total tilting exceeds several hundred meters. The tilting is a
result of the young subsidence of the Arava basin, and the contemporaneous uplift of
the central Negev mountains relative to the Arava and the Wadi EI-Arish basins, on both
sides of the uplifted area.
The tectonic activity changed the inclination regime in the whole area and led to the
generation of the Arava Conglomerate drainage system.
The wide area that was affected by the tectonic deformation enables differentiating the
continental section of the Dead Sea Group in the region into two principal units:
1. Pre-tectonic. It is proposed that this unit be referred to as the Arava Formation.
2. Post tectonic units.
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The Baraq - Zihor - Zenifim Fault: A Plio-Pleistocene Fault
Line across the Southern and Central Negev
Avni, Y.,t,2 Frieslander, U.,3 Bartov, Y./ Ginat, H.,t Garfunkel, Z.l
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
3. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
A prominent fault line, about 70 km long, is clearly recognized within the PlioPleistocene N 30-40 E fault system crossing the Central and Southern Negev. The fault
line was divided into several segments:
The Baraq fault: From Zofar to the Paran "bottle neck". The Fault line is vertical to
normal, alternating with steep flexures. In Ramat Baraq and Ramat Zofar, a few parallel
faults created several horst and graben structures. In most cases, the eastern block is
downfaulted 150-100 m. Only at the northern segment of Ramat Orner the western block
is downfaulted. A displaced Arava Conglomerate valley indicate that the faulting took
place after the deposition of the Arava Conglomerate in the Late Pliocene - Early
Pleistocene. The Baraq fault is clearly identified as a wide tectonic deformation zone in
the seismic reflection lines in the Arava Valley near Zofar.
Near the junction between the Baraq and the Paran faults, a number of minor parallel
fault planes appear. A cluster of epicenters which had been recorded within the last ten
years, as well as open fractures and collapse of massive boulders indicate a recent
activity, associated with left-lateral motion.
Zihor fault: located south of the Baraq fault, between the Nahal Zihor and Ramat Ovil.
The vertical displacement along the Fault is about 100 m. In the upper part of Nahal
Zihor, faulting of young Pleistocene terraces has been discovered. Another segment, the
Mitzpe-Paran - Zuki-Zihor is located some 3-4 km to the east of the main fault. A narrow
graben developed between these faults, is a part of the graben system of the Southern
Negev (Ovda and Sayarim Grabens).
Zenifim fault: A 10 km reverse fault is located on the eastern flank of the Zenifim
anticlinal structure. The Arava Conglomerate was deposited within valleys incised on
both sides of the anticlinal structure. A tectonic eastward tilt, postdate the deposition of
the Arava Conglomerate, tilt the Zenifim anticlinal structure and emphasize its
asymmetric structure. The anticlinal axis and the fault line continue to the Gebel Sueiqa
structure in Eastern Sinai.
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Late Triassic - Early Jurassic Magmatism in Southeastern
Makhtesh Ramon, Israel
Baer G./ Heimann, A.,tWeinberger R.,t.2 Mussett A./ Sherwood G. 4
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem,91904Jerusalem
3. Department of Earth Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK
4.School of Biological and Earth Sciences, Liverpool John Moores University,
Liverpool, UK
Intrusive and extrusive igneous rocks are exposed in Makhtesh Ramon, southern Israel.
Radiometric dating of these rocks in the past enabled identification of several magmatic
events, all during the Early Cretaceous. New basaltic outcrops, more massive and less
altered than the Cretaceous basalts, have been recently identified near 'En Saharonim
(coords. 1441/0022). Several noncontinuous outcrops are scattered in an area of about
400x400 m, within the gypsum layers of the Upper Triassic Mohila Formation. No
baking effect has been found in the overlying layers, and it is therefore suggested that
the rocks are not intrusive but have been formed as flows. The rocks average 46.8% Si02,
14% ~03' 9.3% CaO, 10.2% MgO, 2.7% Nap, and 0.7% ~O, which according to the
classification of Le Bas et al. (1986) fall in the basalt field. They show porphyritic textures
with 10% to 20% olivine phenocrysts 0.2 to 1 mm large.
Two samples from one outcrop were dated by the 4OArf39Ar method, one in the
geochronological laboratory of the University of Liverpool and the other in the Geological
Survey ofIsrael. Two samples from two additional outcrops were dated by K-Ar method
in the Geological Survey of Israel. The ages obtained are 207±4 Ma (at the Geological
Survey) and 215±5 Ma (Liverpool), i.e., Late Triassic or Early Jurassic. The difference
between the results of the two laboratories is partly due to different calibration of
international standards. Recalculation of the age obtained by the British laboratory, with
the standards used in the Geological Survey yields an age of 212±5 Ma.
Paleomagnetic measurements were carried out on 12 samples from two sites. Since the
number of measured sites is too small to average the secular variations, a paleomagnetic
pole was not calculated. However, the directions infer that the area was located close to
the equator during that period.
As basalts in general occupy areas larger than a few hundred meters, we expect that
more occurrences of this basalt may be found in Makhtesh Ramon or its vicinity. Such
volcanism has been unknown in southern Israel until now. The chemical and age
similarities with the Asher Volcanics of northern Israel suggest that they are part of the
same volcanic phase.
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Block Rotation in the Fari'a Anticline, Eastern Shomeron
Baer, G., Mimran, Y.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
A sequence of sedimentary and volcanic rocks of Jurassic to Recent age is exposed at the
core and along the flanks of the Fari'a anticline in northeastern Shomeron. The NEtrending anticline is crossed by several major NW and NNW-trending faults which form
a series of horsts and grabens. Most of these faults are restricted to the Fari'a anticline
and do not continue northwestward or southeastward into the adjacent Shekhem and
Sartaba synclines. The NNW-trending faults have been found to be younger (Shaliv et
al., 1991). Paleomagnetic and structural studies have indicated that block rotation about
vertical, as well as about inclined axes, played a major role in the deformation of the
margins of the Dead Sea rift in northern Israel (Ron et al., 1984, 1990; Heimann, 1990).
A preliminary paleomagnetic analysis of the northeastern Fari'a anticline was carried
out to test the possibility of block rotation in that area as well. The mean declination of
Early Cretaceous basalts from the anticline core deviates counterclockwise by 22.6<:t9.4°
with respect to the expected Early Cretaceous direction; the mean inclination is similar
to the expected direction. The sense of devia tion is similar to tha t of the Tiberias, Korazim
and Mt. Hermon provinces, whereas the amount of deviation differs from one province
to another. The Late Miocene basalts from the eastern anticline flank show directions
which are essentially similar to those expected for the Late Miocene.
These results may be interpreted in two ways: (1) block rotation in northeastern
Shomeron terminated before the Late Miocene; (2) block rotation may have occurred
after the Late Miocene but is limited to the domain of NW trending faults at the core of
the Fari'a anticline and does not occur at the anticline flanks. This interpretation is
supported by the observation that the NW trending faults are also limited to the anticline
and do not extend northwestward or southeastward.
Both interpretations require right lateral displacements along the NW-trending faults.
No direct evidence supporting such displacements have been found so far.
Counterclockwise rotation in the Fari' a anticline should be accompanied by elongation
in the NW direction and shortening in the NE direction. It is speculated here that the NE
shortening is expressed by the formation of a triangular gap" in the form of the Bet
She' an Valley, whereas elongation in the NW direction is expressed by narrowing of the
Jordan Valley southeast of the Fari'a anticline and by the development of the steep
flexures on both flanks of the anticline. The assumed boundaries of the domain under
discussion are the belts of Mt. Scopus Group chalk on the anticline flanks.
II
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Determination of Flow Directions in Israeli Basalts by
Anisotropy of Magnetic Susceptibility: Preliminary Results
Baer, G.,t Palmer, H.C.,2 Heimann, A./ Aharon, LY
I.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Department of Geophysics, University of Western Ontario, London, Ontario,
Canada
3.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Magnetic susceptibility [K] is defined by M = [K] x H, where M is the induced magnetism
of the rock, and H is the inducing magnetic field. Magnetic susceptibility is generally
anisotropic and is expressed by a second order symmetric tensor (ellipsoid). In a single
magnetic mineral, the maximum susceptibility usually coincides with its long axis. The
anisotropy of the magnetic susceptibility (AMS) in the rock is caused by preferred
orientation of anisotropic magnetic minerals. It may thus be utilized for inferring
preferred orientations in the rock, which may be caused by flow or by weak tectonic
deformation. Elongated minerals tend to align parallel to flow direction, and thus, the
long axis of the susceptibility ellipsoid may indicate this lineation.
To evaluate the use of AMS measurements for the determination of flow directions in
Israeli basalts, we chose examples of lavas where flow directions were clear from
morphologic considerations and dikes in which the flow directions were inferred
independently. AMS measurements were carried out at the University of Western
Ontario, Canada, and at the Geological Survey ofIsrael. The AMS results were compared
with the field evidence.
'En Zivan basalt, which flowed along an azimuth 281 ° trending riverbed from the Golan
Heights to the Hula Valley, showed a maximum susceptibility direction of 0.4° / 315°,
a deviation of 35° from the riverbed direction. 'En Zivan basalt that flowed from Har
Odem in a direction of 1400, showed a maximum susceptibility direction of 32.5° / 154°,
deviating by 14° from the expected direction. A horizontally propagating 300°-trending
dike in Makhtesh Ramon showed a maximum susceptibility direction of 6.8° / 308°, and
a 9oo-trending dike in Tel Agol (near Giv'at Hamore') showed a maximum susceptibility
direction of 53° / 087". The flow direction in that dike may be estimated from the AMS
results to be oblique.
These preliminary results show a reasonable agreement between field and AMS
directions, and indicate that AMS measurements could be utilized for inferring flow
directions and locations of eruptive centers where the field evidence is not so clear.
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Geochemical Evolution of Water in Karstic Terrains - Soreq
Cave
Bar-Matthews, M.,t Ayalon, A.,t Sass, E./ HaIicz, L.l
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Ground waters percolating downward through the vadose zone the Soreq Cave via two
main mechanisms: water dripping down stalactites slowly and constantly throughout
the year, and fast-dripping water entering the cave only during the winter rainfall
seasons.
Both water types are saturated with respect to calcite, and contain dissolved inorganic
carbon (DIe) with concentrations of 5-11 mM, and Ca 0.75 - 1.75 roM .813C of the
dissolved carbon ranges from -14.5 to -12 %0 PDB. The isotopic composition and the CO2
content indicate that the water absorbed CO2 from the soil, and dissolved the country
rock during their downward migration. Mg/ Ca and Sr / Ca molar ratios are in the range
0.5 to 2.0 and 0.5 to 2.0*10-3 respectively. These ranges are consistent with petrographic
evidences showing calcite deposits in voids, causing the solutions to be depleted in Ca
and the ratios to increase. At the beginning of the rainy season, HC03-and Ca 2+ contents
in the fast-drip water reach the highest values observed in the cave, 7.4 and 2.5 roM
respectively. This water contain also the highest contents of dissolved salts, suggesting
that the first rains flush downward material which had accumulated in soils and fissures
during the summer.
During the winter, the oxygen isotopic composition of the two water types reflects the
average composition of the rain, and are similiar to the springs in the area (8180=-6%0
SMOW). During the dry seasons the 8180 values of the stalactite-dripping water are
higher (up to -3.5'Yoo) due to evaporation processes in the vadose zone.
The chemical composition of the water accumulating in pools within' the cave is a
function of the composition of the two water types, and their modification by dissolutionprecipitation processes of carbonate minerals. Pools receiving their waters mainly from
fast dripping sources show significant seasonal variations, whereas pools getting their
water from a stalactite-dripping source are chemically uniform. Pools that are fed by
water flowing from higher parts of the cave reflect both the source water types and
modifications by precipitation of carbonate minerals. In pools where deposition of
calcite is not taking place, Mg/Ca and Sr/Ca ratios are similiar to those of their source
water. In contrast, in pools where recent deposition of calcite occur, these ratios can
reach values as high as 4.5 and 4.5*10-3respectively, and they are linearily and positively
correlated with each other. In the deepest part of the cave, recent deposition of various
carbonate minerals - aragonite, high Mg-calcite and protodolomite cause these ratios to
deviate from the described linearity.
01SO values in the pools are seasonally dependent. The lowest 8180 values are obtained
during the peak of the rainy season and they rise gradually towards the autumn.
Variations in the average annual composition between rainy and dry years are also
observed. Consequently rainy years are reflected in lower 8180 values.These differences
are recorded in the carbonate minerals deposited from these pools and thus can serve
as a paleoclimatic tool.
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Infrastructure Surveys, Mapping, and Identification Using
Ground Penetrating Radar (GPR)
Beck, A., Ronen, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
During the past year the Institute for Petroleum Research and Geophysics has carried
out several ground penetrating radar surveys throughout Israel. The aim of most of
these surveys was to identify and map cavities and karsts at building sites by way of
hazard prevention and to assist in planning the building foundations. Other surveys
were designed to map the subsurface of roads and runways in the framework of a
comprehensive renewal project including observation drillholes, core drillholes and so
on.
The surveys were carried out using the SIR-10 radar system, manufactured by GSSI,
USA, which provides interpretations of the subsurface at high resolution and at various
depths depending on the type of antenna used and on the electrical properties of the
surveyed area. The above surveys were carried out using the 1 GHz antenna which
facilitated surveys of a section up to 1 meter in depth and identification of layers up to
10 cm thick. Changes in the subsurface can be identified as well as various thicknesses
and lateral alterations which are shown by changes in the electromagnetic signals.
Correlations between radar survey sections and borehole findings enable construction
engineers to design renewal programs suitable for particular stress loads.
Surveys for identification and mapping of karst cavities were carried out using the 100
and 500 MHz antenna, providing interpretation of sections to a depth of 3-4 meters and
10-15 meters, respectively. Changes in rock type along the length of the section were
found in areas characterized by massive or compacted rocks as compared to areas of
worn (eroded) rocks. Karst feedlines full of clay, karst spaces developing into cavities as
well as faults and cracks were found. Early identification and mapping for structures
such as tunnels, roads or public buildings are most important, particularly in hilly
regions where karst cavities endangering the stability of structures can develop.
Radar surveys are inexpensive, fast and efficient as compared to other geophysical
methods and are an important tool in safe modem structure design.
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On the Discrepancy between Base Kurkar Group and Base
Coastal Aquifer in the Southern Sharon - Results from
Seismic Profiles
Ben-Gai, Y. , Gilad, D.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
The Hydrological Service, P.O.B. 6381, 91063 Jerusalem
The coastal aquifer, composed of Quaternary deposits in the coastal plain oflsrael, holds
about one quarter of the annual water consumption in the country. Many wells have
penetrated the aquifer to various depths, but only a few reached its base. Information
from these wells shows that the aquifer comprises several depositional cycles which can
be linked to quaternary glacial and interglacial periods. At a time of glaciation and lower
sea level, continental clay layers were deposited on the exposed coastal plain, while at
the time of melting and rising sea levels, marine calcareous sandstones were deposited.
Systematic divisions of the Pleistocene section into groups and formations have been
suggested by various researchers since the 1930s. On the other hand, a functional
division of the coastal aquifer into subaquifers is used by hydrologists. The difference
between these approaches results in a misfit between the stratigraphic definition of the
Kurkar Group and the hydrographic definition of the base of the aquifer. The "Dan"
Member, comprising the lower unit of the Kurkar Group, is regarded by hydrologists
as part of the Saqiye due to its facial resemblance.

High resolution seismic profiles collected recently in the southwestern Sharon indicate
that the base of the "Dan" Member is a prominent and continuous reflector, even more
so than the base of the D sub-unit, the lower calcareous sandstone. This may suggest that
the "Dan" Member followed a major global drop in sea level in the Lower Pleistocene.
Differences in compaction are probably sufficient to cause a strong reflector between the
"Dan" Member and the underlain Saqiye Group.
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An Event-Stratigraphy Approach to Eocene Lithostratigraphy
in Israel
Benjamini, C.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, 84105
Beer Sheva
Standard stratigraphic procedure is to apply formal lithostratigraphic nomenclature to
rock units of consistent lithology which, prior to erosional or structural discontinuity,
were originally physically continuous. Eocene limestones and chalk sections in Israel
have presented formidable obstacles to formal subdivision, as repetitive lithologies and
rapid interfingering are common. Differences between limestone subunits are subtle,
and chalks, even more so. Rarely can integrative units be distinguished from one another
on the basis of lithologic criteria alone.
Recent advances in sequence stratigraphy suggest additional tools. Depositional
sequences and their boundaries are viewed as the response of the sedimentary
environment to eustatic, epeirogenic,local tectonic, or thermal stimulus. The individual
depositional cycle is distinguished vertically from others by recognition of the nature
and position of the bounding event. The iterative lithologies of the depositional
sequence may then be considered a natural extension of deposition governed by
oscillations of relative sea level.
The Eocene of Israel may be viewed as a vertical series of depositional units along a
paleocontinental shelf. The depositional environment and thickness of subunits is
governed by paleotopography, relative sea level change, tectonic stress, and the
complexities of subsidence history. A more genetic approach to lithostratigraphic
subdivision of Eocene rocks of Israel can be based on an event history of the depositional
basin. However the correct assignation of rock units becomes dependent on precision of
time-correlation.
Biostratigraphy has been used to reconstruct physical continuity of rock units in the
Negev and Jordan Valley, although strictly speaking, the time of deposition is not part
of their definition. Additionally, rock bodies at Gilboa and Shechem may be placed
within the context of a regional geologic event stratigraphy. Ultimately, a unified
lithostratigraphic scheme can be extended to wherever both the lithology and the event
history persist.
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Assessment of Hydraulic Parameters in the Kinneret Basin
Bergelson, G., Nativ, R.,t Bein, A.2
1.The Seagram Center for Soil and Water Sciences, The Hebrew University of
Jerusalem, 76100 Rehovot
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
A simulation of groundwater flow and solute transport to Lake Kinneret requires data
on the hydraulic parameters (Le. permeability, storativity, porosity) of the surrounding
aquifers. However, pumping tests that were carried out close to the lake, do not provide
data suitable for a reliable evaluation of these parameters. Drawdown in observation
wells was measured in only six pumping tests and was too rapid and too small for a
calculation of these parameters. Pumping tests which were carried out upstream, in the
same aquifers in the Hazon, Kalanit, and Hukuk wells may also not be suitable for
extrapolation to the lake area because faults in the rift area may have affected porosity
and permeability. Consequently, other methods need to be recruited to determine the
hydraulic parameters.
Depletion curves of discharge (in springs and artesian wells) and water levels (in
observation wells) were analyzed. Transmissivity and storativity could be estimated
from the processed curves using the following equation Uacob, 1940):

where to characterizes the depletion, S= storativity, L= distance from the recharge area,
and T= transmissivity.
Specific storage and porosity were evaluated using continuous groundwater pressure
measurements and tidal and barometric efficiency equations Uacob, 1940):
T.E.=dP I(YwdH)=(Pwg~p)/Ss
B.E·=(YwadH) I dP A =(pwgN~) ISs
where T.E.= tidal efficiency, B.E.= barometric efficiency, P= pressure in the aquifer, PA =
atmospheric pressure, H= height of the tide, Ywand Ywa = specific weights and density of
the aquifer fluid, respectively, Ss= specific storage, ~p= bulk compressibility, ~w= fluid
compressibility, N= porosity and g= gravity. Pressure data from pressure transducers
installed in four wells were used for this purpose. Tritium and carbon-14 were used to
evaluate hydraulic conductivity using the following equation:

K=LN/JT
where L= distance from the recharge area, N= porosity, J= hydraulic gradient, T=
residence time.
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Applying Image Processing Techniques for Analysing TM
Data from the Timna and Feinan Areas and Multispectral
GER-II Data from Makhtesh Ramon
Beyth, M./ Henkel, J.,2 Geerken, R.3
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Institut fUr Allgemeineund Angewandte Geologie, Ludwig Maximilians Universit.,
Arbeitsgruppe Femerkundung, Luisenstr. 37, 8000 Munchen, Germany
3. Institut fUr Photogrammetrie und Femerkundung, Universitat Karlsruhe, Englerstr.
7, 500 Karlsruhe, Germany
1M data taken on July 4, 1984, were analysed for the Beer Ora-Timna Valley and Feinan
areas in southern Israel and Jordan as part of a study for later assessment of MOMS-02
data. Image processing techniques such as IHS transfonnation and relative image
combined with laboratory spectra measurements of major sedimentary rock types and
detailed field work, makes it possible to present distinct images. Careful structural
analysis of these key areas, located between the Dead Sea rift in east and west and the
Themed and Feinan dextral faults to the south, using these images, may contribute to a
general structural model for these areas. Future potential use of MOMS-02 combined
with 1M data as a geological maping tool in similar environments is briefly discussed.
The Principle Component statistical analysis was used to condense the data and to
improve the signal to noise ratio (SNR) of the multispectral GER-II data (64 bands) of the
Makhtesh Ramon area. This, combined with a thorough visual quality control of the
individual bands, makes it possible to define the rock units, the minerals and the major
structural features in an arid area such as Makhtesh Ramon, even without spectral
calibration.
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Diagenetic Dolomite-Ankerite in Zohar Formation in the
Northern Negev
Blum-Laub,Rp Starinsky, A./ Ayalon,A.l
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The Middle Jurassic Zohar Formation is found in the northern Negev mainly in the
subsurface; outcrops are found only in HaMakhtesh HaQatan and HaMakhtesh HaGadol.
The present study concentrates on the two upper members: Tsiah and Halamish. The
purpose of this study is to reconstruct the different diagenetic processes that affected the
Zohar Formation and to try to relate them to the hydrocarbon (gas and oil) accumulation
in the formation. The research is based on petrographic, mineralogic, geochemical and
stable isotope (oxygen and carbon) studies. Fifty-five samples were taken from surface
exposures from HaMakhtesh HaQatan and the HaMakhtesh HaGadol, and from the
following boreholes: Halamish 1, Zohar 5, Zohar 6, Kidod 1, Rekhme lA, Hazerim 1 and
Haluza 2. Hydrocarbons (gas and oil) were present in Zohar 5, Zohar 6 and Kidod 1.
The main minerals, which are present in different amounts in the rocks are calcite,
dolomite and quartz. Most of the dolomites are iron-rich (ankerite). Three rock types
were identified: (1) carbonates (calcite and/ or dolomite-ankerite) that comprise at least
95% of the rock. (2) sandy carbonates that contain 10-50% quartz and (3) carbonate
sandstones that contain more than 50% quartz. Minor minerals present in the rocks are
feldspar, gypsum, halite, kaolinite, hematite,goethite and pyrite. The two outcrops
show different patterns: ankerite is most common in the HaMakhteshHaQatan outcrops,
whereas in the HaMakhtesh HaGadol outcrops , the rocks are entirely limestone.
Ankerite is also common in the Halamish Member in the Zohar 5 and Zohar 6 boreholes.
In several samples, two types of ankerite were identified. These could have crystallized
from different solutions during the diagenetic history. 013CPDB values of calcites and
ankerites are 0±4 %0, representing marine derived CO2, olll()SMOW values of calcites range
between +13 and +31 %0. Lowest 0180 values were measured for calcites from the Zohar
5 and Zohar 6 boreholes, and highest olll() values were measured for calcites from the
southern area (HaMaktesh HaQatan, HaMaktesh HaGadol and Rekhme 1A). olll()
values of ankerites range between +21 to +38%0. Similar to the calcites, lowest olll()
values were found for ankerite from the Zohar 5 and Zohar 6 boreholes, and highest 0180
values were found for ankerites from the HaMakhtesh HaQatan outcrops. The high olll()
values measured for the HaMakhtesh HaQatan carbonates may indicate formation at
relatively low temperatures and from l80-enriched pore water. The low olll() values
measured for the Zohar 5 and Zohar 6 boreholes may reflect higher temperatures
(deeper burial depth) and 180_ depleted pore water.
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Chemobyl in Israel
Butenko, V./ Ne'eman, E./ Brenner, S.,! Kronfeld, J./ Gilat, A.3
1. Environmental Research Laboratory, Ministry of the Environment, Sack1.er Medical
Building, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
2. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
3.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The radioactive plume arrived over Israel, accompanied by a patchy rainfall,
approximately ten days after the nuclear accident (April 26, 1986) at the Chernobyl
reactor in the Ukraine. The first study of possible soil contamination was recently carried
out. Approximately sixty samples, of soils in the Galilee region and 22 samples in the
Judean Hills region including a wide range of important and/ or historical sites such as
the Israel Geological Survey and the Valley of the Cross, the Hebrew University and the
Old City among others were analyzed.
Soil samples were collected to a depth of 5 em. The samples were analyzed by gammaray spectrometry using a solid Ge detector. This enabled the precise identification of
gamma-ray energy peaks. In all cases the presence of the short-lived (2 year half life)
radiocesium isotope, 134CS, identifies the presence of Chernobyl-related contamination.
The activity of this isotope is, in many cases still after 3 1/2 half lives, greater than that
of the naturally occurring 4OK. The 662 KeV peak of the long-lived 137CS (30 year half-life)
is usually the dominant peak in all of the spectrums. The 137CS activity is found (so far)
to range between O.IK and 13K Bq/m2. The average radiocesium burden of the soils
today is approximately 5000-8000 Bq/m2. This demonstrates that the Chernobyl
contamination in Israel was not trivial as was previously assumed. Indeed, the external
radioactive dose rate was undoubtedly significantly higher soon after its precipitation.
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Runoff Simulation in a Desert Watershed and Sensitivity
Analysis of a Rainfall-Runoff Model
Carmi, G.,t Dody, A.l,2
1. Water Resources Research Center, Jacob Blaustein Institute for Desert Research,
Ben-Gurion University of the Negev" 84993 Sede Boker Campus
2. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev,
84105 Beer Sheva
For runoff simulation at the desert watershed located inside the Sede-Bokerexperimental
site a distributed physically based rainfall-runoff model KINEMAT proposed by
Woolhiser et al. (1990) was used.

In conditions of parameter uncertainty it was significant to estimate the optimal
parameter sets. It is known (Harlin, 1991) that no single parameter optimum exist. From
manual calibration, five initial parameter sets were obtained. Several storms were used
for this calibration. For five initial parameter sets the model performance over complete
data periods was expressed by the efficiency criterion (R2) and the volume error (VE) in
percent.
For each parameter, 500 values were randomly generated from a uniform distribution
within the ranges of acceptable values. Parameter sets were formed by randomly
combining the generated parameter values.
The computer program in FORTRAN codes was compiled for governing the placing of
parameter sets in input files of the rainfall-runoff model, the running of the rainfallrunoff model, and comparing the output computed files with observed records and
calculating R2 and YE. Each simulation run was then classified as producing either
acceptable or unacceptable results, according to whether the simulation produced at
least as high an R2 value and as low VE as the poorest of the initial parameter sets. The
key idea was to compare the distribution of individual parameter values between
acceptable and unacceptable results. If two distribution were significantly different, the
output was sensitive to the parameter being studied. The Kolmogorov-Smirnov twosample statistics was used to compare the cumulative distribution of the parameters
which gave acceptable and unacceptable results. As a results of the sensitivity analysis
parameters were found to which model output is most sensitive.
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Geographic Information System Use for Runoff Forecasting
Carmi, G., Karnieli, A.
Water Resources Research Center, Jacob Blaustein Institute for Desert Research, BenGurion University of the Negev" 84993 Sede Boker Campus
In hydrological studies, physically based distributed models are often used. Our

distributed model for the desert watershed suggests that the watershed surface and
channel network are represented by a cascade of plane and channels. Each plane and
channel are described by its unique parameters, initial conditions, and precipitation
inputs. A set of planes and channels is expected to preserve the most significant spatial
variations of topography, soils, cover, and rainfall, i.e. factors affecting runoff. Since
there is no objective method for such selecting, it was decided to use the Geographic
Information System (GIS) for studying watershed parameters and initial conditions
spatial variations. The system is both a database system with specific capabilities for
spatially-referenced data, as well as a set of operations for working with the data.
To create raster structural GIS for the experimental watershed the photogrammetric
map, as well as air photographs in blue, green, red and infrared bands, were used. A
digital map file was obtained by means of digitizing, and digital photographs by means
of scanning. A Sun microcomputer and ERDAS software were utilized for data processing.
Digital maps of the watershed slopes and aspects were created, color watershed images
were obtained by overlaying the scanned photographs of different bands on each other.
Results of sensitivity analysis of the distributed rainfall-runoff model were used to
estima te the criteria of the watershed subdivision. The following criteria were taken into
consideration: aspects, i.e. slope or channel exposition, slope, types of deposits, micro
topography and density of vegetation.
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Fluid-Rock Interactions During the Formation of
Metamorphic Dike-Schists, Elat Metamorphic Complex
Cohen, B./.2 Matthews, A.,2 Bar-Matthews, M./ Ayalon, A.I
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
This research seeks to determine the nature of the fluid-rock interactions between
metamorphic dike schists and country rocks in the Precambrian igneous and metamorphic
complex of Elat. The study presents the results of petrological, geochemical, and oxygen
isotope profiles across a 4m wide dike schist and the adjacent granite gneiss country rock.
Marked petrological and geochemical differences occur between the margins of the dike
schist (- 50 cm from dike wall) and its center. The central parts consist of zoned
labradorite I andesine to oligoclase porphyroclasts, 20% quartz, 5-10% biotite, and
several percent actinolite, whereas the margins consist of recrystallised oligoclase, 5-10%
quartz and over 20% amphibole. Texturally, the margins of dike exhibit a strongly lineated
mylonitized character. In concordance with the views of previous studies the mineralogical
changes are considered to have developed during metamorphism and ductile shearing.
Major element geochemical trends between the center and margins of the dike (e.g., increase
in calcium, sodium and iron; decrease in silica) are considered to represent variations in the
chemistry of the original mafic igneous rocks prior to metamorphism. The oxygen isotope
compositions of quartz separates are remarkably homogenous across the dikes, averaging
at 13.5 ±0.2 %0. These uniformly high (5IBO values (also shown by whole rocks) indicate that
the dikes were infiltrated by an aqueous lSO-enriched fluid.
The granite gneiss sampled away from the contact with the dike contains albite
porphyroblasts, perthitic feldspars, massive and idiomorphic biotite, and large (2mm)
k-feldspar and quartz grains. Less than 50.cm from the contact the quartz and the albite
are recrystallised, perthite disappears, the amount of k-feldspar decreases, and the
biotite grains become smaller and exhibit a strong preferred orientation. These textural
and mineralogical changes are the counterparts in the granite gneiss of ductile shearing
observed in the dike schists. The (51SO values of the quartz in the granite gneiss away from
the contact are 12.2%0 on one side of the dike and 12.8 %0 on the other. These (51BO values
increase gradually in the contact zones to 13.5 0/00 at the contact with the dike. Correspondingly,
sodium, potassium and silica concentrations in the granite change near the dike.
The uniform (51BO values of quartz separates in the dike schists indicates that the
infiltrating fluids penetrated along the dikes parallel to dike walls. The isotopic changes
observed in the granite gneiss in the contact zone represent an advective - diffusive
component of fluids which penetrated from the dike to the granite. Preliminary
modelling of this fluid movement using one-dimensional transport equations indicates
that the advection front penetrated 70±30cm into the granite gneiss at a permeability of
-10-21m2. The correspondance of the advective-diffusive transport of fluids with the
petrolOgical, textural, and geochemical changes in the granite gneiss suggests that the
deformation and fluid advection occurred during the same event. The isotopic data
therefore suggest that fluid infiltration during the metamorphism of mafic dykes had a
component normal to the direction of flow that penetrated the granite gneiss and
probably contributed to hydrolytical weakening necessary for ductile shearing.
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Organic Petrology: Preliminary Investigations on the Melekh
Sdom 1 Borehole, Southern Dead Sea Basin
Conway, B.H.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The Melekh Sdom 1 borehole section (drilled to a depth of 3483 m.) lies in the tectonically
active Dead Sea rift basin, which underwent rapid Neogene subsidence and resulted in
the accumulation of a very thick fill.
Analysis of (a) Thermal Alteration Indices (to determine maturity level) and (b)
Palynofacies Analysis (to recognize source beds), from a limited selection of samples,
yielded the following results:
1. There is a recognizable coalification increase with depth, identified from liptinite at
881 m. depth. The section lies within the oil-window at 3243 m. depth (probably at even
shallower depths).

2. In certain parts of the section, the Particulate Organic Matter (POM) is dominated by
autochthonous aggregates ofcolloidalamorphogen (oil-prone / Type I kerogen), together
with alginite (the freshwater alga Botyrococcus is frequently encountered) and liptinite
(chiefly of the water lilly / Nymphea).
'The Neogene fill has been previously assumed to be impoverished of source beds and
incapable of generating oil. This investigation proves that presumably "Plio-Pleistocene"
strata (Amora Fm. and younger fill sediments) contain: (a) high quality
biomacromolecules that readily thermodissociate. (b) despite their youthfulness certain
strata are mature.
It is concluded that mature amorphogen rich beds generated oil in response to thermal
stress, which accounts for some of the heavy oil shows of local drilling activities. These
observations signal that the Dead Sea basin is a potentially attractive play.

Future investigations will be intensified, it is intended to map spacial and temporal
variations of mature amorphogenic facies, in order to ascertain the oil-generating
potential of the basin fill, integrated with evaluations of organic richness.
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Late Cretaceous Inversion of Early Mesozoic Structures:
Examples from the Negev, Southern Israel
Druckman, Y.,t Gelbermann, E./ Fleischer, L./ Wolff, 0./ Gill, D.l
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
Late Triassic and Early Jurassic tilted blocks were observed in the Negev, southern
Israel. This structural pattern was inferred on the basis of abrupt thickness changes
(Early Jurassic) and both thickness and facies changes (Late Triassic) in subsurface
borehole sections. A later regional folding phase has affected the area in late Cretaceous
to Eocene times (the "Syrian Arc" chain of structures). The resulting asymetric anticlines
have reverse faults in their deeper parts. It has been suggested that this reverse faulting
resulted from an inversion of the direction of the displacement along the previous Early
Mesozoic normal faults.
Detailed comparison of isopach maps of the deformed Triassic and Jurassic stratigraphic
intervals with the Late Cretaceous structural contour map, derived from surface
geology, borehole and seismic information, reveals that inversion may have taken place
along some of the reverse faults. However, not all the reverse faults have acted
previously as normal faults. It is suggested that the Early Mesozoic and Late Cretaceous
deformation phases have resulted in structures of different wave lengh ts. The interference
of these deformations resulted in "in phase" and "out of phase" summation of the two
movements.
Thus, in some cases (e.g. the Qeren anticlinal trend) Mesozoic "lows" match Late
Cretaceous "highs", whereas in others the opposite (e.g. the Zavoa-Sherif anticline), or
some intermidiate situations , can be observed. Therefore, the employment of the
inversion model for exploration as a universal key for the identefication of ancient
"highs" may be missleading.
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Morphologic Dating of Fault Scarps in the Southern Arava,
Israel and Comparison to other Dating Techniques
Enzel, Y.,! Antit, R./ Harrison, J.B.J,2 Porat, N.3
1.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2.Dept. of Geosciences, New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro,
NM 87801, USA
3. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Fault scarps and terrace risers in the southern Arava, Israel were analyzed to determine
the applicability of morphologic dating through a diffusion modelling approach a) as an
estimator of age, and b) as a relative age dating tool. The relative importance of
estimating both the initial scarp angle and the regional diffusion coefficient on the
modelling results was also evaluated. Using diffusion modelling we were able to
differentiate between slopes that varied in age by only a few thousands of years based
on soil-geomorphic studies.
The modelling results indicate that the specifically studied fault scarp is between 50,000
and 13,000 years old. The large range of the estimated age is depending on the exact
diffusion coefficient used. The model also predicted an early and middle Holocene ages
for two terrace risers, respectively, which are younger than the fault scarp according to
field stratigraphic relationships. The morphologic age determined by the modelling
agrees well with the correlative age from earlier soil-chronosequences and
geomorphologic studies and with recently acquired optically stimulated luminescence
(OSL) dates. Combining the OSL dates with the morphologic ages from the modelling
allowed us to calculate a diffusion coefficient of 0.0002 to 0.0003 for these scarps.
The agreement between the ages, which were independently estimated from the three
methods, makes it possible to estimate a) the recurrence interval of faulting along this
segment of the fault with some confidence and b) the time since faulting and intensity
of the seismic activity in the region as seen from the long-term perspective. An
estimation of the earthquake magnitudes associated with the studied fault indicates that
all must have been smaller than 7.5 and appear to change from a possible maximum of
7 during the latest Pleistocene, to lower magnitudes of about 6 during the early
Holocene. Scarp diffusion modelling provides acceptable estimates of ages of faulting
events in a region where other age dating methods (numeric or correlative) are either
non existence, rare, time consuming or very expensive. In addition, the ability of the
modelling to distinguish between scarps of different ages provide us with a tool to group
the numerous fault scarps in the southern Arava into groups and to help in any tectonic
analysis of that region.
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New Map of Moho Discontinuity of Israel
Eppelbaum, L.,l Pilchin, A.2
1. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
2. Toronto, Canada
It is well-known that disposition of Moho discontinuity is very important for modeling
of potential geophysical fields. For the constructing of the map of Moho discontinuity
the following procedure was used. The principal papers describing the deep structure
of Israel (including Moho discontinuity) were selected. In these papers the depth of
Moho discontinuity was obtained, mainly, by seismic and gravity data. The depths of
Moho discontinuity were correlated with values of gravity field in Bouguer reduction.
Using the least-square method the correlation coefficient r and regression coefficients a
and ~ were obtained. Correlation coefficient r = 0.794 and equation of the approximated
line follows y = -0.24x + 23.3. Also the polynomial and exponential equations were
obtained, but the linear approximation is more precise in these conditions.

On the new gravity map of Israel (Ginzburg et al., 1993) were selected about 600 points
were selected. Then, using the obtained equation on the selected grid 600 points, the 2-D
and 3-D map of Moho discontinuity was constructed. These calculations were conducted
using various approximation methods which are compared and show a good agreement.
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The Geological Map of the Precambrian of South-Western
Sinai, Scale 1:50,000
Eyal, M./ Voznesensky, V./ Bentor, Y.2
1. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev,
84105 Beer Sheva
2. Scripps Institute of Oceanography, Geological Research Division, La J oHa, CA,
USA
The geological map of the Precambrian rocks of South-Western Sinai includes the area
situated east of the el-Qa' a Plain, and the blocks of Abu-Durba and Jebel Araba along the
Gulf of Suez. The mapped area comprises rocks formed during the main Precambrian
events in Sinai.

The Island Arc Stage (",,82(H)20 Ma) is represented by the Metamorphic Series, found in
the Sulaf area, which is part of the Firan Group, the Wadi Shidiq and lower Wadi Isla
areas, and in the Jebel Araba block. The metamorphic rocks include meta-sediments of
mica and chlorite schists, calcsilicates and conglomerates, and ortha-gneisses of granitic
and dioritic composition which represent the remnants of four plutons.
The Cratonization Stage (:::620-580 Ma) is represented by the widespread Calc-alkaline
Magmatic Series and related sediments. The RutigFormation of the Firani Group is exposed
between the Katharina Ring-Dike and the Katharina Pluton. It comprises intermediate to
acid lava flows and pyroclastics, alternating with conglomerates and arkose. The plutonic
rocks range in composition from gabbro to granite, and they belong to 13 different plutons.
A special case of this group is the Miar-Hibran complex which is a mixture of older dioritic
rocks and younger granitic rocks that cover an area of more than 200 sq. km.

The Intra-cratonic Stage (",,580-540 Ma) is represented by the Alkaline Magmatic Series.
The main representative of this group is the Katharina Ring Complex which comprises
the alkali rhyolites of the Jurjunia Formation-Katharina Group, the quartz monzonites
and quartz syenites of the Katharina Ring Dike, and the biotite leucogranite of the
Katharina Pluton. Also belonging to this series are the volcanic rocks of Jebe Abu-Durba,
and the alkali granite Sahara and Serbal plutons.
The detailed scale of the geological map enables showing of the placement and
morphological peculiarities of more than 200 dikes. Two mapping units ere distinguished:
1) acid dikes, 2) intermediate and basic dikes. The acid dikes trend NE and form the
following dike swarms: Abu Durba and Wirka (NE 70-80°), Miar (NE 40-50°) and
Thimman (NE 60-65°). The most typical Miar dike swarm is about 6 km wide, it
comprises 35-40 dikes, and the length of individual dikes is up to 7 km. The Miar dike
swarm cross the rocks of Calc-alkaline Magmatic Series, the biotite leucogranite of
Abule Tabil Pluton, and the Katharina Ring-Dike. It is crossed by the Katharina Pluton.
The intermediate and basic dikes are distributed in the area more unifromly. In some
places they join the acid dike swarms, but more often they form isolated groups of dikes.
The intermediate and basic dikes generally cross the acid dikes. Their general trend is
N, NNE and NE, and the length of individual dikes is up to 10-12 km.
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Stress Field Fluctuations Adjacent to the Dead Sea Rift Since
the Middle Miocene
Eyal, Y.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, 84105
BeerSheva
The Dead Sea transform (DST) region is the sutural zone between the African and the
Arabian plates which subduct northwards under the Eurasian plate. The motion of these
plates is the source for their internal deformation especially in the vicinity of the DST.
Geological observations indicate two distinct strain regimes adjacent to the Dead Sea
rift: (1) Moderate, Turonian to M. Miocene, WNW shortenign and NNE extension
associated iwth the development of Syrian Arc fold belt, is atttributed to the Syrian Arc
stress field (SAS); and (2) NNW shortening and ENE extension associated with the M.
Miocene to Recent formation of the DST resulted from the opening movements of the
Red Sea and attributed to the Dead Sea stress field (DSS).
In spite of this distinction, trend analysis of many structures shows thatformation ofSAS

compatible structures continued after the M. Miocene up to the Recent (e.g. the Ein
Yahav dike, faults in the Gilboa region, and most E-W faults in the Galilee). In some
locations structures compatible with both stress fields cross cut each other.
Schulman (1981) explains such observations, in the Golan Heights, by alternation of the
stress fields on a regional scale which was "induced by differential flow of the
asthenosphere." Hatzor & Reches (1990) explain similar observations in the Gilboa by
modification of DSS within the DST area, into WNW trending shortening perpendicular
to the DST and parallel with that of the SAS, possibly due to the weakness of the DST.
In this study it is suggested that the movements resulting in the development of the
Syrian Arc and other SAS compatible structures continue to the Recent and DSS
movements are superimposed on them. The mixture ofSAS and DSS structures adjacent
to the DST, results from local and temporal fluctuations in the combined stress field. The
mechanism for such variations could be the superposition of stress drops, induced by
large DST earthquakes, on a steady background remote field (plate scale) stress regime.
Thus, DS5-compatible structures form in pre-seismic periods while DST related elastic
strain is high. On the other hand, the SAS compatible structures from during post
seismic times, subsequent to large local stress release along the DST, are dominated by
the remote "Syrian Arc" stress regime.
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The Structure of the Arava - Initial Results from Geophysical
Surveys
Frieslander, U.,t.2 Bartov, J.,3 Garfunkel, Z.,2 Rotstein, Y.,t Rybakov, M.l
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
3.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The margins of the southern and central Arava Valley, part of the Dead Sea rift, have
previously been investigated in detail only through surface geological mapping. During
the last year, a large seismic reflection survey was carried out in this area accompanied
by gravity and magnetic surveys on the seismic lines. Partial results of an initial
interpretation of these new data suggest the following:
1. A flexural structure is apparent along the western margin of the Arava, dipping
gently towards the center of the rift valley.

2. A regional dip towards the center characterizes the Arava in the segment between
Paran and Idan.
3. In the central Arava, south of Wadi Paran, the rift appears to be east of the survey area
and is bounded to the west by the Ya'alon fault which extends from Jabel Horaij
toward Timna.
4. In the vicinity of the Evrona dry lake, a fault was identified which is, possibly, an
extension of the rift's western main fault in the Elat area and the Ya'alon fault. East
of this fault we observe a deep basin filled with young sediments.
5. A large listric fault with a throw of several thousand meters, bounds the north Arava
basin to the south and west and is the southern boundary of the Dead Sea basin.
6. North of Wadi Paran and east of Wadi Arava, we observe in the subsurface a trace of
the Zofar fault which is associated with surface deformations and a stratigraphic
displacement of 2000 m. The seismic records, which show obvious differences in the
dip and continuity of the beds on both sides of the fault, suggest that it is part of the
post Hazeva transform system which, in this area, is over 2000 m.
7. In the central Arava, coordinates 970-990, shallow magnetic bodies were identified
in areas where the subsurface reflections are not continuous. We suggest that these
shallow intrusions are of Early Miocene age and are equivalent to the Nahal Ashosh
intrusion.
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Input of Atmospheric Aerosols into Lake Kinneret Preliminary Results
Ganor, E.,t Foner, H.A.,2 Peled, Y.,2 Brenner, S.,! Kopeliovich, I,2
I. Institute for Environmental Research, Ministry of the Environment, Tel Aviv

University, 67978 Tel Aviv
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 9550I Jerusalem
The input of sediments from the Jordan river into Lake Kinneret has been estimated as
about 70,000 tonnes/year. Measurements of dustfall carried out in the 1970s indicated
that the input into the lake from this source was also significant. The present work
reports the first results from a network of some 16 dustfall collectors which was set up
around the lake in order to confirm this finding.
Settling particles were trapped in dustfall collectors which were constructed after the
general pattern of the AS1M. In essence they consist of plastic buckets placed 2 m above
the ground surface. The collectors are kept filled with distilled water to prevent outward
saltation of the trapped aerosol particles. The collectors are fitted with "crowns" to
prevent birds from fouling the contents. Collectors are emptied every month and the
contents are analyzed chemically and mineralogically.
Total fluxes of the various fractions into the lake are shown in Table 1 below. These
results relate to only the months July-November 1992; results for the whole year will be
presented at the conference. As the months considered here are not the ones with the
most dustfall, the values shown are presumably an underestimate. However, even on
this basis, total dustfall input into the lake is about 13% of the measured riparian input.
The composition of the dustfall itself is interesting: some 46% of it is inorganic water
insoluble material.
Table l. Calculated annual fluxes and inputs into Lake Kinneret
Fraction

Annual Flux
(tonnes/km2)

Input into lake
(tonnes)

Percent of
total input

32
23

5480
4156
3817

8

1323

47

7973

54
39
46
16
85

Total insoluble
Inorganic water insoluble
Inorganic water soluble
Organic
Total inorganic

24

Total input (OR + IN) = 9296 tonnes
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What Can Column Experiments Tell Us About Global
Chemical Weathering?
Ganor, J.,1.2 Mogollon, J.L.,3 Soler, J.M.l Lasaga, A.C.2
1. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev,
84105 Beer Sheva
2. Dept. of Geology and Geophysics, Yale University, P. O. Box 6666, New Haven, CT
06511, USA
3.Inst. de Ciencias de la Tierra. Univ. Central de Venezuela. Aptdo 3895, Caracas 1010A, Venezuela
The coupled transport-dissolution of a gibbsitic bauxite material was simulated in the
laboratory, at 25°C, using a column reactor, with input pHs ranging from 3.2 to 4.5 and
fluid velocities ranging from 140 to 1050 m/y. Three different responses of the column
output AI concentration to the length/flow velocity (L/v) ratio and to the pH were
observed: (1) For input pH in the range from 3.2 to 3.5, the output AI concentration varies
as an inverse function of the flow rate. This inverse relation reflects a constant dissolution
rate under far-from-equilibrium solution conditions. (2) A departure from linearity is
observed at L/v values higher than 1.5xl0-4 m/yr for input pH=3.5 experiments and at
L/v values higher than 3.25x10-4 m/yr for input pH=3.2 experiments. This departure
from linearity indicates that the dissolution rate is varying in a non-trivial manner with
the solution composition. Obviously, the saturation state of the solution in part of the
column is much closer to equilibrium in these cases. (3) For inputs in the pH range from
4.0 to 4.5, the output AI pH values are independent of L/v. These observations suggest
that sufficient gibbsite was dissolved in order to enable the solutions to reach equilibrium
with the solid.
One dimensional reaction-transport numerical calculations were used to reproduce the
experimental output AI and pH. For these calculations we used the non-linear DGr
dependence for gibbsite dissolution rate at 80°C and pH=3.0, the measured far-fromequilibrium dissolution rate, the measured dependence of the rate on aH + and the
measured solubility product, Ks . Comparison of the calculated and observed output Al
concentrations in the column ~xperiments shows remarkable agreement (over the
whole DGr range) i.e., differences are less than 20%. These results verify the non-linear
rate laws discovered by our group.

An important data set that is relevant to any treatment of global change, is the variation
of river composition worldwide as a function of runoff. In particular, the amount of
silicon should reflect the breakdown of silicates in the earth, which is the major net sink
of CO2 in geological time scales. If we describe the chemical weathering as dissolution
inside a column with average length L, the mean distance traveled through a global
regolith, and the river as its output, we can use our column experiments, previous watermineral kinetic data, and our reaction-transport numerical calculations, to predict the
river concentration as function of flow rate, and we infer, as a function of runoff. A
comparison of calculations with observed silica concentration versus runoff for most major
rivers around the world suggests that the composition of river water, especially the silica
composition, is not an equilibrium feature but is governed by the kinetics of water-rock
interactions, which depend strongly on the degree of saturation of the solution.
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Sulfur Isotopes Evidence for Sulfate Removal Processes
from Subsurface Brines, Heletz Formation (Lower
Cretaceous), Israel
Gavrieli, 1.,1 Starinsky, A.,z Spiro, B.,3 Nielsen, H./ Aizenshtat, Z.5
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Dept of Geology, The Hebrew University, 91904 Jerusalem
3.NERC Isotope Geosciences Laboratory Keyworth, U.K., NG12 5GG
4. Dept. of Geochemistry, Gottingen University, Germany
5. Dept. of Chemistry, The Hebrew University, 91904 Jerusalem
Subsurface brines associated with oil ("oil brines") from four oil fields, Heletz, Brur,
Kokhav and Negba, in the southern coastal plain of Israel show a deficiency in S04
concentrations compared to brines from dry wells (" dry brines") in the same fields only
a few hundred meters away. Both types of brines have SO/CI ratios lower than
seawater or evaporated seawater with the same salinity. Previous studies suggested that
the brines have evolved from evaporated Miocene seawater, which precipitated the
sulfates in the Mavqiim Fm. (0345=21.7-22.7%0). The present study shows that the
residual brine in the Mavqiim Fm. has sulfate with 0345=26.4%0. The 0345SQ4 of the oil
brines from the oil producing Heletz Fm. is 35.4-59.0'1'00 while the associated 1\S has
sulfur composition of about 30-31 %0. The oil has sulfur concentrations of 2-3% with
relatively heavy sulfur isotopic composition of +13 to +15%0.
The following overall evolutionary path for these brines was reconstructed on the basis
of their sulfate concentration, SO/CI ratio and 0345 in the 5°4, H 2S and the oil.
(1) Evaporation of a Messinian seawater which led to the precipitation of gypsum.
(2) Precipitation of gypsum following dolomitization.
(3) Bacterial sulfate reduction.

Stages (1) through (3) removed some 50% of the initial sulfate content of the brines,
changing the sulfate isotopic composition from marine (0345=20%0) to =26 %0.
(4) Migration of the residual brines eastward into the Lower Cretaceous Heletz Fm. and
mixing with oil.

(5) Bacterial sulfate reduction in the oil reservoir resulting in further decrease in 50/ CI
ratio and increase of 0345 in the remaining sulfate.
(6) Possible secondary enrichment of the oil with sulfur through reaction with the
increasingly 345 enriched H 25 and 504,
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TDEM and NMR Geophysical Methods for a Hydrological
Purpose
Gev, I.,t Goldman, M.l Rabinovich, B.l Rabinovich, M.2
1. Water Resources Research Center, Jacob Blaustein Institute for Desert Research,
Ben-Gurion University of the Negev, 84993 Sede Boker Campus
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, 58122 Holon
A correlation of geophysical data collected by the Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
and Time Domain Electromagnetic (IDEM) methods, with hydrogeological data from
observation wells have been recently carried out in the Negev Desert, Israel. To date the
NMR technology is widely used in many applications ranging from chemical analysis
to medical tomography. For a hydrological purpose, the NMR survey was first conducted
in Russia in 1982. Since then, some experiments have taken place at different sites throughout
the world. In Israel this method was first used during this experiment. The IDEM method
has become routine technique in mapping sea water intrusion into the coastal aquifers.
The experiment in the Negev took place near Kibbutz Revivim in the Besor drainage
system. The aim of this experiment was to encounter ground water layers in the
Quaternary cover filling and Eocene fractured layers to a depth of 100 m. The experiment
was carried out by using the two methods in parallel, in four locations. In another two
locations only the IDEM measurement were carried out. Verification of the geophysical
results was done by measurements of the water level in the observation well nearest to
the geophysical measurement site. In two locations the verification was carried out six
month later when observation wells were drilled.
The results showed a good correlation between the water level in the observation wells,
and the depth of the upper water layer that was evaluated by the NMR and IDEM
methods. The advantages of the NMR method are the possibilities to define the
saturated layers, the width and the average volume of the water in each layer.
In saturated fractured layers it is possible that no water will appear during the drilling.
This is due to the confined flow through the fractures and as long as the drill does not
cross the fractures the water will not penetrate into the borehole. In two observation
wells this mechanism of late penetration was confirmed, and the steady state of the
water level was delayed. In this experiment we found that the results of the NMR and
IDEM methods have an advantage of averaging the depth to water layer along the area
having diameter of 100 m instead of just 40 em as in the case of observation well. This
was proven by measuring the water levels in those two observation wells after they
reached a steady state.
Theconclusion of this experimentconfirms thatcombiningresultsoftwodifferentgeophysical
methods with hydrological data was successful, and the cooperation between geophysical
and hydrogeological teams in this type of field research is therefore important.
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Reversal of Stream Flow Direction Along the Margins of the
Southern Arava Valley Resulting from Tectonic Tilting
Ginat,H.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The watershed between the Nahal Hiyyon drainage basin which flows to the Dead Sea,
and those of the streams that flow to the southern Arava Valley is situated along the fault
escarpment between Har Berakh and Ma'ale Shahroot. Further north, in the area
between Ma'ale Shahroot and Nahal Shita, the watershed recedes far from the fault
escarpment. Streams situated west of the fault escarpment drain eastward to the Arava
Valley.
The lithological composition of the pebbles in the conglomerates exposed along the
margins of the streams and flow structures indicate that the Shahroot, Gerofit and
Qetura streams once drained westward. The Ya'alon and Shita streams to the north also
flowed west toward Nahal Paran and drained areas on the eastern side of the Arava
Valley. Magmatic pebbles which derive from exposures in the east and a wide strike
valley with a deep canyon (30 m) in Nahal Shita are evidence for this flow. Nahal Hiyyon,
which drained all these smaller streams also flowed west to Nahal Paran. Thus, wide
areas which in the past drained to the west, today drain eastward to the southern Arava.
The "captured" area expanded northward from Nahal Shahroot, to Nahal Gerofit, the
Qetura Valley, Nahal Ya'alon, Nahal Shita and Nahal Hiyyon.
The changes of the drainage direction were caused by a slight tectonic tilt to the east, in
the area between Ma'ale Shahroot and Rehes Menuha. Because of this tilt Nahal Hiyyon
changed its direction by about 90° and its tributaries reversed their flow direction.
During the tilting stage, red paleosoils accumulated in the streams. This process took
place while the gradient of the streams was zero. Various exposures in the Ramat Gerofit
area enable detailed characterization of the different stages of the faulting which caused
these reversals in the stream-flow direction.
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Biq'at Ginnosar in Jewish Traditional Literature
Ginzburg, D.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Biq'at Ginnosar is located on the north-west side of the Sea of Galilee. The "Biqa" is
formed by the Arbel (Hamam), Zalmon and Amud rivers which join to develop a delta
at the shore of the sea. It is a very fertile valley having a number of water sources and rich
soils. The soils are mostly dark brown alluvial clay soils, weathered from surrounding
basalt flows.

In traditional literature the Sea of Galilee has been referred to as "The Sea of Ginnosar"
(Onkelos to Numbers: 34:11; Targum Jonathan to Joshua: 13:27). In the Midrash Rabbah
Genesis (48:22): "Rabbi Berekiah said: The whole shore of the Lake of Tiberias is called
Cinnereth; Now why is it called Gennesareth? The Rabbis said: The gardens of Princes
(it was an extremely beautiful place). These beautiful gardens are due to the "blessings
of our forefather Jacob. (Genesis, 49:21)"Naphtali is a free running deer, he delivers
words of beauty". In Midrash Tanhoma (Viahy, 13): Biq'at Ginnosar is described as a
valley giving the first fruits as fast as a running deer". Rashi writes "This (alludes to )the
Valley of Ginnosar which quickly matures its fruit. Just like a hind which is swift in
running".

In Babylonian Talmud Berakhot (44,a): "Replied Rashi: This rule applies to one who eats
the fruit of Genessareth" .Rashi interprets this as "The fruit of the land of the Sea of
Chinnereth are more important than bread". In the Mishna, Maaseroth (3:7) "A
Genessareth hut". Rabbi Ovadia from Bartenora explained,"The Sea of Ginnosar is a
place in the Land of Galilee, whose fruits are plenty and good and the inhabitants build
huts and living there during the fruit season".
Josephus in his Book on the Jewish Wars (3:10:8) described Biq'at Ginnosar as: "The land
is very fertile growing all varieties of plants". Fig trees and vines produce fruits nine
months of the year. Other fruits riper one after the other throughout the year. Evidence
of the fineness of the fruits of Ginosar is found in the fact that these fruits were not
brought to Jerusalem because they would devalue the "Mitzva" of the pilgrimage to
Jerusalem. The Babylonian Talmud Pesahim (8, b) quotes: "R. Abin son of R. Adda said
in R. Issais name: Why are there no fruits of Gennesareth in Jerusalem? So that the
Festival pilgrims would not say: "Had we merely ascended in order to eat the fruits of
Gennaret (its fruit was particularly delicious) in Jerusalem it would have sufficed us,
with the result that the pilgrimage would not be for its own sake".
The reference to the fruits of Ginnosar in the traditional Jewish literature describes the
fruits as being large, delicious and quickly ripening. These facts point to the area of
Ginnosar being of rich soils, abundant water sources and a temperate climate.
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Response Spectra of Earthquakes in the Gulf of Elat Recorded
by the Israel Seismic Network
Gitterman, Y., Zaslavsky, Y., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, 58122 Holon
Updated building codes, particularly those for structures with high safety requirements,
require the performance of a dynamic analysis of the loads on the structure during
ground shaking. Essential input for such an analysis and, thus, for the design of a
structure which will withstand earthquakes, is the response spectrum (RS). This
spectrum differs from one earthquake to another depending on distance, characteristics
of the propagation path, magnitude and source mechanism. In common practice a
normalized standard response spectrum (DRS) is used; this is obtained from empirical
RS functions normalized to 19. In a specific case of loads analysis, the DRS should be
scaled by an appropriate PGA calculated from the attenuation relationship.
To date, only a few (16) accelerograms from local earthquakes are available and these
sparse measured acceleration data do not cover a sufficient magnitude and distance
range to form a data base for a regional response spectrum. Consequently, we have used
seismograms, i.e. ground velocity measurements, from which accelerations and response
spectra have been calculated. The data were obtained from recent earthquake sequences
in the Gulf of Eilat. Over 70 events within a magnitude range of 4.0 to 5.8 were used in
the analysis. These events were recorded by low-gain seismic channels of the I.S.N. 3component short period seismometers MKT (Machtesh Katan), ZNT (Zur Natan) and
ATZ (Mt. Atzmon). The evaluated response spectra and the normalized response
spectrum are characteristic of earthquakes in the Gulf of Eilat which may affect
structures in the populated areas of Israel.
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Scanning Acoustic Microscopy for Petrographic Imaging
Golan G./ Shoval S./ Pitt C.W.2
1. Physics and Geology Groups, The Open University ofIsrael, Klauzner16, 61392 Tel
Aviv
2. Department of Electronic and Electrical Engineering, University College, London,
Torington Place - London
Scarming Acoustic Microscopy (SAM) may provide the bridge between the traditional
Light Microscopy and the Transmission Electron Microscopy (TEM). The potential
performance of SAM, operating in the reflection mode, for petrographic imaging, was
examined on sedimentary and magmatic rock samples from Israel. A novel technique
for achieving high resolution acoustic images by employing thermal effects has been
studied and demonstrated. The experiments with the Scarming Acoustic Microscope
were carried out in the Wolfson Unit laboratories at University College London.
Acoustic images were created by exciting a PZT transducer on top of a sapphire rod
which had a lens ground into its tip. A drop of water formed the coupling medium
between the cavity of the transmitting lens and the specimen. Effective scanned surface
of the rock planes was in the order of 800 ~. The experiment was performed at a
resonance frequency of 41 MHz with a lens having a 1.7 mm focal length.
The obtained results indicate that scanning acoustic microscopy provides improved
petrographic images of rocks. This capability stems from the ability of SAM to distinguish
between various minerals and rock components. SAM measurements can also indicate
on the presence of components or rock structures in what would otherwise appear as
homogeneous features. In polymineral rocks SAM technique emphasizes the fabric of
different crystals and the boundaries between them. Furthermore, it identifies
compositional variation in Single crystal and the presence of zoning and inclusions. One
of the most important advantages of SAM is its ability to penetrate into opaque minerals.
This property can be suitable for the investigation of ore deposits. In carbonate rocks the
SAM is sensitive to the distribution of accessory materials, namely, clay minerals, iron
oxides and silica. SAM technique allows for the detection of fine features of fossil
structures or micro-structures like oolith that are marked by oxides. By defocusing the
acoustic beam below the rock surface a three-dimensional reconstruction of fossils and
micro structures is possible. This fact is suitable for better identification of micro fossils
even in reminiscence structures. SAM, as a non-destructive testing method is useful for
the examination of ancient pottery as well. It should be emphasized that SAM does not
provide direct mineralogical analysis, however, the minerals content can be estimated
according to their specific acoustic material signatures.
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Subsurface Structure and Composition of the Ramon Region
Goldshmidt, V./ Rybakov, M./ Segev, A.,2 Ilamar, A.2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, 58122 Holon
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The Makhtesh (crater) Ramon is a "Geological window" where Early Mesozoic rocks are
exposed. Compiled petrophysical data show that these rocks (mainly terrigeneous)
have relatively a lower density than the Upper Cretaceous sequence, mainly carbonate
rocks. Thus, a negative gravimetric anomaly may be expected in this area. In fact, a large
(up to 20-25 mgal) positive gravimetric anomaly was measured in the Ramon region.
The same area is also typified by high frequency magnetic anomalies. The above gravity
and magnetic features can be explained only by a deep regional block comprised of basic
magmatic rocks, which partially crop out in Makhtesh Ramon.
The deep structure and its composition were studied using 2D gravity and magnetic
modelling, together with the relevant information from deep drillholes (Zavoa, Nakha1,2, Ramon-1 and Hameishar) were magmatic rocks were drilled in Nafkha-1 and
Zavoa, north of the Ramon region).
The block boundaries are marked by a steep gravity gradient on linear mangetic
anomalies. The southern boundary coincides with the Arif fault and the northern one is
situated within the boundaries of Makhtesh Ramon, about 1-2 km south of the Mitzpe
Ramon scarps, with no traces on the surface. The Ramon fault, which is a main structure
on the surface, is only weakly noticed by the geophysical data and thus it reflects an
internal structural element, of minor importance for the deep structure, within the
Ramon block.
A local negative gravimetric anomaly (up to 5-7 mgal) is superimposed on the large
regional positive anomaly at an area which includes the Shen ramon and the Gavnunim
acid intrusions. Its main minima located between these intrusions and south of the
Ramon fault suggests the presence of such rocks towards the south. Similar anomalies
are also obseved towards Mitzpe Ramon (NNW); the calculated model suggests a
shallow «500-700 m) depth for these acid igneous rocks.
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The Influences of Tectonics in Salinization in the Coastal
Aquifer
Golts, S., Kolton, Y.
Morphoproject Consulting Group, 4114 Meir Naqar Street, 93803 Jerusalem
The Plio-Pleitstocene coastal aquifer is the major groundwater reserve in Israel. It is
composed of clastic sands intercalculated with clays. The Yafo Formation is composed
of impermeable marine clays and seperates the fresh upper Kurkar from a underlying
aquiferial unit containing saline (3,000-60,000 ppm cl) water. The Yafo Formation which
attains a thickness of several hundred meters at the coast, diminishes eastwards where
it eventually disappears at the foothills.
At present the worrysome phonomenom of increasing salinization of the fresh coastal
aquifer is attributed to incursion of sea water due to overpumping. Recent seismic and
stratigraphic analyses reveal the presence of numerous fault zones that slice up the
Cretaceous-Neogene succesion. Morphotectonic analysis clearly reveals that verticle
displacements are active and affects the Plio-Pleistocene succession as well. This tectonic
movement and structural displacement creates conduits along which underlying saline
water can rise in repsonse to the new pressure gradients developed by the continued
pumping.
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Laboratory Simulation of Aquifer Remediation: In-situ Vapor
Stripping
Gonen, 0., Gvirtzman, H.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
This study tests the in-situ vapor stripping (IVS) method as a mean of cleaning aquifers
contaminated with Volatile Organic Compounds, (VOCs), originating from petroleum
products, oil and solvents. The main concept being that injecting air into a well results
in air-lift pumping of the contaminated water. During the process, VOCs are stripped
from the water phase into the air bubbles. The VOCs are then collected at the top of the
well. The partially treated water is forced into the unsaturated zone where itreinfiltrates.
As water continues to circulate, VOC concentration is further reduced.
Our experiment was conducted in a room size model of a phreatic sandy aquifer. Inside
the model there is a well. Air is injected into the well and released beneath the water
table, creating bubbles that rise. Due to the density difference between the water column
outside the well and the water-air bubble mixture column inside the well, a lift is created.
The pumped water is diverted away from the well and then recharged back to the
aquifer by gravitational seepage though the unsaturated zone. This creates circulation
of water around the well such that a larger pore volume will be affected by the well.

During the experiment we used 3 different contaminants: trichloroethylene, toluene and
chloroform. In the first stage the remediation efficiency was checked under stagnant
conditions. The efficiency is effected by different parameters: the VOC's concentration,
temperature, Henry's coefficient, (partitioning ofVOCs between water and gas phase),
specific surface area of the air bubbles and the rate of air flow. After running the
experiment for 48 hours the contaminant's concentrations were reduces drastically. The
remediation efficiency was found to depend on three main factors:
1. The flow field within the well-influence zone: along short flow paths betweenthe
recharge area and the pumping well, the VOC concentratioris reduced rapidly, while
elsewhere concentrations reduced slowly.
2. The absorption affinity of the compounds: molecules with a larger tendency to be
absorbed to the solid matrix will circulate at a slower rate within the well influence zone;
thus, will be removed at a slower rate.
3. The vaporizing affinity of the compounds: the water/air partition coefficients,
determine the relative mass of the VOCs that is removed by the air bubbles while lifting
within the well.
These experiments show that IVS of VOCs in a contaminated site is feasible for in-situ
remediation and prevention of the spreading out of contaminants.
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Paleofloods in Nahal Zin
Greenbaum, N., Schick, A.P.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Geomorphological relics suggest larger floods occured in the past (paleofloods), than
today. The Paleohydrology deals with the reconstruction of hydrologic regimes using
geomorphological and botanical evidence. The object of this research was to reconstruct
the peak discharge of paleofloods in Nahal Zin and to deteremine their ages.
Paleohydrological data belong to a high-magnitude, low-frequency, population. Such
data is very important in deserts, where the number of flows and of gauging stations are
few, and where available flood records are limited. Short records tend not to contain
many or any large floods, and the prediction of flood magnitude for the periods needed
by engineers is based mainly on statistical extrapolations. Paleohydrological data can
extend a flood record period and permit a more reliable flood frequency analysis. Most
of drainage basins are not hydrometrically instrumented, and the only flow data
available is that of paleoflood data.
Field evidence includes fine-grain slackwater deposits (SWD), sand to clay in size,
carried as suspension at the high stage of the flow and deposited in preferable sites in
which the velocity decreases drastically. Such sites include tributary mouths, channel
expansions, shadows of obstacles in the channel, caves and alcoves in the banks, etc.
Other paleostage indicators (PSI) involve both driftwood and silt lines and can be used
are also used although they preserve shorter periods. The organic material which floats
on the water is deposited at the same sites and forms organic beds which are datable by
radiocarbon and provide the age of the flood. The research sites are canyon-like reaches
in which the cross section and the trend are stable.
The measured hydraulic and geometric parameters are entered into an hydraulic
engineering program, HEC-2, which uses step-backwater procedure and generates
various water surface profiles for various water stages and discharges.
NahalZin - a 1400 km2 watershed, has a 40 year hydologic record from 5 gauging stations
along the main channel. Twenty seven floods,larger than 200m3/ s, where reconstructed,
for the last 2000 years. Maximal measured peak discharge - 55Om3/ S in October 1991.
The reconstructed peak discharges are 2.5-3 times larger and exceed 150Om3 / s. The
temporal distribution of the paleofloods show clusters of floods during some periods,
while other periods have few or no floods. High flow magnitudes characterizes periods
with many floods. These fluctuations between periods of many floods and periods with
few floods are evidence of changes in the hydrologic regime, which may suggest climatic
fluctuations during the last 2000 years.
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Mechanical Behavior of some Dolomites from the Judea
Group: Preliminary Results
Hatzor, Y., l Mimran, Y. 2
1. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev,
84105 Beer Sheva
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
A few samples were taken from massive dolomite blocks interbedded in a cohesionless
matrix of dolomitic sand at the base of the Aminadav Formation, near the Southern
Portal of the Giloh Tunnel, currently excavated in the Judean Mountains near Jerusalem.
Geotechnically this unit is problematic due to the extreme range of mechanical
characteristics of its constituents. The massive dolomite is very inhomogeneous,
characterized by variable grain size and pores of different geometries. The average
porosity is estimated at about 10%.
Three samples were loaded uniaxially in a stiff, closed-loop servo-control system with
axial load capacity of 1.5 MN and confining pressure of up to 70 MPa. The samples were
prepared according to ISRM standards having NX core diameter of 54mm, length to
diameter ratio of 2, flatness to 0.02 mm and perpendicularity to 0.005 radian. The
samples were loaded at a constant strain rate of 1x10-s and 1xlO-6 sec-1.
The samples showed a dependance of unconfined compressive strength (UeS) on strain
rate, the higher rate resulting in a higher ues. The samples revealed a very brittle
behaviour at strains beyond peak stress. At the 1x10-s 1/ sec strain rate the sample failed
violently at peak stress. At the slower strain rate of 1x10-6 l/sec a controlled failure
process was partially achieved (see figure). Onset of dilatation was detected at about
85% of peak stress, judging from volumetric strain data. At the post peak region
volumetric strain rate has increased markedly (see figure) indicating rapid fracture
propagation culminating in rupture.
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Tectonic Setting and Crustal Structure of the Eastern
Mediterranean
Hirsch, F.,t Flexer, A.,2 Rosenfeld, A.,t Yellin-Dror, A.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
Palaeozoic and Mesozoic stratigraphy and palaeo-biogeography suggest a fairly
continuous unity of epicontinental Mrican, Apulian and Arabian areas during the entire
time span of the Phanerozoic era, prior to and after the Early Triassic opening of the
Mesozoic Tethys.
The allochthonous ophiolite-bearing terranes, that cover the edges of the Gondwanian
plate, optimally fit within a palinspastic model of a single Tethys ocean, north of the
African-Apulian-Arabian palaeo-edge.
Seismic reflection and refraction, magnetic and gravimetric measurements of the
present eastern Mediterranean and Levant crust show a thick Phanerozoic succession of
13-14 km overlying a 8 -12 km thick crust.
The geological and geophysical reevaluation suggests that the Levant Basin is paved
mainly by continental crust with embedded Infracambrian ocean-crust relics (Pan
African), which explains its enormously thick sedimentary cover. The apparent thinner
crust under the Levantine Basin is presumably due to subcrustal thermal erosion.
The possible existence of a western palaeo-high offshore the Levant coast calls for a
reassessment of hydrocarbon exploration in the eastern Mediterranean. The previously
proposed "hinge belt" along the Levant coast would merely represent the transition
from the eastern platform to the graben that separates the eastern (onland) from the
western (offshore) highs.
The rather passive extensional regime of the Gondwanian eastern Mediterranean plate
during most of the Phanerozoic era ended with the Late Cretaceous - Paleogene Alpidic
compression of its margin and the activation of the onland and offshore Levantinid
Syrian Arc folding system.
WNW-
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A New Palyno-Zonation Scheme for CampanianMaastrichtian Organic-Rich Carbonate Sequences in Israel
Hoek, R.,1 Eshet, Y.,2 Almogi-Labin, A.2
1. Laboratory of Palaeobotany and Palynology UniveISity of Utrecht, The Netherlands
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
A detailed palynological study of Late Campanian-Early Maastrichtian sequences was
conducted in core sections from the Be'er Sheva Valley (M-8) and the Shefela Basin
(Zor'a B and Hartuv B). Very rich and diverse palynological assemblages were recovered
from most samples. Assemblages are dominated by dinoflagellate cysts with minor
amounts of colonial algae. Land-derived particulate organic matter (pollen, spore,
woody tracheid, cuticles) is extremely rare, indicating a negligible role of the continent
as a source of organic matter «1%) .
The proposed palynostratigraphic zonation allows, for the first time, to subdivide the
Campanian-Maastrichtian time-interval into five dinoflagellate cyst-based interval
zones which are controlled by both calcareous nannoplankton and foraminifera. The
proposed zones are:

.. Odontochitina costata Interval Zone (Late Campanian)
.. Xenascus ceratioides Interval Zone (latest Campanian)
.. Chordosphaeridium sp. A Interval Zone (earliest Maastrichtian)
.. Ceratium diebelii Interval Zone (Early Maastrichtian to earliest Late Maastrichtian)
.. Cannosphaeropsis utinensis Interval Zone (earliest Late Maastrichtian)
The consistent occurrence of these palynozons in the two studied sections demonstrates
the potential of a dinocyst-based zonation in correlating Campanian-Maastrichtian
successions in Israel. The present zonation scheme was found useful especially in
determining the position of the Campanian-Maastrichtian boundary that is not always
well-defined by other groups.
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Methusaleh - or Lazarus - Effect in the Ostracod Species
Cythereis Mesa
Honigstein, A.,t Hirsch, F.,2 Rosenfeld, A.,2 Flexer, A. 3
1. Ministry of Energy and Infrastructure, Oil and Gas section, 234 Yafo St., 94387
Jerusalem
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
3. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
Two subspecies of the ostracod Cythereis mesa Honigstein, which were reported from
the Late Santonian-Campanian strata in Israel, re-occur surprisingly in Early-Middle
Paleocene sediments of the Sede Boqer area.
The Santonian-Campanian rocks in Israel are rich in ostracods (over 50 species), whereas
they occur in the Maastrichtian only in low population densities and poor diversity
(approximately 10 species, but most of them are non-age diagnostic). Indicative ostracod
species re-occur in the Paleocene sediments, in higher numbers and with over 20 species
present.
The two subspecies of C. mesa (c. mesa mesa and C. mesa ventroreticulata) were found in
the Senonian 5-3 to 5-5 zones, and again in the lower 30 meters of the Paleocene
successions in the Negev. These ostracods do not occur in all investigated sections in
Israel throughout the whole Maastrichtian stage (about 10 m.y.).
The possibility of redeposition could be ruled out due to the good preservation of the
ostracods and the absence of redeposited Late Cretaceous foraminifera and calcareous
nannoplankton in the Paleocene samples. Therefore, the reappearence of these ostracod
taxa after a long gap must be related to other factors.
The Lazarus-effect means an iteration of a distinct species, caused by backward
evolution due to environmental stress. On the other hand, species may have very long
stratigraphic ranges, explained by high adaptive tolerance of these taxa - Methusaleh
effect.
The Ghareb Formation was deposited under oxygen deficiency which probably caused
the disappearance of this species. The re-establishment of better ecological conditions
during the Paleocene (Taqiye Formation) may be the cause of the reappearance of those
relatively large and ornamented ostracod species. The question of which effect is
responsible for the re-occurrence of C. mesa remains unsolved for the time being, as long
as these taxa are not reported from other sections in our area.
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The Neanderthal Site of Amud Cave, Israel
Hovers, E.,! Goren, Y.,2 Rabinovich, R./ Rak, Y.'
1. Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 91905 Jerusalem
2. Israel Antiquities Authority, P.D.B. 586, 90014 Jerusalem
3. Department of Evolution, Systematics and Ecology, Hebrew University, 91904
Jerusalem
4.Department of Anatomy and Anthropology, Sackler Medical School, Tel-Aviv
University, Ramat Aviv
The Amud Cave, discovered and excavated in the 1960s' by a Japanese archaeological
team, contained the remains of several hominids, including the relatively complete
skeleton of a male, argued to be an unclassical Neanderthal. In the lack of adequate
absolute dating methods, the site was attributed to the Middle-Upper Palaeolithic
transition on the basis of its lithic and faunal assemblages. Recent progress in dating
techniques and recent excavations in the Levant resulted in revolutionary implications
for the understanding of Upper Pleistocene human cultural and biological evolution.
Following those developments, the renewed multidisciplinary project at Amud Cave is
designed to obtain new data pertinent to the main questions raised in current research
of the Middle Paleolithic.
Major archaeological research questions relate to topics such as the radiometric dating
of the site (currently conducted by ESR, TL and AAR techniques) and its temporal
relations with other hominid-bearing sites. Special attention is given to studying the
detailed stratigraphy of the Palaeolithic deposits at the site, their origins and nature, and
the mechanisms and degree of post-depositional disturbances that affect our
interpretation of the finds. This is done by painstaking mapping of finds and
sedimentological features, micromorphological and chemical analyses. Another set of
research problems addresses the structure of the lithic assemblage at the site, its
diachronic change (if any) and its affinities with either Middle Palaeolithic or transitional
lithic assemblages known today in the Levant. Mobility and subsistence patterns of the
group(s) occupying the site are also discussed.
Being the only Middle Palaeolithic site in the Dead Sea Rift, Amud Cave provides the
opportunity to study an ecological regime not known from other sites of broadly the
same time span, through a detailed archaeozoological (e.g., paleontological and
taphonomic) research on both mega -and micro- mammals.
An important aim of the renewed project- subject to the finding of new hominid remains
- is the enlargement of the hominid sample from the site, re-assessment of the biological
taxonomic status of the site's occupants and clarifying its implications for understanding
the evolutionary relationships between the Levantine Middle Palaeolithic populations.
The renewed project, going on since 1991, has come up with rich sets of data relevant to
many of the basic questions. In the present contribution we describe the preliminary
results of field work and the interdisciplinary methods used to obtain those results.
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Late Holocene Palaeogeography of the Bethsaida Area
Inbar, M.,I Shroder, }.2
1. Department of Geography, Univel'Sity of Haifa, 31905 Haifa
2.Department of Geography and Geology, University of Nebraska at Omaha, NE
68182 USA

The Bethsaida (Beteiha) plain, situated at the Jordan mouth north of Lake Kinneret, has
been subjected to rapid geomorphic changes in historic times. The archaeological site of
E-Tell, about 3 km north of the present shoreline, is considered to be the fishing village
of Bethsaida. An Early Bronze to first century CE habitat span has been established by
recent archaeological excavations to the site.
Thicknesses of sediment in the Bethsaida plain exceed 100 m along the shoreline and
boreholes drilled across the Jordan river are about 40 m depth about 1 km north of the
river mouth, overlying basaltic layers. Two metel'S of fine grained floodplain deposits
over coarser probably shoreline deposits occur on 7 boreholes one km north of the
present shoreline. Analyses of aerial photographs of the plain reveal that the Meshushim
river, which now flows southwest, probably flowed west. Paleochannels on the
Meshushim fan also show channels to the south, and it is possible that the main southoriented channel is a remnant of a filled estuary to the Bethsaida site now buried beneath
the Meshushim alluvial fan gravels. Recent floodplain coarse sediments cover the area
close to the archaeological site, imponding probably previous coastal lagoons which
provided harbour facilities for the fishing village of Bethsaida.
The landform processes that can be observed at present have allowed formulation of
hypotheses that this former village of Bethsaida was close to the water edge of Lake
Kinneret through some combination of: (1) uplift of the site away from the lakeshore by
rift faulting (shore-up hypothesis); (2) sediment filling of the plain around the site by
flash flooding of the Jordan and other nearby rivers (shore-out hypothesis); and (3) drop
in water level of Lake Kinneret away from the site by climate-controlled reduced inflow,
or by downcutting of the Upper Jordan channel inlet (water-down hypothesis). The aim
of this study is to determine the processes and time of the Kinneret shoreline changes
and its relationship with the Bethsaida archaeological site.
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Fluorescence Photography of Minerals
Isaac, Y.
Golomb Street 9, 84428 Beer Sheva
Photographing types of minerals which fluorescence under ultraviolet irradiation
supplies a new way for studying and demonstration of this phenomenon. One of the
common methods in scientific research is analysis of fluorescence from minerals due to
ultraviolet irradiation.
I have joined a research group from the Open University, Ramat-Aviv, which among
other things works on locating minerals (especially in the Negev) and also on ways to
enrich the minerals.
Fluorescence is a property of materials to absorb light of a certain wavelength and emit
light of longer wavelengths. In the area of geology on which I report in this work, the
term luminescence is used. This includes fluorescence and it is used in research and
geology. Luminescence is emition of light in a wide range from ultraviolet (UV) to
infrared (IR).
The main reason for UV photography of objects is obtainignew information about them,
which could not be obtained using other photographic methods. When two materials
look differently in visible or infrared light, usually there is no need to use ultraviolet
ilumination. If however, the other two methods fail or other information is required,
there is a chance that the third one will succeed.
The regions beyond the visible are not recorded by human eyes but making use of
apropriate photographic conditions enables the emulsion to record some information
from these regions.
There are two ways of using UV light in photography:
1) Photography of the reflected UV radiation.
2) Fluorescence photography.
There are many sources of light which contain UV radiation. However, not all of them
can be used in all kinds of UV photography. The longer wavelengths in the UV region
are the most common for fluorescence excitation. Shorter wavelengths are sometimes
used in photography of certain minerals.
Two filters must be used in fluorescence photography. The first, between the object and
the source of radiation, and the second, on the lense to remove unwanted UV radiation
and transmission of fluorescence light only.
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Volcanic Phenomena in Quartz-Syenite Bodies in Gavnunim
and Shen Ramon
Hamar, A., Segev, A., Peltz, S.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Acidic rock bodies in Gavnunim and Shen Ramon in Makhtesh Ramon were previously
studied and were interpreted as intrusions. New evidence indicates that at least some
of the rocks building these bodies are volcanogenic, formed as a result of explosions or
lava flows.
The layered magmatic acidic body overlying part of the Gavnunim intrusion, previously
interpreted as sill, has a typical lava-flow structure: a brecciated base (both where it
overlies sedimentary rocks and where it overlies the quartz-syenite intrusion), a
vesicular top, and columnar structures in between. Its lateral contact with Triassic
sedimentary rocks appears as channelinfill rather than intrusion. Thus, it seems that this
body formed from lava that flowed over a low relief, came up against a wall of
sedimentary rocks and was stopped. Petrographic evidence for a volcanic source can be
seen in the large, rounded vesicules created by the release of gases, polymictic
fragmentation of the quartz-syenite rock and its consolidation in a glass matrix which
subsequently was devitrified.
In some places in Shen Ramon, brecciated bodies are found with polymictic fragments

different in part from the nearby country rocks. Rocks, in which there are crystals,
sometimes broken, that are consolidated in a glassy matrix (part of which was devitrified),
are classified as crystal lithic-tuff. Some of the fragmented rocks appear to be layered tuff
and agglomerates. In contrast, some fragmented rocks appear as elongated, sub-vertical
bodies of tuffisites along a straight or curved eruption fissure. Red, soft friable rock
found in drillhole cores from Shen Ramon was determined as fossil soil.
The question whether the Triassic rocks hosting these bodies in Gavnunim were
exposed during the Early Cretaceous (124-128 Ma, the time of their emplacement), must
be addressed. Previous studies show basalt and the Arod Conglomerate overlying
similar Triassic rocks about 500 m east of the Gavnunim outcrop, thus acid volcanic
rocks might also be found in the same relationship.
In Shen Ramon clear intrusive contacts between hypabyssal magmatic rocks and the

surrrounding country rocks were found as well as bodies of tuffisite, tuff and evidently
fossil soil.
Shen Ramon is a plutono-volcanic complex in which sills and small intrusions are
exposed, as are, likewise, eruption fissures and various volcaniclastic rocks. Thus, in
addition to the basic intrusive and extrusive phenomena recognized in Makhtesh
Ramon, there is also a wide variety of acidic rocks, extrusive as well as intrusive.
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Micromagnetic Study of Archaeological Sites in the North of
Israel
Itkis, 5., Seligman, J., Israeli, S.
Israel Antiquities Authority, P.O.B. 586, 90014 Jerusalem
A number of large sites in the north of Israel were investigated during the year 1993 by
the micromagnetic methods. The sites surveyed were Banias, Beit Shean Citadel and
Nahal Hagit. Their geological and geophysical conditions differed widely. Constructions
on the first two were mainly of basalt set in a basalt soil matrix and problems involving
the detection of walls and others structures could be successfully solved.
At first glance the site of Nahal Hagit was less suited for a magnetic survey. Both
building material and the limestone bedrock were practically unmagnetic and the soil
fill gave only low values of magnetic susceptibility. The magnetic anomalies obtained
with the help of highly precise investigations were insignificant in intensity (between 2
to 5 nanoteslas) but the features that create these weak anomalies can be traced on the
map due to their specific shape. Nevertheless magnetic materials, such as basalt vessels
and installations, ceramics, fired structures ("tabuns") and pieces of slag were easily
detected at the site. The results obtained on each site show the necessity for preliminary
investigations of the area prior to excavation.
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Fractal Analysis of the Earthquake Catalog of Israel
Kanel, E.

The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
This study concentrates on analyzing the existing earthquake catalog of Israel in order

to determine fractal dimensions and identify fractal characteristics as functions of subcatalogs extracted from the whole earthquake list according to time, space and magnitude.
We demonstrate that the temporal and spatial distribution of earthquakes in the region
can be modeled by the one dimensional Cantor Set. Consequently, we may apply this
model to define the parameters involved in fractal analysis and self-similarity
investigations.
Fractal dimensions were calculated for different periods, various sub-regions and
different magnitude ranges. The results show that the fractal dimensions obtained
before and after the occurrence of a strong earthquake are different. In general, the
fractal dimensions tend to decrease prior to the occurrence of a strong earthquake, yet
the rate of decrease and its duration depend on choices related to the selection of the subcatalogs.
From general observation of the behavior of temporal and spatial fractal dimensions, we
can conclude that earthquake hazards are time dependent, even over a relatively short
time interval. Problems associated with these estimations and the uncertainties involved
will be discussed.
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Oil and Gas Bearing Prospects of the Continental Shelf of
Israel
Kapulsky, M.
P.O.B. 489, 31000 Haifa
In the 70s our research emphasized the high oil-bearing prospects of the Israel Continental
shelf. Additional study of local geological materials enforced that prediction (Kapulsky,
1972,1993).AsitwasmentionedbyIsrae1iscientists(Uvshits,1993),theregionischaracterized
as a most preferable one among the other geological regions in the area of Israel.

Factors such as the highly-developed continental shelf (Bradshaw, 1972) and the
geological depositions similar to the industrial oil strata of the Sinai peninsula help us
to determine the off-shore region as an urgent object for drilling for oil and gas. The
prospecting should be carried out in calcareous rock of the Jurassic and the Miocene periods
and sandstone in order to find convex-type accumulations of oil and gas and strategraphic
and tectogenetic screened deposits, coincided with assymetrical block-type anticlines.

As a matter of fact the drilling procedure will be marked by specific difficulties, caused
by geolOgical structures and provided by accumulations of sediments, bituminization,
formations and reservations of oil and gas. It could be explained by the specific
characteristics of the oil and gas basins in inter-mountain depressions, formed on the
base of singular synclinal bowls or local grabens, mentioned in the researches (Cohen,
1991). The East Mediterranean oil and gas basin is the typical one (Brod, 1962). The
specific characteristics is provided by formation conditions of the oil and gas depositions
regions on the basin's synclinal-bowing edges, as much as those regions were formed
either during the geosynclinal phase of development or right after that phase.
That phase of development is characterized by the following processes:
• burial and conversion of organic substance are provided by rapid accumulation of
thick sedimentary complex, contending terrigenous components.
• deep and powerful immersion causes increase of temperature and pressure, facilitating
more rapid disintegration of organic substnace, creating bitumen.
• high static pressure of thick sedimentary complex.
• numerous interruptions of all measures of the thick strata continuity facilitating
middle migrations through the thick sedimentary complex.
• frequent and remarkable oscillations of erosion base and the bottom of deflection
leading to time and space changes of facias and consequently leading to conditions
changing of organic substance and reservoir depositions.
• frequent dislocation maximal deflection regions, formation of new structural anticlines
and depressions leading to dislocation of oil and gas areas.
• intensive water circulation and migration processes leads to disturbance of the
performed oil and gas depositions and causes redisintegration of the hydrocarbons.

The undermentioned characteristics proofs the lack of heredity in oil and gas regions of the
previous geological ages and vitally makes the process of prospecting more complicated.
49

Annual Meeting, 1994

Israel Geological Society

Neutron Shielding by H20 in Clay Minerals - an Explanation
for 39Ar Deficit in Irradiated Clay Fractions
Kapusta, Y., Steinitz, G., Kotlarsky, P.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The neutron fluence and its variation as utilized in 40Ar_39Ar dating is determined by
using a mineral-monitor which is irradiated in a nuclear reactor together with the
sample. It is assumed that the efficiency of the 39J«n,p)39Ar reaction in the monitor and
the sample is the same. Using standard monitors (LP-6, HO-B1, MMhb-1 etc.) for 4OAr39Ar dating of clay minerals yields ages significantly too high. The conventional
explanation assumes a 39Ar deficit within the mineral, due to its "recoil" from the fine
grains, as the cause for the phenomenon.
Two different aliquats (0.028, 0.351 gr) of the same clay fraction (<O.2J.1) irradiated
together contained different amounts of 39Ar (1.3*10-7, 1.96*10-7 cc/ gr). The dependence
of the 39Ar concentration on the mass of the sample indicates a varying neutron flux in
the sample. In the irradiated samples no loss of 4OArrad was observed nor could implanted
39Ar be detected in the aluminum. foil used for packing the samples.
The measured 39Ar content in different clay fractions irradiated together shows a linear
correlation between the calculated 39Ar deficit (using their K-Ar age) and their ~O
content (determined by DTA). This implies that the water in the clay minerals moderates
and/ or absorbs the neutrons and thus is the source of the 39Ar deficit relative to the
monitors which are devoid of water.

It is suggested to use clay fractions with calibrated K-Ar ages and known water contents
as additional neutron flux monitors for 40Ar_39Ar dating of fine clay minerals. A firsttest
using this approach yielded 40Ar_39Ar ages ofHP bearing clay fractions close to their KAr ages. The deviations may be due to difference in size and geometry between the clay
monitors and the samples. The results open the possibility of extending the approach to
step-wise heating experiments.
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Criteria for Archeoseismic Events: Evidence from Negev
Sites
.
Karcz, Y., Perath, I
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
All untended buildings are eventually destroyed by man-caused, static and seismic
causes. Archeological ruins preserve evidence of all three, and can be used to characterize
the historical seismicity of their region. To this purpose, Nabatean to Byzantine sites of
the Negev were examined for earthquake evidence.
Seismic damage is hard to identify, since it often is not different from damage due to
slower (so-called static) causes - the effects of material fatigue (cleavage or cracking),
weathering (rotting, pulverization, flushing and deflation), and sequential collapse
resulting from the redistribution of structural stresses.
Nevertheless, some destructional features are more likely to be earthquake-caused than
others. These are mostly directional, caused by shock waves and ground roll that radiate
from the epicenter outward (although local refractions and reverberations may cause
some divergence). Thus, preferential directions of leaning, falling, building or bending
may indicate preferential acceleration. Since seismic impact is transmitted through the
ground, any strains that appear to be propagating from the substrate upward - splays,
transpositions, upbulgings, horizontal rotations, offsettings - are also suspectibly seismic.
Enhanced damage on waterlogged or earth-filled localities, as opposed to hard substrate,
also conform to what would happen in an earthquake.
According to these criteria (evidence for shaking, horizontal accelerations, and signs of
substrate distortion) the following features were distinguished and recorded: Preferential
directions of leaning/ collapse of walls and piers" Directional collapse of vaults and
arches" Unidirectional bulging of walls above the sockle .. Preferential leanings of wallengaged piers within the wall plane" Horizontal rotation of arch supports (shearing of
the arch plane) .. Bending or sigmoid distortion of wall planes" Chaotic deformation of wall
masonry; extrusion and rotation of individual stones, disalignment of ashlar .. Horizontal
offsetting between adjacent wall sections and between tiers (displacement normal to the
wall plane)" Radial displacement, mutual rotation and imbricated collapse of arch elements
.. Downwidening cracks, reaching the foundation tier" Synchronous ancient repair ......
Other types of damage were also duly marked as possibly seismic, even though they
could equally well be the result of static decay and accumulated damage. These include
biconvex sagging, tier-crossing fissures and inter-stone parting, cracking of masonry,
the leaning of jambs toward door- or window openings (i.e. within the plane of the wall),
bilateral or centrifugal collapse of free-standing walls and structures. An earthquake's
magnitude, i.e. its impact on structures, is greater at a site which has been rendered
unstable by accumulated damage and smaller at a site in advanced state of decay. Hence,
such features are not reliable as archeoseismic criteria.

51

Annual Meeting, 1994

Israel Geological Society

The Origin of the Kurkar Ridges in the Sharon (Central
Coastal Plain, Israel)
Katsav, E., Gvirtzman, G.
Department of Geography, Bar Han University, 52900 Ramat Gan
A map of the three Kurkar Ridges in the Sharon is presented, illustrating both the
morphology and the geology of the ridges. The map units were correlated with nearby
boreholes. In the Western Ridge, whose inner part is exposed along the coastal cliff, the
Ramat Gan Kurkar can be seen at the base, the Nahsholim Sand in the middle and the
Dor Kurkar at the top. In boreholes these three subunits together comprise the Giv'at
Olga Kurkar, since it is impossible to separate them. The Netanya Hamra and the Tel
Aviv Kurkar are exposed in the uppermost part of the cliff. The Ridge is covered by the
Ta'arukha Sand. The youngest Hadera Sand is found in the Sharon only at the outlet of
Nahal Poleg. The Central Ridge, with its typical topography, is not continuous. Its inner
part is not exposed and therefore its lithology is correlated to the Giv'at Olga Kurkar
without further subdivision. However, in a new roadcut at the Sira Junction, south of
Herzliyya, its inner part was exposed and in this ridge too, the Nahsholim Sand separates
between the Ramat Gan and the Dor kurkars. It is therefore concluded that both kurkar
ridges are composed of the same lithostratigraphic units. The Eastern Ridge, composed of
the Ashdod Kurkar, is found only in the northern Sharon, in segments such as Kefar
Haro'eh-Elyashiv, Ma' abarot-Mishmar Hasharon and Tel Yizhaq. In the southern Sharon,
in Ra'anana and Herzliyya, this ridge does not exist, not in outcrops nor in the subsurface.
There is no kurkar ridge in the Sharon which is composed of the Herzliyya Kurkar.
For more than half a century, researchers of the Quaternary of the coastal plain of Israel
apply stratigraphic interpretation to the position of a kurkar ridges. Their geographical
order from E to W was interpreted as a chronological order, from older to younger,
respectively. Fossil shorelines were hypothetically attributed to every ridge. The ridges
were considered as analogues of the fossil Mediterranean shorelines and were correlated
with the interglacial high-stand sea-levels. This concept, which was rejected for other
reasons too, is further proved to be invalid by the new data on the ridges. There is no
correlation between the kurkar ridges and the shoreline fluctuations. A single ridge is
not continuous, several segments along a straight kurkar line are not necesarily
synchronous. The Eastern Ridge south of the Yarqon River is composed of the Herzliyya
Kurkar and the Eastern Ridge north of the Yarqon, is composed of the Ashdod Kurkar.
The Central Ridge sometimes splits into two parallel kurkar ridges. The Western and the
Central ridges were deposited in the Sharon Plain simultaneously. It is therefore
concluded that the ridges are fossil longitudinal sand dunes which accumulated during
favoraoble climatic conditions and were later cemented into eolianites. No shorelines
were formed near the ridges. Sometimes several parallel ridges were deposited during
one period and sometimes no longitudinal dunes accumulated at all. Additional fossil
longitudinal eolianites probably exist in the subsurface of the eastern Sharon plain as
well as along the present Mediterranean shelf.
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Stratigraphy of the Quaternary Sequence of the Coastal Cliff
of the Sharon (Central Israel)
Katsav, E., Gvirtzman, G.
Department of Geography, Bar Ilan University, 52900 Ramat Gan
Seven lithostratigraphic units are exposed along the coastal cliff of the Sharon, between
the Country Club and the outlet of Nahal Alexander. It is almost impossible to show the
distribution of these units on a conventional geological map due to the small size of the
vertical outcrops. However, these units are illustrated in a N-S cross section, viewed
from the sea to the east, with a vertical exaggeration of X40 (presented as a poster). The
cliff is steep, descending from the Kurkar Ridge hilltops, at 30 to SSm elevation, to sea
level. The cliff is breached by the outlets of the Gelilot, Poleg and Alexander streams,
forming valleys which are bottomed at sea level. The steepest lower part of the cliff is
composed of three units and the other four cover the upper part of the cliff and the top
of the Kurkar Ridge.
At the base of the cliff, the Ramat Gan Kurkar, a cross-bedded eolianite, 0-40m thick
above the sea level, is exposed. The overlying Nahsholim Sand, composed of sand mixed
with minute silt and clay, grayish-brown (the color of "cafe au lait" as coined by
Avnimelech), 0.1-3m thick, is distributed continuously along the entire cliff. This unit,
which contains abundant land snails, was designated as "hamra" although it differs
fromhamra by its poor pedogenic development and by its light color. The overlying Dor
Kurkar is a cross-bedded eolianite, 0-40m thick.
Thus, the steep lower part of the cliff constitutes two cycles of longitudinal sand dunes,
cemented to eolianites and separated by a thin veneer of loose sands. Both upper
surfaces of the Ramat Gan and the Dor kurkars, have large-scale undulations which are
typical to longitudinal dunes.
At the top of the cliff, the Netanya Hamra overlies this relief and its relative loose texture
results in a retreat of the cliff edge. The unit is composed of quartz grains coated by iron
oxides, mixed with silt and clay, reddish-brown, O.S-4m thick, with some pedogenic
horizons. The overlying Tel Aviv Kurkar, a cross-bedded hard eolianite, l-Sm thick,
forms a flat hard surface at its top, protecting the retreating cliff. This surface is typical
to sand sheet dUnes, forming wide dune fields. The overlying Ta'arukha Sand, l-Sm
thick in aN-S belt l-2km wide, covers the top of the Kui-kar Ridge. The unit is light brown
with typical cross-bedding, and is composed of loose sand with minute silt and clay and
abundant land snails. The younger Hadera Sand, S-6m thick of a light yellow color,
covers only the breached cliff of the Nahal Poleg valley and the southern part of Netanya.
These sands, dunes which are still active, do not cover the hilltops of the coastal cliff. All
the units of the coastal cliff were deposited under terrestrial conditions.
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Proposed Method for Revealing Hidden Concentric
Structures in Complex Geophysical Fields
Khesin, B.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, 84105
BeerSheva
Geological bodies heaving circular and annular cross section form concentric zonal
structures (CS). These bodies have different sizes from gigantic astroblemes of cosmic
origin to small volcanos and pipes. CS are often characterized by geophysical (particularly,
magnetic and gravitational) and topographic anomalies. But it is difficult to single out
objects of CS in complex geophysical fields especially taking into account that surveis
commonly employs rectangular network of observations. Besides, the researcher has to
discriminate between the anomalies caused by ring (annular) structures and the features
of the field stemming from its character around the periphery of stock like bodies. For
this purpose the author proposes a method for distinguishing CS based on summing up
horizontal gradients of the field using circular graticule (zone chart).
Horizontal gradients are determined by the graticule radii passing through 45° interval.
When summing-up the gradients in the various directions, the presence of circular
feature should be intensified whereas other signals are levelled up. In doing so, the
correlation of the sum of gradients (or the average gradient) for a circle with radius Rn
and a ring external to this circle litriited by Rn and Rn+l radii makes it possible to
determine whether the circular feature revealed reflect centric or ring structures. The
sum of gradients inside a circle tends to zero in the absence of a centric texture.
This proposal was successfully tested using model magnetic field. The further elaboration
of quantitative (informational) criterion and program realization will allow to solve
problems involved with the study of deep structures and will contribute to prediction
and location of diamond, rare metals, gold, copper and other metals, as well as to oiland-gas exploration. It is applicable also in Israel where concentric structures are known
(precambrian caldera in southern Israel, Mezozoic diatremes in the Hermon Ridge etc.).
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Sedimentation Rates and Particle Dynamics in the N orthem
and Central Parts of Lake Kinneret
Klein, M.l Koren, N.,2 Nishari, A.2
1. Dept. of Geography, University of Haifa, 31905 Haifa
2. Yigal Alon Kinneret Limnological Laboratory, Israel Oceanographic and
Limnological Research Ltd., P.O.B. 345, 14201 Tiberias
The aim of this research was to determine the seasonal, spatial and vertical patterns of
sedimentation processes in Lake Kinneret. In addition, the physical, chemical and
biological mechanisms, responsible for sedimentation, were investigated.
During the research, suspended solids were sampled from the water by the use of
sediment traps and were analysed together with sediments from the lake bottom.
The sediment traps and chemical analyses enabled the measurement of sedimentation
rates, chemical composition of settling particles, transport tracks of allochtonous
particles and secondary sedimentary movements. These were determined at a number
of sample locations in the northern and central parts of the lake. The main findings of the
research were as follows:
The gross sedimentation rates measured in sediment traps at station A (the deepest
central station), were 1300-1400 gr /m2/year, and the net rates were in the order of 9501100 gr/m2/year. The computed net accumulation rate on the bottom was 3.45 mm/
year.
During the lake stratification period, sedimentation rates were higher in the epilimnion,
whereas during the mixing period they were greater in the hypolimnion. The main
reasons for this pattern are: 1) the water viscosity gradient prevailing across the
metalimniion; 2) the preferential dissolution of calcite in the hypolimnion during the
stratified period; and 3) the subsequent disappearance of these physico-chemical
patterns during the mixing period.
The seasonal sedimentation pattern at the center of the lake revealed 8-9 relatively low
flux months (1/4-4 gr/m2/ day) and 3-4 peak sedimentation months (up to 11 gr /m2/
day). This pattern shows a high correlation with the sedimentation of calcite. Maximum
sedimentation of calcite occurs in the lake due to intensive photosynthesis during the
boom period of Peridinium gatunense.
Gross sedimentation rates at the intake region of the National Water Carrier (station T)
were 4060 gr/m2/year, while at the inlet of the Jordan River they were 13030 gr/m2/
year (station J). Net accumulation rates for these stations have not been evaluated.
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Infrared Study of the Carbonate Ions in Apatites from the
Negev Phosphorites
Knubovets R.,t Shoval. S,t Gaft, M.,t Nathan, Y.,2 Rabinowitz, J./ PregelZon, B.3
1. Geology and Physical groups, The Open University of Israel, Tel-Aviv
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
3.Rotem-Amfert-Negev, Yeruham
The carbonate substitution in apatite is the most characteristic and important substitution
in francolite. The extent of this substitution has been observed (by X-ray diffraction and
thermal analysis) to be between 0.5 and 6% in apatites from the Negev. Infrared
spectroscopy is a very sensitive method for the study of the environment of carbonate
ions in apatite. The (FTIR) absorbance spectra of 100 phosphorite samples were examined.
In all samples, a doublet was observed for the nondegenerate v2 mode at about 870 and
880 em-I and at least three bands could be distinguished in the doubly degenerate
stretching mode n3 at 1430, 1460 and 1540 em-I. The occurrence of a doublet for v2 is well
known in francolites (the main mineral in marine phosphorites) and dahlites (biological
apatites); its explanation remains controversial to this day. Among others the following
have been proposed: COi2 in two different environments, C03-2 with two different
cationic bondings, COi2 with two different orientations.
We found significant differences in the intensities of the bands at - 1430 and 1460 em-I
in the Negev samples. In general the intensitity of the band at 1430 em-I is larger that at
1460 em-I. Nevertheless some samples, and in particular some apatites from porcelanite
beds, were found to have a higher intensity of the -1460 em-I band. This is considered
by some authors to be an indication of diagenetic processes. Furthermore the presence
of more than two bands v3 also needs an explanation.
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Detection of Underground Caves and Voids Using Georadar
Kofman, L., Cnaan, D., Gadot, I., Klar, I.
Cnaan-Engineering Services Ltd., 55 Liberia St., 34980 Haifa
Klar Israel Soil Mechanics Consult. Eng., 28 Holland St., 34987 Haifa
A section of Shezaf street in Haifa is planned for construction on a steep slope full of
caves which are partly visible and partly concealed. Experimental drilling and testing
by means of ground penetrating radar type SIR-lOA (GSSI, USA) were conducted along
the survey line. The survey has been performed with two antennas 100 and 300 MHZ.
The imaging of the layers structure along the line of movement of the antennas is
displayed in real time on the color screen, printed on the graphic printer and recorded
on digital tape for complete post-processing. The results registered by means of the 300
MHZ antenna determined with high accuracy the position of the voids and caves on the
survey line. Due to the phenomenon of the electromagnetic waves reverberation in void
reflections into the karst voids were distinctly seen on the records of printer (on the
screen of color display). The 100MHz antenna of approximately 3m wave length was
used for mapping surface contact between a very cracked rock (or filling of voids) to the
monolythic rock under it. According to the results by georadar, the depth to the stable
rock, in the survey section, varies within 2-13 meters. These depths correspond to the
results of the experimental of the drilling probs. The georadar method enables a correct
determination of positioning of experimental drilling, minimizes the number of drilling,
contributes to the slope stability and correct foundation planning.
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Peak-Flow Prediction of Perennial and Ephemeral Streams
Krasilshikov, L., Carmi, G. 1
1. Water Resources Research Center, Jacob Blaustein Institute for Desert Research,
Ben-Gurion University of the Negev, 84993 Sede Boker Campus
Perrenial and ephemeral streamflows are an important aspect of the hydrologic budget
in arid regions, particularly in Israel. Here most streams flowing from mountain have
irregular flow character. Analysis has showed that 75-90% of the amount of annual
runoff from mountain rivers (nahal) occur during 2-3 months and within each month
runoff occurs during a 5-6 day period. A significant part of runoff after heavy rainfalls
is not taken into consideration even at gaged watersheds as the watersheds are
overtopped. Heavy rainfalls cause floods which inflict a large damage.
In addition to comprising a component of surface water budgets, ephemeral and

perrenial streamflows can be an integral part of the groundwater budget, since it may
serve as a source of natural recharge via streamflow infiltration (Keith, 1980, Truschel
and Campana, 1983), or may provide water for artificial recharge (Dowden, 1981).
Ephemeral and perrenial streamflows are often an important factor in the design and
construction of public works projects. Since ephemeral and perrenial streamflows often
occur as floods or flash floods, prediction of the magnitudes and freguencies of these
phenomena is critical to the proper location, design and construction of populated areas
including roads, bridges, sewers, etc. that may be subject to flooding.
The need for accurate and comprehensive runoff information has brought about many
recent developments in hydrologic modeling. Runoff simulation has many advantages
over the conventional design and maintaince of a watershed gaging network: economy,
convenience and a reasonable degree of accuracy (Truschel and Campana, 1983).
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Petrology and 40ArP9Ar Dating of the Qamey Ramon Basalt
- Makhtesh Ramon
Lang, B.,t Kilinc, A./ Steinitz, G. l
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Dept. of Geology, University of Cincinnati, USA
QarneiRamon Hill consists of a 60 m succession of lava flows located in the westernmost
part of the Makhtesh Ramon erosion cirque. Seven samples, representing different flows
were analysed for major, trace and RE elements and 87Sr /86Sr isotopes. Three samples
taken from the bottom, middle and the top of the section were dated using the Ar-Ar
stepwise heating technique.
The geochronologal data show that there is not a significant age difference between the
base and the top of the lava succession. Similar plateau and isochron ages were
calculated, with averages between 118 and 120 mao It can be assumed therefore, that the
samples represent a relatively short volcanic event, eventually shorter that 1 rna, within
the limits of the analytical error of the measurements. The ages are in accordance with
the paleomagnetic data in the area.
All samples from Qamei Ramon are alkali basalts. The alkaline character becomes
stronger towards the top of the succession. Projection of the bulk composition of the
rocks into olivine-pyroxene-nepheline (+plagioclase) tetrahedron (Sack, 1987) shows
that all rocks plot between 8-30 Kb and 1 atm cotectics, closer to the high pressure
cotectic. This completely eliminates the possibility of low pressure fractionation of these
magmas. The high pressure of the magmas is seen also in their chondrite normalized
plots. The very low and almost identical Yb values for all rocks indicate that .they are
generated from the same source rock containing garnet.
Data from high pressure melting experiments with peridotites show a linear relationship
between the calculated (according to Sacket al., 1987 algorithm) olivine/ albite+anorthite
ratio and temperature. We have used such a plot to obtain temperature estimates for the
Qamei Ramon basalts. The estimated temperatures were used together with the
calculated nepheline/(nepheline+olivine+diopside) ratios to estimate the pressures
from Fig 13 of Sack et al., 1987. The obtained P-T values range from about 28 to 34 Kb and
1438 to 1532OC.
Major and trace element geochemistry of the Qamei Ramon basalts support the
conclusion that they resulted from melting of a garnet lherzolite source rock at about
30 Kb. Following a slight high pressure fractionation, they reached the surface without
pooling at shallow depths and without fractionating at low temperatures.
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Groundwater Pollution at the Hadera Waste Disposal Site, in
the Coastal Sandstone Aquifer (Pleshet Formation)
Levitte, D.
Geological Survey of Israel, 30 Malchei Yisrael Street, 95501 Jerusalem

The Hadera Waste disposal site some 2 km southwest of Hadera, is a source of potential
groundwater pollution. It is located in a series of abandoned sandstone quarries
excavated into the local water table. Surface pools and waters from twenty-two monitoring
and production wells from various depths around the the site were analysed. Pollutants
concentrations diminish markedly with distance from the site. Chlorine diminished
from 2130 mg/l to 163 mg/l some 300 m east of the site. Apparently pollutants such as
halogens and heavy metals are removed by means of either ion exchange in the clayey
layers interbeded with the Peleshet sandstone or adsorption to iron hydrates and
carbonates.
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The Platform Structure of Israel and Sinai (Main Elements)
Livshits, Y.
Kimron Oil and Minerals, 21 Yona Hanavi Street, 63302 Tel Aviv
The Israel-Sinai region is situated on the boundary of the northwestern Arabian-African
platform with Mediterranean marginal trough. Most of the region belongs to the
western, very strongly dislocated part of the North Arabian antecline or rather to the
Levant uplift (Livshits, 1992). This uplift is cut by the Jordan-Dead Sea rift system on the
west, near the Mediterranean part, and the intercontinental part in the east.
On the coastal plain between the platform and marginal trough many authors postulate

a paleodepositional hinge-belt (Bein and Weiler, 1976; Bein and Gvirtzman, 1977;
Druckman et al., 1975; Klang and Gvirtzman, 1986, and others). Gvirtzman and Klang
(1972) also postulated a longitudinal coastal plain fault zone.
All pre-Senonian platform history of Israel and Sinai is the history of block movements.
Only in the Late Cretaceous-Early Cenozoic id intraplatform folding and faulting take
place and in the Neogene-Quarternary the present geological structure, caused mainly
by the Jordan-Dead Sea transform, was formed.
There are three main platform structure zones (from south to north):
1. The Sinai brachisyncline zone is not very intensely dislocated. In this zone rejuvenated
basement faults and faults connected with young movement in the Jordan-Dead Sea
valley are very important. The zone's northern boundary is the Sinai-Negev ShearZone (Bartov, 1990).
2. The l;'lOrthern Negev zone of discontinuous northeast anticlines (steeper eastern
flanks) with Triassic and Jurassic outcrops in axial parts (Makhtesh Ramon, Makhtesh
HaGadol, Makhtesh HaQatan and others). This zone extends from Sinai to the
southern part of the Dead Sea and probably to northern Jordan and southern Syria.
3. The central and northern Israel zone (main part of Israel) is formed by a series of
north-northeast linear asymmetrical (steeper western flanks ) anticlines and synclines,
inverted in the Late Cretaceous (Mesozoic horst and graben system - Cohen et al.,
1990).
The structures are cut by a series of normal, reverse and strike-slip faults. A series of
west-east and northwest strike-slip faults caused mainly by the Jordan-Dead Sea
transform zone are especially important. The largest of all the fault zones are the Yizre'el
and Beer Sheva valleys.
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Zero Moveout (ZMO) Stacking
Loewenthal, D.,t Kagansky, A.,t Buchen, P.2
1.Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
2.School of Mathematics, The UniveISity of Sydney, NSW 2006, Australia
In standard processing of reflection seismograms, stacking is performed after normal
moveout (NMO) correction of each trace within a common midpoint (CMP) gather. The
principal effect of the NMO and stack is to enhance primary reflection and suppress
multiple reflections. The resulting stacked trace attempts to represent a noise reduced
zero-offset trace containing primary energy only. This energy appears as both reflection
and diffraction energy. The method is subject to error in picking primary events in the
preceeding velocity analysis stage.
In this paper we describe a simple stacking procedure based on summing the traces of
a common shot gather without relative time shifts. We refer to this procedure as zeromoveout or ZMO stacking. The stacking procedure we shall examine may include offset
dependent weighting function which is determined by the dimensionality of the data.
It will be shown that for the correct choice of weighting functions the resultant stacks are
exact zero-offset one dimensional seismograms for horizontally layered media. All
primary and multiple energy are retained in this stack, but all diffraction energy (such
as head waves) is collapsed. In other words, for horizontally layered medium, these
unshifted stacks (unlike NMO stacks) are equivalent to the full normally incident plane
wave response of the medium. As such they can be used for both source estimation and
inversion.
The procedure discussed is investigated with synthetic data obtained both analytically,
using Cagniard method, and by finite difference numerical schemes. Effects of finite
aperture width is also considered.
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The Origin of the Dead Sea Rift: Results of Computer
Simulations
Lyakhovsky, V., Ben-Avraham, Z., Achmon, M.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
The Dead Sea rift is considered to be a plate boundary of the transform type. Several key
questions regarding its structure and evolution are: Does sea floor spreading activity
propagate from the Red Sea into the Dead Sea rift? Did rifting activity start simultaneously
along the entire length of the Dead Sea rift, or did it propagate from several centers? Why
did initial propagation of the Red Sea into the Gulf of Suez stop and an opening of the
Gulf of Elat started?
A mathematical model of the evolution of the Dead Sea rift suggests that the rift was
created as a result of the propagation of two fracture zones at its northern and southern
ends toward each other. Due to the collision of Arabia with Eurasia and the strike-slip
motion along the east Anatolian fault a new fracture zone was created and formed the
northern part of the Dead Sea rift. It propagated from the north to the south. Active
tectonics in the northern part of the Arabian plate also causes a dramatic change of the
stress field around the northern Red Sea. As a result, rifting activity changes its direction
of propagation from the Gulf of Suez into the Gulf of Elat and a new plate boundary of
the transform type was created.
In particular, the Yammuneh fault, the restraining bend of the Dead Sea transform,
probably could not have been formed if the propagation of the Dead Sea rift had
occurred only northward from the south. It is possible, then, that restraining bends in

general, which are common features along continental transform faults, are formed
when two segments of a transform propagate toward each other.
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Latest Results of the Experimental Seismic Antenna on Mt.
Tur'an, Israel
Malitsky, A., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
After the first study on experimental monitoring and computer experiments (August
1992 to July 1993), a suitable seismic antenna geometry was selected and one three
component and eight vertical seismometers were installed on Mt. Tur'an in August
1993.
In order to process the seismic records· from the Tur'an antenna, we applied frequency-

wavenumber analysis, various methods of correlation analysis and polarization analysis
(for the three-component seismograms). the results obtained show a stable determination
of the seismic wave parameters (azimuth and apparent velocities). Further beamforming
significantly improved the signal-to-noise ratio and, consequently, improved detection
capability.
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Software Package IISeismological Bulletin of Israel"
Malitsky, A., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
The software package "Seismological Bulletin of Israel (from 1900)" was developed by
the Earthquake Seismology Division of the Institute for Petroleum Research and
Geophysics to display the earthquake catalog on the screen. The area, time period and
magnitude range of events to be plotted can be selected according to the user's request.
The software provides the user with several options for arranging the graphic outputs,
such as the size, shape and color of the symbols. Also displayed, at the user's request,
the main cities of the region, the seismic stations in Israel and the geographical locations
of the sub-regions in the investigated area. The user can also plot histograms of the
events by year for different magnitude ranges. The program also prepares a separate
earthquake list according to user-selected parameters and provides some basic statistics.
The bulletin is updated annually and distributed free of charge on an individual basis
to earth scientists.
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The Flow Field Between the Mediterranean Sea and the
Jordan Rift Valley
Matmon, D., Gvirtzman, H.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The Dead sea rift valley is the deepest region on earth. The difference between the levels
of the Mediterranean Sea and the Rift Valley creates a regional drainage basin for both
runoff and groundwater, and it causes a large hydrological gradient that influences the
potential and the flow fields in deep layers. In this research we examine the possibility
that the salinization phenomena in the rift valley are mainly due to this gradient. The
hydraulic head gradient pushes the water in the deep part of the stratigraphic cross
section to the east, brines in deep layers are pushed eastward and up toward the surface.
In this research we develop a quantitative hydrogeological model that sketch the flow
field in the complete cross section between the sea and the rift valley. The research uses
geological and hydrological information that was collected over the years and it
includes computer numerical models of flow and transport.
SUTRA is the numerical model we use to solve the potential and flow fields in the cross
section. The program SUTRA (Saturated-Unsaturated TRAnsport) of the U.S.G.S is a
computer program simulating flow and transport of energy or solute mass in a one or
two dimensional medium.
The first stage is discritization of the cross section, namely dividing the cross section into
a mesh of square elements. The input file includes porosity and permeability values for
each element, as well as initial conditions (pressure and salinity). Other geohydrological
parameters of the solid phase (compressibility and density) and the fluid phase
(compressibility, density, viscosity and salinity) are included as well. The model
computes fluxes and mass balance of the fluid in each element according to mass
conservation law, Darcy law and the given boundary conditions.
In the first stage, simulations were implemented on a simple cross section of a dam, in
which the water levels on each side are different. In each simulation, different geometry
and different values of the layers' permeability were taken, and the resulting flow net
was analyzed. In the next stage, increasing complexity was introduced, in the form of a
layered geometry similar to field data. The last stage will simulate the geometry and
permeability of a real cross section from the Mediterranean Sea to the rift valley.
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Analysis and Estimate of Interrelation between Ecologic and
Geodynamic Processes
Mavashev, B.
Jerusalem College of Technology

The objective of the present investigation is to estimate the interrelation between
geodynamic and eco-meteorological processes under the prevailing conditions in Israel.
On the basis of the investigation results it is suggested to create the automated control
system management of eco-geodynamic situation in the region, the development of a
model and computer program for ecologic and seismic processes prediction.
The methodology of the research on the given subject, involves developing theoretical
foundations of interrelation between ecological and geodynamic processes, as well as
the carrying out of a complex of experimental studies of the variations of radon
emanations in ground waters and sources, in relationship between meteorological
parameters.
The scientific novelty of the development lies in the fact that for the first time seismic and
eco-meteorological processes are considered as interrelated. The main application of the
proposed method is the short-term prediction of earthquakes.

67

Annual Meeting, 1994

Israel Geological Society

Horizontal Drilling
May,P.R.
P.O. Box 1853, 91015 Jerusalem
Horizontal drilling has come into use for oil and gas production since the 1980's. In 1992
in the U.S. nearly 10% of all rigs were employed in horizontal drilling and more than 500
horizontal wells were planned for 1993. Greatest activity is in the Senonian Austin
Chalk, where over 2500 wells have been completed. Most recover 3-4 times more oil than
vertical wells, and average initial production is 4.8 times greater. In Canada more than
700 horizontal wells were completed by 1992 and it is estimated that 10,000 will be
drilled in the next 15 years. In Saudi Arabia 29 horizontal wells were producing in 1993
at rates 2 to 6 times that of vertical wells. During the next 10 years 50% of the Saudi
drilling budget will be for horizontal wells.
Drilling and completion cost is 1.2 to 2 times that of a vertical well to the same depth.
Usually a vertical hole is drilled to below the target and the horizontal hole is deviated
from above the objective. Length of horizontal holes ranges from a few hundred meters
to more than 5000 m. They are best used in reservoirs with high vertical permeability:
fractured shale, chalk and limestone; and beds with discontinuous porosity such as karst
limestone. Water or gas can be reduced or eliminated. Due to long contact of the
reservoir with the well, beds with low permeability, thin oil columns, or heavy oil can
be exploited. Success depends on understanding reservoir anisotropy and fluid flow.
Horizontal drilling is not suitable for all reservoirs. Well-bedded sediments with good
horizontal permeability or with dense, interconnected fractures, are drained efficiently
by vertical wells.
In Israel there are possibilities of production by horizontal drilling where vertical wells

failed. Among these are: 1. Senonian in the Rift and the Mediterranean coast. 2. Heavy
oil. 3. Oil shows that failed to produce due to water entry. 4. Restoring production that
has declined due to water influx.
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Groundwater Composition in Lithostratigraphic Units, Israel
- Scientific and Management Implications
Mazor, E.
Dept. of Environmental Sciences and Energy Research, Weizmann Institute of
Science, 76100 Rehovot

Aquifer definition. The basic definition of an aquifer is "a rock body that contains water
in all its voids and can sustain economical wells". This leaves room for active aquifers
(with recharge, through-flow and discharge) and passive aquifers (trapped). In each
case are all parts of an aquifer hydraulically interconnected, resulting in homogenization
of water properties (pressure, temperature, concentration and relative abundance of
dissolved ions, isotopic composition and age). Hence, adjacent wells with water of
similar properties are likely to tap the same aquifer, whereas wells tapping water with
significantly different properties belong to distinct aquifers (overlying, or laterally
separated by a geological barrier).
In practice, lithostratigraphic units are often applied to define aquifers, e.g. the Kurnub
Group aquifer, the Judea Group aquifer etc. However, these units occur in topographically
separated regions so they can not constitute a single aquifer, and they encompass
alternations of permeable and impermeable rock beds constituting many aquifers.

The chemical composition ofgroundwaters in the lithostratigraphic units in Israel reveals: (a)
concentration ranges of two to three orders within each unit, (b) significant diversity of
the ionic ratios within every unit, (c) complete overlapping between the properties of the
different units. These observations are demonstrated on 370 wells that have been
analyzed in two systematic surveys (Arad, Kafri, Halicz and Brener, 1984; Halicz, Kafri
and Bein, 1991).
Scientific and management implications: (a) there is no ground to define aquifers by
lithological or stratigraphical units, (b) we have to get rid of water quality tags assigned
to lithological or stratigraphic units (there is no specific composition of water in Nubian
Sandstones, Judea Group or Senonian!), (c) flow velocity and water age can be calculated
only for specifically defined aquifers and not for lithostratigraphic units, (d) the
lithostratigraphic units in all the regions of Israel contain groundwater that has to be
protected against pollution.
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The Influence of a Year Abundant in Precipitation on the
Groundwater Quality: The Case of the Israeli Coastal Aquifer
in 1991/92
Melloul, A.,t Goldenberg, L.c.2
1. The Hydrological Service, P.O.B. 6381, 91063 Jerusalem
2.A.M.C, 70600 Yavne

The 1991/92 winter was characterized by an amount of precipitation higher by 150 to
200% relative to the representative (1930-1960) multi- year average. This caused an
increase of the groundwater levels by up to 2 - 3 m in the Israeli Coastal aquifer which
is higher by about 10 times than in a normal year. Thus a relative dilution of the
groundwater T.D.S. (total dissolved solids) was expected. Surprisingly, a general trend
of increase in Chlorides concentration up to 500% was also observed in the groundwater.
The model suggested to explain the phenomenon is based on the findings oflaboratories
experiments which simulated conditions characteristic to the unsaturated zone of
granular aquifers. The results reveal that the development of the internal network of
drainage is enhanced by cycles of drying and moisturlng (hydration and dehydration)
of the aquifer matrix: In real aquifers:
(a) during seasons of low precipitations, most recharge water passes through large
pathways of the drainage networks which form "hydrological shortcuts", while the
other parts of the matrix use as "accumulators" for pollutants.
(b) during abundant rain seasons, a larger part of the network becomes active, and
pollutants are flushed from these "accumulators" and reach groundwater.
The large increase in chlorides in the groundwater of the Israeli coastal aquifer during
the precipitation-abundant 1991 /92 season is in accord with the model presented above.
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Thermal and Formation Pressures Study: Implication for the
Further Development of Nearly Depleted Petroleum Areas
Modelevsky, M.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
Two examples of nearly depleted areas exist both in Israel (the Helez oil field) and in exUSSR (the reservoirs of the Pricaspian Depression). The Helez field was discovered in
1955 and it has produced since about 2.5 MMT of oil which accounts for about 42% of
the original oil-in-place (Gilboa and Fligelman, 1991). Therefore, the field is considered
to be nearly depleted. Complex geology of the field, numerous reservoirs, and the water
flooding should all be considered in the design of the development of the remaining
reserves. Small oil fields of the Pricaspian Basin have similar characteristics. They have
been producing since 1930s and the cumulative production has reached 50-60% of
recoverable oil.
Formation pressure and temperature (FPT) studies contributed much to the discovery
of several new small reservoirs within the depleted fields. They are predominantly
confined to stratigraphic traps with a fault seal component or with permeability traps.
The FPT investigations allow the study of oil migration paths and conditions of oil
accumulation and conservation in potential reservoirs and traps. Similar methods can
also be applied to the Helez field. Abnormally high or low pressure may be indicative
of stratigraphic traps. Stratigraphic traps made up of sandstone is usually noted for low
formation pressure. In deep wells formation pressures remain normal hydrostatic down
to the seal and become abnormally high beneath (Dickey and Cox, 1977) which makes
it possible to reveal permeability barriers as well as traps.
The FPTmethod includes the following assignments: the construction of paleogeological
sections and maps, the definition of regional bubble-point pressure/ formation pressure
relationship, of the tectonic movements stress trends, etc.
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Geodynamic evolution of Andros island (Greece) Based on
Structural Analysis
Mukhin, P., Garfunkel, Z.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Metamorphic rocks of Andros island are typical representatives of the NW part of the
metamorphic belt of the Cyclades. The stratigraphic succession consists of
polymetamorphic sedimentary and volcanic rocks of submarine origin, which were
multideformed during the Late Paleogene - Early Neogene. According to previous
investigations these rocks usually preserve only secondary metamorphic and
deformational structures.
During our field works on Andros island we found numerous outcrops with preserved
relicts of primary bedding of rocks. Often preserved is graded bedding which allows to
determine the original top and bottom of the layers. Our study of the structure of the
island (about 40 km) giving us new information about its features led us to reconstruct
four post depositional major geological events in the geodynamic evolution of this area:
1. The blueschist facies metamorphism with normal stress position to bedding plane.

2. The greenschistiaciesmetamorphism (overprint) and shaping of rocks into recumbent
isocllnalfolds (NE - SW direction of hinges ) with WNW direction of synmetamorphic
transportation. The initial folding may have formed at stage (1), but was overgrown
by the greenschist assemblages.
3. The deformation of twice metamorphozed rocks into big open anticlinal structures
with the same orientation of hinges like the 2nd one.
4. The deformation of the area into big asymmetric anticlinal with NW-SE direction of
hinge.
The first two events reflected the dipping of primary sediments into subduction zone
and successive uplift to the upper part of the crust. The next two events probably
reflected exhumation of metamorphic rocks and their progressive deformation in new
conditions.
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Water Levels of Lake Kinneret: New Archaeological Evidence
Nadel, D., Nir, Y.
M. Stekelis Museum of Prehistory, 124 Hatishbi St., Haifa
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
One of the methods of dating past shorelines is based on the location of archaeological
sites. In the Jordan Valley, this method was used to date the retreat of the Lisan.
The Kinneret lake was formed only after the retreat of the Lisan lake to the south.
Estimations of the age of the lake range between ca. 25,000 and 15,000 B.P. New
archaeological data collected from the shores during the low watter levels of 1989-91
enable a better evaluation of the age and past fluctuations of the lake.
In a complete survey of the lakes' shores (1990) at elevations between -211- 213 m, 42
prehistoric and later archaeological sites were found.
Sites with the oldest remains were found along the northern half of the lake. The rolled
and heavilly patinated flint implements are dated by their characteristics to the Middle
Palaeolithic period: 160,000 - 45,000 B.P. They were probably transported by wadis to
their current location.
The oldest in-situ archaeological site on the shore of the?E lake is Ohalo II, at -212.5 m.
26 charcoal samples from the site were studied by three C-14 labs, and all but one (15,550
B.P.) concentrated around 19,000 B.P.
Floors of huts and hearths were preserved, with food remnants and many tools still
intact. The most common animal bones are of fish, indicating the importance of fish in
the local diet. They also point to a nearby body of fresh water. The identification of seeds
and fruits of more than 30 species of plants and trees shows a range of species very
similar to the current range at the region.
The Ohalo II features - huts, hearths and a grave - were dug into the local Lisan bedrock.
It is thus clear that by 19,000 B.P. the Lisan lake had retreated to the south. It is also
reasonable to assume, based on the quantities of fish and fresh-water flora, that the
Kinneret was already there.
In-situ remains from the Neolithic period (ca. 6,000 B.P.)4: and the Early Bronze Age (ca.
5,000 B.P.) were discovered at elevations of -213 m. It is concluded that the water-levels
during these periods was not higher than -213 m.
The distribution of sites shows that some shores are devoid of finds, while the largest
concentration (including Ohalo II) was observed near the former outlet of the Jordan
river.
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The Geochemistry of Cadmium in the Negev Phosphorites
Nathan, Y.,t Soudry, D.,! Dorfman, E.,t Levy, Y.,2 Shitrit, D.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Rotem-Amfert-Negev, Yeruham
The concentration of cadmium, in the Negev phosphorites, appears to be a function of
the lithotypes and the stratigraphy. The highest concentrations are found in laminated
rocks. Furthermore, as a rule, the interbeds have a higher Cd content than the economic
phosphorite beds. This is the cause of the lack of a positive correlation between PPs and
Cd, at times even a negative correlation has been observed. Lower Cd concentrations are
found in the uppermost part of the phosphorite unit; while the above mentioned trends
are general, there are differences in Cd concentrations in the various phosphate fields
and each field has a different signature. In the fields studied, the Zin fields have the
highest Cd concentrations followed by the Oron field. The Zefa'-Zohar and Hazeva
fields have the lowest Cd content.
The Cd-rich horizons appear to have been originally extremely rich in organic matter
(reaching up to 20% Org. Mat.). It is interesting to notice that later oxidation of the
organic matter in these rocks does not, in general, alter their laminar organisation.
However it causes a redistribution of the cadmium in the rock but does not change its
overall content.
The distribution of Cd between the different components of the phosphorites was
studied by selective dissolutions, statistical treatment of analyses and electron-probe
direct analysis of single mineral grains. Three types of phosphorites can be distinguished:
Organic-rich, "Normal" and Altered. In the organic-rich phosphorites, Cd appears to be
concentrated in the sulphide phase (sphalerite). In some "normal" and altered
phosphorites Cd seems to be concentrated in tiny grains of iron oxides, these are in
general oxidised pyrite grains. It should be emphasized that the chemistry of trace
elements in the iron oxides is varied. In both the organic-rich and "normal" phosphorites
no zinc was found in apatite grains. Therefore, in view of the very good correlation
between Cd and Zn, it is inferred that Cd is also absent in the apatite crystals (the Cd
concentration is too low to be directly observed with an electron-probe). Statistical
analyses and selective dissolution tests confirm the above assumptions. In the altered
phosphorites, Zn is found in some apatites and it is probable that in these cases some Cd
is also part of the apatite structure.
Finally, it should be emphasized that although there is a certain correlation, in
unweathered phosphorites, between organic matter and Cd, the Cd concentration drops
dramatically in the Ghareb Formation even though the base of the Ghareb is very often
extremely rich in organic matter.
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Geological Map of the Quaternary of Gush Dan (Central
Coastal Plain, Israel)
Netser, M., Gvirtzman, G.
Dept. of Geography, Bar-l1an University, 52100 Ramat-Gan

A geological map, based on the lithostratigraphic nomenclature of the Kurkar Group,
is presented. Only one quarter of the Quaternary sequence is exposed in the coastal plain

of Israel. The outcrops are scattered along the coastal cliff and in small patches in the
region. The stratigraphic identification of the outcrops is based on correlation with
boreholes. The Hadera Sand has covered a large area since 1500 years BP. Settlements
ranging in age from the Middle Bronze to the Byzantine period were found below the
Hadera Sand. The Ta'arukha Sand, an older generation of dunes, is found north of the
Yarqon River underlying the Hadera Sand. The Tel Aviv Kurkar and the Netanya
Hamra, known from the Sharon, were identified in Gush Dan. The Giv'at Olga Kurkar,
considered one unit in boreholes, is divided in the outcrops into three different units, the
RamatGan Kurkar, NahsholimHamra and Dor Kurkar, a nomenclature used previously
for the coastal cliff only. Several lithostratigtaphic units, which have been known
previously from boreholes only, namely, the Caesarea Hamra, Ashdod Kurkar, Poleg
Hamra, Herzliyya Kurkar and the Kefar Vitkin Hamra, were recognized in outcrops.
The Caesarea, Ashdod and Poleg units were included previously in the Rehovot
Formation. A new unit, composed of dark clay and named En Haqore Clay, 1 m thick,
was discovered in an area of 4-5 sq. km below the Hadera Sand during road construction
in Holon and Rishon LeZiyyon. The map is illustrated in two versions: one shows the
natural landscape of Gush Dan as of 100 years ago, before the modern urbanization; the
other shows the region as of 1500 years ago, before it was covered by the Hadera Sand.
Three kurkar ridges are found in Gush Dan. In the Ramat Aviv area the central ridge
splits into two parallel sub ridges. The western and the central ridges are composed of
the Ramat Gan Kurkar overlain by the Nahsholim Hamra and the Dor Kurkar. The
eastern ridge is composed of the Herzliyya Kurkar. The Ashdod Kurkar constitutes a
ridge in Rishon LeZiyyon and southwards. North of Rishon LeZiyyon the ridge is
obscured by hills of hamra. There is no connection between the geographical position
of the ridges and their chronological order. The map was used by the authors for a
further study of the relationships between man and the environment during 6000 years
of human habitation in Gush Dan.
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Lake Lisan and Dead Sea levels from Seismic Reflection
Profiles in the North Dead Sea Basin
Niemi, T. M., Ben-Avrahant, Z.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
Over 1900 km of 3.5 kHz and Sparker seismic reflection data provide a record for the
interpretation of climatic changes and neotectonic activity in the north Dead Sea basin.
We identify four prominent subsurface seismic reflectors on the 3.5 kHz seismic profiles.
Based on short sediment cores, the seismic reflectors probably represent the contact
between rock salt and marl layers. Using an actualistic model provided by a recent
change in the Dead sedimentation from marl to halite, we interpret strong seismic
reflections as halite deposited during warm climatic phases when unstratified conditions
in the Dead Sea prevailed because the upper-most water mass was subject to excessive
evaporation.
The seismically-transparent layers on the 3.5 kHz profiles represent marls precipitated
from a stratified Dead Sea water during wet climatic phases when the runof£-toevaporation ratio was high and brines were more diluted. We correlate the seismic
reflectors with four lowstands since 5 ka that were previously identified in the south
basin of the Dead Sea based on the deposition of rock salt and elevation of drainage
outlets on the Mt. Sedom diapir. The magnitude of Holocene Dead Sea lowering could
not be resolved in the south basin because of the presence of a sill that disconnects the
basin from the main water body of the Dead Sea when the level drops below -400 m. Our
seismic reflection data of the north basin of the Dead Sea reveal several relict canyons
and buried channels of the Jordan River that show the Dead Sea level fell below -400 m
in the Holocene. The deeper seismic stratigraphy seen on Sparker profiles indicate that
the Holocene Dead Sea levels arepartoflarge-scale,lateQuaternary lake level fluctuations.
Sequence stratigraphic boundaries in the submerged Jordan River delta define cycles
of major high- and lowstands that began approximately 25-30 ka during the late stages
of the Dead Sea precursor, Lake Lisan.
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Geological Sites in Danger of Destruction
Orion, N.
Dept. of Science Teaching, Weizmann Institute, 76100 Rehovot
An international conference on geological and landscape conservation took place in July
1993, in Malvern, England. Following this conference an international association for
geological conservation was established.
England itself is characterized by intensive efforts to conserve valuable geological sites.
These activities are supported by the government organization, English Nature, and are
conducted by regional groups of professional and amateur geologists who voluntarily
document important geological sites.
In Israel, unfortunately, there is minimal awareness of the need for conservation of
important geological sites. In the last few decades many unique geological sites have

been destroyed or damaged without any appropriate response from the public or the
scientific community. The extensive construction projects of buildings and roads which
have been ongoing the last few years have put many other important geological sites in
danger.
Action for the protection of valuable and unique geological sites in Israel should be led
by the geological community. In order to protect our geological heritage, the following
is suggested:
1. A survey be made of important geological sites in Israel that should be protected.

This survey could be executed voluntarily by the members of the Geological Society
who live and work in different parts of the country. Geological sites that should be
protected will be determined according to three criteria: scientific importance,
educational importance and landscape importance. Reports on suitable sites will be
made in special forms prepared for this purpose. A special form has already been
prepared for the reporting of such sites.
2. A committee of the Geological Society should sort out the accumulated reports and
the sites selected as suitable be published. The published list should then be
distributed to the bodies involved in the protection of nature and to the relevant
government offices.
3. People should lobby for execution of actions needed for protection of the selected
sites.
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Sedimentation of Iron in Lake Kinneret
Parparova, R.
YigalAlon Kinneret Limnological Laboratory, Israel Oceanographic and Limnological
Research Ltd., P.O.B. 345, 14201 Tiberias
The iron (Fe) cycle in freshwaters is an object of increasing interest as a result of
understanding of its significance in bioproductive and physicochemical processes
(coprecipitation, redox conditions and so on). Sedimentation is predominant component
of the iron cycle in waterbodies. The objectives of present study are as follows:
a) to estimate the settling flux of Fe and to examine the factors determining this in Lake
Kinneret;
b) to investigate the possibility of using Fe as a potential tracer of resuspension
processes in the lake;
The results of this study are based on determinations of Fe concentrations in suspended
matter from the Jordan River and in the water column of Lake Kinneret (seston) and, in
addition, material collected in vertically and horizontally oriented sediment traps
(tripton) and from the surface layers of bottom sediments from the deepest (ca 40 m) part
of the lake. Exposure time of sediment traps varied from 2 weeks (in 1991-1992) to 1 day
(in 1993).
The following conclusions were deduced from analysis of the results:
1. Settling fluxes of Fe, evaluated from vertical traps only (more than 1000 t/y)
significantly exceeded storage of this element (ca 250 t) in the lake (as estimated from

different time exposures). To explain this we suggest that significant resuspension
occurs even in the deepest parts of the lake.
2. In the vertical traps we suggest, that settling the flux of Fe was overestimated by a
factor of two because of entrapping of horizontally transported suspended matter.
3. When the sedimentation values of Fe were corrected for the horizontally advected Fe,
and the lake's morphometry, they appeared to be close to the value of the iron
retention in the lake (Input - Output = 200 ton/year). This, together with relatively
content of Fe in particulate organic matter (C:Fe=4400), indicates that the downward
flux of Fe is mainly associated with the mineral fraction of suspended matter.
4. The resuspension value obtained from differences of Fe content in seston, tripton,
and bottom sediments, was considerably lower, than the values, defined from
organic matter content of sedimentary content alone.
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Red Valley and Other Concentric Morphostructures in the
Eastern Makhtesh Ramon
Patyk-Kara, N.,! Plakht, J.2
1. Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2. Ramon Science Center, Mitzpe Ramon, P.O.B. 194
The Red Valley Structure (RVS) is manifested in the Makhtesh Ramon relief as a small
oval depression surrounded by ring scarps. The western and central parts of the RVS are
covered by Late Pleistocene river terraces overlying Pliocene (?) lake deposits, whereas
the uplifted eastern part is built by the Jurassic Inmar Formation. In the northern part of
the RVS, rocks by the Lower Cretaceous Hatira Formation, including the Red Member,
are exposed.
The inner part of the RVS has a clear division, which is typical to all domal or calera-like
morphostructures. The most subsided part occupies the center of this structure; the
more moderately subsided parts are located along the western and wouthern boundaries
of the central structure. This indicates that the subsidence of an area above a shallowintrusive body, as revealed by IDEM (Baer, et al., 1989), is accompanied by differentiate
block movements. The eastern part of the morphostructure is manifested in the relief as
the most uplifted block.
Besides the RVS, a number of different-scale concentric morphostructures are also
discerned in this area. They are embodied in radial and concentric structures that stand
out in the drainage network, in ancient terrace fragments, and in ring-like scarps. One
of the largest concentric morphostructures covers about 2.6 km2 and includes the RVS
within it.
Concentric morphostructures are the reflection of deep-seated structures - mainly
major magmatic bodies; their size is related to the depth and time of endogenic activity.
Since the depth of the basaltic body as estimated by IDEM is 100m, the largest concentric
morphostructure must have deeper endogenic roots. The entire area in eastern Makhtesh
Ramon, which has an exceptional abundance and density of ring morphostructures, can
be interpreted as a center of endogenic activity.
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Effective Noise Suppression for the Detection and
Discrimination of Seismic Array Signals
Pinsky, V.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
From seismological practice it is known that the noise wavelets recorded by short
period, closely spaced (up to 1-2 km apart) sensors are highly correlated at frequencies
around 1 Hz. Furthermore, the main noise source is concentrated in this frequency band.
Based on these facts, it is possible to enhance greatly the seismic array signal-to-noise
ratio using the linear transform of the multidimensional observational space.
At the NORSAR Institute in Norway, a prominent leader in seismic array data processing,
compensation for noise due to spatial correlation is performed for different frequency
bands by beamforming the various subarrays of NORESS, ARCESS, etc., data.
Amore general approach is the application of the Capon-like multichannel Wiener filter.
This filter produces minimum noise at the output without distorting the signal waveform
for known a spectral matrix of noise and slowness vector of the signal. The spectral
matrix is deduced from the array noise records preceding the signal onset using a
multidimensional autoregressive model. This facilitates adaptation of the filter to the
time varying noise field.
The filter appears to be effective in picking up seismic phases missed by the conventional
procedures used by NORESS, ARCESS, FINESS and in discriminating the Eurasian
earthquakes and nuclear explosions recorded by NORESS. An analysis applied to the P
and P-coda spectral parameters of nuclear explosions and earthquakes from east
Kazachstan showed no misclassifications for filtered data.
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Pedimentation as the Leading Geomorphic Process in the
Evolution of Makhtesh Ramon
Plakht, J.
Ramon Science Center, Mitzpe Ramon, P.O.B. 194
Pediments occupy more than 40% of thewestem part of Makhtesh Ramon, approximately
three times the area of the fluviatile relief. They from a "geomorphological staircase"
along the perimeter of the makhtesh with relative heights of ~ m, 8-10 m, 13-15 m and
approx. 20 m (two higher pediment surfaces) above the river bed. All pediments grade
towards river terraces at their base and both should be regardedas synchronous
elements. Thus, the number and relative height of the pediment levels in the makhtesh
is in keeping with the number of river terraces and both reflect the changes in the erosion
base-level.
The process of pediment surface formation requires a sufficient period of stabilization.
Each pediment as well as river terrace connected with it indicates the certain period of
stability. The sequences of pediments testify to several stable periods, alternating with
periods of base-level changes.
The rate of pedimentation (the process of pedimentary erosion) is very high. It depends
on the thickness, the lithology and the degree of weathering of the eroded rock.
Approximate calculations show average rate as 3.1-5.7 cm/yr during the formation of
the medium and lower pediments, and 0.25-1.0 cm/yr during the higher pediment
formation.
The role of pedimentation in the development of Makhtesh Ramon is probably higher
than the role stream erosion. In the earlier stage, during the Pliocene, pedimentation
(together with the river erosion) caused both the widening and the deepening of
Makhtesh Ramon. The Recent relief, as seen today, was mainly formed already in this
stage. Since the Pleistocene this process led mainly to deepening of the bottom.
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Features of the Late Pleistocene Development of Western
Makhtesh Ramon
Plakht, J., Zaslavsky, N.
Ramon Science Center, Mitzpe Ramon, P.O.B. 194
Some differences between the development of the western and central parts of Makhtesh
Ramon are observed:
(a) In the western part, there are only lower terraces (3-4, 5--6 and 8-10 m) and
pediments, whereas in the central part, the whole spectrum of terraces and pediments
is present;
(b) thick layers of deposited loess are a significant component of alluvium in the western
Ramon;
(c) river terraces in the western Ramon are completely accumulative, whereas the
thickness of alluvium in the central ramon does not exceed 3-5 m.
A strip of sharp change in the Nahal Ramon longitudinal profile, caused by the presence
of partly cut-off basanite stock (Becker, Samoilov, pers. comm.), separates the western
and central parts of Makhtesh Ramon. In the lower part of the 8-10 m terrace shallowwater lake remains of gastropods Valvata (Cincinna) saulcyi with very delicate shells,
Botryococcus algae and fish teeth of Chiclidae were found. The latter were also found in
the Pliocene lake sediment in the Nahal Zihor basin.
The 5--6 m terrace alluvium in western Makhtesh Ramon includes calcium carbonate
nodules and well-developed buried soils.
The data allow concluding that the very intensive Late Pleistocene sedimentation in
western Makhtesh Ramon took place in an almost isolated basin with the local base of
erosion near Har Arod.
The presence of redeposited loess in the terrace sections, calcium carbonate nodules and
shallow-water lake organic matter indicates relative humid semi-arid climatic conditions.
The annual precipitation exceeded 200-250 mm during the formation of the 5--6 m
terrace and of at least the lower part of the 8-10 m terrace.
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Stress Measurement on Eocene Chalk Rock Mass by the
Hydrofracture Test
Polishook, B./ Flexer, A.2
1. Petroleum Services Ltd.
2. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
The measurement of the stress condition in the rock mass is extremely important for
purpose of determining the stability of the tunnel in the rock mass.
The stress field at every point in the rock mass can be represented by one bertical and
two horizontal stresses perpendicular to each other (minimal and maximal). While the
vertical stress can be easily calculated and is the product of the depth and the specific
weitht, the horizontal stress has to be measured on site.
The hydrofracture test is a method developed for the purpose of determining the in situ
stress condition. The test is based on pressing the unfractured rock mass by means of
water in a specific interval fo the borehole. The water pressure causes the formation of
fracture in the rock mass. The plane of the fracture opening is perpendicular to the
minimal horizontal stress.
Petroleum Services Ltd., has performed a hydrofracture test in a chalk rock mass in two
areas:
1. In the rock mass of the Zora Formation (Hashephela synclinorum) in the Eshtaol area.
2. In the rock mass of the Adulam and Maresha Member (Hovav syncline) at Ramat
Hovavarea.

These tests were carried out in depths of between 50 to 75 meters, in a dry rock mass and
the first time such tests under these conditions are reported in the literature.
The test results show that the average magnitude of the minimal horizontal stress in the
Hashephela synclinorum is 24 kg/ cm2 and it is higher than the stress found in Hovav
syncline which has an average magnitude of 12 kg/ cm2• Presently in both areas the
principal horizontal stress is in the northwest-southeast direction.
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IRSL Dating of Fault-Related Sediments atthe Nahal Shehoret
Alluvial Fan, Southern Arava, Israel
Porat, N.,! Amit, R.,2 Wintle, A.G3
1.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Dept. of Physical Geography, Hebrew University, 91904 Jerusalem
3.Institute of Earth Studies, University of Wales, Aberystwyth, UK SY23 3DB
Ages determined by Luminescence methods define the last event of full exposure to
sunlight, which zeros the luminescence signal and resets the clock. For
Thermoluminescence (TL) several hours of exposure are necessary for full resetting.
This dating method is readily applied to wind-blown sediments, since transportation
time is long and the grains are sufficiently exposed to light. For Optically Stimulated
Luminescence (OSL) an exposure of a few minutes is sufficient for zeroing the signal.
Therefore the method is particularly useful for colluvial sediments, which are transported
over short distances and may not be exposed long enough to sunlight to zero the TL signal.
One such dating method was applied to a section exposed during a study on the Recent
tectonics and landscape development in the arid Southern Arava. Trenches dug in the
alluvial fan of Nahal Shehoret exposed fault-related sediments. The trench walls were
logged and sedimentary units were defined using pedologic and sedimentological
criteria. The units define a sequence of faulting events, represented by a series of
colluvial wedges which accumulated on the down-faulted block. Each wedge can be
attributed to a tectonic event, while periods of quiescence between events are represented
by soil formation at the top of the wedge.
The stratigraphic data show that the total displacement on the fault is 7-8 m, when most
of the displacement was caused by 4-5 events, each causing -1.5 m throw. Age estimates,
based on pedogenic and geomorphic criteria, assigned an Upper Pleistocene age to the
older terrace; the time gap between each faulting event to several thousand years; and
a Holocene age to the young terrace, which post-dates most of the displacement.
Samples from the fault related sediments were collected. Fine-sand size K-Feldspar
grains were separated and used for age determinations. Infrared wavelengths were
used for stimulation. The resulting Infrared Stimulated Luminescence (IRSL) was used
to determine the Equivalent Dose by the Single Aliquot Additive Dose method. The
environmental dose rate was measured separately for the (x, ~ and y components.
The IRSL ages define the following events: The older terrace was deposited -60 ka. The
first faulting event occurred at -38 ka and the third event at -20 ka. The large
displacements ended between 19 and 15 ka, when the younger terrace was deposited.
The recurrence time for the large faulting events is -5000 years. The results show that the
IRSL method is highly suitable for dating colluvial sediments from an arid environment.
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IRSL Dating of Kurkar and Hamra from the Givat Olga
Member in the Sharon Coastal Cliff, Israel
Porat, N.,! Wintle, A.G.2
1.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Institute of Earth Studies, University of Wales, Aberystwyth, UK SY23 3DB
The Givat Olga Member forms the most western ridge of the coastal plain sequence of
Kurkar ridges. It comprises alternating beds of Kurkar and Hamra and is exposed along
the coast between Netanya and Ga'ash, forming the coastal cliff. The Netanya Hamra
bed was assigned an Epipaleolithic age (20-10 ka) on the basis of prehistoric finds and
the Tel Aviv bed was date by 14C on whole-rock carbonates to 10 ka. The age of the lower
beds was estimated as Upper Pleistocene by employing the concept of Pleistocene
sedimentary cycles which correlate with global climatic and sea-level changes.
Ages determined by methods based on Optically Stimulated Luminescence (OSL) give
the last event of full exposure to sunlight and the method is particularly useful for dating
eolian sediments. For Kurkarthe age will be the timing of stabilization of the dunes while
for Hamra the age will give the end of pedogenic-biological processes, i.e age of burial.
Absolute age determinations were applied to the entire Givat Olga member as part of
assessing the potential of OSL dating of Late Quaternary sediments in Israel.
Fine-sand size K-Feldspars grains were separated and used for age determinations.
Infrared wavelengths were used for stimulation. The resulting Infrared Stimulated
Luminescence (IRSL) was used to determine the Equivalent Dose by the Single Aliquot
Additive Dose method. The environmental dose was measured separately for the (x, p
and y components.
The Givat Olga Member includes 2 events of dune mobilization and stabilization, dated
to -60 and -50 ka. The Netanya Hamra was an active soil until 4-5 ka, when it was
covered by the Tel Aviv unit. Events of dune stabilization occurred within isotopic
Stage 3, but cannot yet be correlated with particular climatic changes.
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Is it Possible to Reach a Consensus in Seismic Hazard
Evaluation in Israel?
Rabinowitz, N.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holan
A common approach in the practice of seismic hazard assessment is to ask, in the first
stage, several experts to evaluate independently the hazard assessment and, in the
second stage, to form a uniform evaluation which weights each independent evaluation
optimally in an attempt to reach a consensus.
In areas where the seismicity level is relatively low, as in Israel, there is a high

uncertainty level regarding the value of the seismotectonic parameters affecting hazard
assessment. Thus, it is to be expected that this uncertainty will be reflected in the
diversity of expert opinions.
In this work we investigate several avenues of research as well as partial results of work

planned to enable experts in Israel to reach a consensus with regard to creating a seismic
hazard map of Israel.
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Tracing of Water Movement in Unsaturated Sandy Dunes
Using Stable Isotopes of Hydrogen and Oxygen
Raz, I., Adar, E., Issar, A.
Water Resources Research Center, Jacob Blaustein Institute for Desert Research, BenGurion University of the Negev" 84993 Sede Boker Campus
The purpose of this study was to trace and estimate the rate of water evaporation and
water movement in a sandy, semi-arid, unsaturated zone (Retamim Sand Dunes) using
stable isotopes of hydrogen and oxygen. In order to understand the water movement
mechanism in the sand, the isotopic composition in rainfall and soil moisture was
measured. This was related to soil moisture content and profiles of soluable salts in the
soil matrix in both forested and bare sand dunes.
A quantitative model was used in order to estimate the evaporation rate from the soil.
The results showed that effective evaporation in the bare sand dune area during the
1990-91 rainy season was 58.2 mm, about 70 to 90% of the potential evaporation. In
addition to the evaporation rate, deep percolation beyond 2.2 m was about 2 mm only.
Due to gravity, right after a rainstorm, water percolates as a piston flow. This water
mixes with ,the residual soil water while blurring the isotopic profile found in the rain water.
At the end of the main advective stage, the water moves mainly in a very slow diffusive flux
from the wetting front downward and upward from the wet soil due to evaporation.
Analysis of the grain size distribution indicates the existence of many silty layers which
form unisotropic and non homogeneous stratigraphy. Taking in consideration that the
silty and loess layers can produce preferential flow surfaces, those preferential courses
have a much higher rate of penetration than the vertical course. The morphologic
structure of the dune creates a situation in which two or more of the silty layers cross each
other and produce an impenetrable conic casing (funnel).The infiltrated water brakes
out toward the shallow aquifer.
The minimal flux calculated by the quantitative model is compatible with the assumption
that in arid and semi-arid areas intensive evaporation eliminates the possibility of
recharge to groundwater. The source of the main recharge arrives from floods in the
surrounding wadis. Nevertheless, the fact that the isotopic composition of 0180 in the
dunes groundwater is similar to the isotopic composition of 0180 in the soil water
beneath the evaporation front (-4 to -5 %0), and different from the isotopic composition
of 01SO in the water from near-by floods (-7 to -9 %0) suggests a recharge from the dune
itself. Based on the above mentioned hydrological and morphological model, and on the
isotopic composition distribution in the soil water, recharge to groundwater in the dune
may take place at the silty cone from accumulated soil water. The calculated vertical flux
of 2 mm per year does not represent the entire system, but represents the vertical course
through the silty layer.
87

Annual Meeting, 1994

Israel Geological Society

Structure of Lake Kinneret Region from Gravity Analyses
Reznikov, M., Ben-Avraham, Z.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
Analyses of new gravity data from Lake Kinneret resulted in a free-air anomaly map, a
variable density Bouguer anomaly map, a horizontal first derivative map of the Bouguer
anomaly and a second vertical derivative map of the Bouguer anomaly.
These maps, together with gravity models of profiles across the lake and the areas north
and south of it, were used to infer the geometry of the basin in this region and the main
faults of the transform system. Lake Kinneret can be divided into two units. The
southern half forms the northern edge of the Kinarot Valley, which is located south of
the Lake, while the northern half was formed by two sets of faults, the north-south
trending Dead Sea rift and the east-westto northwest-southeast trending eastern Galilee
branching faults. As a result, three sub-basins were formed within the area covered by
the lake.
2-D gravity models across the lake show the geometry of the three sub basins. Two of
the basins were formed as pull-apart which are borded on their longitudinal sides by
segments of the Dead Sea transform. The third basin was formed by branching faults.
The southern sub-basin is the deepest with about 5 km of sediments. The northeastern
sub-basin is bathymetrically the deepest. It is probably the most actively subsiding area
in Lake Kinneret.
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Initial Results of a Seismic Reflection Survey in the Yizreel
Valley
Rotstein, Y.,! Shaliv, G ..2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holan
2. Israel Defence Forces
Previous seismic reflection surveys in the Yizreel Valley were aimed at obtaining deep
information and met with only limited success. Seismic lines over much of the Valley
gave no indication of the subsurface structure and, in some locations, only information
on the shallow subsurface was derived. In view of the inability to collect usable deep
information from the Valley, we carried out a reconnaissance survey using field
parameters designed for shallow, high resolution study. The lines were located
throughout the Valley, perpendicular, where possible, to known faults and trends. The
initial results show that the Yizreel Valley is considerably more faulted than previously
thought and parts of it are intensely sheared. Among the new faults mapped are one
along the northern boundary of the valley in its western part and one further south
which passes near the Shani and Saifan springs, south of Nahalal. The faults observed
in the Valley can be divided into strike slip faults and faults which are associated with
tilted blocks and, thus, are likely to have a normal component.
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The Complex Deformation North of the Carmel-Fari'a Line
and its Structural Significance
Salamon, A./ Ron, H.,2 Garfunkel, Z./ Hofstetter, A.2
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, 58122 Holon
Three distinctions which emerged in the present research emphasize the complexity of
the processes accompanying the northern Dead Sea Transform (DST): (a) seismic
moment release in the western side of the DST is larger than on the Arabian side. (b) the
mechanisms of some earthquakes reflect a complex relationship with the motion of the
transform. (c) the stress fields around and north of the Carmel and Fari'a line have been
heterogeneous in time and space since the Middle Miocene.
Furthermore, structural features indicate that the deformation along the plate margins
near the DST decreases the relative offset northward. Also, the Syrian segment of the
DST lacks the transpressionaI component that might have been expected from the
southern DST pole of rotation.
The inevitable conclusions of the present research and the work of Freund et aI. (1970)
is that the nature of the DSTnorth of the Carmel-Fari'a fracture line is changing, and that
deformation in the Sinai subplate margins is more intensive. These phenomena show
that the Sinai subplate is losing its coherency and that it deforms in the region north of
the Carmel-Fari'a fault line. As a result, this line forms an intraplate border between the
stable and the disintegrating parts of the subplate.
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Har Arod - an Early Cretaceous Basanitic Volcano with a
Fossil Lava Lake
Samoylov, V.,t Bekker, A./ Eyal, M.I
1. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev,
84105 Beer Sheva
2. Ramon Science Center, Mitzpe Ramon, P.O.B.194
The Har Arod volcano (diameter 900 m, height 180 m) is situated in the western part of
Makhtesh Ramon and represents an eroded eruption center. The remains of three
basanitic lava flows are preserved around the southern and western slopes of Har Arod.
Their thickness is 3-10 m, and they dip outward from the volcanic center 10-30°. The
lava flows are interbedded with tuffs and paleosols, 1.5-8 m thick.
A fossil lava lake with diameters of 220 m x 330 m and a thickness >80 m, is situated at
the top of the volcanic structure. The basanites of the lava lake have vertical contacts with
the surrounding lava flows and tuffs. Three zones are observed in the lava lake: 1) The
lower columnar prism zone is >40 m thick, with columns 0.5-1.5 m in diameter. At the lower
part, the columns tum toward horizontality, reflecting the concave shape of the lava lake
bottom. 2) The intermediate zone is 5-10 m thick, and is characterized by chaotically
oriented columnar prisms. 3) The upper columnar prism zone is >30 m thick, with vertical
columns 5-20 em in diameter, reflecting the upper horizontal cooling surface.
Basanitic dikes and stocks (diameter 60-150 m) form a half-arc at the northern slope of
Har Arod. Their uppermost level of intrusions is not the lower part of the Hatira Fm.
Subhorizontal columnar prisms, perpendicular to dike walls and radial in stocks, are
common. At the eastern slope of Har Arod, a diatreme (diameter 100 m) penetrates the
upper part of the Mahmal Fm. It is composed of tuffs, basanitic bombs and fragments
of shales, apparently of the Ardon Fm. The diatreme represents a gaseous explosion that
happened in a parasitic volcanic crater, probably at the level of the Ardon Fm.
The Har Arod basanites are rich (>50%) in olivine and pyroxene, contain plagioclase as
low no 30%, and nepheline, more than 10%. The lower parts of the flows are enriched
in olivine phenocrysts, whereas the upper parts have higher content of plagioclase. The
intrusive basanites are enriched in large pyroxene crystals.
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KN0 3 Stalactites in a Cave at Har Nitai
Sandler, A.,t Dolev, M.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.North District, Nature Reserves Authority, Beit Hasochnut, Zefat
Active stalactites made of KN03 (potasium nitrate) were found recently in a cave at the
center of the south cliff of Har Nitai, near Arbe!. The biggest are about 1cm in diameter
and about 70cm in length. This is apparently the only phenomenon of its kind in Israel
and it is unique on a worldwide scale. The cave, approximately lOx10x15m in size, is one
of many holes of differing sizes, opened in the Bar Kokhba limestone (Eocene) cliff. The
salt precipitation is concentrated in the inner part of the cave when stalactites even meet
the underlying stalagmites. It seems that activity is related to wide fissures above, but
not to the karstic action that formed the cave. No calcite or other deposits could be
observed in addition to the KN03• It is believed that the salt precipitation is recent and
followed the extremely rainy winter of 1991/1992.
The mineralogical composition (determined by XRD) and the chemical composition of
the stalactites, the stalagmites and the wall crusts is of the mineral niter (KN03). It is
accompanied by traces ofKCI and Na (as NaN03?). Precipitation of the saltfrom seeping
groundwater indicates high concentrations of K and N03 in this water. Outstanding
concentrations of nitrate have been found occasionally in groundwaters in Israel, even
in Soreq Cave waters, but similar high concentrations of potassium are not known since
potassium tends to be fixed in soils, both by plants and soil clays.
Chemical analyses results of nearby springs and of water extractions of a series of soils,
rocks and other cave sediments exclude the possibility of rock or soil as the source of K
and N03• A possible source for the salt is the irrigation water of a mango orchard, which
is fertilized by K and N03 through drip irrigation. However the orchard (about 1.5km
away) is planted on a dip slope in another direction. It seems, therefore, that an hydraulic
connection cannot exist between the draining water and the cave. The most reasonable
source for the salt is manure of animals, both domestic herds and wild animals,
prevalent as bottom sediments in the cliff openings above the cave. The water extractions
of two such sediments had a relatively high content of potassium and nitrate with an
extremely high K:N03 ratio.
It seems that this cave salt formation is a rare and marginal phenomenon because of the
circumstantial combination of chemical and physiographic conditions. Yet it illuminates
a hidden segment of the complex hydrogeochemical cycles of potassium and nitrogen
in vadose regimes.
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Chemical Seasonal Variations in the Water Column of Lake
Kinneret
Sandler, A./ Hambright, K.D./ Brenner, I., 1 Halicz, L. 1
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2. Yigal Alon Kinneret Limnological Laboratory, Israel Oceanographic and
Limnological Research Ltd., P.O.B. 345, 14201 Tiberias
The vertical distribution of trace and major components in the water column of Lake
Kinneret at its deepest point (station A), was recorded from November 1986 to January
1988. Sixteen monthly sampling sets of five depths each, were analysed for the filterable
«0.45J..Lm) and acid extractable components. Conclusions from the four profiles of a
single annuallimnological cycle (1987) for selected constituents (filterable concentrations)
are given below:
a. Seasonal biological activity superimposed on the physical stratification of the lake
affects the distribution of Ca, HC03, pH and the associated trace elements Sr and Ba
through algal activity and calcite precipitation and dissolution. Si02 consumption by
diatoms is a major sink that keeps Si02 concentrations lower in the lake compared
with streams and saline springs. We suggest that this process is also accompanied by
biogenic barite precipitation in a manner similar to that in the marine systems.
b. Redox conditions that are developed in the hypolimnion during stratification affect
mainly the vertical distribution of Fe and Mn. It seems that both have two maxima,
at the metalimnion and near the bottom, and denser sampling could establish this
pattern explicitly. Aside from the seasonal distribution, Fe concentrations are
controlled by sinking mechanisms which are assumed to be precipitation of FeS2 and
algal uptake and sedimentation.
c. Release from bottom sedimentsbesides Mn, Fe and Si02, was also detected for AI and
Cu. This was observed at 39 m during a period of low lake water level. Future
investigations should consider a sampling regime relative to the lake bottom in order
to eliminate confounding effects of variable lake water level.
d. Evaporation (summer and autumn) versus dilution from stream floods and direct
rainfall could be clearly detected in the profiles of Na, K and CI, despite the masking
by the large contribution of these constituents by sublucastrine saline springs. The
increase of the Na/CI ratio in summer and autumn suggests a surficial Na input
probably as halite in aerosols.
e. It seems that seasonal changes in Mg and B concentrations are associated with
enhanced saline spring discharge in response to high head pressure in freshwater
aquifers. Monitoring these two elements might contribute to the understanding of
salinization mechanisms in the lake.
f. A dominant factor in the distribution of Zn and also of Cu is surficial enrichment,
which is attributed to motor boat activities or to polluted fallout.
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Copper Sulfides in the Cambrian Timna Formation
Scholomovich, N.,t,2 Bar-Matthews, M.,t Segev, A.,t Matthews, A.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Spheroids, 0.1 to 5 mm in diameter, composed of copper sulfides are distributed
randomly throughout the dolomitic lithofacies of the Sasgon member of the Timna
formation. The copper sulfide minerals identified within the spheroids are: chalcocite
(Cu2-1.96S), djurleite (Cu1.93S), digenite (Cu1.80S), anilite (Cu1.75S), and covelite
(CuS). Texturally they are observed to show intimate intergrowth with each other. Silver
occurs within the sulfides as notable trace element (0.3-3%), and also occurs as an
independent mineral acanthite (Ag2S).
Inclusions of gypsum, quartz, calcite and native sulfur are found within the sulfide
minerals and serve as indicators of the original sedimentary assemblages. The sulfides
are replaced by secondary copper minerals in the form of green alteration rims. The
sequence of the secondary alteration follows the followingparagenetic order: 1) malachite
(Cu2(OH)2C03);2) paratacamite (Cu2(OH)3CI); 3) mottramite (Pb(Cu, Zn)(V04)(OH».
Chrysocolla (Cu2-xSi05(OH)3.xH20) replaces quartz relics within the spheroids. The
size and the textural form of the alteration depends on the character of the host dolomite.
Where dolomites are massive and with low detrital content, the green alteration rim is
narrow and has a sharp contact with the host rock. In contrast, at the base of the main
dolomite unit detrital minerals (mainly clays and micas) occur together with copper
mineralization in the form of green laminae mainly composed of paratacamite.
Microanalysis indicates that these laminae consist of networks of dense paratacamite
veins originating from altered spheroids containing relics of primary copper sulfides
and secondary malachite, paratacamite, chrysocolla, and mottramite.
The occurrence within the dolomite of spheroids of copper sulfide minerals containing
relics of gypsum, quartz, calcite and native sulfur indicate that they were formed in a
shallow lagoonal (reducing) environment. Oxidation and hydration reactions during
and post dolomitization resulted in the development of secondary minerals. Malachite
may have formed during dolomitization, butparatacamite formed later. Further copper
mobilization occurred in the presence of chloride bearing solutions which deposited
paratacamite veins and laminae. However, the timing of the chrysocolla alteration with
respect to the alteration of sulfides cannot be determained. Thermodynamic analysis
suggests that chrysocolla replaces quartz with the increase of the pH and possible
activity of dissolved silica. The study shows that primary copper mineralization
occurred in the form of copper sulfides and that alteration processes were function of
changes in geochemical conditions, i.e., Eh-pH, solution chemistry, and permeability of
the host rock.
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Isotopic Differences Between Bones of Different Periods:
Climatic or Diagenetic Changes?
Shahack-Gross, R.,t.2 Tchernov, E./ Kolodny, Y.,t Luz, B.1
1.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2. Dept. of Evolution, Systematics and Ecology, Institute of Life Sciences, The Hebrew
University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The isotopic composition of oxygen in bone phosphate (Op) in mammals is related to the
isotopic composition of the carbon in bone carbonate (013C) in herbivorous mammals
yields information about the kind of vegetation in the mammal's diet. Both 0p and 013C
depend on the climate in the mammal's habitat.

Op and 013C were measured in two mammal species from Israel: vole (a rodent) and
gazelle. The analyses were carried out on recent populations from different areas of the
country and on fossil populations from Ha'yonim cave (western Galilee). The cave
material we selected derives from two prehistoric periods: the Kebaran (19-14500 years
B.P.) and the Natufian (12500-10300 years B.P.).
In order to make sure that the isotopic results reflect the original Op we measured the state
of preservation of the material (bones and teeth) by X-ray diffraction, IR spectroscopy
and the isotopic composition of oxygen in bone carbonate (oJ In the first two methods
crystallinity indices were calculated.
The spectral methods show change in the crystallinity indices between recent and fossil
material, due to diagenesis, but among fossil samples there are no clear criteria to
distinguish samples with original Op from samples with diagenetic Op' According to the
IR data, the fossil vole bones and the fossil tooth enamel of the gazelles did not change
their mineralogical structure. Thus we assume that they preserve their original isotopic
signature. Oe results do not show any clear connection to diagenesis.

o

results of the recent vole populations show good correlation with the relative
p
humidity of the collection sites. The results of the fossil voles are qualitative. It shows
that relative to present levels, humidity in the Ha'yonim cave area was lower during the
Kebaran and slightly higher during the Natufian. The gazelle populations shows the
same pattern. These results agree with palaeontological and palynological studies on the
same periods.

013C results shows similarity in the diet of Natufian and recent gazelles, which implies
no severe change of termperature. These results do not agree with palaeontological and
palynological studies.
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The Case for Early Miocene Deposition of the Hatseva
Formation in the Dead Sea Rift
Shahar,J.
Jerusalem
'The Hatseva Formation was deposited through the Early and Middle Miocene in an
inland basin - the early Dead Sea Rift - that had no drainage toward the Mediterranean
(as has been postulated by Zak and Freund, 1981). 'The evidence includes:
1. 'The greatest thickness of Hatseva sediments coincides with axial part of the Rift
(70Omin Ami/az 1 borehole, Horowitz 1987),suggestingsyn-sedimentarysubsidence.
1

2. 'The Be'er Sheva' channel, thought by some to have drained the early Rift toward the
Mediterranean (Neev, 1960), flowed initially eastward toward the Rift. It is at its
widest near Kurnub, narrowing westward. Its western segment between Be'er
Sheva' Valley and the Mediterranean was not incised before the end of the Miocene.
'The Soreq River on the other hand, thought by some to have drained the Rift
westward, never crossed the Judean arch.
3. Deposits of allochthonous flint are found in situ as far westward as the western
foothills of the Hebron arch (Lahav-Goral area), indicating that the present-day
water divide had not yet been formed by the Middle Miocene.
4. Similar thicknesses and compositions of the Hatseva sediments in the Negev
synclines indicates that uplift of the northern Negev structures began only after the
Middle Miocene. 'There are no east-west gradients in facies, but rather a north-south
gradient. This is exemplified by the earlier arrival of allochthonous flint pebbles in
the north (' Arad) than in the south (upper flanks of Ramon). Allochthonous flint at
'Ein Boqeq and in the Rotem syncline occurs in entirely comparable sections (Agnon,
1983), indicating similar and synchronous levels of deposition. At both localities
they were deposited on a near-horizontal outwash plain.
5. 'The Hatseva sediments have remained horizontal and unfaulted, despite differential
subsidence and uplift. A morphological analysis pre-deformational of this, the
youngest pre-deformational rock unit, holds the clue to the style and mechanism of
these movements.
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Reconstruction of Fault Patterns Underlying Folds Mechanical Constraints
Shamir, G.,t Eyal, Y.2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, 58122 Holan
2. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurian University of the Negev,
84105 Beer Sheva
Monoclines are typically associated with buried reverse faults and have attracted
interest due to oil reservoirs found in many. Mechanical constraints are suggested for
reconstruction of such fault patterns, particularly when derived from field mapping and
interpolation between seismic profiles. The uplift pattern produced by prescribed slip
on a set of buried reverse faults is calculated, assuming that the deformation pattern is
determined by the elastic strain induced by fault displacement at depth, while fold
amplitudes and local geometrical variations are a consequence of accumulating plastic
strain.
The configuration of the northern Negev monocline belt is simulated as a test case, with
fault trends compatible in plan view with monoclinal axes. Faults are modeled as
dislocation planes embedded in an elastic half-space, which is otherwise continuous,
and uniform.
Our preliminary model strictly follows the compiled structural map of the northern
Negev, based on field mapping in the east and on interpretation of geophysical surveys
in the west. It is characterized by long, continuous faults which follow axis variations
and often extend beyond the limits of specific folds. Uniform slip is assumed along
faults. The resulting uplift pattern fails to simulate the configuration and trend variations
of the folds, as well as the relative position of synclines, while producing unrealistic
flexures where model faults dip eastward.
The second model includes fault discontinuities and decreasing slip gradients towards
fault terminations, proportional to the decreasing structural elevation. This model
produces a far better simulation of the overall observed structural configuration as well
as of specific structures. A major role is played by slip gradients at structure terminations
and by superimposed uplift contributions from neighboring structures.
It is concluded that (1) The elastic deformation in the layers overlying reverse faults
produces monoclinal configurations; (2) Faults underlying monoclines generally do not
extend beyond structure limits and do not simply follow fold axis trend changes; (3)
Fault discontinuities are a major cause for fold strike changes and en echelon arrangement;
(4) Structural gradients along the monoclines are roughly proportional to the displacement
gradients along the underlying faults; (5) The degree of asymmetry of monoclines is a
function of fault dip and depth of burial; (6) The Revivim syncline is probably not a downfaulted graben but a structure similar to, and broader than the eastern Negev synclines.
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Spatial and Temporal Distribution of Earthquake Sequences
in the Gulf of Elat
Shamir, G., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
The pattern of seismic activity in the Gulf of Elat, at least since the early 1980's, has been
dominated by earthquake sequences with a distinct spatial distribution. The January
1983 sequence lasted about two months and was associated with a maximum magnitude
of ~=5.2. The spatial distribution of epicenters, 20-70km south of Elat, indicates that
these events represented the activity of the northern fault step zone of the Gulf (Elat
Deep). Two following earthquake sequences, in April 1990 and in May 1991, had peak
magnitudes of 4.3, with epicenters concentrated between 45 and 70km (the Nueba
latitude) south of Elat. This indicates a spatial overlap with the southern part of the 1983
earthquake distribution, suggesting that the 1983, 1990 and 1991 sequences represent
one tectonic event, with the latter two releasing excess strain energy remaining after the
former. The latest earthquake sequence in the Gulf, in August 1993, began with a
moderate increase in the frequency of background (i.e. low magnitude) seismic activity
over the month of July. An alarm was issued on August 1st by the automatic detection
system, based on an algorithm for detecting increased probability of occurrence of a felt
earthquake in a short time interval . This was followed by over 400 events with
magnitudes ~~3.0 within the three months since, including peak magnitudes of
~=5.8 and 5.6 on August 3rdwhich were strongly felt in Israel, Egypt, Saudi Arabia and
Jordan. The epicenter distribution is clearly bounded from north at the Nueba latitude
and concentrated primarily over the central part of the Gulf, i.e. at the Aragonese Deep.
The following preliminary conclusions may be drawn: (a) Seismic activity along the Gulf
of Elat occurs in the form of sequences, each lasting one to three months, reaching peak
magnitudes of up to about 6.0 and covering a specific tectonic segment of the Gulf; (b)
Each tectonic segment goes through a seismic cycle which ends with an earthquake
sequence rather than with one major event and whose length should be influenced by
activity along neighbouring segments; (c) A sequence may burst in several pulses,
separated by several years, if energy release has been incomplete initially; (d) The
temporal distribution of events within each sequence is characterized by an initial few
days to few weeks of gradually increasing magnitudes, suggesting that the detection of
the beginning of a sequence is feasible and can lead to the TIP and to relatively successful
short-term earthquake predictions in the Gulf region.
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Automatic Identification of the Time of Increased Probability
for a Felt Earthquake
Shapira,A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, 58122 Holon
Earthquake sequences are known to occur in different seismic areas in and around Israel.
The most known are: the Hula-Kinneret area, the Yagurfault area, the Faria fault system,
the Arava valley near Zofar and Parran, the Dead Sea and the Gulf of Ellat. Following
Shapira (1990) and many others, the occurrence of an earthquake sequence may be an
indication for the increased probability of the occurrence of a felt earthquake in the same
area within a short time interval (hereafter termed TIP).
Based on earthquake catalogs for the period 1965-1989 for the Yagur-Faria region and
for the Gulf of Elat, parameters were set in 1989 to detect automatically the occurrence
of an earthquake sequence and indication of a TIP. The automatic detector was activated
twice during the only two sequences which occurred since 1989 (both of them in the Gulf
of Elat). The first detection was made on 21.4.1990 and, apparently, is characterized as
a mainshock (M=4.3) followed by a series of aftershocks. The second was made on
1.8.1993 and was followed two and four days later by strong earthquakes of magnitudes
5.8 and 5.6, respectively. These findings are as expected from the 1989 evaluations, i.e.
the probability for a follow-up felt earthquake within 3 months increases from a level of
maximum 10% (the Dead Sea area) to about 50%.
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The Seismicity of the Dead Sea Transform with Application
to the Estimation of Tectonic Movement
Shapira,A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
The tectonic movement along the Dead Sea transform, according to geologically based
estimations, is much higher than that inferred from seismic information. According to
A. Nur and others we miss earthquakes of the order of M>8.0 to compensate for this
discrepancy. Taking the transform as an active boundary between plates, we live in a
seismically quiet period and should expect strong earthquakes along the Dead Sea
transform.
We find it hard to accept the argument of a-seismic slip without the occurrence of small
micro-earthquakes. Apparently, since detailed and accurate seismic monitoring began
in 1982, the transform between the southern Arava and the Ayun valley is virtually
inactive, with the exception of the Dead Sea basin and the junction areas with branching
faults. These observations may raise the hypothesis that the current movement, if at all,
along the transform is much lower than the average values provided by geological field
observations. This idea is supported by the preliminary geodetic observations made by
the geodetic network near Mahanaim and those of the laser ranging station at the
Geophysical Observatory near Bar Giora.
It should be noted that the locations of historical earthquakes are only rough estimates
and the only instrumentally located strong earthquake (1927, M=6.2) occurred in the
Dead Sea basin and not as estimated previously (along the Dead Sea transform near
Damiya). The accumulated tectonic stresses in our region are currently released by
earthquakes along the faults branching off the Dead Sea transform. The implications of
this hypothesis for seismic hazard assessment, usually made for time intervals of 50 and
100 years only, are most significant and the issue may be resolved in a relatively short
time with the operation of a regional geodetic network.
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Semi-Empirical Attenuation Functions for Seismic Ground
Motions in Israel
Shapira, A., Gitterman, Y., Zaslavsky, Y.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
Assessment of earthquake hazard is primarily an attempt to predict seismic ground
motions at a given site. A crucial parameter in the process of earthquake hazard
assessment is the attenuation of ground motions with distance from earthquakes of
various magnitudes.
Attenuation functions are usually determined empirically from accelerometer
measurements. Despite the dense array of accelerometers in Israel, we do not have
sufficient acceleration data to perform direct empirical analysis owing to the low
seismicity of the region and, currently, earthquake hazard assessment in Israel is based
on equations "borrowed" from California.
Using stochastic source models it is possible to synthesize ground accelerations from an
earthquake of known magnitude and distance. Various authors have already
demonstrated the good fit between observed and synthesized accelerograms from
earthquakes of magnitudes 4.0 to 7.7. However, in order to synthesize ground motions
we need empirical information about the correlation between magnitudes and seismic
moment, estimations of the stress drop, £max and the empirical attenuation of the zero
frequency ground displacement. These parameters were estimated for Israel by Shapira
and Hofstetter (1992). Based on synthetic ground motion records for various distances
and earthquake magnitudes, we developed attenuation functions for Israel. The few
acceleration data available agree with the predicted values given by the semi-empirical
attenuation functions developed.
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ElectrotelluricField Anomalies Associated with Earthquakes
Shirman,B.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
A fluid motion through a porous geological medium can generate an electrical current
of observable magnitude. Assuming that changes in the regional tectonic stress field
produce fluid motion, we may be able to detect electrical field changes prior to the
occurrence of a significant slip along a fault (i.e. a strong earthquake). This concept has
been modeled (the electro-kinetic model) and analyzed for local conditions. It has thus
been estimated that a dislocation of 1 meter (corresponding to an earthquake of ML=S)
can generate, in the fluid-saturated elastic porous medium, an electrical field of about
1 mV1m at distances of several kilometers from the fault.
In parallel. to these theoretical investigations, in September 1993 we installed an
electrotelluric monitoring system at the Bar Giora observatory. The telluric dipoles,
constructed from non-polarizable electrodes, are 200m long in both N-S and E-W
directions. The data are sampled at one second intervals and averaged over one minute.
In order to minimize the effects of external sources on the electrotelluric field, we
reduced the electric field (calculated from the magnetic field observations) from the
observed data using the impedance relations in the low frequency approximation. The
possibilities of inner source identification using data from several electrotelluric stations
will be discussed.
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A Regional Lower Cretaceous Hydrothermal Circulation in
Makhtesh Ramon Area
Shoval, s.
Geology Group, The Open University of Israel, Klauzner 16,61392 Tel Aviv
The lower cretaceous (140-125 Ma) basaltic and trachytic dykes and sills in Makhtesh
Ramon area are characterized in many places by extreme alteration. Some authors
reported that this alteration was caused by meteoric water which were heated by each
sill and dyke intrusion. In this work it is suggested that the intensive main alteration of
sills, dykes and laccolith was a result of a regional hydrothermal circulation which was
activated by ground water heated by the large intrusions, like the exposed quartz syenite
stoks. This alteration occurred in the hydrothermal water passages connected with the
large intrusions and not with each sill and dyke intrusion separately. The main alteration
happened some millions years after the sills and dykes emplacement, since the quartz
syenite stoks being the youngest intrusions (125 Ma).
Hydrothermal systems have two basic characteristics: they occur in regions of high
geothermal gradient where hot rocks lie near the surface and they have a "pluming
system" of fractures so that cold water can percolate downward into the rocks and then
flow upward to the surface as hot water. The movement of water through these fractures
is such that downward percolation occurs over a wide area, whereas the upward flow
is concentrated in a limited number of channels.
The suggested paragenesis allows to connect the previous investigations to one
uncontradicted model. It could explain why the Ardon dykes were totally alterated in
the penetrative sand stone of Inmar formation, but the parts of the dykes across clay
rocks were relatively isolated and the original magmatic rock is also preserved, like in
the Mish'hor and Ardon formations. The temperature of the hydrothermal circulation
was differed in various locations due to the distance from the intrusion or the water
passages. It seems that this is the reason why in some places the alteration process took
place at a relatively low temperature, like in the Ardon dykes. The intensive alteration
to alunite probably occurred in water passages and is connected with high sulfates
content of the hot solutions which probably derived from the thick underlying gypsum
sequence of the Triassic Mohilla Formation.
The hydrothermal circulation effects also the sedimentary rocks in the area. The
influence on the country rocks near the magmatic stoks was reported. It seems that the
quartzite prisms were formed only in hot reactive water passages. The inner white color
of the quartzite prisms indicates intensive leaching. In the famous "Nagaria" area the sill
was extremely altered to alunite which is an evidence of the reactivity of the water along
this passage. This activity probably influences on additional rocks: the relations between
the flint clay and laterite in Mish'hor formation which is also connected with late
underground leaching; the relations between anhydride and gypsum in the Mohila
formation; the local presence of alunite in Mish'hbr formation and also lenses in the
Inmar Formation; and the presence of chlorite in Triassic rocks.
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Crystallochemical Hetergeneity of Apatites in the Negev
Phosphorites
Shoval, S./ Knubovets, R./ Gaft, M./ Nathan, Y.,2 Rabinowitz, J.,s Pregerzon, D.s
1. Physics and Geology Groups, The Open University of Israel, Klauzner16, 61392 Tel
Aviv
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
3.Rotem-Amferl-Negev, Yeruham
Thecrystallochemistry of apatites in the Negev phosphorites was investigated using FTIRspectroscopy.100phosphoritesamples were examined. IRspectroscopyis particularly
suitable for this study because: 1) Sedimentary apatite crystallites have a very small
grain size and are heterogeneous. 2) IR spectroscopy requires very small quantities of
sample for analysis. 3) IRspectra are highly sensitive to crystallographic site symmetries
and to dynamics of lattice.
The most intense bands of the orthophosphate groups in the spectrum of apatites are the
antisymmetrical stretch Vs and the antisymmetrical bending v4vibrations. In fluorapatite,
the symmetry of the site occupied by the phosphate ion is C3Y; this causes a lowering of
the Td symmetry of the free tetrahedral PO4 anion. Consequently some modes, inactive
in the free tetraheder, become infrared active. In particular the symmetrical stretch VI
(965 em·I ) appears in the spectra.
The spectra of all investigated phosphorite samples showed three absorption bands of
v4: 605, 580,570 em·I • This testifies to the complete lifting of the degeneracy of the triply
degenerate v4 vibration. Thus, two P - bonds in the orthophosphate groups are nonequivalent to the two others in all the investigated apatites (the symmetry of the site
occupied by the phosphate is in this case C2Y at most). The relative intensities of the three
bands of v4 vary and it is possible to classify the apatites into four groups:

°

1) II > ~> I~

2) II =13 > 12;
3) II > 13

=12;

4) II <4 < 13•

(II - intensity of band at 605 em-I, 4- intensity of band at 580 em-I, ~ - intensity of band
at 570 em-I).
The existence of four types of IR spectra for the v4 vibration implies the existence of four
crystallochemical types of apatites. Most of the investigated samples belong to group I
(about 65%). These crystallochemical types may be connected to isomorphous
substitutions in the P04 site in the apatite structure.
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The Potential of Resuspension in Lake Kinneret Estimated
from Current Velocity Measurements
Shteirunan, B., Parparov, A.
YigalAlon Kinneret Limnological Laboratory, Israel Oceanographic and Limnological
Research Ltd., P.O.B. 345, 14201 Tiberias
Changes in the ratio between sedimentation and resuspension of suspended matter is
one of the most important consequences of changes in lake morphometry. Changes in
this ratio caused by water level fluctuations might significantly effect the ecosystem of
Lake Kinneret. Resuspension values derived from budget calculations and sediment
trap data may be overestimates. Because of entrapping of horizontally transported
particles, effects of turbulent currents and so on.
In the work reported here the potential of resuspension (PR) was evaluated at the surface

area of the bottom sediments, from which particles can be resuspended to the water
column, under hydrodynamic conditions which exist in the lake littoral. The possible
impact of the lake water level lowering on this process was considered. The study is
based on field observations of the turbulent structure of water masses in the littoral zone
(3-22 m) near the west shore of Lake Kinneret. Derived dependencies of the horizontal
and vertical current velocities on depth were analytically approximated. This enabled
us to estimate current velocities at the interface and to compare them with critical shear
velocities.
As a result, PR of the littoral zone of Lake Kinneret was evaluated for different current

velocities and sediment type and under different lake water levels as well. A reasonable
correspondence between results and estimates of PR made using morphometric indices
only enable us to use our approach for predicting consequences of lower Lake Kinneret
water level.
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The Yasaf Member: A Strombus Bearing Unit on the Coast of
Galilee Representing Tyrrhenian Event in the Mediterranean
Sivan, D./ Gvirtzman, G.,t Kaufman, A./ Sass, E.3
1. Geological Survey of Israel,30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Isotope Department, Weizmann Institute of Science, 76100 Rehovot
3.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The late Pleistocene Tyrrhenian stage is interpreted as a paleo-oceanic event in the
Mediterranean during which warm-water Senegalian fauna entered the basin. This
fauna includes the gastropod Strombus bubonius and the colonial coral Cladocora caespitosa.
In 1971 Kaufman asserted that the dating of corals by means of uranium series can be
considered reliable, since their isotopic system was found to be closed, while the dating
of mollusks is generally not reliable. Indeed, Strombus and Glycimeris samples from
Spain were dated by means of uranium series, showing a wide age range, which covers
also the time intervals of isotope stages 7 and 5, but the isotopic ratio of 234U /238U in the
examined material indicated the system had been openat one point in time.
Fossil Tyrrhenian beaches which contain Strombus bubonius, usually at two different
levels, at 0-120 m, are scattered all over the Mediterranean basin. In some of these coasts
the Strombus fossils are associated with the coral Cladocora. Surveys in Majorca, southern
Italy, Tunisia and Cyprus, only from locations of well documented stratigraphic
relationships, indicate that ages of corals which aragonitic composition was preserved,
cluster around the ages of the isotopic substages 7.1 (peak at 194 thousand years BP) and
5.5 (peak at 122 thousand years BP). Along the Lebanese and Israel coasts only one
Strombus-bearing unit was found, known as the Yasaf member, on the Galilee coast. It
occurs at levels of 0-3 m and contains abundant Strombus specimens. Some of the
specimens are complete and morphologically well preserved.
Nine samples of pure aragonite composition, which were dated by means of uranium
series at the Weizman Institite in Israel and at the University of Quebec, Canada, gave
unreliable ages: two pieces of the same snail gave different dates (143 and 166 thousand
years), two snails from the same unit gave ages of stages 7 and 5, and in all the cases the
uranium 234/238 ratio indicates that the isotopic system had been open. The results of
the Galilee coast again show that dating of mollusks by means of uranium series is not
reliable, and that one should rely on age clusters obtained from corals. According to
stratigraphic considerations it was determined that the Yasaf member belongs to
isotopic substage 5.5, while the marine ingression of isotopic substage 7.1 is in the
subsurface of the Galilee coast.
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Geological Map of Israel 1:200000 Scale, North Sheet
Sneh, A., Bartov, Y., Rosensaft, M.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Anew 1:200000 geological map of Israel is being prepared in three sheets: North, Central
and South. The work on the North sheet has been completed and the poster displays the
map before submission for publication. The geological map is based on a computerized
edition of existing maps and on mapping being carried out at present; and it can easily
be combined with other, computerized, information layers.
The list of sources on which the map is based comprises a large number of maps which
have been prepared following the 1:250000 geological map, North sheet, by Picard and
Golani, published thirty years ago, a map which by and large serves as a basis for the new
map. The sources for the North sheet are:
Arad 1965; Bein 1974; Belitzky 1987; Bender 1968; Benjamini 1973; Bentor 1946; Braun
1992; Cook 1971-72; Dan and Raz 1970; Deke11988; Dicker 1969; Dubertret 1955; 1957;
1961; Eliezri 1965; Flexer 1959; Freund 1959; Glikson 1966a, 1966b; Golani 1962; Grader
1950,1958; Greenberg 1964; Hatzor 1988; Heimann 1985, 1990; Hildebrand-Mittlefehldt
1993;liani 1985; Kafri 1972; Kafri 1991; Karcz 1959; Kashai 1966, Levitte 1993; Levy 1983;
Michelson 1970; Michelson 1974; Michelson and Mor 1985; Mimran 1969; Mor 1987a,
1987b, 1991; Nevo 1956; Picard and Golani 1965; Ponikarov et aI1983-4; Rabinovitch
1953; Rofe and Raffety 1965; Rosenberg 1960; Saltzman 1964; Saltzman and Deke11981;
Sass 1966; Schlein 1961; Schulman 1962; Shaliv 1979, 1991; Shiftan, 1955; Shimron 1988;
Sneh 1994; Sneh, Druckman and Mimran 1985; Sneh and Rosensaft 1994; Sneh, Sass,
Bein, Arad, Levitte and Rosensaft 1993; Sneh and Siman-Tov 1994; Vroman 1958; Weiler
1968.
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What is the 1/Age" of the Sedom Formation?
Stein, M.,t Agnon, A.,t Starinsky, A., 1 Raab, M./ Katz, A.,t Zak, 1.1
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
An effort was made to determine the age of deposition of the Sedom Formation by using
strontium isotopic composition of evaporite samples from Mt. Sedom and from several
boreholes in Mt. Sedom, Amiaz plain and Dead Sea shore. The idea was to achieve high
precision strontium isotope data and to compare the results with the curve of secular
variations of strontium in the oceans (assuming that the Sedom Formation evaporites
were deposited from normal seawater and that the strontium isotope system remained
closed since the time of deposition). The samples show 87Sr /86Sr in the range of 0.70820
to 0.71931. No systematic differences were found between surface and subsurface
samples, or between different stratigraphic units of the Sedom Fm. The lowest values are
shown by dolomites from Mt. Sedom (0.7082) and the highest values were yielded by
two samples of almost pure carnallite and sylvite (B7Sr /86Sr of 0.71153 and 0.71931 ratios
respectively). Provided that the original Sedom lagoon was connected with the open sea,
the lowest B7Sr /86Sr values of the dolomites would correspond to an age of 22±4 Ma on
the secular variation curve. Yet, it was found that B7Sr/86Sr ratios of several evaporites
are positively correlated with potassium concentrations. This correlation may indicate
that the Rb-Sr isotopic system was disturbed and that there was a regional homogenization
and resetting of the strontium isotope values around B7Sr /S6Sr = 0.7082. This process
could have been caused by metamorphism of the evaporites at depth.
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Sr Isotopes in a Red Sea Core - Inferences for the Red Sea
History During the Last 400 kyr.
Stein, M./ Almogi-Labin, A./ Goldstein, S.L.,3 Hemleben, C.,4Starinsky, A.I
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
3. Max-Planck Institute fUr Chemie, Postfach 3060, Mainz
4. Tubingen University, Tubingen

We report on 87Sr /86Sr ratios in seventeen carbonate samples (foraminifers, pteropods
and secondary carbonate) from the Red Sea core KLll (located at 18° 46.3'N /39°19.9'E).
The core, 20.93 m in length covers the last 400 kyr. Strontium isotopes were measured
in dynamic mode on a Finnigan MAT261 at MPI-Mainz. Twenty five measurements of
NBS-987 standard yielded 87Sr /86Sr = 0.710259 ± 9 (2s). The samples were measured in
duplicates. The foraminifers are mainly Globigerinoides sacculifermade oflow magnesium
calcite, and the pteropods are made of aragonite. The average 87Sr /86Sr ratios of samples
from glacial and interglacial periods are 0.70917 ± 1 (1s) and 0.7092l± 4 (1s) respectively.
In comparison, a core from the Arabian Sea (Clemens et al. 1993) which represents open
ocean conditions shows similar, but less amplified patterns of 87Sr /86Sr ratios. While
most samples from glacial periods yielded the same 87Sr /86Sr ratios in both localities, two
samples from maximum glacial conditions in the Red Sea have slightly lower ratios than
contemporaneous episodes in the Arabian Sea. On the other hand, samples from several
episodes of high sea-level stand in the Red Sea show higher 87Sr /86Sr ratios than those
from the Arabian Sea with differences up to 0.0001. These observations suggest that: (1)
at maximum glacial conditions the Red Sea became an almost closed basin, circulation
with the open ocean was limited and the composition of strontium in the water was
affected by magmatic-hydrothermal input; (2) during interglacial high sea level stands
the Red Sea surface water was affected by local input of more radiogenic strontium
which was derived from the surrounding shield.
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Ar-39Ar Age of Authigenic Feldspar from the Cenomanian
Hazera Formation
40

Steinitz, G., Kapusta, Y., Sandler, A., Kotlarsky, P.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
K-feldspar was separated from a dolomite from the Hevyon Member of the Hazera
Formation (Cenomanian -96-91 ma). The rock contains 3-4% K-feldspar. SEMobservations
show that the crystals are idiomorphic and predominantly in the size range of 4-10J.l.,
indicating its authigenic origin. K-Ar analysis yields an age of 97.7±1.9 ma (%K=12.22).
4OAr_39Ar age spectra were determined for two size fractions: >4J.Land 4-10J.l.. The high
temperature (>400°C) steps of the step-wise extraction yield a plateau with an age of 9799 mao The low temperature steps of the age spectrum yield ages which are circa 5%
lower. It is assumed, at this stage, that this"represents a somewhat later closing of the KAr system in this mineral phase, due to diagenetic processes.
Kinetics of the argon release shows a peak (more than 50%) in the temperature interval
300-400°C and a small peak at around 700°C.
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The Radon Flux Along the Western Rift Fault at Enot Zuqim
- Evidence for Geophysical Control
Steinitz, G.,! Vulkan, U.,2 Assael, Y.,2 Yaffe, Y.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Soreq Nuclear Research Center, Yavne
Monitoring of the radon flux along the western boundary fault of the Rift is being carried
out at Enot Zuqim, northwestern comer of the Dead Sea, over a 3 km long sector along
the Rift main fault. Three monitoring sites are located on Rift alluvium adjacent to the
fault scarp. Two additional sites are located within the Rift, 100 and 500 m east of the
main fault. 'The measurements are integral over 3-4 days.
Data collected for 1992 (and partially 1993) show that the high radon flux is controlled
by relatively deep features and events in the subsurface. 'Thus the temporal variation of
the radon flux is considered to be a geophysical phenomenon. Among the indicative
features are:
1. Large (order of magnitude ) temporal variations in the radon flux are recorded within
site and between sites.
2. 'The three on-fault sites show a similar long term variation (circa 1 year cycle).
3. 'The two off-fault sites also show a concordant long term variation, which differs from
that of the on-fault sites (circa 1/2 year cycle).
4. Statistical analysis indicates a significant correlation of the (temporal) flux between
the three on-fault sites.
S. Short term fluctuations (7-20 days) are superimposed in all sites on the long term
variation. 'These fluctuations are radon flux "events". Out of the 18 events defined
in the time interval of days 80-366 in 1992, 5 were recorded at all five sites, 2 at four
sites and 3 events at three sites.
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Fluid Inclusion and Fracture Study of the Elat Granite
Vapnik, Y., Frid, v.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, 84105
Beer Sheva
In the previous study of the Campus Area metamorphic complex (Vapnik, 1992) it was

assumed that the appearance of brine fluid inclusions was connected with both
superimposed greenschist facies metamorphism and meteoric water flow. The present
research attempts to clarify this assumption. Elat granite intruded after a greenschist
facies metamorphism event (Shimron, 1972) and before a hypothesized meteoric water
flow. Thus, several samples of the Elat granite, characterized by certain orientation and
divided by fractures into nearly isometric blocks (Nahal Shlomo Area), were investigated
in detail.
Sample and in situ observations distinguished two fracture systems. The first creates the
blocks and the second intersects the blocks. Orientation and density of fluid inclusion
trails observed in quartz under the microscope coincide with the second fracture system.
The composition of these fluid inclusions is similar to one of bulk distributed (primary)
inclusions and moreover to the brine inclusions in adjacent rocks of the Campus Area.
Thus it was concluded that: a) the Elat granite was a possible source of fluids that led to
brine fluid inclusion formation in the rocks of the Campus Area; b) the primary fluid of
the Elat granite was redistributed during the earlier fracturing, and there was no other
infiltration into the system. Data indicate that this fracturing is connected with burial
and deformation during a nape structure development that manifested itself in the
formation of tectonic schist in the Nahal Shelomo. Based on fluid inclusion data the
conditions of the early fracturing and fluid reequilibration were determined as ~300°C
and P ~1.0 kbar, respectively.
The second fracture system dividing granite and adjacent rocks into blocks developed
under the stress field caused by a meridian fault in the Nahal Shelomo area.
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Tracing the Sources of Contaminated Groundwater by Boron
Isotope Composition
Vengosh, A.,t Heumann, K.G./ Juraske, S./ Barth, S.3
1. The Hydrological Service, P.O.B. 6381, 91063 Jerusalem
2. Institute of Inorganic Chemistry, University of Regensburg, Universitatsstrabe 31,
Regensburg 0-93053, Germany
3.Centre de Recherches Petrographiques et Geochimiques (CRPG:-ENSG), 15 rue
Norte Dame des Pauvres, BP 20, F-54501 Vandoeuvre-Ies Nancy Cedex, France
The boron isotope variations were examined in both sewage effluents and contaminated
groundwater (by municipal treated sewage) in order to evaluate the potential of boron
isotope composition as a tracer for sources of groundwater contamination. We show that
the boron isotope composition of raw and treated sewage effluents from the Dan Region
Project, Israel (511 B=5%0 to 14%0; 511B is defined as [l1BjloBsampl.l11BjloBNBS951 -1] x 1000)
overlap with those of natural borate minerals (-0.9%0 to 10.2%0), slightly higher than
sodium perborate which is added to detergents (3±1; a single sample), and is significantly
different from those of regional, uncontaminated groundwater in Israel «511B-300/00) and
sea water (511B=39%0 ). The application of sodium perborate as a bleaching agent in
detergents and some household cleaners and its discharged to the environment during
productionandenduseleadtoasignificantenrichmentofboroninsewageeffluents(O.5
to 1 mg/l in Dan Region Project) relative to natural groundwater (B=0.05 mg/l).
The combination of high boron content coupled with a distinguished isotopic signature
is reflected by the compositions of contaminated groundwater associated with artificial
recharge of treated sewage effluents «511B = 7%0 to 25%0). The elemental Band (511B
variations reflect both mixing with regional groundwater and boron adsorption onto
clay minerals. Nevertheless, the distinctive isotopic signature of anthropogenic boron
can still be recognized in most of samples and is different from those of other (natural)
sources of salinization in the Coastal Plain Aquifer of Israel, such as marine-derived
saline groundwater «511B=35 %0 to 60 %0 ). This enables using the boron isotope composition
of groundwater as a tracer for elucidating the sources of contamination of groundwater,
particularly for distribution of detergents compounds in aquatic systems.
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Multi-Criterion Estimation of Geological Prospecting
Effectiveness
Vilen, M., Eppelbaum,L.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, 84105
BeerSheva

All geological investigations are made in definite succession in time and space. For this
different geological means (mining works, drilling, geophysical and geochemical
investigation, etc) are employed.
The problem of means rational integration can be solved using following criteria:
(1) Necessary expenditures for realization of the integration (cost criterion C);
(2) Necessary time for realization of the integration (time criterion T);

(3) Informativeness of the integration (informational criterion r).

The assumed criteria are universal and the suggested approach can be used for
estimation of any informational system. Criteria C and T can be easily determined by
direct calculation, but estimation of criterion r is a complex investigation problem.
Available geological information can be represented in the classic three-level variant:
(a) syntactical - amount of information; (b) semantic - substance of information; (c)
pragmatic - value of information. An elaborated logical-heuristic model of the geological
information has the following form:
r=QURUV,
whereQis the quantitative estimation of information, Ris the estimation of informational
reliability corresponding to the syntactical criterion, V is the estimation of informational
value by degree of aim achievement according to the pragmatic criterion, U is the symbol
of unification.
This model is a humanistic model, where the essential roles are experience, knowledge
and the capacity of man for solving problems. For control of this model the most suitable
apparatus is a diffusion set and a dialogue man-computer system.
This approach was used in particular for optimization of mining works in pyrite
deposits on the southern slope of the Greater Caucasus.
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Large-Scale Asymmetries Across the Dead Sea Rift: a Half
Graben Model for the Formation of the Arava Valley and
Dead Sea Basin
Wdowinski, S., Zilberman, E.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Large scale asymmetries with respect to topography and structure are characteristic of
continental rift systems. Along the Dead Sea Rift (DSR), these asymmetries are best
observed in the Northern Arava Valley segment (30-31 0 N). The eastern side is
topographically and structurally higher and is flexed upward toward the rift margin.
The western side is flexed downward toward the rift axis and its overall structure
resembles an asymmetric anticline (" arching"). The Dead Sea Basin lies to the north (31320 N) and shows similar asymmetries; however, it is bounded by two major faults
parallel to the rift axis.
We propose that the asymmetry of the DSR reflects a first order half-graben structure,
in which the border fault lies east of the rift and is westwardly dipping. Smaller scale
structures within the rift, such as pull-apart basins, are superimposed on the larger scale
half graben.
The formation of the rift's morphology in the studied area is explained by a four stage
kinematic model: (a) initial regional low relief topography with a slight westward
gradient; (b) formation of a half-graben structure by normal faulting in response to EWextension; (c) isostatic rebound due to the rift's negative mass anomaly, and (d)
erosion and deposition. The model predicts: the large scale topography on both sides of
the rift, the uplifted footwall structure east of the rift, and the arching" structure west
of the rift. According to our model, the Dead Sea Basin is part of a half-graben structure
that is bounded by an eastern border fault and a western antithetic fault. The deep basins
within the Dead Sea, which are a product of a horizontal motion along the Dead Sea
transform fault, are sited within the larger scale half-graben structure.
II
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A New Approach to Determine Tensile Strength of Rocks
Under Confining Pressure
Weinberger, R.,1,2,3 Reches, Z.,~ Scott, T. E.,2 Eidelman, A.~
1.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2. School of Geology & Geophysics, University of Oklahoma, Norman
3.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Knowing the rock strength in the tensile stress regime is of considerable significance for
the analysis of fractures, hydrofractures and reservoir conditions. The tensile strength
is usually determined under room pressure and dry conditions, because it is
experimentally difficult to determine the tensile properties under more realistic conditions
of confining pressure. Although the tensile part of a yielding envelope on a Mohr
diagram is significant to the analysis of hydrofractures, only a few polyaxial tests have
provided the needed data.
We present here anew approach to determine the strength and elastic properties of rocks
under confining pressure. We placed a four-point beam device inside a pressure vessel
(M1S-315). The rock samples were machined into beams (2 em.*2 em.*15 em.), and were
deformed by superposition of bending load and confining pressure. The tensile and
compressive strains of the beam were continuously monitored by two or four strain
gages cemented on the top and bottom surfaces. The tensile and compressive stresses
within the beams were determined from the measured bending load and the top and
bottom strains using the formulation of Yokoyama (1986). In some tests acoustic
emission activity within the samples was monitored with two piezoelectric transducers.
This configuration enables the determination of tensile strength, and tensile and
compressive Young moduli of the rocks under polyaxial state of stress and confining
pressures ranging up to 50 MPa.
Twenty two experiments were conducted with Tennessee Sandstone (8 tests), Berea
Sandstone (4 tests), Indiana Limestone (8 tests), and composites of sandstone layer
embedded in epoxy (2 tests). The beams were loaded to yielding under strain rates as
low as lO-6seC·l.
The experimental results show that samples yielded by tensile fracturing under strain
of 0.0013 or less. The tensile strength depends only slightly on the confining pressure and
it is 7.2±2.0 MPa for Tennessee Sandstone, 6.4±2.3 MPa for Berea Sandstone, and
4.5±3MPa for Indian Limestone (tensile stress is positive). Using these results we traced
the yielding envelope within the tensile stress regime, and it appears in good agreement
with Griffith's envelope.
In all experiments the compressive stress-strain curves are linear and the tensile stressstrain curves arenon-linear. We found that the stress-strain relationship is best represented
by a l =MID, where at' and EI are the tensile stress and tensile strain respectively, and A
and B are constants.
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Application of the Spectral Time Analysis Technique (STAN)
in the Central Coastal Plain Area
Weinstein, A.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
The Central Coastal Plain Area (CCPA) is Israel's most significant oil producing area.
Most of the structural-stratigraphic traps in the CCPA are connected with Neocomian
sand beds, Jurassic reef and calcarenite and are characterized by complex subsurface
seismogeological conditions.
Analysis of different seismic lines in the CCPA shows:
1. Nonconfident correlation of the main seismic horizons for the mapping of traps;

2. Difficulties in recognizing faults, especially of small-scale, which may control traps.
Small-scale faults are determined by minimum vertical resolution and they may easily
be missed in the presence of wave noise and other reflection.
In order to investigate the possibility of increasing the reliability of mapping of
stratigraphic traps and small-scale faults, the STAN technique was applied. This
technique consists of frequency sounding of migrated time sections at the different
filters and is highly efficient in seismic survey for solving different geological problems.
In stratigraphy these problems include classification, correlation, stratification and
identification of geological objects of different size and range according to frequency
composition (reef facies, etc.). In tectonics the problems are as follows: delineation of
structures of different size and range; determination of relations of movements;
identification of small scale faults by suppressing frequency components (wave noise),
which prevent their identification.

The STAN technique has been tested in three seismic lines in the CCPA. Comparison of
conventional and STAN time sections showed significant advantage of the STAN
sections for mapping faults, especially small-scale and declination anomalies of wavefield-type "reefs" and objects of complex configuration. The STAN technique is a good
key to constructing a new seismogeological model for prospecting.
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SR Isotopic Calibration of N. African-Arabian Neogen
Vertebrates
Whybrow, P.J.,1 Savage, J.R.G.,2 Rothman, S./ Elderfield, H.,' Goldsmith, N.F.s
1.Department of Paleontology, British Museum (Natural History), London SW7
5BD,UK
2.Department of Geology, University of Bristol,Bristol BS81RJ, UK
3. Department of Geology, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
4. Department of Earth Sciences, University of Cambridge,CB2 3EQ, UK
5.Water Resources Research Center, Jacob Blaustein Institute for Desert Research,
Ben-Gurion University of the Negev, 84993 Sede Boker Campus
In an ongoing study of vertebrate migrations and Tethys closure we examine continental
vertebrates at Gebel Zelten, Libya,the Hazeva Formation at Yeroham and Rotem
Basins,Israel, and the Hadrukh Formation in Saudi Arabia. The fossils are Burdigalian,in
the early Miocene (standard datation after Berggren et a1.1985) and their relatedness is
typified by the early giraffes and gazelles at Gebel Zelten and their evolved models in
the Negev. Saudi and Negev sites share rodents and rhinoceros, taxa that are immigrant
from Eurasia. Additional sites in Libya are biostratigraphically dated to the middle
Miocene, AI Khums, and Eocene, Dor el Talha; Gharandal formation in Sinai is
Oligocene.

To compute numeric values for these sites we use 87Sr 186Sr isotopic analysis of marine
bivalves,either adjacent to the vertebrates or from well-characterized loci. As reported
elsewhere the Sr isotopic method in bivalves deviates from biostratigraphic age estimates
by 1 m.y; tiepoints with K-Ar dating are within 0.8 my and with Arl Ar dating, 0.6-0.5
m.y.
Sr isotopic ages of the Gharandal Formation of Egypt and Borelis melD of Libya supply
important numerics to Israeli paleogeographic stratigraphy and to Tethys-Mediterranean
reconstruction.
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Some New Views on the Structure of Central Israel, Based on
a Synthesis of Geological and Geophysical Data
Wolfson,N.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
My concept presented herein differs from the generally accepted views of the structure
of central Israel, and was not developed within the framework of the author's Geological
Survey projects. A synthesis of combined geological and geophysical data in central
Israel reveals two main groups of structures of NE-SW and NW-SE orientations. The
NE-SW structures coincide with the anticlines of the Syrian Arc and they are depicted
by positive gravimetric highs. The NW-SE structures are transverse faults which divide
the NE-SW anticlines into tectonic blocks, with sinistral strike-slip displacements
observed along some of them. On gravity and geological maps these faults are manifested
by narrow gravity lows or by horizontal dislocations of the NE trending gravity and
geological patterns. Some of these faults can be traced as far as the Mediterranean Sea,
coinciding with the NW trending canyons on the continental slope and some canyons
in central Israel (Gevaram, Beer Sheva). To the SE, they cross into Jordan, dividing the
Dead Sea Rift into a series of tectonic blocks with left-lateral displacement. These faults
can be considered as transforms, resembling the classical features of such structures. In
association with the transform zones, widespread barite, gypsum and calcite veins can
be found, along with magnetite, native sulphur and dolomitization. Outcrops of the
metamorphic Hatrurim Formation are located within these zones.
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36CL and 14C Measurements of Brines and Fresh Water in the
Dead Sea Area, Israel
Yechieli, Y.,l,2 Ronen, D.,t Kaufman, A.,t Carmi, J.1
1.Dept. of Environmental Sciences, Weizmann Institute of Science, 76000 Rehovot
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The radioactive isotope concentration in salt and water samples of the Dead Sea area
were measured in order to determine their age and source. The brines were found to
have low 14C concentration (3.8 to 26 PMC) compared to the concentration found in the
Dead Sea water (about 80 PMC) and thus a relatively old age (>10,000 years). On the
other hand, fresh water was found to be younger, with 14C concentrations being between
55 to 58 PMC.
The 36Cl/ CI ratio in salt of the Sedom Formation (1.3±1.3.1(t15; found in Amiaz borehole)
and in EnAshlag (6.2±1.8.1(t15) suggest that the source of the brine chloride is not the salt
of the Sedom Formation from which the spring emanates. Moreover, the relatively high
36Cl/a ratio of En Ashlag demonstrates that this brine was not the parent solution from
which the salt of Sedom Formation precipitated.
The radioactive isotope content of the studied water samples suggests that the source of
the fresh groundwater is relatively recent recharge in the mountain area, while the
brines are remnants of very saline water bodies which existed in the area after the
deposition of the Sedom Formation (in the last 500,000 years) and probably before the
formation of the present Dead Sea (hence, Lake Lisan, Lake Samra or even an older lake).
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Freshwater Fauna in a Clastic Lens within the Ghareb
Formation: Implications for a IIRamon Island"
Zaslavsky, N.,t Avni, Y.1,2,3
1.Ramon Science Center, Mitzpe Ramon, P.O.B. 194
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
3. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Conglomerate and quartzitic sandstone were found within the upper part of the Ghareb
Formation in the Loz Escarpment, 4 km. southwest of the Ramon structure. The
conglomerate forms a lens within a normal section of chalky clay of Late Maastrichtian
age. Among the clastics, a mixture of shallow marine and freshwater fauna was
recognized and identified.
The fossil assemblage includes teeth of fish and reptiles, foraminifers, gastropods,
spines of echinoids and serpulids, all indicating a marine environment. Association of
Myliobatids and Holostean group Pycnodontiformes indicates tropical shallow sea. These
species are extremely common in shallow bays and estuaries.
In addition to the marine assemblage, fossils of two freshwater fish families -Esocidae and
Chiclidae were identified. These families are well known from rivers and fresh- water
environments. The Esocidea family is widespread in the North American fauna at the end
of the Late Cretaceous. The assemblage described here is the first finding of this family
reported from the Cretaceous section in Eurasia.

The freshwater fauna and the clastics were booth brought together by a river that flowed
into the shallow sea. The quartzitic sandstone drived from the Hatira Formation
exposed at the top of the Ramon structure through a long erosive process that began in
the Early Santonian. The clastic particles and the freshwater fauna that were carried by
the river indicate that the Ramon structure formed an uplifted island. The Ramon island
was a part of an island landscape that developed during the end of the Cretaceous at the
top of the Syrian Arc structures in the Negev.
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Spectral Analysis of Vibrations of Steel Constructions and its
Applications for Estimating Dynamic Characteristics
Zaslavsky, Y., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
Inasmuch as a structure's analytical model represents a significant part of the overall
design, it is imperative, particularly in a seismic area~ that the model accurately
represent the full-scale structure. One means of validating analytical procedures is to
perform experimental studies of full-scale structures and compare these results with
those of the analytical model.
The main objective of the study was to analyze presumably random vibrations of an
electric power station (a steel structure supporting the boiler) and determine the
dynamic characteristics of this complex. Background noise measurements were taken at
several different positions on the structure and basement on different days and at
various times. The dynamic parameters were obtained by separating transient nonperiodic data from periodic, complex periodic and almost periodic data. Each period of
measurements included simultaneous installation of 3-5 measuring locations, each of
them in two perpendicular directions. Measurements were taken at heights varying
from 18m to 75m (roof). High fidelity and stability of spectra estimates were achieved
through optimal record length selection, optimal smoothing of spectra and seismogram
ensemble averaging. By comparing spectral vibrations at various points, we determined
the natural frequencies of the first three modes of motion: longitudinal, 0.94 Hz;
transverse, 1.00 Hz and torsional, 1.12 Hz. Mode shapes and damping ratios for these
frequencies were also experimented with. Apparently the boiler structure interaction
has a strong effect on the transverse, longitudinal and torsional responses. The natural
frequencies of the boiler were f=0.70 Hz (transverse) and f=0.85 Hz (longitudinal).
This work demonstrates our ability to determine important dynamic parameters of an
existing structure. This type of analysis can, and should, be implemented in further
computations to better assess the capability of a structure to withstand seismic ground
motions.
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Salt Precipitation in Root Zone as Affecting Groundwater
Chemical Composition
Zilberbrand, M.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Based on field sampling of pore fluids in the deep loessial unsaturated zone (Southern
Ukraine) it was demonstrated that in the upper 0.5-2.5 m layer the infiltrating rain water
composition maybe totally altered. From HC03-SO,-Ca it became SO,-Na, corresp onding
to groundwater composition. Root zone played a role of a geochemical barrier which
detained the calcium, predominating in rain and irrigation water, due to calcite and
gypsum precipitation. It was accompanied by HC03and SO, extraction from the pore
fluids and their TDS increases as a result of evapotranspiration. It was shown that
observed Caconcentration profiles, alkalization and calcite accumulations' manifestation
are explained by specific precipitating action of root zone.
The similar role of root zone was found in the Northern Negev based on the reported
data about the composition of rain water, saturated soil extracts and freatic groundwater
in sediments of Avdat group. The simple steady state model of rain water composition
transforming to groundwater composition was developed and applied. It is based on
exclusion of CaCOy MgC03 and CaSO, from the rain water. Annual precipitation rates
(6-13 g/mlyear) and the composition of precipitated salts calculated for the Northen
Negev are in agreement with those reported in the literature.
It was shown that the calcite, magnesite and gypsum precipitation in root zone of dry
regions explains well the observed change of the HC03-Ca type of rain water to the SO,Na or CI-Na type of groundwater which is fed by it.
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Post Arava Conglomerate Tectonic Activity Along the ArifBatur Fault
Zilberman, E.,! Baer, G.,! Avni, Y.,! Feigin, D.,2 Goldman, M./ Eyal, A.4
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2.Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
3. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, 58122 Holon
4.Rotem Fertilizers Ltd., P.O.B 187, Yeroham 8050
Tectonic activity younger than the Arava Conglomerate is evident along the Arif-Batur
fault in the Nahal (ephemeral stream) Meshar area. The Arif-Batur fault is one of the EW trending strike slip faults of the Negev-Sinai Shear Zone. Nahal Meshar is a remnant
of a major Pliocene stream, which drained most of the southern Negev, toward the Dead
Sea Valley. The present canyon of Nahal Neqarot was part of this ancient drainage
system. Fluvial lacustrine sediments, which were deposited in the drainage area of the
paleo-Nahal Meshar, forms the Arava Conglomerate.
The thickness of the alluvial fill in the Nahal Meshar valley was measured on both sides
of the Arif-Batur faultby shallow seismic reflection, IDEM (Time Domain Electromagnetic
Method) and a borehole. A sequence of the Arava Conglomerate more than 60 m thick,
fills the southern part of the Nahal Meshar valley, thinning gradually northward toward
the Arif-Batur fault. In Nahal Hadav near the fault, the bottom of the Pliocene channel
is exposed at the level of the present stream-channel of Nahal Meshar. Further to the
north, the ancient channel, and a 40 m thick sequence of the Arava Conglomerate, are
elevated 20 m above the present channel. In this area, the alluvial fill in the present
stream-channel is thin (6-10 m). Further northward, along the canyon of Nahal Neqarot,
rock-cut terraces (strath) capped by relics of the Arava Conglomerate are found 30 m
above the present stream-channel.
It is therefore suggested that the northern side of the Pliocene Nahal Meshar with the
Arava Conglomerate was uplifted at least 80 m along the Arif-Batur fault zone. The
uplift occured mainly along secondary faults and folds adjacent to the main fault. The
elevated position of the Arava Conglomerate further to the north, along Nahal Neqarot,
suggests that the entire Neqarot Block was uplifted.
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פיתוח של משואת ניחות סמי-אמפירית לתנודות קרקע מרעידות
אדמה
שפירא., ,א גיטרמו., ,י זלסבסקי ,י.

המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,2286חולון 58122
הערכת סיכוני רעידות אדמה

) (seismic hazard

מהווה נסיון להעריך את ההסתברות

להתרחשותן של תנודות קרקע באתר נתון מרעידות אדמה מקומיות ואזוריות .אחד
הפרמטרים הקובעים בהערכת ההסתברות הוא פונקצית הניחות של תנודות הקרקע

ממוקד רעידת האדמה בעוצמת  Mועד לאתר הנבדק.
פונקציות הניחות המשמשות בעולם נקבעו ממדידות של תנודות קרקע באמצעות מדי
תאוצה .עקב הסייסמיות הנמוכה של ישראל ,יש בידנו מספר זעום של רישומי מד תאוצה

וכל משואה אמפירית שננסה לפתח תהיה בעלת תחום אי-דואות רחב.
בעזרת מודלים של מקור סטוכאסטי ניתן להעריך איך תראינה תנודות הקרקע מרעידות
אדמה במגניטודה ידועה ובמרחק נתון מהמוק.ד חוקרים שונים הוכיחו התאמה בין השיטה

האנליטית לבין תוצאות מדידה בטווח מגניטודות שבין  4.0ל  .7.7-הסינטזה של תנודות
הקרקע מתאפשרת על בסיס ידיעת הפרמטרים הבאים :המומנט הסייסמי )מוערך על פי
המגניטודה( ,הפרש המאמץ )מוערן אמפירית מרעידות אדמה אזוריות( ,תדירות

fmax

שמוערכת אף היא באופן נסיוני מרעידות אדמה אזוריות ופונקצית הניחות הנסיונית של
האמפליטודה הספקטרלית בתדר אפס .ערכי הפרמטרים האלה עבור ישראל הוערכו ע"י
שפירא יהופשטטר

) (. 1992

מתוך האכסלרוגרמות הסינטטיות ,שחושבו למרחקים שונים ועוצמות שונית של רעידות
אדמה ,נקבעו עקומות ניחות של תנודות קרקע שהן כנראה מתאימות יותר לאזורנו מכל
עקומה אחרת המושאלת מאזורים אחרים בעולם .הנתונים המדודים המעטים שבישראל
תיאמים את ההערכות התיאורטיות.
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זיהוי רצף פעילות סייסמית ומשמעותו להערכת ההסתברות
לרעידות אדמה מורגשות
שפירא ,א.

המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,ZZ86חתון S81ZZ
באזורים שונים בישראל וסביבה ,שבהם יש פעילות סייסמית ,מתרחשת תופעה של רצף של

רעידות אדמה

) (. sequence earthquake

אזורי פעילות סללסמית בהם ארע רצף של

רעידות אדמה הם :עמק החולה והכנרת .אזור שבר יגור ,אזור מערכת שברי הפריעה ,ים
המלח ,הערבה בסביבות נחל צופר ונחל פארן ובמפרץ אילת .רצף של פעילות סללסמית

מהווה ,לפעמים ,אינדיקציה לתחילת תהליך של שבירה ושחרור של אנרגיה סייסמית .זיהוי
מהיר של תופעת הרצף יכול לסייע בקביעת הזמן שבו עולה ההסתברות להתרחשותה של
רעידת אדמה מורגשת

) (TIP

באותו אזור שבו מתרכז הרצף )ראה שפירא,

 1989פותחה תוכנית מחשב שנועדה לזהות עליה חריגה

)כ(10%-

(. 1990

בשנת

בקצב הפעילות

הסללסמית באזור נתון .הפרמטרים של תכנית המחשב נקבעו בשנת 1989
הנתונים הסללסמללם של התקופה 1965-1989

על בסיס

לאזור יגור-פריעה ולמפרץ אילת כולו.

התכנית זיהתה רק שתי התרחשויות של רצף של פעילות סייסמית ושתיהן במפרץ אילת,

האחת ביום  21.4.1990שלוותה ברעידה אדמה במגניטודה  4.3והשניה ביום  1.8.1993אשר

לאחריה נמשכו מאות של רעידות אדמה ביניהן בעוצמות של  5.8ו  .5.6-בבדיקה ידנית

מתברר שאלו שני המקרים היחידים של רצף פעילות סייסמית באזורים שנבדקו מאז .1989
בשלב זה התוצאות תואמות הערכות קודמות על יעילות השיטה לקביעת הזמו שבו קיימת
הסתברות גבוהה יותר להתרחשות רעידת אדמה מורגשת באזור נתון ותוך פרק זמן קצר.
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הסייסמיות של טרנספורם ים המלח ומשמעותה לגבי הערכת
קצב התנועה
שפיאר ,א.

המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,%%86חולון 581%%
השואת קצב התנועה לאורן טרנספורם ים המלח ,כפי שמוערן מתצפיות ניאולוניות
לעומת הערכות שמסתמכות על ההסטוריה הסייסמית של אזורנו ,מצביעה על הפרש נדול
שמשמעותו "חוסר" ברעידות אדמה מאוד חזקות )ע"פ ע .נור

(. M > 8.0

אי-התאמה זו

קיימת נם אם מניחים שיש תזוזה שאינה מלווה ברעידות אדמה .מכיוון שטרנספורם ים

המלח הוא נבול מנע בין לוחות טקטוניים ,יש להניח שאנו חיים בתקופה של שקט סייסמי
יחסי ואנו צפויים לרעדית אדמה מאוד חזקה.
קשה לקבל את הטענה של תנועה אי-סייסמית שאינה מלווה בהתרחשותם של מיקרו-
רעידות אדמה .המעקב הסייסמי המדויק יחסית ,שהחל ב ,1982-מראה שקט סייסמי
בחלקים שונים של טרנספורם ים המלח ולחילופין ,רוב האנרניה הסייסמית שנמדדה
בתקופת עשר השנים האחרונות ,בקטע שבין זרום הערבה לעמק עיון בצפון ,השתחררה

לאורן המבנים והשברים הניאולוניים שיוצאים מהבקע ובאזורי ההצטלבות שלהם עם
טרנספורם ים המלח ,ובאזור ים המלח עצמו .נתונים אלו מעלים את ההשערה שעכשיו אין
תנועה לאורן הטרנספורם .השערה זו מוצאת חיזוק מסוים בממצאי הרשת הניאודטית
באזור מחניים ובממצאים הראשוניים שהתקבלו מתחנת הלייזר שבמצפה הניאופיסי ע"י בר
ניורא.

יש לזכור שרעידות האדמה ההסטוריות שוייכו לטרנספורם ים המלח על בסיס הערכה

=

בלבד כאשר ברקע המודל הניאוטקטוני .רעידת האדמה החזקה )  (M 6.2בשנת  1927היא
היחידה שאובחנה בעזרת סייסמומטרים ומיקומה הוא באנן ים המלח ולא לאורן

הטרנספורם באזור דמיה כפי ששוער בתחילה .בסן הכל אין לנו ממצאים סייסמולוניים או
ניאודטיים שמראים בברור תנועה לאורן הטרנספורם .לא מן הנמנע שהתנועה לאורן
ה טרנספורם איננה רציפה ואנו נמצאים בעידן של חוסר תנועה או תנועה בקצב הרבה

יותר איטי ממה שמתקבל כממוצע ניאולוני על פני מליוני שנים .מחקר ניאודטי אזורי עשוי
לתת מענה לשאלה זו בטווח זמן סביר.
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גלי רעידות אדמה במפרץ אילת :פיזור במרחב ובזמו
שמיר., ,ג שפירא ,א.

אגף סיסמולוגיה ,המכון למחקרי נפט וגיאופיזיקה ,ת.ד ,%%86 .חולון 581%%
טגנון הפעילות הטיטמית במפרץ אילת ,לפחות מאז תחילת שנות השמונים ,מתאפיין בגלי

רעידות אדמה עם פיזור מרחבי מוגדר .גל הרעידות של ינואר  1983נמשן כחדשיים ולווה
בעצמה מכטימלית של  .M L 5.2הפיזור המרחבי של המוקדים 20-70 ,ק"מ מדרום לאילת,
מורה שאירועים אלו מיצגים פעילות באזור דירוג השברים הצפוני במפרץ )אגן אילת( .לשני

=

גלי רעידות עוקבים ,באפריל  1990ובמאי , 1991היו עוצמות מכטימליות של  ,4.3עם פיזור
מוקדים בין  45ק"מ ל  70-ק"מ )עד אזור נביעות( דרומית לאילת .מכאן שהיתה חפיפה

מרחבית עם החלק הדרומי של גל הרעידות של  1983וניתן להטיק ששלושת גלי הרעידות
הללו מיצגים אירוע טקטוני יחיד ,כששני הגלים האחרונים משחררים את שארית אנרגית

המעוות שנותרה אחרי  .1983גל הרעידות האחרון במפרץ אילת ,ששיאו באוגוטט , 1993
החל בעליה מתונה של תדירות פעילות הרקע )רעשים בעוצמות נמוכות( במשן חודש יולי.

ב 1.8.93-הוצאה התרעה על ידי מערכת המעקב האוטומטית ,המבוטטת על אלגוריתם
לגילוי עליה בהטתברות להתרחשות רעידה בינונית ומעלה בטווח זמן קצר .מאז ההתרעה
התרחשו למעלה מ  400-רעידות אדמה בעוצמה  M L ;;:: 3.0ומעלה במשן כשלושה חדשים,

כולל רעידות שיא בעוצמות של  5.8ו  5.6-ב .3.8.93-רעידות אלו הורגשו היטב עד צפון

ישראל וכן במצרים ,טעודיה וירדן .פיזור המוקדים מוגבל מצפון באזור נביעות ,היכן
שהטתימו הרעידות של  ,1991-1983ומרוכז במיוחד במרכז המפרץ ,באגן ארגונז.

הנתונים הללו מובילים למטקנות הראשוניות הבאות ( 1 ) :הפעילות הטיטמית לאורן מפרץ
אילת מתרחשת בצורת גלי רעידות ,כל אחת באורן של  1-4חדשים ,עם עוצמות שיא של
עד

.,M L = 6.0

ובהגבלה מרחבית לקטע טקטוני מוגדר של המפרץ ; )  (2כל קטע טקטוני

במפרץ עובר מחזור טיטמי שבטופו גל רעידות אדמה ,ולא רעש גדול בוד,ד ואשר אורכו

צרין להיות מושפע מן הפעילות בקטעים הטמוכים;

) (3

הפעילות בקטע מטוים עשויה

להופיע במטפר פולטים ,הנפרשים על פני מטפר שנים ,אם שחרור אנרגית המעוות איננה
שלמה בגל הראשון; )  ( 4פיזור האירועים הטיטמיים בזמן ,בתון כל גל רעידות ,מאופין על
ידי תקופה התחלתית של מטפר ימים עד שבועות בהם קימת עליה מתונה בנפיצות

ובעוצמה של רעידות האדמה .מכאן שגילוי תחילת גל רעידות הוא אפשרי וניתן לבצע
התרעות קצרות-טווח עבור מפרץ אילת.
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מנבלות מכניות על שחזור מערכי שברים בבסיס מונוקלינות

שמיר., ,נ 1אילי.% ,י
 •1אגף סיסמולוגיה ,המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,2286חתון 58122
 •2המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע 84105
קמטים מונוקלינליים מתפתחים לעיתים קרובות מעל שברים הפוכים בעומק וחשיבותם
רבה לחיפושי נפט .תבנית מערכי שברים כאלה משוחזרת לעיתים קרובות על בטיט מיפוי
טטרוקטורלי ואינטרפולציה בין חתכים טיטמיים .מוצע כאן להציב מגבלות על שחזור כזה
על ידי ניתוח דשה התזוזות האנכיות )הרמה( הנוצר על ידי החלקות נתונות על טידרת
שברים הפוכים בעומק .זאת ,בהנחה שדגם הדפורמציה בקרום העליון נקבע על ידי המעוות

הפלטטי הנובע מן התזוזות על השברים בעומק ,בעוד עוצמת הקימוט ושינויים
גיאומטריים

מקומיים הם תוצאה של הצטברות מעוות פלטטי .תבנית רצועת

המונוקלינות של הנגב הצפוני משוחזרת על ידי חישוב ישיר של דשה התזוזות המושרה על

ידי החלקה לאורך שברים הפוכים קבורים ,שמגמתם תואמת ,במבט מפה ,למונוקלינות
באזור .השברים מיוצגים על ידי מישורי דיטלוקציות קבורים בחצי-תווך אלטטי ,שהוא
מלכ בחינה אחרת רציף ואחיד .נדבקו שני טיפוטי מודלים; הראשון עוקב בדיקנות אחרי
המפה הטטרוקטורלית של הנגב הצפוני )בנתור ופרומן; 1954 ,ברונר; 1991 ,שרתוק
ופליישר,

(, 1991

המבוטטת על מיפוי דשה בחלקה המזרחי ועל פיענוח טקרים גיאופיזיים

בחלקה המערבי .מודל זה מאופין בשברים ארוכים העוקבים ברציפות אחרי שינויי הציר,
ואשר חורגים לעיתים קרובות מתחומי הקמטים ,וכן בהחלקות אחידות לאורך השברים.
ההרמה הנובעת ממודל כזה איננה מחקה במדויק את צורת הקמטים ,את שינויי הציר
לאורכם או את מיקום הטינקלינות .מאידך נוצרות כפיפות בלתי מציאותיות במקומות
בהם השברים נוטים מזרחה ,כמו בצד המזרחי של טינקלינת רביבים .במודל השני הוכנטו

אי-רציפויות לאורך השברים ופיזור התזוזות בלתי אחי,ד עם דעיכה כלפי טיום השברים,
בהנחה כי התזוזות לאורך השברים יחטיות להרמה הטטרוקטורלית של הקמט .שחזור זה
מדמה בצורה טובה הן את התבנית הכללית של קמטי הנגב הצפוני והן מונוקלינות
טפציפיות .ישנה השפעה רבה למפלי התזוזה בטיום השברים ולהצטברות ההרמה הנתרמת

על ידי מבנים שכנים.
מאכן ניתן להטיק כי ) (1הדפורמציה האלטטית מעל שברים הפוכים קבורים יוצרת תבנית
שברים בבטיט מונוקלינות אינם נמשכים בדרך כלל מעבר לגבולות

מונוקלינות; ) ( 2
המבנים ,אל עבר מבנים שכנים ,ולא עוקבים בצורה פשוטה אחרי שינויי ציר הקמט; ) ( 3

אי-רציפויות ואזורי דירוג לאורך השברים הם גורם מרכזי לשינויים בצירי הקימוט

ולאירגון מדורג של

הקמטים ; )(4

הזריקות הטטרוקטורליות לאורך הקמטים יחטיות

לתזוזות האנכיות על השברים בעומק; )  (5מידת האטימטריה של מונוקלינות תלויה בנטית

השברים ובעומק קבורתם; )  (6טינקלינת רביבים איננה ככל הנראה גרבן אלא טינקלינה
אטימטרית הדומה לחלוטין )מלדב ברוחבה( לטינקלינות של הנגב הצפון מזרחי.
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סולפידים של נחושת בתצורת תמנע ,בקעת תמנע

לשןמןבץי'.,%, ,ב  lבר-מטיסו., ,מ  lשגב., ,ע  lטמיסו.% ,א
 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •Zהמכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
סלעי הליתופציאס הדולומיטי של פרט ססגון ,בתצורת תמנע ,מארחימ סולפידימ של
נחושת שהתגלו בשנימ האחרונות ונחקרו לראשונה בעבודה הנוכחית .הסולפידימ
מופיעימ בדרך כלל בתרכיזימ בעלי מבנה מעוגל וגודל משתנה מ O.l -ועד למספר מ  IIמ,
בגוון אפור מתכתי כהה .עקב גודלמ והופעתמ האקראית בסלע המארח קשה להבחין בהמ
בשדה .התרכיזימ מורכבימ מסדרת מינרלי נחושת סולפיד :כלקוציט ) (, Cu2_1.96S
דג/ורלאיט )  (, Cu1.93Sדיגניט )  (, Cu1.80Sאניליט )  (Cu1.7SSו -קובליט )  (. CuSכסף
מופיע תמיד כיסוד נילווה )  ( 0.3-3%ומצוי גמ כמינרל עצמאי ,אקנטיט )  (. Ag 2 Sבין
מינרלימ אלה מבחינימ ביחסי אצבוע ובתוכמ כלואימ שרידימ של גבס ,קוורץ ,פלדספר
אשלגני ,קלציט וגופרית אלמנטרית שמרמזימ על ההרכב המקורי של הסדימנט הקמברי.
מינרלימ משניימ מחליפימ את הסולפיד המקורי ויוצרימ סביבמ הילה ירקרקה שמורכבת

ממנרלי נחושת מחומצנימ בסדר הפארגנטי כלהלן (1 :מלאכיט ) (2 ;(Cu2(OH)2C03
פאראטקמיט )  (3 ;(Cu2(OH)3C1מוטרמיט »  (. Pb(Cu, Zn)(V04 )(OHכריזוקולה
)  (Cu2_xSiOS(OH)3xH20מתפתחת סביב לשרידימ של גרגרי קוורץ בתוך התרכיז.
גודלה של ההילה משתנה מתרכיז לתרכיז בהתאמ לקושי וצפיפות הסלע המארח .בדולומיט
גס גביש ,קשה וצפוף ההילה הירקרקה פחות מפותחת ומינרלי הסולפיד המקוריימ שמורימ
טוב יותר .המגע בין סלע הסביבה לתרכיזי מ ,במקרה זה ,הינו ח.ד בנוסף ,בבסיס
הליתופציאס הדולומיטי נפוצות שכבות רכות של דולומיט למינרי המאופיינות בצבע
ירקרק שמתקבל כתוצאה ממינרליזצית פאראטקמיט לאורך מיקרולמינות עשירות בחרסית.
בדיקות מיקרוסקופיות מראות כי למינות הפאראטקמיט מורכבות מרשת צפופה של
עורקונימ המתפתחת מתוך תרכיזי פאראטקמיט שבתוכמ נמצאו שרידימ מקוריימ של
מינרלי נחושת סולפי.ד מכאן ,תרכיזימ אלה היו במקורמ סולפידימ של נחושת בדומה לאלה

שהשתמרו ביחדיה כולה.
נוכחות סולפידימ ,הכוללימ בתוכמ שרידי קוורץ ,גבס ,קלציט וגופרית אלמנטרית ,מעידה
שהמ שקעו בסביבה רדודה ,כנראה לגונרית ,בתנאימ מחזרימ .מאוחר יותר ,בעת

הדולומיטיזציה או לאחריה ,עקב תהליכי חימצון והידרטציה מוחלפימ התרכיזימ בתחילה
למלאכיט ולאחר מכן לפאראטקמיט כתוצאה מעליה בריכוז יון הכלוריד וירידה באלקליניות
של התמיסה .בשלב דיאגנטי מאוחר עוד יותר התרחשה נדידה של הנחושת בנוכחות
תמיסות קלציומ כלורידיות והשקעתה בעורקונימ כפאראטקמיט .בדולומיט הלמינרי
התאפשרה נדידת נחושת למרחקימ גדולימ במיוחד שהביאה ליצירת למינות הפאראטקמיט.

לא ברור מתי הוחלף הקוורץ לכריזוקולה .נתונימ תרמודינמיימ מעידימ על כך שכריזוקולה

יציב בpH -

גבוה ובאקטיביות גבוהה של סיליקה מומסת בתמיסה.

המאסף הראשוני של בצר נחושת בליתופציאס הדולומיטי הוא בסולפידימ של נחושת
שלאחר מכן חומצנו והוחלפו כפונקציה של תנאימ תרמודינמיימ )חימצין-חיזור(, pH ,
הרכב התמיסה וחדירות הסלע הדולומיטי המארח.
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רעידות אדמה ואנומליות בשדה האלקטרו-טלורי
שירמו ,ב.

המכון למחרקי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,2286חולון 58122
תנועת נוזל בתווי פורוזי יכולה לנרומ לזרמימ טלוריימ בעלי עוצמה נמדדת ,בהנחה
ששינויימ בשדה המאמץ הטקטוני ינרמו לזרימת נוזל ,נוכל לזהות שינויימ בשדה החשמלי,

שלפעמימ יצביעו על אפשרות להתרחשות רעידת אדמה חזקה ,נבנה מודל חישובי ,המודל
האלקטרו-קינטי ,אשר נבחן עמ פרמטרימ של תכונות תת הקרקע באזורנו ,מהחישובימ

עולה שתזוזה של  1מי לאורי שבר יכולה לנרומ לשדה חשמלי בעוצמה של 1 mV /m
במרחקימ של קילומטרימ מהשבר,

במקביל להערכות התיאורטיות ,הוקמה ב 1993-

במצפה הניאופיטי בבר ניורא ,תחנה

אלקטרו-טלורית המודדת פוטנציאל בין שתי אלקטרודות המרוחקות  200מי האחת
מהשניה ,זונ אחד הונח בכיוון צפון-דרומ וזונ אלקטרודות נוטף הונח בכיוון מזרח-מערב,

מערכת איטוף הנתונימ ממצעת את הדנימות אחת לשניה ומחשבת את הממוצע של
הערכימ הממוצעימ עבור זמן של דקה אחת ,בכדי להקטין את ההשפעה שיש לשינויימ
בשדה המננטי על השדה החשמלי ,חושב השדה החשמלי שמקורו בשדה המננטי וערי זה
מופחת מהשדה החשמלי הנמד.ד שיטה זו מאפשרת זיהוי אמין יותר של שינויימ בשדה

החשמלי שמקורמ בקרומ כדור הארץ ,אנו צופימ לאמינות זיהוי נבוהה יותר כאשר יוצבו
מטפר תחנות אלקטרו-טלוריות במקומות שונימ בישראל,
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פוטנציאל הרסוספנסיה בכנרת
שטיינןמ ,ב .פרפרוב ,א.

חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ ,המעבדה לחקר הכנר ע"ש יגלא לאוו ,ת.ד• ,345
טבריה

1410%

השינוי ביחס בין הסדימנטציה )השקיעה( והרסוספנסיה )ההרחפה( של חומר מרחף הינו
אחת מהתוצאות החשובות של השינויים במורפומטריה של האנם ,הננרמת ע"י תנודות

במפלס המים .שינויים ביחס הנ"ל יכולים להשפיע באופן משמעותי על האקוסיסטמה של
הכנרת .עדכי הרסוספנסיה הנובעים מחישובי מעמס הסדימנטים ומנתוני מלכודות
הסדימנטים יכולים להיות מונזמים ,וזה משום שנם נורמים כנון מעבר אופקי של חלקיקים
וזרמים טודבולנטיים נכנסים לתחשיב.
באזור שטח הפנים של הסדימנט,

בעבודה הנוכחית הועדך פוטנציאל הדסוספנסיה ) (PR
אזוד שממנו חלקיקים יכולים לעבוד הדחפה לעמוד המים ,בתנאים ההידרודינמי'ם הקיימים
באזור הליטודלי של האנם .נלקחה בחשבון ההשפעה האפשרית של הורדת מפלס המים על
תהליך זה .המחקר הנ"ל התבסס על תצפיות שדה של הסטרוקטורה הטורבולנטית של
מסת מים באזור הליטורלי )עומק  3-22מו( ,בחוף המערבי של הכנרת .נעשתה הערכה

אנליטית של תלות מהידויות הזדמים האנכיים והאופקיים בעומק.
הערכה זו מאפשרת לחשב את מהירויות הזדמים בשטח פני הסדימנט ,ולהשוותן

למהירויות חיכוך קריטיות .כתוצאה מכ,ך הוערך ה PR -באזור הליטו רלי של הרשת עבור
מהירויות שונות של זרמים ועבוד סדימנטים בעלי אופי שונה ,וכמו כן במפלסים שונים של

האנם .יחסי נומלין בין התוצאות הנ"ל והערכות של ה PR -מאפשרים לחזות את תוצאות
הודדת המפלס של הכנדת.
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שפיעת ראדוו לאורך שבר הבקע באזור עינות צוקים
לקונטרול גיאופיסי

-

1994

עדויות

שטייניץ., ,ג 1ותקו.,% ,ע עשהלא.,% ,י יפה.% ,י
המכון הגיאולוגי ,רחוב מלבי

•1
 •2ממ  l1ג שורק ,יבנה

ישראל  ,30ירושלים 95501

ניטור שפיעת ראדון מהסחף לאוור השבר המעובי של בקע הירדן נערר בצפון מזרח ימ
המלח )עינות צוקימ( .הניטור מתבצע על קטע שאורבו ב  3-ק"מ באשר שלושה אתרימ
צמודימ לשבר השוליימ של הבקע ושניימ נוספימ מווחקימ מעט )  100-500מטר( לתור
הבקע .המדידות הן אינטגרטיביות במשר

3-4

ימים.

ניתוח התוצאות לשנת  1992ו) 1993-חלקי( מלמד ששפיעת הראדון לאוור זמן מובתבת
על ידי תופעות ואוועימ החלימ בעומק ניבו מתחת לפני השטח המבוסימ בסחף

-

קרי

תופעה גיא ופיסית .בין הנימוקימ לבר מצויות התצפיות הבאות:

א .שינויים גדולימ מאד )סדוי גודל( ברמת שפיעת הראדון ניצפימ במהלר הזמן בתור
האתרימ ובין האתרימ.

ב  ..שלושת האתרימ הצמודימ לשבו מואימ השתנות תואמת ארובת זמן )מחזור של בשנה(.
ג .שני האתרימ המווחקימ מהשבר מראימ השתנות ארובת זמן )מחזור של בחצי שנה(
תואמת ביניהמ ,אר שונה מהקודמת.

ד .אנליזה סטטיסטית מלמדת שישנה קוולציה מובהקת ברמת שפיעת הראדון הממוצעת

בין שלושת האתרימ הצמודימ לשבר השוליימ.
ה .תנודות קצרות זמן )  7-20יומ( רבובות ,בבל האתרימ ,על ההשתנות ארובת הזמן.
תנודות אלה המ "ארועי" שפיעת ראדון .בפרק הזמן של הניטור ב 1992-הוגדרו  18ארועי

ראדון .מתור  18ארועימ אלה  5נרשמו בבל חמשת האתרים 2 ,בארבעה אתרימ ו 3-
בשלושה אתרימ.
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1994

מהו ייגיל" תצורת סדום!
שטייו,

•1
•2

.,מ1

עגניו,

.,א1

סטרינסקי,

.,א1

ראב,

.,מ2

כץ,

.,א1

זק,

י1.

המבןן למדעי בדןר הארץ ,האןניברסיטה העברית בירןשלים ,ירושלים

91904

המכון הגיאולוגי ,רחוב למבי ישראל  ,30ירולשים 95501

נעשה ניטיון לקבוע את ניל השקעת תצורת טדומ בעזרת יחטי האיזוטופימ של
טטרונציומ בדונמאות אבפוריטימ מהר טדומ וממטפר קידוחימ במישור עמיעז

,

הר טדומ

וחוף ימ המלח.

הרעיון היה למדוד יחטימ איזוטופימ של טטרונציומ בדיוק רב ולהשוות את התוצאות עמ
עקומת השינויימ הטקולרימ של טטרונציומ באוקינוטימ )בהנחה שהאבפוריטימ
המרכיבימ את תצורת טדומ הושקעו ממי ימ נורמליימ והמערכת האיזוטופית של

טטרונציומ נותרה טנורה מזמן ההשקעה{ .הדונמאות מראות יחטי  87Sr/86Srבטווח של
 . 0.71931-0.70820לא נמצאו שינויימ שיטתיימ בין דונמאות פני השטח ותת הקרקע או בין
יחידות טטרטינרפיות שונות של תצורת טדומ .הערכימ הנמוכימ ביותר נימצאו

והערכימ הנבוהימ ביותר נימצאו בשתי דונמאות של

בדולומיטימ מהר טדומ ) (,0.70820
קרנליט וטילוויט )בהן היחט  87Sr/86Srהוא 0.71153 :ו  0.71931-בהתאמה( .בהנחה

שלנונת טדומ היתה מחוברת עמ הימ הפתוח ערכי הטטרונציומ הנמוכימ של הדולומיטימ
מתאימימ לניל של  22:t4מ"ש על עקומת השינויימ הטקולרימ של טטרונציומ .עמ זאת,

נמצא כי יחטי  87Sr/86Srבכמה מדנמי אבפוריטימ מראימ מיתאמ חיובי עמ רכוזי אשלנן.

מיתאמ זה עשוי להצביע על כך שמערכת ה  Rb-Srניפתחה וכי היתה הומונניזציה אזורית

לש ערכי האיזוטופימ של טטרונציומ טביב

= 0.7082

להנרמ ע"י מטמורפוזה של האבפוריטימ בעומק.
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איזוטופים של סטרונציום בגלעין מים סוף
להיסטוריה של ים סוף ב 400,OOO -השנים האחרונות

-

1994

השלכות

שטיין., ,מ 1אלמוגי-לבין., ,א 2גודלשטיין., ,ל.ס 3המלבן., ,כ 4סטרינסקי ,א1.
 •1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
 •2המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •3מכון מקס-פלנק לכימיה ,מיינץ

•4

אוניברסיטת טיבינגו ,טיבינגן

אנו מדווחים על יחסי  87Sr j86Srבשבע עשרה דונמאות קרבונטיות )פורמינפרים,
פטרופודים וקרבונט מישני( מנלעין  KL11מקרקעית ים סוף ) (. 18°46.3'Nj39°19.9'E
הנלעין 20.93 ,מי באורכו ,מכסה את  400אלף השנים האחרונות .מדידת יחסי האיזוטופים
של סטרונציום התבצעה במכון מקס-פלנק לכימיה במיינץ באמצעות מס ספקטרומטר
 ,Finnigan MAT 261בשיטה דינמית .עשרים וחמש מדידות של הסטנדרד  NBS-987נתנו

ערן ) .87Srj86Sr = 0.710259 i: 7 (2crדונמאות הנלעין נימדדו בדופליקטים .הפורמינפרים
הם בעיקרם sacculifer

 Globigerinoideוהינם בנויים מ~לציט נמון מננזיום.

הפטרופודים עשויים מארנוניט .הערן הממוצע של יחסי  8 Srj86Srבדונמאות מתקופות

קרחוניות ובין קרחוניות הינם ) 0.70917i:1 (lcrי 0.70921i:4 (lcr ) -בהתאמה .להשוואה,
נלעין מהים הערבי אשר מייצג תנאי אוקיינוס פתוח ) (Clemens et al. 1993מראה שינויים
דומים ,אן חלשים בהרבה מאלה שבגלעין ים סוף .בעוד מרבית הדונמאות מהתקופות
הקרחוניות מראות אותם יחסי איזוטופים של סטרונציום בשני המקומות ,שתי דונמאות

מתקופות של מקסימום תנאים קרחוניים בים סוף מראות יחסי סטרונציום נמוכים
מאפיזודות מקבילות בים הערבי .לעומת זאת ,דונמאות ממיספר אפיזודות בין-קרחוניות

בים סוף מראות יחסי סטרונציום גבוהים יותר מאשר הים הערבי ,עם שינויים של עד
 .0.0001אבחנות אלה מציעות כי ( 1 ) :בתנאים מקסימליים של תקופות קרח וניות ים סוף
נהיה כמעט אנן סנור ,הצירקולציה עם האוקיינוס הפתוח מונבלת וישנה השפעה של
סטרונציום ממקור מנמתי -הידרותרמלי על ההרכב האיזוטופי של המים.

) (2

בתקופות בין-קרחוניות בזמן עליה מקסימלית של פני הים ,מי ים-סוף מושפעים

ממרכיב דטריטי שנינזר כנראה מהשילד הערבי.
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בקע הירדן בזמן השקעת תצורת חצבה

-

1994

מיוקו תחתון-תיכוו

שחר ,י.

ירולשים
תצורת חצבה .מגיל מיוקן תחתון-תיבון .שקעה באגן שלא נוקז אל הים התיכון )ראה גם זק
ופרוינ,ד

(. 1981

העדויות לבן הן:

 . 1העובי הרב ביותר של תצורת חצבה', 700 .מ נחדר במרכז הבקע )עמיעז

(,1

הורביץ.

 •1987ומלמד על שקיעת הבקע תון בדי השקעת תצורת חצבה.
 .2תעלת באר שבע )ניב ( 1960 .לא התנקזה מערבה אלא מזרחה .הקניון שחוצה את רבס
חתירה הנו צר ליד דימונה לעומת רוחבו הנכר ליד בורנוב ,במורדות המזרחיים של
הרכס .הקטע בין באר שבע לים התיכון נחתר רק בסוף המיוקן .נחל שורק גם הוא לא
חצה את הרי יהודה.

 .3צור אלוכתוני של תוצרת חצבה מצוי באזור גבעות גורל-להב במורדות המערביים של
הרי חברון .מבאן שפרשת המים דהיום טרם נוצרה במיוקן.

 .4העובי והרכב הסדימנטים של תצורת חצבה דומים פחות או יותר בכל אגני הנגב
הצפוני .אין שנויי פאצייס מובהקים ממזרח למערב אלא מצפון לדרום .הצור האלובתוני

הגיע קדום לאזור עדר ויותר מאוחר לשפולי קמר רמון .הדמיון בחתן בסדימנטרי בין עין
בוקק )עגנון (1983 .ומישור רותם מעידים על מפלס השקעה שהיה אז כמעט אופקי.
 .5משקעי תצורת חצבה הנם אופקיים ובלתי שבירים למרות הפרשי הגובה בין

הסינקלינות השונות .אנליזה מורפולוגית של תצורה זו .האחרונה שהושקעה לפני
השבירה והקמוט של תקופת הניאוגן .עשויה ללמד על טיבו וסגנונו של התהלין
הטקטוני.
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הבדלים איזוטופיים בעצמות מתקופות שונות :שינויים
אקלימיים או דיאגנטיים !
שחק-גרוס., ,ר l ,2צ'רנוב., ,א 2קלוודני., ,י  lלח ,ב1.
 •1המכון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים

•Z

91904

המחלקה לאס  l1א ,המכון למדעי-החיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים,

ירולשים 91904
ההרכב האיזוטופי של החמצו בפוספט העצם )  ~(pאצל יונקים קשור להרכב האיזוטופי של

המים אותם מטמיע היונק בגופו .ההרכב האיזוטופי של הפחמן בקרבונט העצם ) ~( 13C
אצל יונקים אוכלי-עשב מספק אינפורמציה בנוגע לסוג הצומח ממנו ניזון היונק .גם ~p
וגם  ~13Cתלויים באזור האקלים בו היונק חי.

 ~pו ~13C -נבדקו בשני סוגי יונקים אוכלי-עשב מישראל :נברן )מכרסם( וצבי .האנליזות
בוצעו על אוכלוסיות רצנטיות ממקומות שונים בארץ ועל אוכלוסיות מאובנות ממערת
היונים אשר בגליל המערבי .החומר שנבחר מהמערה משוייך לשתי תקופות פרה-

היסטוריות ,מתוארכות על-ידי  :14Cהתקופה הכבארית )  19-14,500שנה לפני זמננו(
והתקופה הנאטופית )  2,500ר שנה לפני זמננו(.

על-מנת לוודא שהאינפורמציה האיזוטופית שהתקבלה היא אכן החותמת האיזוטופית
המקורית נעשה נסיון לקבוע מהו מצב השימור של החומר ,שכלל עצמות ושיניים ,על-ידי

דיפרקציית קרני ,X-ספקטרוסקופיית IR

ועל-סמר ההרכב האיזוטופי של החמצן בקרבונט

העצם  )&:(.בשתי השיטות הראשונות חושבו אינדקסים לקביעת מידת הגבישיות.

מדדים הספקטרליים למידת שימור החומר הראו שינוי באינדקסי-הגבישיות מחומר רצנטי
לחומר מאובן ,עקב דיאגנזה .עבור הבדלים ספקטרלים בין דוגמאות מאובנות לא נמצא

קריטריון ברור שיכול להכריע במי מהדוגמאות נשמר  ~pהמקורי .בנברנים ניכר על-סמך
ה IR -כי העצמות המאובנות שמרו על מיבנן המינרלוגי המקורי וכך גם מתנהג אמייל השן
בצבאים .עקב כך אנו מניחים כי חומר זה שמר על הרכבו האיזוטופי המקורי .תוצאות &:

לא מראות קשר ברור לדיאגנזה.
תוצאות  ~pבאוכלוסיות הנברנים הרצנטיות הראו קורלציה טובה עם הלחות היחסית

השוררת במקומות מהם נאספו אוכלוסיות אלו .התוצאות באוכלוסיות הנברנים
המאובנות הראו ,באופן איכותי בלביי כי בתקופה הכבארית היה יבש וכי בתקופה

הנאטופית היה לח מאשר כיום ,באזור מערת היונים .זו גם התמונה המתקבלת
מאוכלוסיות הצבאים .תוצאות אלו מתיישבות עם תוצאות מחקרים פליאונטולוגיים

ופלינולוגיים.
תוצאות  ~13Cהראו כי יש דמיון דביאטה של הצבאים הנאטופים והרצנטים ,דבר המצביע
על כך שלא חל שינוי משמעותי בטמפרטורות בין התקופות הללו .תוצאה זו אינה
מתיישבת עם תוצאות מחקרים פלינולוגיים ופליאונטולוגיים.
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צירקולציה הידרותרמלית אזורית בתור הקרטיקון התחתון
באזור מכתש-רמון
שובלא ,ש.

קבוצת הגיאלווגיה ,האוניברסיטה הפתוחה ,קלאוזנר  ,16תל-אביב 6139%
דייקימ וטילימ בזלתיימ וטרכיטיימ מן הקרטיקון התחתון )  125-140מליון שנה( הנחשפימ
באזור מכתש-רמון מאופיינימ לרוב בהחלפה )אלטרציה( ניכרת .חוקרימ אחדימ דיווחו כי

החלפה זו נגרמה על ידי מימ מטאוריימ אשר חוממו על ידי כל אחד מן המחדרימ בנפרד.

בעבודה זו מוצע כי ההחלפה העיקרית בדייקימ ,בטילימ ובלקולית נגרמה על ידי
צירקולציה הידרותרמלית אזורית אשר נבעה מחימומ מי-תהומ על ידי גופי חדירה גדולימ
לאחר חדירתמ ,כדוגמת הטדנימ החשופימ של הקוורץ-טיאניט )"שן רמון"( .ההחלפה זו

ננרמה במערכות תנועה של מימ מטאוריימ שהתחממו במגע עמ הנופימ מגמטיימ הגדולימ

והיא אינה נובעת מחימומ המימ על ידי כל אחד מהטילימ או הדייקימ בנפר.ד ההחלפה
העיקרית התרחשה מליוני שנימ אחדות לאחר הצבת הטילימ או הדייקימ ,מאחר שהטדנימ
שנרמו לצירקולציה ההידרותרמית באזור המ גופי הדחירה הצעירימ ביותר )  125מליון שנה(.
למערכות הידרותרמיות יש שני מאפיינימ בטיטיימ :המ מתרחשימ באזורימ שבהמ קיימ

מפל ניאותרמי נבוה ,הננרמ על ידי טלעימ חמימ המוצבימ קרוב לפני השטח; ויש להמ
מערכת של תימרות שבהמ מי תהומ קרימ מחלחלימ מטה לתוך הטלעימ ,מתחממימ
וזורמימ מעלה בכיוון פני השטח כמימ חמימ .המימ מחלחלימ כלפי מטה בשטח נרחב.
אולמ ,זרימתמ מעלה מתרכזת במטפר מצומצמ של מעברימ שבהמ המ נעימ בעוצמה.
הצעה זו לפרהננזה מאנדת את המטקנות של חוקרימ שונימ לכלל תמונה אחת :האלטרציה

המוחלטת בדייקימ של הארדון החדורימ לאבן החול מוטברת בחדירות הרבה של אבן החול
שאיפשרה זרימה טובה של המימ החמימ שנרמו להחלפה .בעוד שקטעי דייקימ או טילימ
שחדרו לטלעימ חרטיתיימ ,כמו בתצורות ארדון ומשחור ,היו מבודדימ יחטית ושמ נשמר

נמ הטלע המנמטי המקורי .השונות בטמפרטורה של המימ שנרמו לאלטרציה באזורימ
שונימ ברמון מוטברת במרחקמ מנוף החדירה החמ או ממעברי המימ בטלעי הטביבה.
במקומות מרוחקימ ננרמה האלטרציה על ידי מימ קרימ יחטית והייתה פחות נימרצת,

כדונמת דייקי הבזלת של נחל ארדון .ההחלפה הקיצונית של טלעימ מנמטיימ לאלוניט
התרחשה כנראה טמוך למעברי המימ ,במקומות שהמ היו ראקטיביימ במיוחד .המימ

שנרמו להחלפה לאלוניט התעשרו כנראה בטולפט במעברמ דרך תצורת מוחילה ולפיכך המ
חצו בדרכמ את תצורה זו.

יש להניח כי פריזמות הקוורציט )ה"ננריות"( נוצרו ליד מעברי המימ העולימ .הצבע הפנימי
הלבן של הפריזמות מעיד נמ הוא על שטיפה נמרצת .הנובה הדומה של הננריות השונות
במכתש עשוי להיות קשור במפלט מי התהומ הקדומ .טיל בלוי לאלוניט טמוך ל"ננריה"
המפורטמת מעיד נמ הוא על שטיפה נמרצת שהתרחשה במקומ .יש להניח כי הצירקולציה
ההדרותרמית השפיעה נמ על טלעי טביבה נוטפימ ובהמ על היחטימ בין החרטית דמוית
הצור והלטריט בתצורת משחור.
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מבנה אגו הכינרת על פי ניתוח נתונים גרוימטריים
רזניקוב., ,מ בו-אברהם ,צ.

החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב 8ו 699
על סמך נתוני נרויטציה חדשים מאנם הכינרת הובנו מפת אנומליות אויר חופשי ,מפת

אנומליות בונה מתוקנות לצפיפויות משתנות ,מפת ננזרת אפקית ראשונה ומפת ננזרת
אנכית שנייה של אנומליות הבונה.
מפות אלה ,בתוטפת מודלים נרויטציוניים של חתכי רוחב של האנם ושל האיזורים שמצפון
ומדרום לו ,שימשו להערבת הניא ומטרייה של האנן באיזור זה ולהשערת מיקומם של של

השברים הראשיים של מערבת הטרנטפורם .ניתן לחלק את הבינרת לשתי יחידות .המחצית
הדרומית מהווה את חלקה הצפוני של בקעת כינרות ,הנמצאת ברובה מדרום לאנם ,ואילו
המחצית הצפונית מקורה בשתי מערכות שברים :השבר הראשי של הבקע בביוון צפון-
דרום והשברים המטתעפים של הנליל המזרחי שכיוונם מזרח-מערב עד דרום-מזרח

-

צפון-מערב .בתוצאה מכך ,נוצרו שלושה תת-אננים באיזור המכוטה ע"י האנם.

מודלים נרויטציוניים דו-מימדיים לרוחב האנם מראים את הניאומטרייה של שלושת
התת-אננים .שניים מהם נוצרו ב Pull-Aparts -המונבלים בצד הארכי ע"י קטעים של
שברי טרנטפורם ים-המלח .האנן השלישי נוצר ע"י השברים המטתעפים .תת-האנן
הדרומי הוא העמוק ביותר עם למעלה מ 5-ק"מ של טדימנטים .תת-האנן הצפון-מזרחי

הוא העמוק ביותר מבחינה בתימטרית ,והוא כנראה האיזור של השקיעה הפעילה ביותר
בבינרת.
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מעקב אחר מים בתווך חולי לא רווי בעזרת איזוטופים יציבים
של חמצן ומימן
ח., ,א אדר., ,א אסיר ,א.

המלחקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה והמכון לחקר המדבר ע  IIש יעקב בלאו שטיין,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,שרה בוקר 84993
מטרת עבודה זו הינה לקבוע באמצעות פרופילים של איזוטופים יציבים את קצב האידוי
לש מים ותנועת המים בקרקע חולית לא-רוויה )"חולות רתמים"( ,חשופה ומיוערת
כאחת ,בתנאי אקלים מדבריים .לצורן הבנת מנגנון תנועת המים בקרקע נעשה ניתוח

איכותי של אופי הפרופילים האיזוטופים בקרקע ,השתנותם עם הזמן והשוואתם להרכבים
האיזוטופיים של מי הגשם ותכולת הלחות בקרקע במהלן עונת המחקר ,הן באיזור המיוער
והן באיזור החשוף .ההתפלגות האיזוטופית במי הקרקע נבחנה גם ביחט לתפלגות גדלי
הגרגר בחתך הדיונות ולפרופיל תכולת המלחים המטיטים בקרקע.

על מנת לקבל הערכה כמותית לגבי קצב וכמות אידוי המים מהקרקע ,.נעשה נטיון לקבוע
את קצב התאידות המים בעזרת מודלי מתמטי המבוטט על מאזני מטה תון שימוש
בפרמטרים שנגזרו מתון התפרוטת האיזוטופית במהלן המחקר .תוצאות המודל מראות

שהאידוי האפקטיבי באיזור החשוף מצמחיה במהלן כל עונת הגשמים  1990-91היא 58.2
מ"מ שמהווה בין  70%-90%מכמות ההתאידות הפוטנציאלית .בנוטף לשיעור האידוי חושב
שטף המים הכללי לעומק דרן שכבת הקרקע התחתונה .השטף הכולל ,בעומק  2.2מטר,
נאדמ ב 2-מ"מ לבדב.

מתון האיפיון האיכותי של מהלן תנועת המים ,מתקבל שבימים שלאחר טופת הגשם
נדחקים המים מטה בשטף אדווקטיבי בדומה למנגנון "חידור בוכנה" .מים אלה מתערבבים
עם מי הקרקע השאריתיים תון מיטון הפרופיל האיזוטופי שהוגדר במי הגשם .עם דעיכת
השטף האדווקטיבי העיקרי מתחילים המים לנוע בעיקר בשטף דיפוזיבי איטי מאיזור חזית
ההרטבה כלפי מטה .אופקי לט ,כנראה לא רציפים ,שנתגלו מניתוח גדלי הגרגר בחתן

הדיונות ,נמצאו מועשרים במלחים ובעלי תכולת רטיבות גבוהה .אופקים אלו קוטעים את
האופי ההומוגני של חתן הדיונות ויוצרים תוון אנ-איזוטרופי .מציאת מתאם בין יחטי
האיזוטופים והפרופילים של תכולת המלחים כתלות במיקום אופקי הלט יכולה להעיד על
כיווני זרימה מעדפים של המים דביונות החול ,בהנחה שמשטחי הלט יכולים להוות מישורי
זרימה והולכה מועדפים למים בדרכם למי התהום .מתון המבנה המורפולוגי המורכב של
הדיונות ,נוצר מצב שבו אופקי לט מצטלבים תוך יצירת מעטפת קונית )משפן( אטימה
בתוך התוון החולי .שולי המעטפת שקרובים או טמוכים לפני השטח יכולים לשמש
קולטים ומכוונים של המים המחלחלים .למבנה מורפולוגי שכזה ,יכולה להיות השפעה
מכרעת על מנגנון ההעשרה אל מי-התהום.
שטף המים המינימלי שנקבע בעזרת המודל המתמטי מתאים להנחה כי באיזורים מדבריים,
כתוצאה מאידוי מוגבר ,כמעט ולא קיימת העשרה למי-התהום מפני השטח והעשרת מי-
התהום מקורה בעיקר מחילחול שטפונות בוואדיות המקיפים את איזור המחקר .אולם
העובדה שההרכב האיזוטופי של חמצן 18-במי-התהום באיזור חולות רתמים דומה להרכב
האיזוטופי של פרופיל חמצן 1S -במי-הקרקע בעומקים שמתחת לחזית האידוי )  -4%0ל-
 ( -5%0ולא להרכב של חמצן 1S -במי השטפונות בנחל רביבים והבשור שנע בין  -7"/00ל-
 ,-9%0מחייבת את האפשרות של העשרת מי-התהום מתוך החולות .ערך החידור שחושב
כ  2.2-מ"מ לשנה ,אינו מיצג את המערכת כולה .נראה שעיקר החידור האנכי מתקיים תוך
פריצה בקודקודי המשפכים שהוזכרו לעיל.
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תוצאות ראשונות של סקר סייסמי בהפרדה גבוהה בעמק
יזרעאל
רוטשטיין,

.,י1

לש יב,

ג2.

 •1המכון למחקרי נפט וגיאופיזיקה ,ת.ד•  ,2286חלוון 58122
 •2צה"ל

בעמק זירעאל נערכו בעבר מספד סקרים סייסמיים אשר בחלקם נתנו מידע מונבל על תת
הקרקע ובחלקם נתנו מידע על החלק הרדוד בלב.ד הסיבה המקובלת להחזרות הלא טובות
באזוד זה היא הוולקניזם בתת הקרקע ,כפי שקורה לעיתים נם באזורים וולקנים אחרים

בעולם .בהעדר היכולת ללמוד על המבנה העמוק באזור בוצע סקר ראשוני בפרמטרים של
הדשה המיועדים לקבלת מידע מפורט ממאות המטרים הראשונים בתת הקרקע .הקוים
הסייסמים השתרעו בכל חלקי עמק יזרעאל ובמקומות בהם ניתן היה הדבר ,הקוים מוקמו

בניצב לשברים ולמבנים הידועים האתרים .התוצאות הראשונות מצביעות על כך שהעמק
שבור מאו,ד באופן ניכר יותר מאשר היה ידוע עד כה ,ובחלקו נחצה על ידי רצועות נדחבות
של נזירה .בין השברים החדשים שמופו במסנרת העבודה הנוכחית נמצא שבד התוחם את

העמק מצפון בחלקו המערבי ושבר מדרום לנהלל העובר בסמוך למעיינות עין שני ועין

סייפן .השברים הנצפים בתת הקדקע בעמק נתנים לחלוקה בין שברי תזוזה אופקית לבין
שבדים התוחמים בלוקים נטויים ולהם ,קרוב לודאי ,רכיב חשוב של שבידה נורמלית.
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האפשר להגיע לקונצנזוס בהערכות הסיכונים הסייסמיים
בישראל?
רבינוביץ ,נ.

המכןן למקחרי נפט ןגיאןפיזיקה ,ת.ד•  ,%%86חןלןן S81%%
דרך מקובלת מאוד כיום בפרקטיקה של הערכות סיכונים סייסמיים ,הנה להטיל בשלב
הראשון על מספר מומחים לנבש הערכות בלתי תלויות ובשלב השני לנסות ולנבש הערכה
אחת "המשקללת באופן אופטימאלי" את כל הערכות הבלתי תלויות תוך מנמה להניע
"לקונצנזוס".

באזורים בעלי רמת פעילות סייסמית נמוכה יחסית ,כבישראל ,קיימת אי-ודאות נבוהה

באשר לערכם של הפרמטרים הסייסמוטקטוניים ההכרחיים לבניית מפת הסיכונים .צפוי
אם כ,ן שאי-ודאות זו תשתקף בואריאציה נדולה של ההערכות הסיכונים של המומחים
הבלתי תלויים.
בעבודה זו נסקור מספר כווני מחקר ותוצאות חלקיות של עבודות אשר יעודן לאפשר

להניע לקונצנזוס בבנית מפת הסיכונים הסייסמיים בישראל.
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תבחינים לזהןי ארןעים ארכיאןסייסמיים :עדןת מאתרי הנגב

קרץ ,י.,

פרת ,א.

המכןן הגיאולןגי ,רחןב מלכי ישראל  ,30ירןשלים 95501
כל בנין שאינו עובר תקונים תקופתיים סופו שיחרב בנלל תהליכים סטטיים ,בנלל סבות
סייסמיות ,או ביד אדם .חורבות ארכיאולוניות משמרות עדויות לשלושת הנורמים ,וניתן

להשתמש בהן לאומדן הסייסמיות ההיסטורית של האזור .לצורן זה נבדקו מספר אתרים
נבטיים-עד-ביזנטיים בננב לזהוי עדויות ארכיאוסייסמיות.

נזקים סייסמיים אינם קלים לזהוי ,וזאת מפני שעל פי רוב אינם שונים מנזקים שננרמו על

ידי תהליכים אטיים יותר )היינו ,תהליכים סטטיים(

-

שהם תוצאת עיפות חומר

)התבקעות או סדוק( ,בליה )רקבון ,התפוררות ,שטיפה ונשוב( ,והתמוטטויות הננרמות

על ידי חלוקות חדשות של המאמצים המבניים.

אף על פי כן ,יש סימני הרס המעידים יותר מאחרים על סבה סייסמית .סימנים אלה ברובם
כווניים ,בהיותם תוצא של פניעת נלי הלם ואדוות קרקע הרצים ויוצאים ממוקד הרעש
)אף כי השתברויות ותהודות מקומיות עלולות לשבש מעט את כוונם( .יתכן איפוא שכוון

מועדף של נטיה ,נפילה ,נחינה וכפיפה מצביע על כוון מועדף של תאוצה .כיון שהמהלומה
הסייסמית מועברת דרן הקרקע ,כל עוות שנראה כצומח מן התשתית כלפי מעלה
פערים ,תזוזות ,תפיחות ,סבובים אופקיים ,עתוקים

-

-

חשוד להיות תוצא סייסמי .נזקים

מונברים במקומות היושבים על מלוי קרקע או על תשתית רווית מים ,בננוד לתשתית
סלע ,אף הם תואמים את מה שקורה בעת רעידת אדמה.
על פי תבחינים אלה )עדויות לזעזועי ק.רקע ,תאוצות אופקיות ומעוותים בתשתית(

אובחנו ונרשמו סימנים כדלקמן :כווני נטיה או נפילה מועדפים של קירות או עמודים *
כווני נפילה מועדפים של קמרונות וקשתות * נחינה חד-כוונית של קירות מעל למסד *
כווני נטיה מועדפים ,בתון מישור הקיר ,של עמודים משולבים * סבוב אופקי של תומכי
הקשתות )נזירת מישור הקשת( * עוות מפותל של מישורי קירות * שבוש פרוע של אבנים
המשולבות בקיר ,שנוי אחיזתן ,או דחיקתן מתון רצף הקיר * תזוזה בנצב למישור הקיר -
עתוק אופקי בין קטעי קיר סמוכים ובין נדבכים * תזוזה רדיאלית של מרכיבי הקשת,
סבובם זה ביחס לזה ,או פרוקם למפולת מרועפת * סדקים המתרחבים כלפי מטה,
המניעים עד נדבן 'היסוד * תקון עתיק בו-זמני ,שעשוי היה לרפא הרס בו~זמני ***
כמו כן צויינו סימני הרס אחרים ,אשר יתכן וננרמו על ידי רעידות אדמה ,אן שעשויים
באותה מדה להיות תוצא של נזק סטטי ואי-יציבות מצטברת .אלה כוללים :נחינה דו-
כוונית ,בקיעים החוצים נדבכי בניה ,התרווחות בין אבנים ורסוק אבנים ,נפילה רב-כוונית
לש קירות חופשיים או נפילה כלפי-חוץ של קירות מבנים ,קריסת ננות ונרמי מדרנות.

נודלו של רעש =)

(, MAGNITUDE

היינו השפעתו על מבנים ,יהיה גדול יותר באתר

שעבר החלשה מצטברת וקטן יותר באתר שרוב הנזק בו כבד נעשה
אלה טובים לצרכי אומדן או שקלול אומדן ארכיאוסללסמי.

8S

-
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נבוי נגר שיא של זרימות עונתיות ומקריות

קרסילשקיוב., ,ל ברמי ,ג.ג
 •1המרבז למשאבי מים ,המבון לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין ,אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב,

דשה בוקר 84993

זרימות עונתיות ומקריות הינן היבט חשוב של המאזן ההדרולוני באזורים צחיחים ,במיוחד
בישראל .רוב הזרימות מן ההרים בישראל בעלות אופי זרימה בלתי סדיר .נתוח הזרימות

הראה ש 75% -עד  90%מכמות הננר השנתי של נחלי הרים מופיעה במשי  2-3חודשים
לאורי  5-6ימים בכל חודש.
רכיב חשוב של הננר ,המתרחש לאחר נשם כבד ,לא נלקח בחשבון נם בתחנות מדידה
הידרולוניות ,מאחר שקיימת הצפה באנני הניקוז .נשמים חזקים נורמים להצפות ,המביאות
לנזק נדול.
בנוסף להיות הזרימות רכיב של מאזן מים עיליים ,זרימות עונתיות ומקריות מהוות חלק
ממאזן מי תהום .הן יכולות לשמש כמקור של העשרה טבעית דרי חידור ,או יכולות להיות

מקור להעשרה מלאכותית .פרט לחשיבותן ההידרולונית הטהורה זרימות עונתיות
ומקריות הן לעיתים רכיב חשוב בתכנון פרויקטים ציבוריים .מאחר שזרימות עונתיות

ומקריות מופיעות בדרי-כלל כהצפות ,נבוי שעורי ההצפה ותדירותם חיוני לתכנון,
למיקום ולבינוי אזורים מיושבים כולל כבישים ,נשרים ,ביוב וכדומה.
הצורי במידע מדויק ומלא על אודות הננר הביא להתפתחות נדולה במודלים הידרולונים.
לסימולציה של ננר יש יתרונות על התכנון הקונבנציונלי והתחזוקה הרנילה של מערכות

המדידה של אנני הניקוז מבחינה כלכלית ,מבחינת הנוחיות וברמת הדיוק שלה .לרוב אנני
הניקוז אין תחנות מדידה ,ולכן שימוש במודלים הידרולונים הוא האלטרנטיבה להערכת
זרימות.
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1994

סטרטיגרפית של הרביעון במצוק החוף של תשרון )מרכז ישראל(
קבצ., ,א בגירצןמ ,ג.

המלחקה לגאוגרפיה ,אוניברסיטת בר-אלין ,רמת-גן 51900
שבע יחידות ליתוטטרטיגרפיות נחשפות במצוק החוף של השרון ,בקטע שבין הקנטרי-
קלב ושפך נחל אלכטנדר .בגלל הגודל הזעיר של המחשופימ האנכיימ ,קשה להראות את
היחידות במפה גאולוגית רגילה .אולמ ,ניתן לתאר את הופעת היחידות בחתך גאולוגי
בכוון מקביל לחוף ,במבט מצד הימ אל המצוק ,בהגזמת הגובה פי ) 40חתך זה מוצג
כפוטטר( .מצוק השרון יודר בתלילות מפטגות הרכט ,מנקודות גובה שבין  30עד  54מי ,דע
לגובה שפת הימ .המצוק נפרץ על ידי נחלי גלילות ,פולג ואלכטנדר היוצרימ פתחות בעלות
קרקעית בגובה פני הימ .החלק התחתון התלול של המצוק בנוי משלוש יחידות ומעליהן,
בחלק העליון של המצוק ,עוד ארבע יחידות המכטות גמ את רכט הכורכר .בבטיט ,כורכר
רמת גן ,אאולייניט בשיכוב צולב ,בעובי של  0-40מי מעל קו המימ .עליו מונחימ חולות
נחשולימ הבנויימ חול מעורב במעט טילט וחרטית ,בצבע אפור-חומ )צבע "קפה בחלב"
לפי מונח שטבע אבנימלך( ,בעובי של  0.1-3מי וברציפות לכל אורך מצוק השרון .יחידה זו,

העשירה בשבלולי יבשה ,נקראה בעבר "חמרה" למרות שאינה חמרה לא במשמעותה

הפדוגנית ולא לפי צבעה .כורכר דור הבונה את החלק העליון של המצוק הינו אאולייניט
בשיכוב צולב ,בעובי של  0-40מי .לפיכ,ך החלק העליון של המצוק כולל שני מחזורימ של
דיונות שהפכו לאאולייניטימ וביניהמ חול לא מלוכד .לגג כורכר רמת גן ,כמו לגג כורכר
דור ,משטח עליון מעוגל ומטולטל בקנה מידה גדול ,המאפיין תבליט של דיונה אורכית.
רבאש המצוק ,על גבי כורכר דור ,מונחת חמרת נתניה הגורמת לנטיגה מורפולוגית של

שפת המצוק .היחידה בנויה חול קורץ ממויין היטב ,מעורב בטילט ובחרטיות עמ מינרלי
תחמוצות ברזל העוטפימ את גרגירי הקורץ .היחידה בצבע אדומ-חומ ובעובי של 0.5-4
מי ,מכיל n,אופקים פדוגניים .כורכר תל אביב ,אאולייניט קשה עם שיכוב צולב בעובי של
', 1-5מ יוצר משטח חיפוי קשה על גבי חמרת נתניה ומגן על קטעים זקופים של מצוק
החוף .גג כורכר תל אביב השטוח מאפיין דיונות של דשות חול .חולות התערוכה ,בעובי של
 1-5מי ,מכטים את הגג השטוח של כורכר תל אביב .החולות ,בצבע חום בהיר ,שומרים על
מבנה של שיכוב צולב אמ כי לא עברו כל תהליך של הקשייה .בחולות יש תערובת קטנה
של טילט וחרטית והמ עשירים בשבלולי יבשה .חולות חדרה ,דור צעיר של דיונות
הפעילות עד היום ,בצבע צהוב בהיר ובעובי שך  5-6מי ,לא מכטים את פטגות מצוק החוף
אולם מונחים על חולות התערוכה בפרצת נחל פולג ויוצרים שדות חול קטנים באזור
דרום נתניה .כל היחדיות של מצוק החוף שקעו בטביבה יבשתית.
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משמעותם של רכסי הכורכר בשרון )מישור החוף המרכזי,
ישראל(
קצב., ,א בגירצןמ ,ג.

המחלקה לגאוגרפיה ,אוניברסיטת בר-אלין ,רמת-גן 52900
שלושת רבטי הבורבר בשרון מופו .המפה ,המוצנת בפוטטר ,נותנת ביטוי נמ למורפולוניה
של הרבט ונמ ליחידות הליתוטטרטיגרפיות בו .יחידות המיפוי של חבורת בורבר זוהו

בעזרת קורלציה עמ קידוחימ טמובימ .באנף של רבט הבורבר המערבי הפונה לימ ,במצוק

החוף ,נחשף פנימ הרבט ,הבולל את בורבר ומת נן בבטיט ,ומעליו חולות נחשולימ ובורבר

דור .ההבחנה בין שלוש יחידות אלו בקידוחימ אינה אפשרית ומשומ בן הן הוכללו ביחידה
אחת הנקראת נבעת אולנה .בחלק העליון של מצוק החוף נחשפימ חמרת נתניה ובורבר תל
אביב .הרבט מבוטה בננו בחולות התערובה .חולות חדרה ,הצעירימ ביותר ,נמצאו רק

בפתחת נחל פולנ .הרבט המרבזי בולט יחטית לטביבתו אן אינו רציף .ביון שחלקו הפנימי
לא חשוף ,ניתן רק לקבוע בהבללה בי הוא בנוי מבורבר נבעת אולנה ללא פרוט נוטף.
אולמ ,במבתר מלאבותי חדש ,בצומת הטירה בדרומ הרצליה נחשף פנימ הרבט ומתגלימ בו
חולות נחשולימ החוצצימ בין בורבר רמת נן ובורבר דור .משומ בן מטתבר בי שני רבטי

הבורבר בנויימ מאותו מטלע .הרבט המזרחי קיימ רק בצפון השרון ,בקטעימ של בפר
הראה-אלישיב ,מעברות-משמר השרון ובן בתל יצחק ,והוא בנוי מבורבר אשדו.ד בדרומ

השרון ,במו ברעננה ובהרצליה ,לא קיימ כלל רכט מזרחי ,לא על פני השטח ולא בתת
הקרקע .במקומות שקיימ רבט מזרחי הוא בנוי מבורבר אשדו.ד בורבר הרצליה לא בונה
בשרון רבט.

חוקרי הרביעון של מישור החוף יחטו במשן יותר מיובל שנימ משמעות טטרטינרפית
למיקומ רבטי הבורבר .במודל המשוה את רבטי הבורבר לקוי החוף הפלייטטוקניימ טביב

אנן הימ התיבון ,הוצע בי הטדו הנא ונופי של הובטימ ממזרח למערב הינו נמ טדר
ברונולוני מקדומ למאוחו .בל ובט יוחט לשלב ההצפה של מחזוו טדימנטרי מטויימ
והוצמד לו קו חוף היפותתי .ובטימ אלו הושוו עמ מחזווימ בינקוחוניימ בעת מפלט ימ
נבוה .מטתבר בי תאוויה זו ,מלבד היותה קונטפציה בלתי רלבנטית בשלעצמה ,אינה
עומדת במבחן נמ מבחינת הנתונימ על וכטי הבוובו .אין קשו בין וכסי הבורבו ובין
מחזווי ההצפה והנטינה .ובט בורבו מטויימ אחד אינו בהברח וציף וקטעימ שונימ לאוון
קו מטויימ אינמ בהברח טינבווניימ .הובט המזוחי מדוומ ליוקון בנוי מבוובר הוצליה

ואילו הובט המזוחי בשרון בנוי באמוו מבוובו אדשו.ד הרבט המובזי מתפצל באזוו שמורת

פולנ לשני רבטימ מקבילימ .נמ הובט המובזי ונמ המעובי בשוון בנויימ מאותן יחידות
מטלע ומשומ בן יש לואותמ במקבילימ ובו זמניימ .לא נמצאו עד בה טימנימ היבולימ

להעיד על קיוממ של קוי חוף צמודימ לובטי הבורבו .נואה על בן בי רבטי הבורבר אינמ
אלא דיונות אורביות ומקבילות לחוף .באשו נוצוו תנאימ אקלימיימ אשר התאימו
להתהוותמ ,יבולימ היו להווצו בעת ובעונה אחת מטפו רבטימ מקבילימ .באשר התנאימ
לא איפשרו את יצירתמ נשאוה גזות החוף ללא דיונות מאורבות .נואה גמ בי במזוח השרון
קבווימ מתחת לפני השטח עוד ובטי בוובו לא וציפימ שהמ למעשה דיונות אורביות.
ובטימ דומימ מצויימ נט מתחת לפני הימ ,במדף היבשת של השרון.
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1994

אפשרויות וסיכויים למציאת נפט וגז באיזור רצועת החוף
בישראל
קפולסקי ,מ.

ת.ד ,489

חיפה,

31000

בשנות ה-סו באחד המחקרים צויינו טיכויים נבוהים למציאת מאנרי נפט וגז באיזור רצועת

החוף בישראל .מחקרים נוטפים של חומרים ניאולוניים חזקו טענה זו) .קפולטקי ,1972
(. 1992
)ליפשיץ  (. 1993נורמים כנוןHIGHLY-DEVELOPED CONTINENTAL SHELF :
)ברדשואו (, 1972 ,הצטברויות חומרים ניאולוגיים ,הדומים לאלה של שכבת הנז והנפט
אזור זה בולט בתכונותיו הניאולוניות בהשוואה לשאר איזוריה של מדינת ישראל

באיזור חצי האי טיני ,שהיא שכבה בטדר נודל תעשייתי ,בהחלט תומכים בטענה כי איזור
רצועת חוף ים התיכון שבין חצי האי טיני לבין הנבול עם לבנון הוא איזור מועדף לקדוח
עמוק במטרה למצוא מאנרי נפט ונז .האזור מאופיין במחצבי ניר מתקופת היורה והמיוקן,
והוא מיועד לחפוש רבדים קעורים של נפט ונז וכמו כן מרבצים טטרטנרפיים וטקטוניים
במקורות השייכים לרמות מונבהות אטימטריות נושיות.
למעשה החיפושים כרוכים בקשיים הנובעים ממבנה ניאולוני ייחודי ,צבירת משקעים,
הווצרות ביטום ותנאיי הווצרות מאנרי נפט ונז .תופעות אלה ניתנות להטבר על ידי
המצאות מאנרי נפט ייחודיים בשקעים בין-הרריים שנוצרו מתוך שקעוריות ונרבנים

מקומיים ,דבר שצויינן במחקרים רבים )כהן,
תיכוני

(. 1991

מאנר נפט מטונ זה הינו המאנר המזרח

)ברו,ד(. 1962

תכונות ניאולוניות שצויינו ,מקורן בהווצרות איזורי צבירה על דפנות מאנרים בעלי

קפלים ,היות ואיזורים אלה נוצרו בשלב הפתוח הניאוטינקלינלי או בשלב שאחריו .שלב
פתוח זה מאופיין בתכונות ובתהליכים ניאולוניים הבאים:

 .1שקיעה והווצרות חומרים אורגניים בתנאי צבירה מהירה של משקעים בעלי מרכיבים
טרינניים .2 .עוצמת שקיעה חזקה ועומק שקיעה הנורמים לעליית טמפרטורה ולחץ,
דבר הנורר אחריו התפרקות מואצת של חומר אורנני תוך הווצרות ביטום .3 .עומט

טטטי רב של שכבות עבות ותהליכיים טקטוניים רבי עוצמה המאפשריים מינרציה
חופישת יותר של חומרים דינמיים .4 .קטיעת רציפותו של איזור המחצבים מאפשרת

מינרציה חוץ-מאנרית דרך שכבות עבות של מחצבים .5 .רעידות תדירות ומהותיות של
בטיט הארוזיה ותחתית השקעוריות נורמות לשינויים בתנאיי הווצרות חומר אורנני

והצטברות משקעים .תזוזה תדירה של תחומי התקערות מקטימלית ,הווצרות הגבהות

ושקיעות מבניות חדשות הנוררת אחריה תזוזתם של שטחי מאנרים של נפט ונז.6 .
זרימה מחזורית רב-עוצמתית ותהליכי מינרציה הנורמים להתנקזות מרבצי הנפט והנז
שנוצרו קודם לכן ונוררים אחריהם פיזורם מחדש של פחמימנים.

איפיונים אלה מוכיחים את חוטר השפעתם של הנורמים התורשתיים מתקופות ניאולוניות
קודמות על איזורי הצבירה ובאופן מהותי מקשים על תהליך חפוש והזיהוי אתרי נפט ונז.
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אנליזה פרקטלית של קטלוג רעידות האדמה בישראל וסביבה
בקל ,י.

המכון למחקרי נפט וגיאופיזיקה ,ח.ד• ,2286

חולון

58122

בוצעה אנליזה לקביעת המימדים הפרקטליים ולזיהוי המאפיינים הפרקטליים של רעידות

האדמה בישראל וטבלבה .האנליזה בוצעה על קטלוגים משניים שהוכנו בחתכים שונים של
זמן ,מגניטודה ומרחב מתון רשימת רעידות האדמה שבקטלוג של ישראל .ניתן להראות
שהפיזור ממן ובמרחב של רעידות אדמה באזורנו מתנהג כמו המודל החד מימדי של מערכת
קנטור ולזהות את הפרמטרים אותם יש למדוד לצורן בלצוע האנליזה הפרקטלית.
חושבו מימדים פרקטלים עבור טווחי זמן ,מרחב ומגניטודה שונים .התוצאות הראשוניות

מצביעות על כן שהמימדים הפרקטליים לפני התרחשות רעידת אדמה חזקה שונים מאלה
שמתקבלים אחרי שמתרחשת רעידת אדמה חזקה .קיימת מגמה ברורה של ירידה בערן

המימד הפרקטלי לפני רעידת אדמה חזקה אן שיעור הירידה ומשכה שונים עבור קטלוגים
משניים שונים.

מההתנהגות הכללית של המימדים הפרקטליים )בזמן ובמרחב( ניתן להטיק שהטיכונים
הטייטמיים באזורנו תלויים בזמן אפילו כשמדובר בפרקל זמן קצרים יחטית .הבעלות
הכרוכות בביצוע האנליזה ואי-הודאות של התוצאות יוצגו בהרצאה.
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הכנס חשנתי.

1994

קצבי סדימנטציה ודינמיקה של חלקיקים בצפון הכנרת ובמרכזה
קליין., ,מ 1קורן ,נ,.ג נשרי ,ע.ג
 •1החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה 50913
 •2המעבדה לחקר הכנרת ע  l1ש יגאל לאוו ,החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע  l1מ

מטרת עבודה זו היתה לקבוע מהן המנמות העונתיותו המרחביות והאנכיות של קצבי
הטדימנטציה ושל תהליכי הטדימנטציה המשנית בכנרת ולברר מהם המנננונים
הפיטיקליים ,הכימיים והביולוניים האחראים להם .נדנמו חלקיקים מרחפים בנוף המים
על-ידי מלכודות טדימנטים ונערכו אנליזות כימיות שונות לטדימנטים המרחפים
ולטדימנטים שנדנמו מן הקרקעית .בעזרת טכניקות אלו נקבעו קצבי הטדימנטציה ,ההרכב
הכימי של החלקיקים ,מטלולי ההטעה של חלקיקים אלוכטוניים שמקורם בירדן ותנועות
טדימנטציה משנית במטפר תחנות ונקודות דיגום בצפון הכנרת.

להלן המימצאים המרכזיים של מחקר זה:

*

קצבי הטדימנטציה הנולמיים )  (groosשנמדדו במלכודות טדימנטים בתחנה  ,Aבחלק
העמוק ביותר של האגם ,היו  1,300 -1,400גרם חומר יבש למ"ר לשנה ,וקצבי הנטו היו
בטדר-גודל של  950-1,100ני/מ"ר/שנה .קצב הנטו המחושב להצטברות טדימנטים
בקרקעית היה

*

3.45

מ"מ/שנה.

בתקופת השיכוב באגם נמדדו קצבי טדימנטציה גבוהים ביותר במלכודות שהוצבו

באפילימניון ובתקופת הערבוב
במפל צמיגויות

-

בהיפולי -מניון .הטיבות העיקריות לדגם זה קשורות

המים הקיים במטלימניון ובהמטת  CaC0 3בהיפולימניון בתקופת

השיכוב ובהיעלמות גורמים אלה בתקופת הערבוב.

*

דגם הטדימנטציה העונתי במרכז האגם שבו  8-9חודשי ערכי-רקע נמוכים ) 1.4-4
מ"ר/יום( ו 3-4

גי/

חודשי שיא טדימנטציה )עד  11גי/מ"ר/יום( ,מצוי במיתאם גבוה עם

דגם הטדימנטציה של  .CaCO 3שיא השקעת הקלציט מתרחש בחודשי

הפריחה של

אצת הפרידיניזם באגם והפוטוטינטזה האינטנטיבית המתלווה אליה.

*

קצב הסדימנטציה הגולמי באזור היניקה של משאבות המוביל הארצי )תחנה  (Tהיה כ-

 4,060ני/מ"ר/שנה ובקירבת שפך -הירדן

)תחנה (J

כ 13,030-גי/מ"ר/שנה .לא נערכו

חישובים לקצבי נטו בתחנות אלו .נמצא ,שהגורמים להבדלים המרחביים בקצבי
הטדימנטציה בין התחנות השונות הוא המרחק משפך הירדן ,שהוא המקור העיקרי

למים ולטדימנטים אלוכטוניים באגם.
הגורמים העיקריים לשיאי הטדימנטציה העונתיים

או השטפונות של נהר הירדן ,ובתחנה

- A

בתחנות J

ו T -היו הזרימות המוגברות

פריחת הפרידיניום.
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איתור מערות וחללים תת קרקעיים בשיטת גאורדאר
קופמו., ,ל כנעו., ,ד גדות., ,י קלר ,י.

כנעו שרותי הנדסה בע  IIמ ,ליבריה  ,55חיפה 34980
לקר ישראל ,יעןץ לביסןס ןשרןתים הנדסיים ,הןלנד

 ,28חיפה 34987

קטע מרחוב שיזף בחיפה מתוכנן על מדרון תלול עשיר במערות שחלקן חשופות וחלקן
טמויות .לאורך התוואי בוצעו קדוחי נטיון ובדיקה בשיטת גאורדאר באמצעות מכשיר

רדאר חודר קרקע ) (Ground Penetrating radar
מתוצרת חבי Geophysical Survey Systems Inc .
אנטנות ,בתדר של • MHZ 300 ,100

מטיפוט  .SIR-10Aהמכשיר הוא
בארה"ב .הבדיקה בוצעה בשני טוגי

ההדמיה של מבנה השכבות לאורך ציר התנועה של האנטנה מתקבלת בזמן אמת על גבי צג
צבעוני ,משורטטת בטרטי תווין ומוקלטת לעבוד נתונימ משרדי .התוצאות שנתקבלו

בעזרת אנטנה של 300MHZ

קבעו בדיוק גבוה את מיקומ החללימ בציר שנבדק .בגלל

תופעת תהודת גלימ אלקטרומגנטיימ בריק רואימ בברור רב בטרטי התווין ועל צג
המכשיר הדימ בתוך חללימ ריקימ.

האנטנה של  ,100MHZבעלת אורך גל של

כ3-

מי שימשה לאיתור מישור המעבר בין טלע

טדוק מאוד )או מילוי של חללימ( לטלע המונוליטי שמתחתיו .לפי התןצאות בשיטת
הגאורדאר העומק עד הטלע היציב ,בקטע שנבדק ,משתנה בטווח  2-13מי .עומקימ אלה
מתאימימ לממצאימ שהתקבלו בקדוחי הנטיון.
הבדיקה בשיטת הגאורדאר מאפשרת בחירה נכונה של מיקומ קדוחי הנטיון וחיטכון

במטפרמ ותורמת רבות לקביעת יציבות המדרון ותכנון הביטוט.
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הכנס השנתי,

1994

סדימנטציה של ברזל בכנרת
פרפריכ ,ר.

חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ ,המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון ,ת.ד, 345 .
טבריה 14102
לאחרונה נכתבו מאמרים רבים על מחזור הברזל באגמים ,בהקשר לתפקידו בתהליכי
ביופרודוקציה ותהליכים פיזיקו-כימיים .התכונה החשובה ביותר במחזור הברזל היא
הסדימנטציה שלו.
מטרת העבודה:

א .לקבל את כמות הסדימנטציה של הברזל בכנרת;

ב .למצוא את הגורמים המשפיעים על סדימנטציה של ברזל בכנרת;
ג .להעריך אפשרות שימוש בברזל כעוקב הרחפה בכנרת.
התוצאות מתבססות על רכוז חומר מרחף מן הכנרת שנאסף במלכודות עם פתח אנכי ועם
פתח אופקי ,וכן מן הירדן ומקרקעית האגם .בשנים  1991-1992המלכודות נשארו שבועיים

בעומק '. 40מ בשנת  1993המלכודות נשארו יום אחד באותו העומק .הנחנו את המלכודות
מדי חודש במשך שלוש שנים.
מסקנות:

א.

הסדימנטציה במלכודות אנכיות ששהו באגם יום או שבועיים מאד דומה ושווה ליותר

מ 1000 -טון בשנה .כמות זו גבוהה בהרבה' ממאגר הברזל הטבעי של הכנרת )בערך 250
טון( ומתרומת הירדן

) 140

טון בשנה(.

ב .הסדימנטציה גבוהה מאד במלכודות האנכיות מכיון שנתפסים שם גם חלקיקים שזזים
יחד עם הזרימות האופקיות .הזרימות האופקיות חזקות יותר מן האנכיות .ב) שטיינמן(.

הסדימנטציה של הברזל במלכודות עם הפתח האופקי גדולה כמעט פי שניים לעומת
המלכודות עם הפתח האנכי.

ג .קיימת התאמה בין ערכי הסדימנטציה של הברזל בכנרת ויכולת הקבול של האגם לגבי
ברזל .בצרוף עם העובדה שיש כמות קטנה יחסית של ברזל בחומר האורגני-החלקיקי

)יחס גבוה של =4400

(, C:Fe

ניתן לשער שהסדימנטציה של הכנרת מתקיימת בעיקר

בחלקיקים מינרליים.

.ד כמות החומר המרחף שהתקבלה ) 40

('מ מדביקות הברזל נמוכה באופן משמעותי לעומת

הערכים המתקבלים מבדיקות תוכן החומר האורגני.

77

החברה הגיאולוגית הישראלית

מבנה הערבה

-

הכנס השנתי,

1994

תוצאות ראשוניות מסקרים גיאופיסיים

פרילזנדר.%' ,א  lברטןב., ,י 3גרפןנלק.,% ,צ רןטשטייו., ,י  lריבקןב ,מ1.

•1

המכון למחקרי נפט וגיאופזיקיה,

ת.ד•  ,%%86חולוןS8U%

 %.המכון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
 •3המכון הגיאלווגי ,רחוב מלבי ישראל  ,30ירושלים 95501
שולי הערבה המרכזית והדרומית המהווה חלק מבקע ים המלח נחקרו בעבר במפורט
בהתבסס על מיפוי גיאולוגי של פני השטח בלבד .בשנה האחרונה בוצעו באזור סקרים

גיאופיסיים הכוללים סקר רפלקציה סייסמית מקיף וסקרים גרבימטריים ומגנטיים לאורכם
של הקווים הסייסמיים.
התוצאות החלקיות שהתקלבו מפענוח ראשוני של הסקרים הן:
ך  .בשוליים המערביים של הערבה נמשכת פלכסורה הנוחתת לעבר מרכזה בנטיות מתונות
כפי שנצפה גם במחשופים )באזור חצבה ודרומה(.

 .2בקטע הערבה מהפארן ,מצפון לעידן ,קיימת נטייה רגיונלית צפונה בתת הקרקע.
 .3בערבה המרכזית ,דרומית לשפן הפראן ,הבקע מצוי מזרחית לאזור הסקר .בקע זה מוגבל
ממערב בהעתק יעלון הנמשן מגיבל הוריגי לעבר תמנע.
 .4באיזור מלחת עברונה ניתן להבחין בשבר שהוא המשכו של השבר התוחם את מפרץ

אילת ממערב ואשר יתכן והוא המשכו של שבר יעלון .מזרחית לשבר זה קיים שקע עמוק
ובו סדימנטים צעירים.

 .5שבר ליסטרי בעל זריקה של מספר אלפי מטרים תוחם ממערב ומדרום את האגן לש צפון
הערבה ומהווה את גבולו הדרומי של אגן ים המלח.
 .6מצפון לשפן הפארן ומזרחית לנחל הערבה עובר שבר צופר אשר יש לו ביטוי גם
בדפורמציות פני השטח ובהעתקה סטרטיגרפית לש למלעה מאלפיים מטר .עפ"י חתכים
סייסמיים אשר בהם נראים הבדלים ניכרים ברצף השכבות ונטיתן משני צדדיו ,ניתן

להניח כי שבר זה הינו חלק ממערכת שברי התזוזה האופקית של הבקע והוא מאוחר
לתצורת חצבה המראה עובי גדול של כאלפיים מטר.

.7

בערבה המרכזית ,קואורדינטות

,990-970

אותרו בסקרים המגנטיים גופים רדודים

שהעומק אליהם ב  150-250-מי .מיקומם של גופים אלה תואם קטעים בחתכים

הסייסמיים בהם לא קיים רצף החזרות .אנו מניחים שגרפים אלה הם מחדרים מגיל
מיוקן מוקדם ,האקויולנטים למחדר של נחל עשוש.
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הכבס השבתי,

1994

ממצאים חדשים ממערב מכתש רמון והשלכותיהם על התפתחות
המכתש בפלייסטוקו המאוחר
פלכט., ,י זסלבסקי ,ב.
מרבז מדע רמןו ,מצפה-רמןו,

ת.ד194 .

הדבלים בהתפתחית חלקי המערבי של מכתש רמין ביחס לחלקי המרכזי כיללים:
 .1רק הטראסית התחתינית ,בנבהים יחסיים של  5-6 , 3-4י 8-10 -מי יהפרימנטים
הקשירים בהם ניכחים ,בשעה שבחלקי המרכזי של המכתש מייצנים כל חתכי הטראסית
יהפרימנטים ער לניבה של כ 30 -מי מעל למערכת הנחלים הניכחית.

 .2שכבות עבית של לס שעבר רה-רפיזיציה מהיים מרכיב עיקרי באליביים בחלקי המערבי
לש המכתש.

 .3הטראסית הנחליית במערב המכתש הם מטיפיס של טראסית הצטברית ,בעיר שעיבי
הכיסיי האליביאלי בטראסית שבמרכז המכתש לא עילה על  3-5מי.
חלקי המערבי של המכתש מיפרר מחלקי המרכזי על ירי אזיר שבי מאיבחן שיניי חר בפריפיל
האירך של נחל רמין הננרם על ירי סלע ילקני הנחשף בעריץ הנחל )בקר יסמיאליב ,מירע
בע"פ(.

בחלקה התחתין של הטראסה שניבהה  8-10מי נמצאי שרירים של פאינת מים מתיקים

הנסטריפיר Valvata (Cincinna) Saulcyi
 Botryococcusישיני רנים של .Chiclidae

עם

קשיית

ערינית

מאי,ד

-

האצה

האליביים גטראסה בניבה  5-6מי במערבי של המכתש מכילה תצבירי קלציים קרבינט

פרינני יכן מספר איפקי פלאיסיל מפיתחים.
הנתינים מאפשרים להסיק שבמשך הפלייסטיקן המאיחר היה חלקי המערבי של מכתש רמין

כמעט מניתק משאר חלקי המכתש ילי בסיס סחיפה מקימי באזיר הר ערי.ד באזיר זה

התרחשה סרימנטציה אינטנסיבית של טראסית נחליית .הניכחית של כמיית נרילית של
לס בטראסית ,תרכיזי הקלציים קרבינט ,היפעת הפלאיסילים הקרבינטיים יממצאי
הפאינה מעירים על סביבה לחה יחסית  -מרברית למחצה  -בתחים המשקעים של
 200-250מ"מ לשנה .סביבה זי התקימה בזמן השקעת הטראסה שנובהה  5-6מי ,וכן בזמן
השקעת חלקה התחתין של הטראסה שניבהה  8-10מי.
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1994

פדימנטציה כתהליך גיאומורפי ראשי בהתפתחות מכתש רמון
פלכט ,י.
מרכז מדע רמון ,מצפה-רמון,

ת.ד194 .

פרימנטימ מכטימ שטח המהווה כ 40% -מחלקו המערבי של מכתש רמון ,פי שלוש מן
השטח המעוצב על ירי תהליכימ פלוביאליימ .הפרימנטימ יוצרימ חנורה בהקפו של המכתש
בנבהימ יחטיימ של  5-6מ,י  8-10מי 13-15 ,מי וכ 20 -מי מעל לרשת הניקוז הנוכחית .כל
הפרימנטימ נוחתימ בבטיטמ לתוך טראטות נחליות ,ויש להתיחט אליהמ כעל אלמנטימ
בו-זמניימ .ואכן ,מטפרמ וגובהמ היחטי של מפלטי הפרימנטימ במכתש תואמ למטפר
הטראטות הנחליות ,ושניהמ משקפימ שינויימ בבטיט הטחיפה.
התהליך של יצירת משטחי פרימנטימ מחייב תקופת יציבות הררושה ליצירתמ .רצף של

מטפר מפלטי פרימנטימ מעיר על מטפר תקופות יציבות ,לחילופין עמ מטפר תקופות של
שינויימ בבטיט הניקוז.

קצב יצירת הפרימנטימ )תהליך הבליה והטחיפה הקשורה בו( הנו גבוה מאור .קצב זה תלוי

בטיבו של הטלע המוטר ,בעוביו ובררגת הבליה שלו .חישובימ מקורבימ מצביעימ על קצב

ממוצע של  3.1-5.7ט"מ/שנה במשך יצירתמ של הפרימנטימ הבינוניימ והנמוכימ ,ועל קצב
של  0.25-1.0ט"מ/שנה במשך היצירה של מפלט הפרימנטימ הגבוה.
התפקיר שיש לפרימנטציה בהתפתחות מכתש רמון גרול יותר מתפקירה של הארוזיה

הנחלית .בשלבימ המוקרמימ של התפתחות מכתש רמון ,ככל הנראה בפליוקן ,הפרימנטציה
)יחר עמ הארוזיה הנחלית( יצרה את ההרחבה וההתעמקות של המכתש .התבליט הנראה
היומ עוצב בעיקרו כבר בשלב קרומ זה .מאז הפלייטטוקן ,תהליך זה הביא בעיקר
להתעמקות הקרקעית.
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1994

הקטנה אפקטיבית של רעש לשם גילוי והפרדה של סיגנלים
במערך סייסמי
פינסקי ,ו.

המבןו למחקרי נפט וגיאופיזיקה ,ת.ד•  ,2286חולון 58122
מן הפרקטיקה הסיסמולונית ידוע שקיימת קורלציה נבוהה סביב תדר  1הרץ בין רישומי
רעשים הנקלטים ע"י סנסורים בעלי מחזור קצר וצפיפות מרחבית נבוהה ) (. 1-2מ"ק כמו

כן מרוכזת תדירות נורם הרעש המרכזי באותו תחום תדרים .עובדה זו מאפשרת להנביר
משמעותית את היחס סיננל-רעש במערן סייסמי ,תון שימוש בטרנספורמציה רב-
מימדית במרחב התצפית.

במכון  NORSARהנורווני ,מכון המוביל בעיבוד אותות באמצעות מערכים סייסמיים,
נובשה שיטה המאפשרת התנברות על הרעש תון שימוש בטכניקה של ,beamforming
בתחומי תדרים שונים ובתתי מערכים נבחרים.

נישה כללית יותר הנה שיטת Capon

במסנן ווינר רב ערוצי .בהנתן מטריצה ספקטרלית

לש רעשים מסנן זה יוצר כפלט עוצמת רעש מינימלית ללא עיוות הסיננל המקורי.

המטריצה הספקטרלית נאמדת מתון רישומי המערן הסייסמי תון שימוש במודל
אוטורנרסיבי רב מימדי.

מתברר כי פילטר זה נמצא טוב למדי כזיהו פאזות אשר לא זיהו בשיטות קונבנציאונליות

אחרות ,תון שימוש במערכים סייסמיים .הפעלת הפילטר על פרמטרים  Pו P-coda -של
פיצוצים נרעיניים ממזרח קזחסטן הוכיחה הצלחה שלמה.
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1994

העמק האדום ומבנים מורפולוגיים קונצנטריים אחרים במזרח
מכתש רמון
פטיק-קרה., ,נ פלנט ,י.

•1
.2

האקדמיה הרןסית למדעים ,מןסקבה ,רןסיה
מרכז מדע רמןן ,מצפה רמןן,

ת.ד• 194

מבנה העמק האדומ מתבטא בתבליטו של מכתש רמון כשקע אובלי קטן המוקף על ידי
טבעת מצוקימ .החלק המערבי והמרכזי של העמק האדומ מכוסה בטראסות נחליות מניל
פלייסטוקן מאוחר המונחות על נבי משקעימ אנמיימ מניל משוער פליוקן .החלק המזרחי
המורמ של העמק האדומ בנוי מתצורת אינמר שנילה יורא .בחלקו הצפוני של מבנה העמק
האדום נחשפימ סלעים של תצורת חתירה מניל קרטיקון תחתון ,הכוללימ את הפרט
האדומ.

חלקו הפנימי של מבנה העמק האדומ מחולק למספר חלקימ ,וחלוקה זו אופיינית לכל
המבנימ הכיפתיימ ומבנימ דמויי הקלדרה .החלק השקוע ביותר מופיע במרכז המבנה,

וחלקימ שקועימ במידה מתונה יותר מופיעימ לאורי הנבולות המערביימ והדרומיימ של
המבנה המרכזי .חלוקה זו מעידה שהשקיעה של האזור מעל נוף מחדר רדו,ד כפי שזוהה
בשיטת  TDEMודווח על ידי בר ועמיתיו

) (, 1989

מלווה בתנועת בלוקימ דיפרנציאלית.

החלק המזרחי של מבנה העמק האדומ מתבטא בתבליט כאזור המורמ ביותר.
מלדב מבנה העמק האדומ ,ניתן לאבחן באזור מספר מבנימ מורפולוניימ קונצנטריימ

בנדלים שונים .מבנימ אלה מתבטאים במורפולוניה כמבנימ רדיאליימ וקונצנטריימ
הבולטים ברשת הניקוז ,בחלקי טראסות קדומות ובמצוקימ דמויי טבעת .אחד המבנימ
הקונצנטריים הנדולימ ביותר משתרע על כ 2.6 -קמ"ר והוא כולל בתוכו את מבנה העמק
האדומ.

המבנים הקונצנטריימ הנמ שיקוף של מבנימ עמוקימ

-

בעיקר נופים מנמטיים מרכזיימ.

נודלמ של מבנימ אלה מיוחס לעומק ולזמן הפעילות האנדוננית .מאחר שהעומק של הנוף
המלתי המחושב בשיטת ה TDEM -הנו  100מי ,ניתן להניח שלמבנה הקונצנטרי הנדול יש
שורש אנדונני עמוק יותר .כל האזור במזרח מכתש רמון ,שבו יש ריכוז נבוה של מבנימ

קונצנטריימ וטבעתיימ ,יכול להתפרש כמרכז של פעילות אנדוננית.
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1994

תיארוך כורכר וחמרה מפרט גבעת אולגה במצוק החופי שבשרון
בשיטת
פורת,

IRSL

.,נ 1וינטל .ג.א2,

 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישרלא  ,30ירולשים 95501
•2

המכון ללימודי כדור הארץ ,אוניברסיטת ווילס ,אבריסטווית ,אנגליה

פרט נבעת אולנה בונה את חלקו העליון של רכט הכורכר המערבי במישור החוף .הפרט
מורכב מחילופין של כורכר וחמרה ,והוא נחשף במצוק החופי בין נתניה ונעש .הניל של
חמרת נתניה הוערך לאפי-פליאולית )  10,000-20,000שנה לפני זמננו( ,על טמך כלי צור

שנמצאו בחתך .יחידת תל אביב תוארכה על ידי  4Cי של הצמנט הקרבונטי ל 10,000 -שנה
לפני זמננו .גיל היחידות התחתונות הועך כפלייטטוקן עליון ,על טמך המודל של קורלציה
בין המחזורימ הטדימנטריימ בחבורת הכורכר והשינויימ הכלל עולמיימ במפלט פני הימ.

גילימ שנקבעימ בשיטות המבוטטות על )Stimulated Luminescence (OSL

 ticallyסp

נותנימ את אירוע החשיפה האחרון לאור שמש ,והשיטות מתאימות באופן מיוחד
לטדימנטימ שהובלו ברוח .בכורכר הניל הנקבע בשיטות אלו הינו גיל התייצבות הדיונה

בעוד שעבור חמרה הגיל מציין הפטקת האירועימ הפדוגניימ-ביולוגיימ ,דהיינו גיל הכיטוי.
יחידות החמרה והכורכר בפרט גבעת אולגה תוארכו בשיטת ה ,OSL -כחלק מהערכה של
אפשרויות יישומ השיטה לטדימנטימ מניל רביעון בארץ.
הגילימ נקבעו על גרגרי פלדטפר אשלנני בגודל חולי דק שהופרדו מהטדימנט .קרינה באורך

נל אינפרה-אדומ שימשה לערור .הלומינטנציה כתוצאה מהקרינה (Infrared Stimulated
)  Luminescence - IRSLשימשה לקביעת מנת הקרינה המצטברת ,על ידי שיטת הSingle -
 .aliquot additive doseהמרכיבימ של שטפי הקרינה הטביבתיימ ~ ,(1. ,ו 'Y -נמדדו
ישירות במונימ בשדה או במעבדה.

פרט גבעת אולנה כולל שני אירועימ של נדידה והתיצבות דיונות ,שתוארכו ל 60--

ו-

 50-אלף שנה .חמרת נתניה היתה קרקע פעילה עד לפני כ 4-5 -אלף שנה ,כאשר היא

כוטתה על ידי יחידת תל אביב .האירועימ של התיצבות הדיונות התרחשו במהלך דרנה
איזוטופית  ,3אך עדיין לא ניתן להתאימ ביניהמ ובין שינויימ אקלימיימ גלובליימ.
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תיארוך שבירה צעירה בדרום הערבה בשיטת הIRSL -
פורת,

.,ב1

אמית,

ר  2.,ויבט ל .ג.א3,

 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2המחלקה לגיאוגרפיה פיסית ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
 .3המכון ללימודי כדור הארץ ,אוניברסיטת ווילס ,אבריסטווית ,בריטניה

גילימ שנקבעימ בשיטות הLuminescence -

מגדירימ את אירוע החשיפה האחרון לאור

השמש .המאפט את השעון .בשיטת ה (Thermoluminescence) TL -נדרש זמן חשיפה של
מטפר שעות לשמש עד לאיפוט מלא .שיטה זו מיושמת בעיקר לטדימנטימ שהובלו ברוח
ובמימ .מכיוון שמשך ההובלה הינו ארוך יחטית .והגרנרימ נחשפימ במידה מטפקת לאור
שמש .בשיטת ה  (Optically stimulated luminescence) OSLנדרש זמן חשיפה של
מטפר דקות בלבד עד לאיפוט הטיננל .עקב כך השיטה מתאימה במיוחד לחומר קלוביאלי
)"טחף על פני מדרונות( המובל על פני מרחק קצר ואינו חשוף לשמש לפרקי זמן הממושכימ

דיימ לאפט את טיננל ה. TL -
אחת משיטות הOSL -

יושמה על חתך חפור במטגרת מחקר על הטקטוניקה הצעירה

והתפתחות הנוף בדרומ הערבה הצחיח .החתכימ בתעלות שנחפרו במניפת הטחף של נחל
שחורת תוארו באופן מפורט ויחידות טדימנטריות הוגדרו על טמך הניאומטריה ופרמטרימ
טדימנטולוניימ ופדוגניימ .ניתוח היחידות מעיד על טדרה של אירועי העתקה שהתרחשו
באתר .הביטוי לאירועי השבירה הוא הווצרות של יתדות קולוביאליות מצידו הירוד של

ההעתק .כל יתד יוחטה לארוע טקטוני וההפרדה בין האירועימ נעשתה בעזרת זיהוי של
קרקע שהתפתחה בחלקה העליון לש הית.ד

פענוח הנתונימ מראה שמאז תחילת הפעילות הצטברה של נבי ההעתק זריקה של  7-8מ,י

כאשר רוב ההעתקה התרחשה ב 5-4 -אירועימ חזקימ עמ זריקה של כ1.5 -

מו בכל אח.ד

ניל תחילת השבירה הוער,ן על טמך קריטריונימ ניאומורפיימ ופדונניימ .לרביעון העליון.
ופרק הזמן שעבר בין אירוע לאירוע הוא מטפר אלפי שנה .נילה של טרטה צעירה .המכטה
את הטדימנטימ השבורימ .הוערך להולוקן.

האנליזה התבצעה על נרנרי פלדטפר אשלנני בנודל חולי דק אשר הופרדו מהטדימנט .קרינה
באורך נל אינפרה-אדומ שימשה לערור .הלומינטנציה כתוצאה מהערור שימשה לקביעת

מנת הקרינה המצטברת ,על ידי שיטת ה.Single aliquot additive dose -
נילי ה IRSL -נותנימ את טדר האירועימ הבא :הטרטה העליונה הושקעה לפני כ  60-אלף
שנה .אירוע השבירה הראשון התרחש לפני כ 38-אלף שנה והאירוע השלישי לפני כ  20-אלף

שנה .אירועי ההעתקה עמ הזריקות הנדולות הטתיימו בין  19ל 15 -אלף שנה .זמן

השקעתה של הטרטה הצעירה .כ 5,000 -שנה בממוצע עברו בין כל אחד מאירועי השבירה
החזקימ .התוצאות מראות את יעילות שיטת ה IRSL -בתארוך חומר קלוביאלי מאיזור
מדברי.
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1994

מדידת מאמצים בקירטוו האיאוקני באמצעות שיטת סידוק
במים

פולישוק .,ב 1פלכסר ,ע2.

•1
•Z

חברת שרותי נפט בע"מ

החוג לגיאןפיסיקה ןלמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל אביב ,תל אביב 8ו 699

מדידת מצב המאמצים בסלע הינה מדידה בעלת חשיבות מרובה לצורי קביעת יציבותה של
מינהרה במסת סלע.
דשה מאמצים בכל נקודה במסת הסלע ניתן ליצוג באמצעות מאמץ אנכי ושני מאמצים
אופקיים )מינימלי ומכסימלי( הניצבים האחד לשני .בעוד המאמץ האנכי ניתן לחישוב מהיר
והוא שווה למכפלת העומק במשקל סגולי ,הרי קביעת המאמץ האופקי מחייב מדידתו
בשטח.

במחן סידוק במים הינו שיטה שפותחה לצורי מדידת מצב מאמצים אופקי מקומי

) (. IN SITU STRESS CONDITION

המגחן מבוסס על לחיצת מסת סלע בלתי סדוק

גאמצעות מים גקטע מוגדל של בור הקידוח .לחץ המים גורם לפתיחת סדקים בסלע כאשר

מישורי הסדקים נפתחים גניצג לכיוון המאמץ האופקי המינימלי.

חברת שרותי נפט בע"מ ביצעה מגחן סידוק גמים ) (HYDROFRACTURE TESTבמסת
סלע קירטונית בשני אזורים:

.1
.2

בסינקלינוריום השפלה ,אזור אשתאול גתצורת צרעה.
סיקלינת חוגב ,אזור רמת-חוגג גתצורת צרעה.

המבחנים בוצעו בעומקים שגין  50מי ל 75 -מי במסת סלע יבשה .מהידוע בספרות זאת

הפעם הראשונה שבוצעו מבחנים בתנאים שכאלו.

תוצאות המדידות מצביעות על כי שהמאמץ האופקי המינימלי גסינקלינוריום השפלה הינו

גממוצע  24ק"ג/סמ"ר והוא גגוה יחסית למאמץ בסינקלינת חובב שהוא בממוצע 12
ק"ג/סמ"ר.

בשני

המיקרים כיוון

המאמץ האופקי

לדרום-מזרח.
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הכנט השנתי,

1994

הפלאוגיאוגרפיה של בקעת בית-צידה בהולוקן המאוחר
ענבר ו

•1
•2

מ.ו1

שרודר ו

ג2.

החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה

50913

המחלקה לגיאןגרפיה ןגיאןלןגיה ,אןניברסיטת נברסקה באןמהה

בקעת בית-צידה )בטיחה( הנמצאת בשפך הידן לכנרת מצפון לאגם ,עברה שינויים
ניאומורפיים מהירים בתקופות היסטוריות .האתר הארכיאולוגי א-תל או תל אל משפע,
הנמצא כ 3-ק"מ מקו החוף הנוכחי ,נחשב לכפר הדיינים של בית צידה ,ונמצאו בו בחפירה

הארכיאולונית הנוכחית עדויות מתקופת הברונזה הקדומה עד למאה הראשונה לספירה.
עובי המשקעים בבקעת בית-צידה מניע ל 100-מי ויותר באזור הקרוב לקו החוף ,ול  40-מי
מעל לשכבות בזלת כקילומטר צפונה משפך הירדן .בשבעה קידוחים הנמצאים כ -ק"מ
צפונה מקו החוף הנוכחי ,נמצא אופק פשט של  2מי של טעונת דקה מעל משקעים חופיים

אנמיים יותר נסים .ניתוח של צילומי אוויר מנלה שנחל משושים ,הזורם כעת לכוון
דרום-מערב ,זרם בעבר מערבה תוך יצירת מניפות סחף שיתכן ומלאו אסטואר קדום
הקרוב לאתר של בית-צידה .משקעים נסים של פשט אלוביאלי מכסים כעת את האזור
הקרוב לרנלי תל האתר הארכיאולוני ,וממלאים כנראה את הלנונות ששמשו בעבר כאזור

נמל לכפר הדיינים של בית-צידה.
התהליכים הניאומורפיים הנוכחיים באזור מאפשרים העלאת ההשערה שהכפר הקדום של
בית-צידה היה קרוב לקו החוף של הכנרת תוך שילוב של מספר גורמים:

) (1

הרמה של

האתר על ידי העתקה )השערת הרמת החוף(; ) (2מלוי של הפשט באזור האתר על ידי הירדן

ונחלים אחרים )השערת נסינת החוף(

)-ו (3

ירידה במפלס של הכנרת על ידי הפחתה

בזרימות המים כתוצאה משינוי אקלימי ,או על ידי התחרות אפיק הירדן )השערת ירידת

מפלס המים( .מטרת המחקר היא לקבוע את התהליכים והזמן של שינויי קו החוף הצפוני
של הכנרת ויחסיו עם האתר הארכיאולוני של בית-צידה.

68

החברה הגיאןלןגית הישראלית

הכנס השנתי,

1994

גלישןת סדימנטריןת מבןקרןת העתקים בקרקעית אגם הלשןו

-

מישןר מצדה

12
1
עגנןו 1א.ן מרקן 1ש1 .
 •1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
 •2המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,2286חולון 58122
מחקרים קודמים קשרו בין נלישות אינטרא-פורמציונליות במשקעי ימת הלשון לבין

פעילות טייטמוטקטונית ,אך העדר עדויות ישירות לקשר זה מנע חקר פאליאוטייטמיות.
אנו מצינים עדויות שדה להעתקה שהכתיבה נלישות טדימנטריות בקרקעית ימת הלשון.
החתך המופרע קרוב לבטיט תצורת הלשון במישור מצדה ,ומורכב בעיקר מקירטון למינרי.
שברים שמעתיקים את בטיט החתך החשוף בשיעור

0.5-2

מי מכוטים באי התאמה בשכבות

רציפות.

הגוש הירוד מראה קמטים אינטרא-פורמציונליים שציריהם מקבילים למישורי

ההעתק.

אורכי הנל של קמטים אלה ומשרעותיהם מגיעים ל 1 -מ.י

מישורי הצירים

נוטים אל מישורי ההעתקים ומצביעים על הובלת חומר בכיוון ההפוך.

הקימוט מתעצם

ככל שמתקרבים להעתק ,עד כדי דיטהרמוניה וצניפות.
השכבה המקומטת מכוטה ,ובמקומות נדועה ,ע"י שכבת "תערובת" בעובי עד

0.2

מ.י

נראה כי ה"תערובת" מכילה דטריטוט ומשקעים כימיים אשר בקרטון הרניל בתצורה
מופרדים לוארוות.

במקומות מופיעים בשכבת ה"תערובת" רטיטים של וארוות לבנות

)ארגוניט כימי( מעוותות ,באורך עד  1טמי.

בכל העתק ניתן למצוא לפחות שכבת

"תערובת" אחת בננ החתך שבנוש הירו.ד

ההעתקים נורמליים עד אנכיים ,ומשטחיהם נליים בחתך אנכי במקומות.
הדומיננטי במישורי העתק

.340-350

הטטרייק

ניתן לעקוב אחרי ארבעה מישורי העתק מקבילים

במרווחים של כ 15 -מי לאורך כ 100 -מיבדשה .ההעתקה הנדולה ביותר מופיעה בהעתק
המערבי ביותר )  2מי( ,המוריד את צד מזרח.

מורידים
את צידו

את צידם המערבי ב 0.5-1
הדרומי-מערבי בכ 1 -מ.י

מ' וטונרים גראבן.

אנו מפרשים את התצפיות המתוארות כדלהלן:

מורפולוניות בקרקעית ימת הלשון.

ההעתקים המזרחיים אנטיתטיים :הם

העתק בודד בטטרייק

050

מוריד

העתקה חוזרת ונשנית יצרה מדרנות

הטדימנטים התנהנו בהתאם לדרגת הליתיפיקציה

והקרבה לפן הביני :שכבות שעברו קומפקציה מטפקת נשברו והועתקו; שכבות רכות אך

מאוחזות נלשו לבלוק היורד תוך קימוט; השכבות העליונות ביותר ,שעברו הכי מעט

קומפקציה בטרם אירוע ההעתקה ,איבדו קוהזיה באירוע תוך שמרכיביהן חזרו לתרחיף·
התמונה בכללותה מרמזת שהגלישות יוזמו ע"י העתקה טקטונית ,ונראה כי מחקר נוטף

במחשופים אלה יתרום להטטוריה כמותית של העתקה בימת הלשון .אם הגלישות יוזמו
ע"י רעידות אדמה עקריות הרי ששכבות ה"תערובת" שנוצרו בפן הביני בקרקעית הימה

צריכות להראות קורלציה גילית על פני מרחקים נדולים .תחזית זו ניתנת לדביקה בשיטות
תיארוך קיימות.
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מפה גיאןלןגית חדשה של ישראל בקנ"מ  ,1:200,000גליןן צפןן
סנה., ,ע ברטוב., ,י רחנזפט ,מ.

המכןו הגיאןלןגי ,רחןב מלכי ישראל  , 30ירןשלים 95501
המפה הניאולונית של ישראל בקנ"מ  1:200,000מתוכננת להוצאה לאור בשלושה נליונות:
צפון ,מרכז ודרומ .העבודה על נליון צפון הושלמה והפוסטר מצינ את המפה לפני הנשתה
לדפוס .המפה הניאולונית מבוססת על עיבוד ממוחשב של מפות קיימות וכן על מיפוי
שוטף וניתן לשלבה עמ רובדי מידע ,ממוחשבימ ,אחרימ.
רשימת המקורות עליהמ מבוססת המפה כוללת ,כפי שניתן לראות ,מספר נדול של עבודות

מיפוי שהתפרסמו במהלך שלושימ השנימ האחרונות מאז הושלמה המפה הקיימת בקנ"מ
 ,1:250,000נליון צפון ,על ידי פיקרד ונולני המהווה ,כמובן ,בסיס איתן למפה החדשה.
המקורות לנליון צפון המ:

ארד  ;1965ביין  ;1974בליצקי  ;1987בנדר  ;1968בנימיני  ;1973בן-תור  ;1946בראון ; 1992
קוק  ; 1971-72דן ורז  ;1970דקל  ;1988דיקר  ;1969דברטרה  ;1961 ,1957,1955אליעזרי
 ;1965פלכסר  ;1959פרוינד  ;1959נליקסון  1966א 1966 ,ב; נולני  ;1962נרדר ;1950, 1958
נרינברנ  ,1964חצור  ;1988היימן  ;1985,1990הילדברנד-מיטלפהלדט  ;1993אילני ; 1985
כפרי  ;1991 ,1972קרץ  ;1959קשאי  ;1966לוויטה  ;1993לוי  ;1983מיכלסון ;1974 ,1970
מיכלסון ומור  ;1985ממרן  ;1969מור  1987א 1987 ,ב ;1991 ,נבו  ;1956פיקרד ונולני ;1965
פוניקרוב וחב  ;1983-4רבינוביץ  j1953רף ורפטי  ; 1965רוזנברנ  ;1960זלצמן  ; 1964זלצמן
ודקל  ;1981שש  ;1966שליין  j1961שולמן  ;1962שליב  j1979,1991שיפטן ;1955 ,שמרון
 ;1988סנה  ;1994סנה  ;1994סנה ,דרוקמן וממרן ; 1985סנה ורוזנזפט  ;1994סנה ,שש,
ביין ,ארד ,לוו~טה ורוזנזפט  ;1993סנה וסימן טוב  ;1994פרומן  ;1958ווילר .1968
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שינויים כימיים עונתיים בעמודת המים של הכנרת
סנדלר., ,ע  lהמברייט., ,ד 2ברנר., ,י  lהליץ ,ל1.

•1
•2

המכןו הגיאןלןגי ,רחןב מלכי
מעבדת הכנרת ,חקר

ישראל  ,30ירןשלים 95501

הימים ןהאגמים ,ת.ד• ,345

טבריה

14102

התפוצה האנכית של יסודות קורט ומרכיבימ עיקריימ בעמודת המימ של אנמ הכנרת
נקבעה בנקודה העמוקה ביותר )תחנה

(, A

החל מנובמבר  1986ועד ינואר  .1988בשש

עשרה סדרות דנימה חודשיות בנות  5נקודות עומק בכל אחת ,נבדקו הריכוזימ המומסימ

=) 54 /lm

«

והכוללימ )אחרי מיצוי בחומצות( .ארבעה פרופילימ עונתיימ הורכבו מן

התוצאות של שנה לימנולונית אחת

)(. 1987

המסקנות העיקריות לנבי הריכוזימ המומסימ

של מספר מרכיבימ נבחרימ מובאות להלן:

א .פעילות ביולונית עונתית מתרחשת באנמ במקביל לשיכוב הפיזי .פריחת אצות משפיעה

על התפוצה של  Ca ,HC0 3 ,pHושל יסודות הקורט  BaוSr -

באמצעות השקעת

קלציט והמסתו .צריכת  Si02על ידי דיאטומאות לבניית שלדן היא מסלקה של מרכיב זה
מן המימ השומרת על ריכוזו ברמה נמוכה מזו של הנחלימ ומי המעיינות ה מלוחי מ .בנוסף
מוצעת האפשרות שתהליך זה מלווה על ידי השקעת בריט ביונני בדומה לתהליך
באוקיאנוס.

ב.

תנאימ מחזרימ המתפתחימ בהיפולימניון במהלך השיכוב משפיעימ בצורה בולטת על

התפוצה האנכית של  Feו .Mn -נראה שלעקומות של שניהמ יש שני שיאימ ,במטהלימניון
באנמ

)שכבת המעבר( ובסמוך לקרקעית .מלבד ההתנהנות העונתית ,מוכתב ריכוז הFe -
על ידי מנננוני סילוק :השקעה של  FeS2בסדימנט וכן צריכה על ידי אצות מנוף המימ
ושקיעת האצות לקרקעית.

נ .בנוסף ל Fe ,Mn -ו  Si02-נמצא שחרור מסדימנטי הקרקעית נמ של  Alו.Cu -
תופעה זו נרשמה בעומק הדינומ של  93מי בעת ששררו המפלסימ הנמוכימ ביותר .לכן
במחקרימ הבאימ חייבת נקודת הדינומ העמוקה לתאומ את תנודות המפלס.

ד.

התנדפות )בקיץ ובסתיו( או מיהול )בחורף ובאביב( הטביעו חותממ על הפרופילימ של

 K ,N aו ,CI -למרות המיסוך שנוצר מהספקה נבוהה של יסודות אלה ממי מעינות

מלוחימ .העלייה ביחס  Cl/Naבקיץ ובסתיו באפילימניון מצביעה על תוספת של Na
מלמעלה ,קרוב לודאי כחלקיקי הליט באירוסולימ.

ה.

נראה שהשינויימ העונתיימ בריכוזי  Mgו B-קשורימ לספיקה מונברת של המעינות

המלוחימ בתנובה לעליית העומד באקויפרימ של המימ המתוקימ .ניטור של שני יסודות
אלה עשוי לתרומ להבנת מנננוני ההמלחה באנמ.

ו  .נורמ בולט בתפוצת  Cuובמיוחד של Zn

הוא התעשרות בפני המימ .אפשר שהיא

ננרמת מדלקימ/שמנימ של סירות מנוע ואולי מאבק מזוהמ.
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נטיפי ) KN03חנקת האשלגו( במערה בהר ניתאי
סנדלר., ,ע 1דולב ,מ2.
 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501

•z

מחוז צםון ,רשות שמורות הטבע ,בית הסוכנות ,צםת

במערה במרכזו של המצוק הדרומי של הר ניתאי ליד ארבל ,נתנלו לאחרונה נטיפימ פעילימ

של המלח ) KN0 3חנקת האשלנן( שלנדולימ שבהמ קוטר של כ 1-ס"מ ואורן של כ 70-
ס"מ .ככל הידוע זו ההופעה היחידה של נטיפי מלח זה בארץ והינה ייחודית נמ בקנה מידה
עולמי .המערה שממדיה המ  10x10x15מ' בקירוב היא אחת מסדרה של חללימ קרסטיימ
במימדימ שונימ הפזורימ בניר בר-כוכבא מניל אאוקן הבונה את המצוק .פעילות השקעת
המלח מתרכזת בחלקה הפנימי של המערה שמ אף מתחברימ נטיפימ לזקיפימ שמתחתיהמ.
ריכוזי הפעילות קשורימ כנראה לסדקימ רחבימ המצויימ מעליהמ ,אר הצטברות המלח

הנוכחית אינה קשורה לפעילות הקרסטית שיצרה את המערה ואף לא אובחנה בה השקעת
קלציט או מרבצימ אחרימ פרט למלח זה .סביר להניח שהצטברות המלח הינה עכשווית

והחלה בעקבות החורף הגשומ במיוחד ב.91/92 -
ההרכב המינרלוני )כפי שנקבע

ב(XRD -

וההרכב הכימי של הנטיפימ ,הזקיפימ ,ושל

תפרחות על פני הקירות הוא של המינרל ניטר העשוי חנקת האשלנן ,עמ עקבות של
כלוריד האשלנן

) ( KCl

ושל נתרן )כחנקת הנתרן?( .שקיעת המלח ממי תהומ מטפטפימ

מעידה על כר שמימ אלה מכילימ ריכוזימ נבוהימ של חנקה ואשלנן .ריכוזימ חרינימ של
חנקה נמצאו במקרימ אחדימ במי תהומ בארץ ואף במי מערת שורק ,אר ריכוזימ נבוהימ

דומימ של אשלנן אינמ ידועימ מאחר ואשלנן נוטה להתקבע בקרקע ,הן על ידי צמחימ והן
על ידי חרסיות הקרקע.

תוצאות של אנליזות כימיות של מי מעיינות סמוכימ ושל מיצויימ מימיימ של סדרת מדנמי
קרקע ,סלע ,ומרבצי מערות אחרות ,שוללות את האפשרות שמקור האשלנן והחנקה הוא

מן הסלע או מן הקרקע שעל פני המצוק ,אמ כי סביר להניח שתרומה מסוימת של חנקה
ואשלנן מניעה מהקרקע .מקור נראה לעין למלח הוא מי ההשקייה של מטע מננו המדושן

בשנימ האחרונות בדשן נוזלי המכיל אשלנן וחנקה .אולמ המטע המרוחק מן המערה כ 1.5-
ק"מ נטוע על פני מדרון המקביל לנטיית השכבות בכיוון אחר .לכן נראה שלא יכול
להתקיימ קשר הידראולי בין מי ההשקייה למערה .המקור הסביר ביותר למלח הוא מרבצי

נללימ של בעלי חיימ ,הן עדרי מקנה והן חיות בר ,המצויימ בכל חללי הסלע שמעל למערה.
המיצוי המימי של שני מרבצימ כאלה הכיל כמויות נדולות יחסית של אשלנן וחנקה וביחס

K:N03

נבוה במיוחד.

נראה שהיווצרות הנטיפים הינה תופעה נדירה ושולית כתוצאה מצרוף מקרימ אקראי

של תנאימ כימיימ ופיזיונרפיימ ,אר היא מאירה מקטע נסתר במחזורימ ההידרוניאוכימיימ
המורכבים של אשלנו וחנקן בחתר הבלתי רווי.
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הר געש באסאניטי מגיל קרטיקון תחתון ובמרכזו אגם

.,ו1

ביקי,

.,א Zא ,7~,מ1.

 •1המחלקה לגיאלווגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע 84105

•z

מרכז מדע רמוו  Iמצפה רמון,

ת.ד• 194

הר ערוד )קוטר  900מי ונובה  180מי( ממוקם בחלקו המערבי של מכתש רמון .הוא היה
מרכז התפרצות שעבר ארוזיה .שרידי שלושה זרמי לבה באסאניטיים שעובים  3-10מי
ונטיתם  10°-30°ממרכז ההר ,חשופים לאורך המדרונות המערביים .בין זרמי הלבה מצויים
טופים וקרקעות מאובנות בעובי

אנם לבה מאובן בקוטר

1.5-8

 220מי x

מ.י

 330מי ובעובי מעל  80מי מצוי בראש המבנה הוולקני.

המנעים של סלעי האנם עם זרמי הלבה והטופים המקיפים אותו הם אנכיים .שלושה
איזורים הובחנו באנם . 1 :איזור הפריסמות התחתונות עוביו מעל  40מ,י עובי הפריסמות

 0;5-1.5מי וכוונן בעיקר אנכי .בחלקן התחתון כוון הפריסמות פחות תלול ,תופעה הנובעת
מהמבנה הקעור של קרקעית האנם .2 .האיזור המרכזי עוביו  5-10מ,י והוא מאופיין על ידי

כיוון מאוד לא מסודר של הפריסמות .3 .איזור הפריסמות העליונות עוביו לפחות  30מ,י
כייון הפריסמות אנכי ועוביין

20-5

ס"מ כתוצאה מהקירור המהיר בננ האנם.

דייקים ו stocks -בקוטר  60-150מי ובהרכב באסאניטי מקיפים את חלקו הצפוני של הר
ערוד .נובה החדירה המירבי שלהם הוא סלעי החלק התחתון של תצורת חתירה .פריסמות

בכיוון תת-אופקי מופיעות בניצב לקירות הדייקים ובצורה ראדיאלית ב .stocks -בחלקו
התחתון של המדרון הצפון-מזרחי של הר ערוד ,בסלעי החלק העליון של תצורת מחמל,
ישנו  diatremeבקוטר כ 100-מ.י הוא מורכב מטופים ,פצצות של באסאניט וחתיכות של
פצלים שמקורם כנראה בתצורת ארדון .ה diatreme -הוא כנראה תוצאה של התפוצצות
נזים בתוך קריטר וולקני פרזיטי.
הסלעים הבאסאניטיים של הר ערוד עשירים בנבישי איליבין ופיריקסן )מעל

דלים יחסית בפלניוקלס )פחות

מ (, 30%-

(, 50%

הם

ימכילים מעל  10%נפלין .החלקים התחתונים של

הזרמים מועשרים באוליבין ,בעיד החלקים העליונים מיעשרים בפלנייקלס .בנופים
האינטרוזיביים הבאסאניט מועשר בנבישים נדולים של פיריקסן.
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המעןןת המןרכב
הסטרןקטןרלית

מצפןו

לקן

הכרמל-פריע'ה

1994

ןמשמעןתן

סלמוו., ,ע  lרוו., ,ח 2גרפונקל., ,צ  lהופשטטר ,א2.
 •1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
 %.המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,%%86חלוון 5812%
שלוש אבחנות שעלו במחקר הנוכחי מדנישות את מורכבות התהליכימ המלווימ את חלקו
הצפוני של טרנספורמ ימ המלח בסביבת תת הלוח סיני ,חלקמ בנינוד לנעשה בחלקו
הדרומי( :א) ממערב לטרנספורמ ימ המלח ומצפון לקו הכרמל-פריעוה .משתחרר מומנט

סייסמי רב יותר מאשר בצידו המזרחי( .ב) רק חלק ממנננוני רעידות האדמה שמצפון לקו
השבירה כרמל-פריעוה ,ננזרימ ישירות מהתנועה שבין ערב לסיני .שאר הפתרונות המכניימ
קשורימ באופן מורכב בתנועת הלוחות המקומית( .נ) שדה המאמצימ המפעיל את מערכת
השבירה הסייסמוננית באזור קו הכרמל-פריעוה וצפונה ,אינו אחיד במרחב ובזמן מאז
המיוקן התיכון·

יתר על כן .משיקולימ סטרוקטורליימ נראה שהמעוות מצפון לקו השבירה כרמל-פריעוה
נורמ להקטנת כמות ההסטה היחסית לאורכו של הטרנספורמ .כמו כן בקטע הסורי של

הטרנספורמ חסר רכיב הלחיצה הצפוי מתוך ידיעת הקוטב האאולרי של חלקו הדרומי של
הטרנספורם.

על פי אבחנות אלה ובהמשך לדיון שערכו  (1970) Freund et al.לנבי חלקו הצפוני של
טרנספורמ ימ המלח ,עולה כי אופיו של הטרנספורמ מצפון לקו הכרמל-פריעוה משתנה.

וכי המעוות בתת הלוח סיני אינטנסיבי יותר .כלומר ,מצפון לקו זה מאבד תת הלוח
מקשיחותו ומתעוות .ולכן אין אפשרות לחזות את התנועה היחסית בחלקו הצפוני של
הטרנספורמ על סמך תכונותיו המתנלות בדרומ .על כן ,קו הכרמל-פריעוה הוא נבול
בתוך תת הלוח סיני המפריד בין האזור הקשיח לבין האזור המתפורר בו.
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תכבס תשנתי,

1994

פרט יסף :יחידה נושאת סטרומבוסים בחוף הגליל המייצגת את
הארוע הטירני בים התיכון

סיון., ,ד 1גבירצמן., ,ג 1קאופןמ.,% ,א שש ,א3.
 •1המכןן הגיאןלןגי ,רחןב מלכי ישראל  ,30ירןשלים 95501
 •2המחלקה לאזיןטןפים ,מכןן ןייצמן למרע ,רחןבןת 76100
 •3המכןן למרעי כרןר הארץ ,האןניברסיטה העברית בירןשלים ,ירןשלים 91904
הדרנה הכרונוסטרטינרפית טירניין )פליסטוקן מאוחר( באנן הים התיכון הינה פרק זמן של
ארוע פליאו-אוקייני בו חדרה פאונה של ים חם ,פאונה סננלית ,לאנן הים התיכון .המאסף
כולל את השבלול

Strombus bubonius

והאלמונ המושבתי

 . Cladocora caespitosaב 1971

הועלתה על ידי קאופמן הטענה כי רק תיארוך של אלמונים באמצעות סדרות אורניום יכול

להחשב אמין .לעומת זאת ,תיארוך רכיכות אינו אמין ,שכן המערכת האיזוטופית בהם אינה
סנורה .ואכן ,רכיכות מסונ

Strombus

ו

Glycimeris

מספרד שתוארכו באמצעות סדרות

אורניום ,הראו התפלנות נילים רחבה ,המכסה נם את פרק הזמן של הדרנות האיזוטופיות

 7ו  ,5ויחסי האיזוטופים  234U /238Uבחומר שנבדק הצינו מערכת איזוטופית פתוחה.
שרידי חופים טירניים ,המכילים  , Strombus buboniusבדרך כלל בשני מפלסים שונים,
מנבהים של  0-120מי ,פזורים בכל אנן הים התיכון .בחלק מחופים אלה נמצאים שבלולי

Strombus

באסוציאציה עם האלמונ

. Cladocora

מחקרים בחופי הים התיכון ,במיורקה,

דרום איטליה ,טוניס וקפריסין ,מאתרים שבהם יחסי השדה ברורים ,הראו כי נילי סדרות
אורניום שהתקבלו ממדנמי אלמונים ,שנשתמרו ארנוניטיים ,התקבצו סביב פרק הזמן של

תת הדרנות האיזוטופיות ) 7.1השיא לפני  194אלף שנה( ו 5.5

)השיא לפני  122אלף שנה(.

בחופי לבנון וישראל נמצאה רק יחידה אחת המכילה סטרומבוס .יחידת הסטרומבוס בחוף
הנליל ,המכונה פרט יסף ,מצויה בנבהים של  0-3מ,י ומכילה עשרות פרטים של סטרומבוס.
חלק מהשבלולים שלמים ושמורים היטב מורפולונית .תשעה מדנמים בהרכב ארנוניטי נקי,
שתוארכו באמצעות סדרות אורניום במעבדות מכון ויצמן ואוניברסיטת מונטריאול ,נתנו
נילים לא אמינים :שתי פיסות של אותו שבלול נתנו נילים שונים )  143ו  166אלפי שנה(,
שני שבלולים מאותה יחידה נתנו נילים של דרנות  7ו  ,5ובכל המקרים ,יחסי האיזוטופים
 234u/ 238uמעידים כי המערכת האיזוטופית פתוחה .התוצאות מחוף הנליל מורות שוב

שתיארוך באמצעות רכיכות אינו אמין ,ויש להשען רק על מקבצי נילים שהתקבלו
מאלמונים .לפי שיקולים סטרטינרפיים וקורלציות רניונליות נקבע כי פרט יסף שייך לתת

הדרנה האיזוטופית , 5.5ואילו החדירה הימית של תת הדרנה האיזוטופית 7.1
הנליל בתת הקרקע.
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מפה גאולוגית של הרביעון בגוש דן )מישור החוף המרכזי,
ישראל(
נצר., ,מ גבירצמן ,ג.

המחלקה לגאוגרפיה ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן 52900
במסנרת מחקר מקיף על התפתחות הנ~ף בנוש דן הוכנה נם מפה נאולונית המבוססת על
המינוח הליתוסטרטינרפי של חבורת .כורכר .רק הרבע העליון של רצף הרביעון במישור
החוף חשוף ,בעוד הנותר מוכר מתת הקרקע בלבד .מחשופי המסלע פזורים במצוק החוף

ובכתמים זעירים ובלתי רצופים על פני השטח .הזיהוי הסטרטינרפי של המחשופים מבוסס
על קורלציה עם קידוחים .חלק ניכר משטח המחקר מכוסה בדיונות של "חולות חדרה",
שהחלו לכסותו לפני כ 1500-שנה בלבד ופעלו עד להתישבות האינטנסיבית בימינו .מתחת
לחולות אלה התנלו שרידי התישבות שנמשכה ,כנראה ברציפות ,מתקופת הברונזה

התיכונה עד לתקופה הביזנטית .חולות תערוכה ,דור דיונות קודם ,נמצאו רק מצפון
לירקון מתחת לחולות חדרה .כורכר תל אביב וחמרת נתניה ,המוכרים מהשרון ,זוהו נם

בנוש דן .כורכר נבעת אולנה ,שמוכר מהשרון ונחשב כיחידה אחת לפי קידוחים ,פוצל במפה
הנוכחית לכורכר רמת נן ,חמרת נחשולים וכורכר דור ,מונחים שהיו עד כה בשימוש רק
במחשופי מצוק החוף .במפה מופיעות יחידות ליתוסטרטינרפיות המוכרות עד כה מתת
הקרקע בלבד ונמצאו עתה נם במחשופים :חמרת קיסריה ,כורכר אשדוד ,חמרת פולנ,
כורכר הרצליה וחמרת כפר ויתקין .היחידות קיסריה ,אשדוד ופולנ מופו עד כה במסנרת

מוכללת של תצורת רחובות .בעקבות עבודות פתוח בחולון ובראשון לציון התנלתה
מתחת לחולות חדרה יחידת חרסית כהה בעובי של כמטר אחד ובשטח  5-4קמ"ר מתחת

לחולות חדרה ,אשר כונתה "חרסית עין הקורא" .המפה הנאולונית של נוש דן מוצנת
בנירסה אחת ,המשחזרת את הנוף הטבעי שקדם לכיסוי האורבני מלפני כ  100-שנה,

ובנירסה שניה בחלק מהשטח ,המשחזרת את הנוף הטבעי שקדם לכיסוי השטח על ידי
חולות חדרה לפני כ 1500-שנה.

בנוש דן מצויים בדרך כלל שלושה רכסי כורכר .באזור רמת אביב מתפצל הרכס המרכזי
לשני רכסים מקבילים .הרכס המערבי והמרכזי בנויים בבסיסם מכורכר רמת נן ,באמצע
נובהם נמצאת חמרת נחשולים ובפסנתם חשוף כורכר דור .הרכס המזרחי בנוי מכורכר

הרצליה .כורכר אשדוד בונה רכס רק מראשון לציון דרומה ,אן צפונה משם הוא מוסתר

מתחת לנבעות החמרה .מספר הרכסים בכללותו אינו קבוע והם אינם רציפים בכל השטח.
מסתבר כי בנינוד לתפיסה שהוצנה בעבר ,אין קשר בין הסדר הנאונרפי של רכסי הכורכר
לבין סדרם הכרונולוני.
המפות הנאולוניות משמשות בסיס למחקר נוסף אודות היחסים שבין האדם לסובב במשך

6000

שנות התישבות בנוש דן.
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מפלסי הכינרת :עדויות ארכיאולוגיות חדשות

נדל ,ד .,

ניר ,י.

מוזיאוו שטקליס לפרהיסטוריה ,רחוב התישבי  ,1%4חיפה 34455
המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
אחת השיטות לתיארוך חופימ קדומימ מטתמכת על מיקוממ של אתרימ ארכיאולוגיימ
לאורך חופימ אלה .בעמק הירדן השתמשו )בין השאר( בנתונימ מטוג זה על מנת לתארך
את ירידת המפלט של אגמ הלשון.

אגמ הכינרת התהווה רק לאחר ירידת המפלט של אגמ הלשון ונטיגתו דרומה .מטפר

השערות לגבי גיל הכינרת הוצעו עד כה ,והן נעות טביב  15,000-25,000שנה .עדויות
חדשות שהצטברו מעבודה ארכיאולוגית על חוף האגמ בשנות השפל של מפלט המימ,
 ,1989-1991תורמות להבנה טובה יותר של גיל האגמ ושינויי המפלט שחלו בו.

בטקר שנערך לאורך כל חופי הכינרת )  (1990בגבהים שבין  -211ו  -213-מי התגלו 42
אתרים ארכיאולוגיים .רוב האתרים הכילו ממצאים פרהיטטוריים ,אך היו גם כאלה
מתקופות היטטוריות.

האתרים עם השרידים הקדומים ביותר נמצאו על חופים בחציו הצפוני של האגמ .כלי
הצור היו מגולגלים ומכוטי פטינה עבה ,מתוארכים על פי תכונותיהם לתקופת הפליאולית

התיכון .45,000-160,000(B.P ) :מאחר והאגם טרם היה קיים אז ,יש להניח כי החפצימ
נטחפו לחוף.

האתר הקדום ביותר באתרו על חוף הכנרת הוא אהלו , IIבגבה ממוצע של 26 .-212.5
דוגמאות של פחם מן האתר נבדקו על ידי שלוש מעבדות ,וחוץ מדוגמא אחת בעלת טטיה

משמעותית )  (, 15,550התרכזו כל הדוגמאות האחרות טביב .19,000 B.P .
באתר נמצאו שרידי מדורות ורצפות של בקתות ובתוכן השתמרו היטב שרידי מזון וכלימ
רבים .עצמות בעלי החיים הנפוצות ביותר באתר הן עצמות דגים ,והן מעידות על חשיבות
הדגימ בתפריט .הן גם מעידות כי היה מקור מים קרוב אשר בו חיו דגים .זיהוי של זרעים
ופירות של יותר מ 30 -מיני צמחים ועצים מלמד כי מגוון המינים דומה מאד למגוון המוכר
באגן הכינרת כיום.

כל המתקנים באהלו

-

הבקתות ,המדורות וקבר האדם

-

נחפרו לתוך שכבת הליטאן

המקומי .מכאן ברור ,כי בזמן היישוב של האתר ,לפני כ 19,000-שנה ,כבר נטוג אגם הלשון
דרומה .בנוטף ,טביר מאד להניח כי אגם הכינרת כבר היה קיים :על כך מעידים הדגים
הרבים וצמחי המימ המתוקים שנמצאו באהלו.
ממצאים מתקופות הניאולית )טביב

(8,000 B.P.

והברונזה הקדומה -כ)

( 5,000 B.P.

אשר להערכתנו הם באתרם ,נמצאו בגבהים של  -212.5עד  -213מ.י כלומר ,גם בתקופות

האלה היה מפלט האגם נמוך מן הממוצע כיום ,לפחות -213

מי.

באיזורים מטויימים לא נמצאו כל אתרים ,אם משום שהם מכוטים בטדימנטים רצנטיימ,

ואם משום שהתנאים המקומיים לא נמצאו מתאימים לישוב ,לנמל/מעגנה או לשימוש אחר
על ידי הדייגים .האתר הגדול והשמור ביותר )אהלו( ,כמו גם שני אתרים גדולימ אחרימ

נמצאו טמוכים זה לזה בדרום-מערב האגם .למעשה ,חם מרוכזים טביב המוצא הקודם של
הירדן ,על חוף המושבה כינרת.
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תןכנת מחשב להצגת נתןני הבןלטיו הסייסמןלןגי של ישראל
למציקי., ,א שפירא ,א.

המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ח.ד•  ,%%86חולון 581%%
תוכנת המחשב " "BULLETINנכתבה במטרה להפיץ את הבולטין הסייסמולוגי של ישראל

)שנת  1900והילר( על גבי תקליטו נימ לשימוש בעזרת מחשב אישי .התוכנה מאפשרת
הצגת מוקדי רעידות האדמה שבבולטין על גבי מפה המוצגת על צג המחשב .המשתמש יכול

לבחור את תת-אזור ,תחומ מגניטודות ומרווח הזמן שבו יש לו ענין מיוחד .על פי בחירה
זו מכינה התכנית רשימת רעידות אדמה בקובץ מיוחד ומספקת סטטיסטיקה בסיסית

לנתונימ אלה.
למשתמש מוצגות אופציות נוספות כגון :בחירת צורת הסימן ,גודלו וצבעו עבור
מגניטודות שונות ,אפשרות הצגת הערימ הראשיות בישראל והצגת מקומ התחנות

הסייסמיות שפועלות בישראל .על פי בקשת המשתמש מוצגת היסטוגרמה )מספר
הארועימ בשנה( עבור טווח מגניטודות מוגדר.

הבולטין מתעדכן אחת לשנה ומופץ ללא תשלומ על בסיס אישי לחוקרימ במדעי האדמה.
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ממצאים מעודכנים של האנטנה הסייסמית בהר תורעו
למציקי., ,א שפירא ,א.

המכןו למחקרי נפט ןגיאןפזייקה ,ת.ד•  ,%%86חןלןו 581%%
בתום השלב הראשון של סקר ההתכנות לישימות הרעיון של אנטנה סייסמית בישראל

נבחרה ניאומטריה בסיסית של תחנות האנטנה הסייסמית .הוצבו שני מענלים של סה"כ 8
תחנות סייסמיות וסייסמומטר תלת רכיבי במרכז.
עיבוד הנתונים התבסס על :אנליזה ספקטרלית תלת מימדית )טרנספורמציה מרחב-זמן(.

אנליזה של פונקציות קורלציה ואנליזה של פולריזציה .נתוח הממצאים מצביע על יציבות
ודיוק בקביעת האזימוט של הארועים שנקלטו ומהירות ההנעה שלהם .ע"י הזזה וסיכום
)  (beam formingהתקבלו סייסמונרמות יצינות בעלות יחס משופר של סיננל לרעש
שבעקבותיו משתפרת נם יכולת הנילוי של האנטנה הסייסמית.
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השפעתה של שנה גשומה על איכות מי התהום :המקרה של

אקויפר החוף של ישראל ב1991/92 -
מלןל., ,א 1גתדנברג ,ל2.
 •1השרות הדיהרלווגי ,ת.ד•  ,6381ירולשים 91063
 •2א.מ.ד ,יבנה 10600
עונת הגשמים  1991/92היתה ברוכת משקעים וכמותם הגיע ל  150-200%ביחס לממוצע
הרב שנתי

) (. 1930-1960

מפלסי מי התהום עלו בעונה זו עד כפי עשר יחסית לעליות

שנרשמו ב  .1985-1991עם זאת ,על אף שריכוז המלחים היה צפוי לדרת בגלל המיהול .ריכוז

הכלורידים ,המקובל כאינדיקטיבי למליחות מי התהום באקויפר עלה .העליה היתה בקצב
גדול פי שניים דע פי חמש מקצב העליה בשנים קודמות במקומות רבים באקויפר.

בעבודה זאת ,מוצע מודל המסביר את "הסתירה" בין הצפוי לנצפה ברמת המליחות
באקויפר .המודל מבוסס על ממצאי מעבדה המצביעים על כך שדרכים מועדפות

)(.short cuts

-

יכולות להיווצר בעת מחזורי הרטבה ויבוש של מרקם האקויפר באנזור הלא

רווי .התוצאה היא:

א .בשנים שחונות יש תנועה של מי המילוי החוזר בעיקר דרך סדקים ו"מאקרו-פורות",

המהווים דרכים מועדפות ומקוצרות ) (. short cuts

בנקבובים הקטנים ,הזרימה

מועטה ,ומלווה בהצטברות של מלחים ומזהמים.
ב .בשנים בהן כמות המשקעים רבה ,מי המילוי החוזר זורמים גם דרך הנקבובים הקטנים
בהם

הזרימה מועטה )בשנים מועטות גשמים( ומוציאים מתוכם את המלחים

והמזהמים שהצטברו שם בשנים לא ברוכות גשמים .המלחים והמזהמים נכנסים לתוך
שדה הזרימה ומגיעים אל מי התהום.

העליה בריכוז הכלורידים בקצב נדול מהרגיל מתאימה למודל המוצע.
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מפל העומד ה הידראולי ביו הים התיכון לבקע והשפעתו על שדה
הזרימה באקויפרים עמוקים
מטמיו., ,ד בגירצןמ ,ח.

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
בקע הירדן וים המלח הינו המקום הנמוך ביותר בעולם ,ומהווה בסיס ניקוז איזורי לא רק

למים עיליים אלא נם למי תהום .הפרש המפלסים בין הים התיכון לבקע יוצר נרדיאנט
הידרולוני נדול המשפיע על שדה הפוטנציאל ושדה הזרימה בשכבות העמוקות .במחקר זה
נבחנת האפשרות שנרדיאנט זה הוא "הכוח המניע" העיקרי לתופעות ההמלחה בבקע .מפל
העומד ההידראולי בין הים התיכון לבקע נורם לדחיפה של המים בחלק העמוק של החתך

הסטרטינרפי לכיוון מזרח ,תמלחות הנמצאות במעמקים נדחפות אף הן מזרחה ועולות אל
פני השטח.

המחקר עוסק בפיתוח מודל הידרוניאולוני כמותי ,המנתח את שדה הזרימה

בחתך הסטרטיגרפי המלא בין הים לבקע .המחקר מסתייע במידע הגיאולוגי וההידרולוני,
שהצטבר במשך השנים וכולל הרצת מודלים נומריים במחשב של זרימה והסעה.
המודל הנומרי בו אנו משתמשים כדי לפתור את שדה הפוטנציאל ושדה הזרימה בחתך

של ה-

נקרא  .SUTRAהתוכנית SUTRA - Saturated-Unsaturated TRAnspot
 U.S.G.Sהיא תוכנית מחשב המשמשת לסימולציה של תנועת זורם והסעה של אנרגיה או
חומר מומס בתווך חד או דו מימדי.

שלב ראשון בהרצת המודל הוא דיסקריטיזציה של חתך הרוחב .חתך הרוחב מחולק לרשת
של אלמנטים מרובעים ,ולכל אלמנט ניתנים קואורדינטות וערכים של נקבוביות ,חדירות

ותנאי התחלה של לחץ ומליחות .נתונים אלו מוכנסים לקובץ

input

של התוכנית .כמו

כן מוכנסים לתוכנית פרמטרים גיאוהידרולוגים של המוצק )דחיסות וצפיפות( ושל הנוזל
)דחיסות ,צפיפות ,צמיגות ומליחות( .המודל מחשב שטפים ומאזני מסה של הנוזל בכל
אלמנט עפ"י חוק הרציפות ,חוק דארסי ותנאי שפה נתונים.

הסימולציות נערכו בתחילה על חתך פשוט של סכר ,שמפלסי המים משני צידיו שונים.
בכל סימולציה נלקחה גיאומטריה שונה וחדירות שונה של השכבות בסכר ,ונבדקה

השפעתם על שדה הזרימה .נבדקו מצבים בעלי סיבוך הולך וגדל מהמצב ההומוגני

והאיזוטרופי עד למצב בעל גיאומטרית שכבות קרובה למצבים אמיתיים בשטח .בשלב
האחרון ילקחו הגיאומטריה והחדירויות האמיתיות של השכבות בחתך רוחב אמיתי בין הים
התיכון לבקע.
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הרכב מי תהןם ביחידןת הליטןסטרטיגרפיןת בישראל
מסקנןת מדעיןת ןתפעןליןת
זמור ,ע.

מחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה ,מכון וייצמן למדע ,רחובות 6100ו

הגדרת אקזיפר :ההנדרה הבסיסית של אקויפר היא "נוף )לרב שכבתי או עדשתי( של סלע
המכיל מים בכל חלליו והיכול להזין בארות כלכליות" .הנדרה זו משאירה מקום לאקויפרים
אקטיביים )עם מילוי חוזר ,זדימה וניקוז( ואקויפרים פסיביים )לכודים( .בכל מקרה ,כל

חלקי אקויפר קשורים ביניהם הידראולית ,תכונה המביאה להומונניזציה של תכונות

המים.

מכאן ,באדות סמוכות המפיקות מים עם תכונות דומות סביר שהן קדוחות לאותו אקויפר
ובאדות סמוכות המפיקות מים בעלי תכונות שונות משמעותית קדוחות לאקויפרים
שונים .עד כאן הנדרה ספציפית של אקויפר.
בדם ,בעולם ובארץ נפוץ מינוח הקושר הגדרה ההידראולית של אקויפר עם יחידה

ליטוסטדטינדפית .לדונמה ,אקויפר חבורת כורנוב ,אקויפר חבורת יהודה וכוי .יחידות אלו
מצויות בחלקי אדץ המופרדים טופונרפית ולכן אינם יכולים להוות אקויפר יחיד ,וכן הן

מכילות דצפים של יחידות סלע אונרות מים ויחידות עוצרות מים ,כלומר הן כוללות
מיצבורי אקויפרים.

ההרכב הכימי של מי תהזם ביחידזת הליטזסטרטיגרפיזת בישראל מראה (א) שונות ברכוזי
היונים באותה יחידה במשרעת של שנים עד שלושה סדרי נודל( ,ב) שונות רבה ביחסי

היונים באותה יחידה( ,נ) חפיפה מלאה בין משרעת התכונות של המים ביחידות השונות.
תצפיות אלו מודגמות בתוצאות האנליטיות של כ 370-בארות מרחבי ישראל אשר נבדקו

בשני סקרים שיטתיים )אר,ד כפרי ,הליץ וברנר ; 1984 ,והליץ ,כפדי וביין(. 1991 ,
מסקנות מדעיות ותפעוליות( :א) אין להשתמש במונחים ליטוסטרטינרפיים להנדרת
אקויפרים( ,ב) יש להשתחרר מהתוויות שהוצמדו לאיכות המים ביחידות הליטולוניות
והסטרטיגרפיות )אין הרכב טיפוסי למים באבני החול הנוביות ,חבורת יהודה או בסנון(,

(נ) בכל היחידות הליטוסטרטיגרפיות ובכל חבלי ישראל מצויים מי התהום הזקוקים להננה
בפני זיהום.
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בדיקות טמפרטורות ולחצים :השימוש לפיתוח של אזורי נפט וגז
מדוללים
מדולבסקי ,מ.

החןג לגיאן פיסיקה ןלמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל אביב ,תל אביב 8ו 699
שדה הנפט חלץ בישראל ומאגרי הידרוקרבונימ באגן הפריכספי )רוסיה-קזכסטאן( אלה
שתי דוגמאות לאזורי נפט וגז שנוצלו כמעט עד תומ .שדה חלץ אשר נתגלה ב 1955-הפיק
עד היומ כ  2.5-מיליון טון של נפט המהווימ  42%של כמות הנפט בשכבות )גלבוע
ופליגלמן,

(. 1991

השדה נחשב לשדה מדולל .המבנה הגיאולוגי המסובך של השדה ,הכמות

הגדולה של המלכודות הקטנות וחדירת המימ המ הגורמימ החשובימ אשר קובעימ המשך
החיפושימ וההפקה .המשך ההפקה בשדות הנפט הקטנימ באגן הפריכספי נתקל בבעיות

דומות .תפוקת הנפט התחילה שמ בשנות השלושימ והגיעה כיומ עד לכדי  50-60%של

כמות הנפט המצויה .מדידות הלחץ והטמפרטורות בקידוחימ החדשימ מסייעות להגדלת
כמות ההפקה ,לגילוי של מלכודות נוספות ולהערכת הרזרבה הסופית .מלכודות הנפט
החדשות הן קשורות בדרך כלל למלכודות סטרטיגרפיות ,לשינוי לית ולוגי והן סמוכות
לשברימ .בדיקות לחץ וטמפרטורה בשכבות מאפשרות ללמוד את דרכה של מיגרצית הנפט

והתנאימ של הצטברות ושמירת הנפט במלכודות החדשות הפוטנציאליות .פתרון שכזה
יכול להיות מתאימ גמ לחלץ.
לחץ אנומלי )גבוה או נמוך( מצביע על מלכודת סטרטינרפית .לחץ נמוך ביותר מציין
מלכודות באבני חול .בקידוחימ העמוקימ המצב הרניל הוא של לחץ נורמלי בנוזל למטה עד
שכבה בלתי חדירה ולחץ גבוה ביותר מתחת לשכבה

)(. Dickey and Cox, 1977

במקרה

שכזה יש סיכוי למצוא מחסומימ ומלכודות סטרטיגרפיות.
תהליך בדיקות הטמפרטורות והלחצימ בשכבות למטרת פתרון הבעיה כולל את הדברימ
הבאימ :בנית מפות וחתכימ פאליאוסטרוקטורליימ ,הנדרת הקשר ההדדי בין לחץ הבעבוע

הרגיונלי ללחץ בשכבות ,נילוי כיווני מאמצימ ותזוזות טקטוניות.
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קדיחה אופקית
מאי ,פ.

ת.ד•  ,1853יורלשים 91015
השימוש בקדיחה אופקית ,או ליתר דיוק ,קדיחה מקבילה למישור השכוב ,נעשה לשם הפקת
נפט וגז מאז שנות ה  .1980-בארה"ב כמעט  10%מכל מכונות הקדוח פעלו בשנת 1992
בקדיחה אופקית ולמעלה מ  500-קדוחים אופקיים תוכננו לביצוע ב  .1993-הפעילויות
העיקריות הן בקרטון אוסטין )סנון( ,אשר בו הושלמו יותר מ  2500-בארות .מרוב הבארות
מפיקים פי  3-4מכמות הנפט שמפיקים מבארות אנכיות ,וקצב התפוקה הראשונית
הממוצע הינו פי  4.8מזה של בארות אנכיות .בקנדה הושלמו למעלה מ  700-קידוחים
אופקיים לפני סוף  .1992קיימת הערכה ש  10,000-קדוחים אופקיים יבוצעו במשך 15
השנים הבאות .בערב הסעודית ב  29 1993-בארות אופקיות הפיקו נפט בקצב בין פי  2-עד
פי 6-מזה של קדוח אנכי .כ 50% -של תקציב הקדיחה בסעודיה יוקדש לקידוחים אופקיים
ב 10-השנים הבאות.
עלות הקדיחה וההשלמה משתנה מפי  1.2-עד  2מזאת של קידוח אנכי לאותו העומק .בדרך
כלל נקדח בור אנכי אל מתחת המטרה ,ואז סוטה הבור האופקי מנקודה שמעל המטרה.

אורכו של הבור האופקי משתנה מכמה מאות מטרים עד ליותר מ  5000-מ.י השימוש
המועיל ביותר הוא בסלעים בעלי חדירות אנכית גבוהה כמו פצלים ,קרטון ,ואבן-גיר
סדוקים ,ובשכבות מורכבות מגושי נקבוביות בלתי רצופים כמו אבן-גיר קארסטית.

בבארות אופקיים ניתן לצמצם או להפסיק הפקת גז או מים .בגלל חשיפה מוגדלת של מאגר

הנפט לבור הקדוח ,ניתן להפיק נפט משכבות בעלות חדירות נמוכה ,עמוד נפט דק ,או נפט
כדב וצמיג .מידת ההצלחה תלויה בהבנת האנאיזוטרופיות של סלע המאגר ,וזרימת
הנוזלים במשך ההפקה.
קדיחה אופקית איננה מתאימה לכל מאגר .קדוח אנכי מנקז ביעילות שכבה עם שיכוב טוב
וחדירות אופקית גבוהה ,וגם שכבות עם סידוק צפוף ורצוף.

יש בישראל מקרים המצביעים על אפשרות של הפקת נפט במקומות שבהם נכשלו קדוחים
אנכיים ,כמו .1 :הסנון בבקע ים המלח-ירדן ובחוף ים התיכון .2 .נפט כב.ד  .3תופעות נפט

או גז שנכשלו בגלל כניסת מים בעת מבחן .4 .שיקום תפוקה שבה הקצב ירד בגלל כניסת
מים.
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הכנס השנתי 994 .ך

בדיקת התפשטות הילת זיהום סביב מזבלת חדרה
לויטה ,ד.
האגף לגיאןלןגיה סביבתית ,המבןן הגיאןלןגי ,משרד האנרגיה ,ירןשלים

אתר טיליק פטילת מיצקה )אט"פ( חדרה הני מקיר זיהים יטיכין למי תהים באקייפר

שפלת החיף שבחבירת כירכר .האט"פ נמצא בתין שירת מחצבית אבן חיל נטישית כשני
קילומטר דרים מערב לחדרה הכרייית עד למפלט מי התהים אי מעט מאליי.
בעזרת המפה הגיאיליגית יקירלציה בין קידיחים נבנה מידל גיאיליגי של אקייפר חבירת
כירכר באיזיר .עיביה המכטימלי של חבירת כירכר מגיע במערב ,בחיף הים לכ  100מטר

יהיא מצטמצם מזרחה עד להעלמיתה כעביר  10קמי .החבירה מונחת על חרטיית חבורת
הטקיה יניטה בזיית של  3-2מעלות מערבה .החתן מורכב מחיליפין של שכבות אבן חול,
טיט ,חיל בלתי מליכד וחרטית.
שכבות אבן החיל ,החיל יהטיט הן בעלית מיליכית הידראילית טיבה עד בינינית ימהיית
אקייפר המחילק בצדי המערבי ע"י שכבית החרטית ליחידית מישנה .שאיבת יתר מבארית
מים לשימישים חקלאיים ילאטפקת מים עירינית באיזיר חדרה שינתה את מגמת זרימת מי

התהים הטיבעית )כייין כללי מערבה( ייצרה שקע שפילה גדיל שמרכזי במערב חדרה.

22

בארות ניטיר יהפקה י-

העיקריים ייטידות

4

מיקיי מים נדגמי בטביבת האט"פ .נבדקו ריכוזי היטידות

הקירט.

נבדקי השינייים בריכוזי היטודית כפינקציה של מרחק מהאט"פ ,העימק ,הטטרטיגרפיה,
ההידרוגיאוליגיה יהפן הביני .כמי כן ניבדקות אפשרייית השפעית האינטרקציה בין מים

יטלע.
תיצאית ראשינות מראית על הפחתה ניכרת יברירה בריכיז המזהמים ביחט ישר למרחק
הגדל מהאט"פ .כאשר בודקים את ריכיז הכלור כמדד למליחית מוצאים שלאירי שירת
קידוחים שכיוינה מזרחה המתחילה באט"פ יחדררת לשכבת אבן חיל ,בקידוח המערבי בייתר

ריכיז הכליר מגיע ל  2130מ"ג לליטר ויירד בהדרגה עד שבמרחק  300מי ריכיז הכלור 163
מ"ג לליטר שהוא בטביבת ריכח הרקע האיזירי.

נמצא ששנכית יעדשית חרטית מהיית בד"כ מחטים למעבר אנכי של מזהמים.
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מערכות מידע גיאוגרפיות עבור חיזוי נגר
כרמי., ,ג קרניאלי ,א.
המרכז למשאבי מים ,המכןן לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאן שטיין ,אןניברסיטת בן-
גןריןן בנגב ,שדה בןקר

84993

במחקרימ הידרולונזזמ נפוץ השימוש במודלימ פיזיקלזזמ מרחבזזמ .המודל המרחבי שלנו

שפותח עבור אננימ מדבריימ מציע שאנן הניקוז ורשת הניקוז מיוצנימ על ידי מערכת של
מישורימ ותעלות .כל אלמנט )מישור ותעלה( מתואר על ידי פרמטרימ אופינזזמ ,תנאי

שפה וקלט גשמ .מערכת של המישורימ והתעלות מייצגימ את ההתפלנות המרחבית של
הטופוגרפיה ,הקרקעות ,התכסית והגשמ כלומר את הנורמימ המשפיעימ על הננר .מאחר
ואין שיטה אוביקטיבית לבחירת האוביקטימ ,נעשה שימוש
)ממ  IIנ

( GIS -

במערכות מידע ניאוגרפיות

ללמוד ההשתנות המרחבית של הפרמטרימ ותנאי השפה של האנן .המערכת

משמשת נמ כמאנר נתונימ ונמ כמערכת של כלימ לעיבוד הנתונימ.

על מנת ליצור ממ"נ בפורמט רסטר עבור אנן ניסיוני נעשה שימוש במפה פוטונרמטרית
ובצילומי אוויר בערוצימ הכחול ,ירוק ,אדומ ואינפרה אדומ .מפה דיניטלית נבנתה על ידי
השימוש בדיגיטייזר והדמיות דיגיטליות על ידי השימוש בסורק אופטי.

מחשב SUN

ותוכנה  ERDASשמשו לעיבוד הנתונימ .נוצרו מפות דיגיטליות של השיפועימ והפנות

באגן .שילוב הערוצימ השונימ יצר הדמיה ציבעונית של האגן.
תוצאות ניתוח הרנישויות של מודל נשמ-נגר שימש להערכת הקריטריונימ לחלוקת האנן.
השתמשנו בקריטריונימ הבאימ :פנות ,סוני קרקע,

!בנ

מיקרו-טופונרפיה וכיסוי צומח.
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סימולציה של נגר באגו מדברי ונתוח רגישויות של המודל
ברמי., ,ג1

דדוי,

12
א, .

 •1המרכז למשאבי מים ,המכןן לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאן שטיין ,אןניברסיטת
בן-גןריןן בנגב ,דשה בןקר

84993

 •2המחלקה לגיאןלןגיה ןמינרלןגיה ,אןניברסיטת בן-גןריןן בנגב ,באר-שבע 84105
מודל  KINEMATשפותח על ידי  Woolhiser et al ,. 1990כייל לאנן מדברי ,בשלוחת
המחקר בשדה בוקר .המודל של הנל הקינמטי מתבסס על תהליכים פיזיקליים הקשורים
להיוצרית הננר מגשם .ערכי הפרמטרים הפיזיקליים אינם ידועים .עקרונית יש ייתר
מסדרת פרמטרים אחת ,הניתנת תיצאות נכונות.

מכיול המתבסס על ניסוי ותעיה

) (try and error

הושנו  5סדרות פרמטרים כך

שהתיצאות במודל היו דומות אי זהית לנתונים שנמדדו באנן .ההשוואה בין ערכים

מדודים למחושבים נעשתה על פי שני קריטריונים  R2ו )% VE -השניאה של הנפח( .לכל
פרמטר יוצרו  500ערכים אקראיים בהתפלגית אחידה מתוך טייח נתון.
התכנית שנכתבה בפורטרן ,קובעת את המיקים של סדרת הפרמטרים בקבצי הinput -

של

המודל .הרצת סימולציה נתקבלה או נדחתה בהתאם לערכי  R 2ו .VE -הרעיון היא
להשוית התפלנות של פרמטר בוד,ד בין הרצות שהתקבלו או נדחי .אם שתי התפלנויות
היו שונות באופן משמעותי ,המשמעות היא שהתוצאות היי רנישות לאותי פרמטר.

הסטאטיסט  Kolmogrov-Smirnovשמש להשוות את ההתפלנות המצטברת של
הפרמטרים אשר נתנו תוצאות שהתקבלו או נדחו .התוצאה של נתוח הרנישויות הראתה
את רגישות המודל לכל פרמטר.
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ריאקציות נוזל-סלע בעת יצירת הדייק-שיסטים בקומפלקס
המטמורפי באיזור אילת
כהו., ,ב l , 2מטיוס., ,א 2בר-מטיוס., ,מ  lאילון ,א1.
 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירולשים ,ירושלים 91904
מטרת המחקר היא לקבוע את אופי האינטראקציה נוזל-טלע ביו דייק-שיטטימ לטלעי
הטביבה בקומפלקט המטמורפי באיזור אילת .בתקציר זה יוצנו תוצאות של פרופילימ

פטרולוניימ ,ניאוכימיימ ואיזוטופיימ )  (3180שנעשו לאורך חתך בדייק שיטט ,בעובי  4מו,
ובנרניט ננייט הטמוך לו.

קיימימ הבדלימ פטרולוניימ וניאוכימיימ ביו שולי הדייק-שיטט )כ  50ט"מ מקיר הדייק(

לביו מרכזו .המרכז מכיל פורפירוקלטטימ מאוזרימ מלברדוריט-אנדזיו עד אולינוקלז20% ,
קוורץ 5-10% ,ביוטיט ואחוזימ בודדימ של אקטינוליט .השוליימ מכילימ אולינוקלז שעבר
רקריטטליזציה 5-10% ,קוורץ ומעל  20%אמפיבול .טקטטורלית ,שולי הדייק מצביעימ על
מילוניטיזציה וליניאציה חזקה .על פי עבודות קודמות ,התרחשו השינויימ המינרולוניימ
בזמו המטמורפוזה של הדייק-שיטט והנזירה הדוקטילית .שינויימ בריכוזי היטודות
העיקריימ בין מרכז הדייק-שיטט ושוליו )כנון ,עליה בריכוז הקלציומ ,הנתרן והברזל
וירידה בריכוז הצורן( נובעימ מההרכב הבטיטי המקורי של הטלע המנמתי קודמ להתמרתו.

ערכי ה )  3180 (o/ooSMOWשל הקוורץ בדייק-שיטט אחידימ לכל רוחב הדייק וערכמ
הממוצע הינו  .+13.5::!:O .2%0האחידות בערכי  3180נבוהימ אלה ,יחטית לדייק מנמתי,

מעידה כי תמיטות עשירות  180חדרו דרך הדייקימ.

נרניט-גנייט ,שנדגמ הרחק מהמנע עמ הדייק-שיטט ,מכיל פורפירוקלטטימ של אלביט,
פלדטפר פרטיטי ,ביוטיט אידיומורפי ומטיבי ,פלדטפר אשלנני )בגודל  2מ"מ( וקוורץ.

במרחק של כ  50ט"מ מהמגע נבישי הקוורץ והאלביט עוברימ רקריטטליזציה ,גבישי
הפרטיט נעלמימ ,כמות הפלדטפר האשלגני פוחת וגודל גבישי הביוטיט קטן והמ מטודרימ
באוריינטציה מועדפת .השינויימ הטקטטורליימ והמינרלוניימ בגרניט-גנייט משקפימ את

תוצרי הנזירה הדוקטילית שניצפתה בדייק-שיטט .ערך ה  3180של הקוורץ בנרניט ,רחוק
מהמגע ,הוא  +12.20/00בצד אחד של הדייק ו +12.8%0
הדרנתי באיזורי המנע עמ הדייק ל  . +13.5%0במקביל חל שינוי בריכוזי הצורן ,האשלגן

בצד האחר .ערכימ אלו עולימ באופן

והנתרן בקרבת המגע.

ערכי ה  3180-האחידימ של הקוורץ בדייק-שיטטימ מעידימ כי מעבר התמיטות התרחש
במקביל לדייקימ ולאורך הקירות שלהמ .השינויימ האיזוטופיימ בגרניט-גנייט באיזורי
המגע עמ הדייק מייצגימ רכיב אדבקטיבי-דיפוטיבי של תמיטות שחדרו מהדייק אל תוך

הגרניט-גנייט .עפ"י המודל שחושב לתנועת הנוזלימ ,המבוטט על משוואות הובלה חד
מימדיות ,נמצא כי חזית האדבקציה חדרה  70:!:30ט"מ לתוך הגרניט-גנייט בפרמביליות של

 _. 10-21 m 2מתוך ההתאמה בין מעבר אדבקטיבי-דיפוטיבי של התמיטות והשינויימ
הפטרולוגיימ ,טקטטורליימ והגיאוכימיימ בגרניט-גנייט ניתן להטיק כי הדפורמציה
והובלת הנוזלימ התרחשו באותו האירוע .הנתונימ האיזוטופיימ מעידימ כי לתמיטות אשר
חדרו בזמן המטמורפוזה של הרייקימ הבטיטיימ היה רכיב ניצב לכיוון הזרימה שחדר לתוך
הנרניט-גנייט וכנראה תרמ להחלשתו ההירראולית ,החשובה לגזירה רוקטילית.
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צילום מינרלים בזהירה
יצקח ,י.

הנדסאית צילום מקצועי

צילום סונים שונים של מינרלים ,בעלי תכונות פלורוסנציות בקרינה אולטרא סנולה
מעלה דרך חדשה למחקר והמחשת התופעה .אחת משיטות המחקר הנפוצות במדע בעשור

האחרון היא אנליזה של פלורוסנציה ממינרלים הנובעת מערורם ע"י קרינה אולטרא סנולה
באורכי נל מסוימים.

הצטרפתי לקבוצת מחקר נאולונית באונברסיטה הפתוחה ,רמת אביב ,קבוצה שעוסקת בין

השאר בדרכים למציאת מינרלים בטבע ,ביחוד בננב ,וכן בדרכים להעשיר אותם.

*

פלורוסנציה היא תכונה של חומרים מסוימים לבלוע קרינה באורך נל מסויים
ולפלוט קרינה באורך נל ארוך יותר .בתחום הנאולוניה ,בו עסקתי בעבודה זו,
משתמשים במושנ לומינסנציה שהוא כולל בתוכו את הפלורוסנציה ובו משתמשים

במחקר ונאולוניה.

לומי נס נציה = LUMEN ) -אור( פליטת אור במובן הרחב

מאולטרא סנול דע האינפרא אדום.

*

היעוד העיקרי בצילום בקרינה אולטרא סנולה הוא קבלת אינפורמציה חדשה,
מנושא עצם ,שלא ניתן היה לקבל בדרכים צילומיות אחרות .כאשר חומרים נראים

שונים באור רניל או באינפרא אדום אין צורר בדביקה נם באולטרא סנול .אולם אם

שתי השיטות הראשונות נכשלות תמיד קיים הסיכוי שהשיטה השלישית תצליח.
התחומים שמעבר לתחום הנראה ,אינם נקלטים בעינינו ,אך החומר הצילומי מסונל לקלוט
ולרשום חלקים ממנו בעזרת תנאי צילום מתאימים.

ישנן שתי דרכים לצילום באמצעות קרנים אולטרא

סנוליות :

 .1יצלום אולטרא סנול ע"י החזרת הקרניים.
 .2צילום פלורוסנציה.

*

ישנם מקורות אור רבים המכילים קרנים אולטרא סנוליות ,אך לא כולם מתאימים
לכל סוני הצילום האולטרא סנולי .נלי הקרינה האולטרא סנוליים הארוכים הם

הנפוצים ביותר לערור פלורוסנטי .נלים קצרים ובינוניים של הקרינה האולטרא
סנולית לפעמים שימושיים בצילום מינרלים מסוימים.

*

בצילום פלורוסנציה יש להשתמש לפחות בשני סונים שונים של מסננים ,האחד בין
הנושא למקור הקרינה ,השני לפני העוצמית  -להסרת שאריות קרינה בלתי רצויה
והעברת הפלורוסנציה.
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מדידות  36C1ו 14C -של תמלחות ומים מתוקים באזור ים המלח
יחיאלי., ,י 1,Zרונן., ,ד 1קאופמן., ,א 1ברמי ,י1.

•1
•Z

מחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה ,מבןן ןייצמן למדע ,רחןבןת
המכןן הגיאןלןגי ,רחןב

76100

למכי ישראל  ,30ירןלשים 95501

במהלי העבודה הנוכחית נמחו ריכוזים של איזוטופים רדיואקטיבים דבונמאות של מלחים
ומים מאזור ים המלח כדי לקבוע את נילם ומקורם .הריכוז הנמוי של פחמן 14-שנמצא
בתמלחות

) (, 3.8-26 PMC

יחסית לריכוז במי ימ המלח )בערי

יחסית קדום <)  10,000שנה(.
ריכוז

הפחמן14-

בהם שהוא

(, 80 PMC

מלמד על ניל

מצד שני ,נמצא כי מים מתוקים הינם צעירים יותר לפי

.55-58 PMC

היחס  36C1 / C1במלח של תצורת סדום )  ;1.3:tl.3*10-lSשנמצא בקידוח עמיעז( וכן
בתמלחת של עין אשלנ )  (6.2:tl.S*10-lSמלמד כי מקור הכלור בתמלחת אינו במלח של
תצורת סדום שממנה נובע המעין.

בנוסף ניתן לקבוע כי היחס הנבוה יחסית של

 36C1/ C1במי עין אשלנ מצביע כי תמלחת זו אינה תמיסת האם שממנה שקע המלח של
תצורת סדום.

ריכוזי האיזוטופים הרדיואקטיביים בדונמאות המים שנמדדו מרמזים כי מקור המים

המתוקים הינם נשמים שירדו לפני זמן לא רב באזור ההרים במערב ,בעוד שהתמלחות הינן

שאריות של נופי מים מלוחים שהתקיימו באזור לאחר השקעת תצורת דסום -ב) 500,000
שנים האחרונות( וכנראה לפני יצירת ים המלח הנוכחי )בזמן אנם הלשון ,אנם הסמרה או
אנם קדום יותר(.
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התנהגות מכנית של סלעי חבורת יהודה :תוצאות ראשוניות
חצןי,

.,י1

מימיו,

י2.

 .1המחלקה לגיאולןגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע 84105
 •2המכון הגיאולוגי ,רחוב מלבי ישראל  ,30ירושלים 95501
מספר מדגמיט של דולומיט מסיבי מבסיס תצורת עמינדב נדגמו סמור למנהרת גילה בהרי
ירושליט במסגרת פרויקט לאיפיון גיאו-הנדסי של סלעי חבורת יהודה במרכז ישראל .גושי

הדולומיט מופיעיט במטריקס בלתי קוהזיבי של חול דולומיטי ומתקבלת יחידה בעיתית
מבחינה גיאוטכנית עקב השוני הקיצוני בתכונות המכניות של מרכיבי היחידה .המדגמיט

שנבדקו אינט הומוגנייט ומתאפיניט בגודל גרגר משתנה וחלליט רביט לאורר מיקרו-
סדקיט ושרידי מאובניט .הנקבוביות מוערכת

בכ. 10%-

שלושה מדגמיט נבדקו בבדיקת לחיצה חד-צירית .מגושי הסלע המסיבי נקדחו גליליט

בקוטר  54מ"מ ויחס אורר\קוטר =  .2פני השטח העליון והתחתון של הגלילים הושחזו
לצורר החלקה עד כדי  0.01מ"מ וסטיה מירבית לציר הגלעין עד כדי  0.005רדיאן .המדגמיט
נבדקו במכונת לחיצה קשיחה

) ( 5,000 MN/m

הפועלת במנגנון בקרת סרוו במעגל סגור.

המכונה מצוידת בתא לחץ וניתן לבצע גט בדיקות לחיצה תלת-צירית עד לחץ מקיף של
. O MPaד בבדיקות שבוצעו המאמץ הצירי הועלה תוך שמירה על קצב מעוות צירי קבוע

של  10-5ו. l/sec 10-6 -
המדגמים שנבדקו הראו תלות של חוזק מירבי ומודול אלסטיות בקצב מעוות :חוזק גבוה

יותר ומודול אלסטיות נמור יותר נתקבלו בקצב מעוות מהיר יחסית של .1/sec 10-6 sec
מעבר לנקודת מאמץ מירבי נתקבלה תגובה פריכה של הסלע וכשל תור שחרור אנרגיה
אלים .הסלעים הראו תחילת יצירת סדקים מתיחתייט ותפיחה

) (dilatancy

ברמת מאמץ

לש כ  85%-ממאמץ מירבי .קצב השינוי במעוות הנפחי גדל במהירות מעבר לנקודת מאמץ
מירבי )ראה תרשיט( כתוצאה מהתפתחות מהירה של מיקרו-שברים בשלב זה של המעוות
הכולל.
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זיהוי גופים קונצנטריים בשדה גיא ופיזי מורכב
חסיו /ב.

המחלקה לגיאןלןגיה ןמינרלןגיה ,אןניברסיטת בן-גןריןן בנגב /באר-שבע

84105

נופים ניאולוניים מעונלים לרבות חתכים טבעתיים יוצרים סטרוקטורות קונצנטריות

מאוזרות )  (CSבנדלים משתנים החל מנופי ענק ממקור קוסמי )  (astroblemesועד ללועות
וצינורות וולקניים קטנים יחסית .ה CS -מאופיינים לעיתים קרובות על ידי אנומליות
גיאופיזיות )בעיקר מננטיות ונרבימטריות( וטופונרפיות .יחד עם זה ,קשה ככלל להבחין
בקיומם של גופים מעין אלה בשדה גיאופיזי מרכב ,בעיקר אם מביאים בחשבון שהמדידות
נעשות ברשת מלבנית .יתר על כן ,קשה להבחין בין התופעות הנובעות מהמאפינים של
שולי נופים מעוגלים ככלל )דוגמת

(stocks

לאלה הנובעות מגופים טבעתיים עקב הדמיון

ביניהן .המחבר מציע שיטה מיוחדת לזיהוי נופים מעונלים ואבחנה בין נופים מעונלים ככלל
לנופים טבעתיים בפרט על בסיס סכימה של שיפועים בפיזור של תכונות שונות במימד

האופקי )תבליט ,שדה מננטי וכוי( בעזרת ) (. graticule zone chart
השיפועים האופקיים של התכונות השונות נקבעים בעזרת הgraticule -

ברדיוסים כל

 45מעלות .סכימה של כל השיפועים שהתקבלו בכוונים השונים תביא להדנשה של האפקט
הסיסטמטי שנגרם על ידי הנוף המעגלי ותדכא תופעות שאינן קשורות לאותו הגוף

)רעש( .השוואה של סכום השיפועים )או ממוצע השיפועים( של נוף מעגלי עם רדיוס ~
עם זה של גוף טבעתי התחום על ידי רדיוס ~ ו ~ +1 -מאפשרת לקבוע האם התופעות
שנמדדו מייצנות נוף מעגלי ככלל או נוף טבעתי .במידה ואין טקסטורה מענלית במרכז
סכום השיפועים שואף לאפס.

השיטה המוצעת נבחנה בהצלחה על מודל של שדה מגנטי .המשך הפיתוח של כללים
כמותיים ותוכנה מתאימה יאפשרו ליישם את השיטה למחקר של סטרוקטורות עמוקות,

חיזוי ואיתור של מרבצי יהלומים ,מתכות נדירות ,זהב ואחרים ,וכן לחיפושי נפט ונז.
השיטה המוצעת ישימה נם לישראל בה מוכרות תופעות של סטרוקטורות מענליות

)קלדרה פריקמברית בדרום ישראל ,דיאט רמות מזוזואיות ברכס החרמון ,וכוי(.
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אתר הניאנדרטלים במערת עמוד

חוברס., ,א 1גורו,י 2,.רבינוביץ., ,ר 3רק ,י4.
 •1המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,הר הצופים ,ירושלים

91905

•2

רשות העתיקות,

ת.ד•  ,586ירולשים 91004

 •3המחלקה לאבולוציה ,סיסטמטיקה ואקולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
גבעת רם,

ירושלים 91004

 •4המחלקה לאנטומיה ולאנתרופולוגיה ,ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת

תל אביב ,תל אביב 69978
מערת עמו,ד שנתגלתה ונחפרה בשנות ה  60-ע"י משלחת ארכיאולוגית יפנית ,הכילה את
שרידיהם של מספר בני-אדם ,בתוכם השלד השלם-יחסית של זכר בוגר .שלד זה זוהה
כניאנדרטל שאינו קלאסי מבחינה מורפולוגית .בהיעדרן של שיטות מתאימות של תיארור
מוחלט ,תוארר האתר לתקופת המעבר מן הפליאולית התיכון לעליון על-סמר המכלולים
הליתיים והפאוניסטיים שנמצאו בו .להתפתחויות האחרונות בשיטות התיארור המוחלט,
ולחפירות שהתבצעו לאחרונה בלבאנט ,היו השלכות מהפכניות לגבי הבנתנו את
ההתפתחות התרבותית והאנושית בלבאנט במהלר הפלייסטוקן העליון .בעקבות
ההתקדמות המחקרית הזו החלטנו לחזור למערת עמוד במטרה לבצע בה מחקר רב-תחומי,
כדי לרכוש מידע חדש ורלבנטי לשאלות העיקריות השולטות כיום במחקר התקופה
הפליאוליתית התיכונה.
שאלות המחקר הארכיאולוגיות מתייחסות לנושאים כגון התיארור המוחלט של האתר
)המתבצע כיום באמצעות  ESR ,TLו (, AAR -והיחסים הכרונולוגיים בין אתר זה לאתרים
אחרים שבהם נמצאו מאובני אדם עם מכלולים ליתיים דומים .תשומת-לב מיוחדת ניתנת

למחקר הרצף הסטרטיגרפי המדוקדק של מרבצי הפליאולית התיכון במערה ,מקורם ואופים
לש סדימנטים אלה ,והמנגנונים והעוצמה של הפרעות שלאחר-הרבדה ,העלולים להשפיע
על אופן הבנתנו את הממצא .מטרות אלה מושגות באמצעות מיפוי זהיר של הממצאים ושל
התופעות הסדימנטולוגיות ,כמו גם בעזרת אנאליזות מיקרומורפולוגיות וכימיות .מערר
שאלות אחר מתייחס להרכבו של המכלול הליתי ,השינויים שחלו בו לאורר זמן )אם בכלל(,
ורמת דמיונו למכלולים האחרים מן התקופה פליאוליתית התיכונה או מתקופת המעבר.
דגמי הניידות של יושבי האתר ואופן קיומם הינם נושאים אחרים הנלמדים במהלר המחקר.

בהיותו האתר היחיד בן פרק-זמן זה המצוי בבקע ים-המלח ,הממצא ממערת עמוד מהווה
הזדמנות ללימוד של משטר אקולוגי שאינו מוכר מאף אתר אחר ,זאת באמצעות מחקר
ארכיאוזואולוגי וטאפונומי מפורט של יונקים גדולים )צבאים ,איילים ,טורפים( וקטנים
)מכרסמים וכוי(.

מטרה חשובה של המחקר  -בתנאי שיימצאו שרידים חדשים של לשדי אדם  -הינה הרחבת
המדגם השלדי מן האתר ,הערכה מחודשת של המעמד הטקסונומי הביולוגי של יושבי
המערה ,והבהרת ההשלכות של הערכה זו להבנת היחסים בין האוכלוסיות השונות שישבו
בלבאנט באותה עת.
המחקר המחודש ,המתנהל מ-ך  99ך ,הניב כבר מערכי נתונים החשובים לדיון בחלק גדול מן

השאלות שהוצבו בפניו .אנו מציגים כאן את התוצאות הראשוניות של עבודת השדה ואת
השיטות הרב-תחומיות שבהן נעשה שימוש במהלר העבודה.
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אנליזה ספקטרלית של ויברציות במבנה פלדה להערבת התבונות
הדינאמיות של המבנה
זלסבסקי., ,י שפירא ,א.

המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,2286חולון 58122
למרות שהמודל האנליטי לחיזוי התנהנות המבנה בעת רעידת אדמה חיוני ביותר לתכנון
נכון של המבנה כך שיעמוד ברעידות אדמה ,רצוי וחשוב לבדוק באופן נסיוני אמ התכונות
הדינאמיות של מבנה קיימ תואמות את הערכות המודל על פיו תוכנן.

מטרת המחקר היתה לנתח את הויברציות )רעש רקע( במבנה הדודימ של תחנת כח לחשמל
שהוא מבנה פלדה עליו תלוי הדוד ליצירת קיטור ובעזרת אנליזה זו לקבוע את הפרמטרימ

הדינאמיימ המאפיינימ של הקומפלכס ההנדסי בתנאי עבודה .נערכו מדידות רעש רקע
במקומות שונימ במבנה ,בגבהימ שבין  18ל  75-מ' )הנג( ,בימימ שונימ ובשעות שונות

במךש היממה .אנליזה ספקטרלית שהתבססה על בחירה אופטימלית של אורך הרשומה,
שיטות החלקה של העקומות הספקטרליות ומיצוע של אוסף של עקומות ספקטרליות

איפשרה זיהוי של תופעות מחזוריות או סמי-מחזוריות סיסטמטיות בספקטרומ על פיהן

אפשר לקבוע את התדרימ העצמיים של המבנה המשולב בשלשה רכיבי תנודה :אורכי ) 0.94
הרץ( ,רוחבי )  1.00הרץ( ופיתול בתדר  1.12הרץ .צורת המוד והריסון לתדירויות אלה
הוערכו נמ הן .נראה שלאינטראקציה שבין תנודת הדוד לתנודת המבנה השפעה חזקה על
התנובה בשלשת רכיבי התנודה שנבדקו .התדרימ החופשיימ של הדוד בלבד המ  0.70הרץ

ו 0.85-

הרץ ברכיבימ האופקי והאורכי ,בהתאמה.
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מאובני מים מתוקים בעדשה הקלסטית שבתצורת עורב במצוקי

לוץ ושיחזורו של ייאי רמון" במאסטריבט
זסלבסקי., ,נ 1אבני ,י1,%,3.

•1
 •2המכון למדעי כדור הארץ /האוניברסיטה העברית בירושלים /ירושלים 91904
 •3המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
מרכז מדע רמון ,מצפה רמון,

ת.ד• 194

עדשה של קוננלומרט וחול קוורציטי נמצאה בחלק העליון של תצורת עירב במצוקי לוץ,
כ 4 -ק"מ מדרום מערב לקמר רמון .העדשה ממוקמת בתוך חתך חרסיתי -קירטוני אופיני
לתצורה מניל מאסטריכט מאוחר .בין הנרנירים הקלסטיים נמצא והונדר מאסף מעורב של
מאובני מים מתוקים ומאובני ים רדו.ד

מאסף המאובנים כולל שיני דנים ,פורמניפרה ,נסטרופודים ,קוצי קיפודי-ים ,וכן תולעים
ימיות .מאובנים אלה מעדים על סביבה ימית.

מאובנים של  MyliobatidsוHolostean group Pycnodontijormes -

מעידים על סביבה

ימית טרופית חמה ורדודה והם נפוצים מאוד במיפרצים רדודים ובשיפכי נהרות.

מתוך מאסף המאובנים זוהו שתי קבוצות דנים של מים מתוקים:

.Chiclidae

Esocidae

ו-

קבוצות אלה ידועות כחיות בנהרות ובמיקוי מים מתוקים חמים ורדודים.

לקראת סוף הקרטיקון מהווה קבוצת ה-

Esocidae

קבוצה שולטת בנהרות צפון אמריקה.

יתכן וממצא זה הינו הדיווח הראשון על המצאות ה-

Esocidae

באירו-אסיה.

מאובני המים המתוקים ,יחד עם המרכיב הקלסטי שבו הם מעורבים ,מעידים על סביבת
נהרית .הנהר הביא איתו את החומרים הקלסטיים ואת דני המים המתוקים ,ובשיפכו אל
הים פלט את הדנים והקלסטים אל החוף ,שם התערבבו עם מרכיבים פאוניסטים מן הים
הרדו.ד

החול הקוורציטי שבקוננלומרט נינזר מתצורת חתירה שנחשפה בראשו של קמר רמון
בעקבות תהליך בליה ארוך וממושך אשר הסיר את כיפת קמר רמון מאז ראשית הסנטון.

הנהר ,שניקז את המבנה המורם ונשפך אל הים הרדוד שמדרומו ,מעיד על קיומו של אי
מורם וחשוף ,שתרם את המים והסחף לנהר .בממצא זה יש תמיכה נוספת לשיחזורו של

נוף איים מפותח שהתקיים בסוף הקרטיקון בראשי הקמרים של הקשת הסורית בננב.
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עדןיןת לפעילןת טקטןנית המאןחרת לקןנגלןמרט הערבה לאןרך
שבר עריף-בתןר

זליברמו., ,ע  lבר., ,ג  lאבני., ,י  lפייגיו., ,ד 2גלודמו., ,מ 3אייל ,ע4.

 •1המבןו הגיאןלןגי ,מלבי ישראל  ,30ירןשלים 95501
 •2המחלקה לגיאןפיסיקה ןמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת ת"א ,ת"א 69978
 •3המבןן למחקרי נפט ןגיאןפיסיקה ,ת.ד•  ,2286חןלןן 58122
 •4רותם דשנים בע"מ ,ת.ד•  ,187ירןחם 80500
עדויות לפעילות טקטונית המאוחרת להשקעת קונגלומרט הערבה נמצאו לאורך שבר
עריף-בתור במקומ בו הוא חוצה את נחל מישר .שבר עריף-בתור שייך למערכת שברי
הרוחב החוצה את מרכז הנגב וטיני משולי הערבה במזרח ועד למערב טיני .נחל מישר הנו
אפיק נטוש של נחל קדומ שניקז בפליוקן ובתחילת הפלייטטוקן את רוב שטחו של הנגב
הדרומי אל הערבה הצפונית דרך קניון נחל נקרות .הטדימנטימ הפלוביאלללמ-אגמימ
שהצטברו בפליוקן באגן הניקוז של נחל מישר והמכטימ את רוב שטחו של הנגב הדרומי,
כלולימ בקונגלומרט הערבה.

עובי המלוי האלוביאלי במישר ובאפיק נחל מישר משני צידי שבר עריף-בתור נבדק בעזרת
רפלקציה טייטמית ,TDEM ,ובקידוח שנעשה על ידי חברת רותמ דשנימ .נמצא שבאפיק
הנחל הנמשך בין אגן המישר בדרומ לשבר עריף-בתור בצפון ,נשמר חתך של קונגלומרט
הערבה בעובי  60מי לפחות ,המצטמצמ בהדרגה לצפון .בנחל חדב ,בטמוך לשבר ,נחשף
בטיט האפיק הקדומ בגובה האפיק הנוכחי של נחל מישר וצפונה משמ ,מורמ האפיק

הקדומ יחד עמ חתך של קונגלומרט הערבה בעובי של כ  40-מי ,בשעור של כ  20-מי מעל
אפיק הנחל הנוכחי .מצפון לשבר עריף-בתור ,במורד נחל מישר ,נמצא באפיק הנחל מלוי
אלוביאלי דק בעובי שאינו עולה על  10מי ללא שרידימ של קונגלומרט הערבה .צפונה

משמ ,במורד נחל נקרות ,פזורימ שרידימ של קונגלומרט הערבה על משטחי גידוע בשולי
הקניון בגובה של כ 30-מי מעל האפיק.

המימצאימ הללו מצביעימ על הרמה של האפיק הקדומ של נחל מישר וקונגלומרט הערבה

לאורך קו עריף-בתור בשעור של  80מי לפחות .ההרמה התבצעה לאורך שברימ משנללמ
ומבני קימוט הטמוכימ לשבר .מאחר שגמ באפיק נחל נקרות נשמרה העמדה המורמת של

הקונגלומרט ,ניתן לפרש את המימצאימ כעדות להרמה של בלוק הנקרות ביחט לאזור
המישר לאחר השקעת קונגלומרט הערבה.
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השקעת מלחים בבית השרשים כגורם בעיצוב הרכב מי התהום
זילברברנד 1מ.

המכןן למדעי כדןר הארץ ,האןניברסיטה העברית בירןשלים ,ירןשלים 91904
על סמך דיגומ של pore fluids

באיזור הבלתי רווי העבה שבנוי מקרקעות לס )דרומ

אוקראינה( הוצג שבחלק העליון של החתך בעובי של  2.5-0.5מי ,הרכב המימ המחלחלימ

השתנה לחלוטין :מסוג של  HC0 3-S04-Caהוא נהפך לסוג של S04-Na

שהתאימ

להרכב מי התהומ .בית השרשימ מילא תפקיד של מחסומ גיא וכימי וסילק את הסידן
)השולט במי גשמ והשקייה( תוך השקעתו בצורת קלציט וגבס .תהליך זה לווה בסילוק

ה  HC03-וה S04-

מהתמיסות

ובהגדלת

ריכוזן

הכולל

-ה) (TDS

בגלל

אוופוטרנטפירציה .תפקידו זה של בית השרשימ הטביר היטב את אופיימ של פרופילי הטידן

בתמיסה ,תופעות אלקליזציה וצבירת הקלציט שנצפו בעומקימ מיוחדימ.

תפקיד גיא וכימי דומה של בית השרשימ קיימ גמ בדרומ הננב .זאת על סמך נתונימ על
הרכב מי נשמ ,מיצוי תמיטת קרקע רוויה ומי התהומ הפריאטיימ בטדימנטימ של חבורת
עבדת ,המדווחימ בטפרות .המודל הפשטני של טרנספורמציה של הרכב מי גשמ להרכב מי

התהומ פותח ויושמ .המודל מבוטט על סילוק של - MgC03ו CaC0 3 ,CaS04

ממי

הגשמ .קצבי השקעהשנתיימ )  6-13גרמ במ"ר( והרכב המלחימ המושקעימ שחושבו
לתנאי דרומ הנגב מתאימימ לאלה המדווחימ בטפרות.
השקעת הקלציט ,המגנטיט והגבט בבית השרשימ של איזורימ צחיחימ מטבירה היטב את

שינוי הטוג הכימי של מי הגשמ -ה)  (HC03-Caלסוג הכימי של מי התהומ -ה) S04-Na
או ה ( CI-Na -שמוזנימ בחילחול .באיזורימ לחימ יותר ,ובמיוחד בתנאי השקייה ,שולטת
המטה של הקרבונטימ והגבס.
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זיהוי מקורות זיהום של מי תהום באמצעות הרכב איזוטופי של
בור
ונגוש,

.,א1

הוייםן,

.,ג.ק2

יורסקה,

בארט ,ס3.
,
.,ס2

 •1השרןת הדיהרלוןגי ,ת.ד•  ,6381ירןלשים 91063

•z
•3

מכןו לכימיה אי-אןרגאנית ,אןניברסיטת רגנסבןרג ,רגנסבןרג93053 ,
מרכז למחקר פטרןגרפי ןגיאןכימי ,נאנסי 54501

גרמניה

צרפת

ההרבב האיזיטיפי יריביזי ביר נבדקי במי בייב ימי תהים שנזדהמי ע"י מי קילחים על מנת
לבחין את אפשרייית השימיש באיזיטיפים יציבים של ביר בסמן לזיהיי מקירית זיהים של
מי תהים .נמצא בי ההרבב האיזיטיפי לש שפבי בייב גילמי יבייב מטיפל מפריייקט השפד"ן

) . b11 B=5%o-14%0אכשר  bllBמיגדרב-ססס  1<13NBS 951 -1] X lן llBן 1<13sampleן[( IIB
חיפף את הרבב מינרלי ביראט טיבעיים )  (. -0.9%0-10.2%0מעט גביה מסידיים פרבירט
סינטטי המיבנס לדטרגנטים )  ,3:tl%0דיגמא בידדת( ,אך שינה לגמרי ממי תהים לא-

מזיהמים באזיר רשל"צ )  (b 11 B-30%0ימי ים ) (. b 11 B=39%0
סידיים פרביראט ,הניצר ממינרלי ביראט טיבעיים .משמש בחימר מחמצן להלבנה

בדטרגנטים .שימיש ישטיפה לסביבה גירמים להעשרה של ביר במי בייב )  0.5עד  1.2מג"ל
בשפד"ן( לעימת מי תהים טיבעיים )  <0.05מג"ל(.

השיליב של ריביזי ביר גביהים בעלי חיתם איזיטיפי איפייני בא לידי ביטיי בהרבב מי

התהים )  (b11 B=7%o-25%0שהזדהמי עקב החדרת מי בייב מטיפל באזיר השפד"ן .ריביזי
ביר יערבי  b11 Bמצביעים על שני תהליבים :ערביב עם מי תהים אזיריים יספיחה על גבי
חרסיית .למרית העלייה בערבי  b11 Bעקב תהליבי הספיחה .ניתן לזהית את החיתם
האיזיטיפי המייחד של ביר ממקיר אנטריפיגני השינה ממקירית מליחית טיבעיים אחרים.

במי מי ים ימי תהים מליחים בשיליים המערביים של אקיייפר החיף ) (. b11 B=35%o-60%0
הבדלים איזיטיפיים חריפים אלי מאפשרים שימיש בהרבב האיזיטיפי של ביר בסמן לזיהיי
מקירית המלחה יזיהים של מי תהים .יבמייחד לניטיר מרביבים אירגניים מימסים ,במי
מיצרי דטרגנטים ,במערבית מי תהים.
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נישה נסיונית חדשה לקביעת החוזק למתיחה של סלע תחת לחץ
מקיף
וינברגר,

123
.,ר "

רכס,

12
.,ז ,

סקוט,

.,ת2

איד ל מו,

12
ע, .

 •1המכון לדמעי בדור האץר ,האוניבסריטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
School of geology, University of Oklahoma, Norman •2
 •3המכון הגיאולוגי ,רחוב למבי ישראל  ,30ירושלים 95501
ידיעת החוזק למתיחה של סלעים חשובה לניתוח סירוק בכלל וסדקים הידראוליים

) (hydraulic fractures

בפרט .החוזק למתיחה נקבע בדרך-כלל תחת לחץ אטמוספרי

ובתנאים יבשים ,שכן נסיונית קשה לקבוע נדלים אלו תחת תנאים יותר מציאותיים של

לחץ מקיף .על -אף חשיבות תיאורה של מעטפת הכניעה בתחום המתיחתי ,נערכו מספר

מצומצם של נסיונות מעבדה לקבלת הנתונים הנדרשים.
אנו מצינים נישה נסיונית חדשה למדידת החוזק למתיחה והתכונות האלסטיות של סלעים

תחת לחץ מקיף .קורות סלע בעלות מימדים של  2ס"מ  2 xס"מ  15 xס"מ נקבעו במתקן
מסונ

.4-point

המתקן עם הקורה הובחו במיכל לחץ של מכבש סלעים מסונ

.MTS-315

הקורות עוותו על ידי שילוב של עומס כפיפה ולחץ מקיף .נתוני המעוות במהלך הניסוי
נקבעו על ידי זונ או ארבעה מדידי

מעוות ) (, strain gages

שהודבקו בננ הקורה ובבסיסה.

מאמצי הלחיצה והמתיחה בקורה חושבו על פי נוסחאות הקושרות את המאמצים לעומס

ולמעוותים המדודים )  (. Yokoyama, 1986בחלק מהנסיונות עקבנו אחרי ה acoustic
 emissionבדונמאות בעזרת זונ נבישים שהוצמדו לפאות הריבועיות של הקורה .המערך
הנוכחי איפשר קביעה בו-זמנית של מקדמי  Youngלמתיחה וללחיצה וכן את החוזק
למתיחה תחת מצב מאמצים תלת-צירי ובטווח לחצים מקיפים של דע .50 MPa
ביצענו עשרים ושניים נסיונות בארבעה סוני קורות8) Tennessee Sandstone :

4) Berea Sandstone

נסיונות(,

8) Indiana Limestone

משכבת אבן-חול המונחת בין שכבות אפוקסי.
מעוות נמוך עד כדי

נסיונות(,

נסיונות( ,ודונמאות המורכבות

הדוגמאות הועמסו עד לכניעה בקצב

.10-6 sec-1

תוצאות הנסיונות מצביעות על כניעה בסירוק מתיחתי תחת מעוות מיירבי של .0.0013
קיימת תלות חלשה של החוזק למתיחה בלחץ המקיף .ב  Tennessee Sandstoneהחוזק
למתיחה הינו  ,2.0 MPa17.2ב  6.4 Berea Sandstoneך  ,2.3 MPaובניר ) 3 MPa14.5מאמצי
מתיחה חיוביים(.

בעזרת ערכים אלו עקבנו אחרי מעטפת הכניעה בתחום המתאים

למשטר מאמצים מתיחתי.

.Griffith

המעטפת שהתקבלה נמצאת בהתאמה טובה למעטפת

בכל הנסיונות עקומת מאמץ-מעוות במשטר לחיצתי לינארית ,ואילו עקומת

מאמץ-מעוות במשטר מתיחתי אינה לינארית .תכנון הנסיונות הנוכחי איפשר לקבוע
ישירות את מקדם  Youngלמתיחה בלחצים השונים .נמצא שקשר מעוות-מאמץ
מיוצנ

היטב על-ידי =AetB

st

כאשר

 ,stו ,et

בהתאמה ,ואלו  Aו  Bהינם קבועים.
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מחקר של אינקלוזיות נוזליות ושברים באיזור אילת
ןןפניק., ,י פריד ,ן.

המחלקה לגיאןלןגיה ןמינרלןגיה ,אןניברסיטת בן-גןריןן בנגב ,באר-שבע

במחקר קודמ של הקומפלקס המטמורפי של

האינקלוזיות הנוזליות

). (Vapnik, 1992

84105

הנחנו כי הופעת

" "Campus Area

המכילות מלחימ קשורה עמ פאזה מאוחרת של מטמורפיזמ

מטמורפימ בדרגה של

" "greenschist facies

וכן עמ חדירה מימ

אטמוספיריימ .המחקר הנוכחי נועד לבדוק הנחה זו .גרניט אילת חדר לאחר ההטמרה

" (Shimron, 1972) "greenschist facies

ולפני חדירת המימ האטמוספיריימ .בעבודה

ניבחנו דוגמאות של גרניט אילת .גרניטימ אלו מאופיינימ באורינטציה מסוימת ומחולקימ
לבלוקימ איזומטריימ ע"י שברימ )שטח נחל שלומה( .בדיקת הדוגמאות מראה כי קיימות

שתי מערכות שבירה .אחת יוצרת את הבלוקימ והשניה שונה מכיוון השבירה של הבלוקימ.
האורינטציה וצפיפות קווי האינקלוזיות נוזליות אשר נימדדו בקוורץ )בעזרת מיקרוסקופ

אופטי( חופפות למערכת השברימ השניה .הרכב האינקלוזיות דומה להרכב האינקלוזיות
הקודמות אלו שאינן בעלות האוריינטצייה וכן קיימ דימיון רב ביינן לבין אינקלוזיות ב

" ". Campus Area

מכאן נובע ש :א -גרניט אילת הוא סלע מקור אפשרי לנוזלימ אשר

יוצרימ את האינקלוזיות הנוזליות המכילות מלחימ

ב ""; Campus Area

ב -הנוזל בגרניט

אילת חולק מחדש בשבירה המוקדמת ואין חדירה של נוזלימ מהחוץ .נתונימ מראימ

ששברימ אלה מתקשרימ עמ קבורה ומעוות תוך כדי היווצרות ה"  "napeו " "schist
טקטוני באיזור נחל שלומה .על בסיס אנליזת האינקלוזיות הנוזליות קבענו את תנאי

ההיווצרות ש? שברימ מוקדמימ ביותר ושל חלוקה מחדש של אינקלוזיותT ~ 3000 C :
ו

P ~ 1.0 kbar

בהתאמה.

מערכת שניה של שברימ המחלקת גרניט וסלעימ סמוכימ לבלוקימ התפתחה תחת השפעה
של שדה המאמץ נגרמ ע"י שבירה באיזור נחל שלומה.
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מבנה א-סימטרי בעל אורך נל נדול משני עברי בקע ים המלח:
מודל חצי-נרבו להווצרות הערבה הצפונית ואנו ים-המלח
דוובינקסי., ,ש זליברמן ,ע.

המכון הגיאולוגי ,רחוב מלבי ישראל  ,30ירושלים 95501
מבנה ניאולוני א-סימטרי בעל אורך נל נדול )עשרות עד מאות ק"מ( אופייני למערכות
בקעים יבשתיים ושוליהם .ניתן לזהות מבנים א-סימטריים דומים נם לאורך בקע ים-

המלח ,במיוחד משני עברי הערבה הצפונית .השוליים המזרחיים נבוהים יותר טופונרפית
וסטרוקטורלית כאשר הרום המירבי הינו בשולי הבקע ומשתפל בהדרנה למזרח .השוליים
המערביים הנמוכים יותר ומאופיינים ע"י כפיפה כלפי ציר הבקע היוצרת מבנה קמור ,א-
סימטרי ,בעל אורך

נל של  4Q-60ק"מ ) ""(. Arching

צפונה יותר ,באזור ים-המלח ,המבנה

הא-סימטרי פחות מודנש מבחינה טופ ונרפית והאנן חסום משני צידיו ע"י שני שברים

נדולים המקבילים לציר הבקע.
אנו מציעים כי האסימטריות משני צידי הבקע מבטאת מבנה מסדר ראשון של חצי-נרבן

)(, Half Graben

כאשר שבר הנבול עובר מזרחית לציר הבקע ונוטה מערבה .מבנים מסדר

נמוך יותר השוכנים בתוך הבקע ,כנון אנני משיכה

) (, Pull-Apart Basins

התפתחו על-

נבי המבנה הנדול יותר של חצי-הנרבן.
התפתחות המורפולוניה של הבקע בשטח העבודה מוסברת באמצעות מודל קינמטי בעל
ארבעה שלבים( :א) התפתחות נוף בעל תבליט מתון ונטיה קלה מערבה שהשתרע בכל
המרחב )פנהפליין(( .ב) הווצרות מבנה חצי-נרבן ע"י שבירה נורמלית בתנובה למתיחה
בניצב לכיוון הבקע( .נ) הרמה

איזוסטטית ) ( Isostatic Rebound

בתנובה לאנומלית המסה

השלילית של הבקע; שיעור ההרמה דועך אקספוננציאלית ממרכז הבקע אל שוליו( .ד)
הסרת חומר מהאזורים המורמים על ידי תהליכי סחיפה וצבירתו בבקע .מודל כמותי זה

מבנא את :המבנה הטופ ונרפי מסדר ראשון משני עברי הבקע ,הרמת העבר המזרחי כלפי
שולי הבקע ,ומבנה ה Arching -מערבית לבקע .עפ"י המודל ,אנן ים-המלח הינו חלק
ממבנה נדול של חצי-נרבן החסום ע"י שבר נבול מזרחי ושבר אנטיתטי מערבי .האננים
העמוקים השוכנים בתוך ים-המלח ,שהינם תוצר של תזוזה אופקית לאורך טרנספורם
בקע ים-המלח ,התפתחו בתוך המבנה הנדול של חצי-הנרבן.
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המערז הטקטוני ומבנה הקרום של מזרח הים התיכוו
הירש., ,פ  1פלכסר., ,ע 2רוזנפדל., ,א 1לייו-דרור ,ע2.
 •1המכון הגיאולוגי ,מלבי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב 69918
לימוד הסטרטינרפיה של הפאליאוזואיקון והמזוזואיקון והמחקר הפאליאו-ביו-ניאונרפי

מראימ רציפות של התחומימ האפיקונטיננטליימ של לוחות אפריקה .אפוליה וערב.
הרציפות נמשכת במשך העידן הפאנירוזואי .לפני ואחרי פתיחת הטתיס המזוזואי מזמן
הטריאס.

הבלוקימ האלוכטונימ נושאי האופיוליטימ הנמצאימ בשולי הפלטה הנונדבאנית ,מתאימימ

למודל פלינספטי של אוקיאנוס טתיס אחד שהיה קיימ צפונה לקצות הלוחות אפריקה,
אפוליה וערב.

חתכי רפלקציה ורפרקציה סייסמיימ ,מדידות מננטיות ונרבימטריות של מזרח הימ התיכון
מצביעות על קיומו של חתך סדימנטרי עבה של  13-14ק"מ .החתך כולל כנראה שכבות
מניל פאליאזואיקון ומזוזואיקון המונחות על קרומ של כ  8-12ק"מ.

הערכה ניאולונית וניאופיסית חדשה מצביעה על כך שהאנן הלבנטיני מרוצף בקרומ
קונטיננטלי עמ אפשרות להשתבצותמ של פיסות של קרומ אוקיאני אינפרא-קמברי )פאן
אפריקן( .מודל שכזה עשוי להסביר את העובי העצומ של החתך הסדימנטרי .הקרומ
היבשתי המדוקק נוצר כנראה ע"י בליה טרמית תת-קרומית.
קיומו האפשרי של רכס קדומ המצוי באזור הרחק חופי של הלבנט מזמין ליבון מחדש של
נושא חיפושי· הנפט במזרח הימ התיכון .קיומו של רכס כזה נמ מערער את החשיבות של
"קו התמורה" כאזור בלעדי המבדיל בין פלטפורמה במזרח לבין אגן עמוק במערב.

השוליימ הפסיביימ המזוזואיימ של הנונדבאנה בסוף קרטיקון ופאליאונן הפכו להיות
אקטיביימ עמ תחילת הקימוט האלפיני ויצירת הקשת הסורית.
-ESE-
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מסנרת פלינו-סטרטינרפית חדשה עבור חתכי קרבונטים עשירי
חומר אורנני )'פיצלי שמו'( מניל קמפו-מסטריכט בישראל
הןק ,ר l ,עשת., ,י 2לאמןני-לביו ,א2.

•1
•2

המעבדה הפלינולןנית ןהפליאןבןטנית ,אןניברסיטת אןטרכט ,הןלנד

המכןן הגיאןלוגי ,רחוב מלכי ישרלא  ,30ירןשלים 95501

מחקר פלינוסטרטינרפי מפורט נערי על נלעיני קידוח של חתכי קרבונטים עשירי חומר
אורנני )יפיצלי שמןי( מניל קמפן-מסטריכט בבקעת באר שבע )קידוח  ( 8-Mוהשפלה
)קידוחי הרטוב  Bוצרעה

(. B

מאספים פלינולוניים עשירים ביותר נמצאו ברוב הדונמאות.

המאספים נשלטים על ידי ציסטות של ד;נופלנלטים )פיטופלנקטון ימי( בתוספת מעט
אצות מושבתיות .פלינומורפים ממוצא יבשתי )פולן ,ספור ,טרקידים ,קוטיקולות( נדירים
ביותר במאספים  >( 1 )%מה שמעיד על חשיבותה הזניחה של היבשה כמקור לדטריטוס
אורנני.

המסנרת הפלינוסטרטינרפית המוצעת כאן מאפשרת ,לראשונה ,לחלק את רצף הקמפן-

מסטריכט לחמישה איזורים

) ( Zones

ביוסטרטינרפיים תוי השוואה לממצאים מתחום

הננופלנקטון הנירני והפורמיניפרה .המסנרת המוצעת כוללת את האיזורים הפלינולוניים
הבאים:

..
..
..
..

)Odontochitina costata Interval 20ne (late Campanian
)Xenascus ceratioidess Interval 20ne (latest Campanian
)Cordosphaeridium robustum Interval 20ne (earliest Maastrichtian
Cerodinium diebelii Interval 20ne (early Maastrichtian to earliest Late
)Maastrichtian
).. Cannosphaeropsis utinensis Interval 20ne (earliest Late Maastrichtian
הופעתם של האיזורים הביוסטרטינרפיים הנ"ל בשני החתכים שנבדקו מדנימה את

הפוטנציאל הנלום בזונציה של דינופלנלטים לחלוקה וקורלציה של החתי מניל קמפן
מסטריכט בישראל .חלוקה זו נמצאה יעילה במיוחד בהנדרת הנבול קמפן-מסטךיכט ,נבול
שהנדרתו בזערת קבוצות מאובנים אחרות בעייתית במקרים רבים.
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תןפעןת המתןשלח אן הלזרןס במיו של אןסטרקןדה

הוניגשטייו., ,א  lהירש,פ 2,.רזונפלד., ,א 2פלקסר ,ע3.
 •1משרד האנרגיה והתשתית ,יחידת הנפט

-

רח' יפו  ,234ירושלים 94387

 •2המכון הגיאולוגי ,מלכי ישארל  ,30ירושלים 95501
 •3החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב 69978
שני תת מינים של אוסטרקודה שתוארו מישראל מאזור שדה בוקר בשכבות מניל סנטון
מאוחר-קמפאן ,נמצאו להפתעתינו נם בפאלאיאוקן הצעיר לאחר העלמות של כ  10-מילון
שנה

במאסטריכט.

סלעים מניל סנטון-קמפאן בישראל עשירים במאובני אוסטרקודה )כ 50-מינים( ,בעוד

שהמאסטריכט מדולדל )כ  10-מינים( .שכבות מניל פאלאיאוקן בישראל מתעשרות שוב
במאספי אוסטרקודה המכילים כ  20-מינים.
התתי מינים

,Cythereis mesa mesa
נמצאו בסנטון המאוחר עד הקמפאן )מאספים

C. mesa ventroreticulata

-5 , 4-5 ,3-5

 (5ובחלק התחתון של הפאלאיאוקן כשהמ חסרים במאסטריכט.
אפשרות של השקעה מחדש )רדפיזיציה( בפאלאיאוקן נבדקה והתבטלה לאחר ששומ מאובן
)פורמיניפר ו ננו פלנקטון( סנוני לא נמצא בסדימנטימ .העלמות זמנית של מינימ וחזרתמ
היא תופעה הידועה כאפקט של לזרוס ומתקשרת עמ אוולוציה נסונה .זו מחקה מינימ
עתיקימ כתוצאה מהאטה או האצה של בנרות מינית בתהליכי האונטוננזיה ,כתוצאה
משינויימ סביבתיימ )תנודות במפלס ימ(.
לעומתמ קיימימ מינימ בעלי כושר השרדות גבוה בטייחי זמן נרחבימ ,תופעה המוסברת

כהצלחה אוולוציונית בהתאמה לסביבה המכונה תופעת מתושלח .תנאי הסביבה של
קרקעית הים במאסטריכט )תצורת עירב( בישראל ידועימ כחשןכימ בחמצן ויתכן שמין זה

מצא מפלט במקומ אחר וחזר לחיות כאן בפאלאיאוקן התחתון והאמצע )תצורת טקיה(
כשתנאי הסביבה השתפרו.

בינתיים שני ההסברים

-

אפקט לזרוס ןמתושלח

32

-

תקפים לשני תתי מינימ אלן.

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס

השנתי1994 .

הפוך מבנים מגיל מזוזואיקוו קדום בקרטיקוו המאוחר :דוגמאות
מו הנגב

דרקומו., ,י 1גלברןמ.,% ,א פליישר.,% ,ל ולוף.,% ,א גלי ,ד1.
 •1המכון הגיאלווגי ,רחוב מלבי ישרלא  ,30ירושלים 95501

 %.המכון למקחרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,%%86חולון 5812%
בליקים נטייים מגיל טריאס מאיחר ייירה מיקדם איבחני בדרים ישראל .מסכת המבנים
הללי איתרה על בסיס שנייי עיבי ניכרים )יירה מיקדם( ישנייי עיבי המלייים בשנייי
פאציס )טריאס מאיחר( ,כפי שנמדדי ינצפי בתת הקרקע .תניעת קמיט מגיל קרטיקין
עליין עד אאיקן יצרה שירית של אנטיקליכית אסימטריית )הקשת הסירית( ,אשר בבסיס

אגפן התליל מצייים שברים הפיכים .היצע שההעתקים ההפיכים פעלי על משירי השבר של
ההעתקים הנירמליים מן המזיזיאיקין הקדים במגמה הפיכה .השיאה בין המפה
הסטרוקטירלית על גג חבירת יהודה לבין מפית עובי של היחידית הטריאסיית יהיירסיית
המקימטית מראה כי הפיך תניעה אירע רק על חלק מן השברים הקדימים .כ,ן למשל,
ברכסי המבנים של חצרים-קרן יעגיר חל הפיך מלא אשר בעק ביתיי הפכי שקעים

מזיזיאיים קדימים לאנטיקלינית מירמית ,בעיד שברכס שריף-צביע לא חל כל הפיך.
להסברת התיפעה מיצע כי התניעית המזיז יאיית יהקמיט מסיף הקרטקיין היי בעלי אירך
גל שינה .התאבכית שתי התניעית הללי הביאה במקימית להפיך מלא של המבנים,
יבמקומית אחרים למצבי בינללם שינים .לפיכך ,השמוש בהיפותזת הפוך המבני~ כמפתח
אחיד יכילל לאתיר מבנים עתיקים בתת הקרקע עליל להטעית.
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שטפונות עבר גדולים ) (PALEOFLOODSבנחל ציו
גירבבאום., ,ב שקי ,א.

המחלקה לגיאוגרפיה פיסית ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
שרידימ ועדויות נאומורפולוניימ רבימ מצביעימ על קיוממ של שטפונות עבר

) (paleofloods
נחלימ -

נדולימ בהרבה מאלו הנמדדימ בנחלימ כיומ .שחזור משטר הזרימה של

הפליאוהידרולוניה מתבסס על עדויות נאולוניות-נאומורפולוניות ובוטניות.

מטרת המחקר הנוכחי היא לשחזר את ספיקות השיא של שטפונות העבר בנחל צין ולקבוע

את מועד התרחשותם .הנתונים הפליאוהידרולוגיים הם בעיקר מאוכלוסית הארועימ
השטפוניימ הנדולימ המשאירימ את חותמם בנוף

-

הקטנימ והבינונימ נמחקימ .באקלימ

הצחיח נתונים אלו חשובים במיוחד ,מאחר ותקופות המדידה קצרות ,מספר תחנות
המדידה ומספר ארועי הזרימה קטנים .בסיס נתוני הזרימה המדודים ,יכול להכיל בתוכו רק
מספר זעום )או כלל לא( ,של ארועי זרימה נדולים שזמן חזרתם ארוך ממשך תקופת
המדידה ,ובמידה וקיים ארוע כזה בתוך סדרה מדודה ,הוא עלול לא לקבל את משקלו
ההסתברותי הנכון .החיזוי לתקופית ארוכות מתקופת המדידה מבוסס על אקסטרפולציות

סטטיסטיות .השיטה הפליאוהידרולונית מאפשרת את הארכת תקופת הנתונימ ע"י
מתיחתה אחורה במאות ואף אלפי שנים ובכך מאפשרת ניתוח תדירות שטפונות אמין יותר
שחשיבותו למטרות חיזוי ותכנון הנדסי גדולה במיוחד .במקומות בהם אין תחנות מדידה,

הנתונים הפליאוהידרולוגים המ המקור היחיד לנתוני זרימה .עדויות השדה הם משקעים
דקי גרגר )בנודל של חול עד חרסית( ,מסוג

,deposits slackwater -SWD

הנישאימ

כרחופת ברום השטפון ושוקעים באתרים מועדפימ בהם ישנה ירידה דרסטית במהירות

הזרימה כגון פתחי יובלימ ,התרחבויות של האפיק ,צל מכשולימ ועוד .כ"כ נעזרת השיטה
בסימני הזרימה האחרימ  indicators paleostage PSI -כגון קוים של עצי טריד וסילט.
או בתפזורת בתוך

ה,SWD -

ניתן לתיארוך

החומר האורגני המופיע כשכבה בגג הSWD -
ב ,14C -ונותן את זמן ההתרחשות של השטפון .אתרי המחקר הם קטעי נחל קניוניים
שבהם חתך הרוחב ותואי הזרימה של הנחל יציבים.
הפרמטרימ הגא ומטרים וההידראולימ הנמדדים מוזנים אל תוך תכנה הנדסית הידראולית-

,2-HEC

הפועלת עפ"י פרוצדורת  stepbackwaterוהמפיקה את פרופיל פני המימ

בספיקות שונות עבור גבהי מימ שונים.

בנחל צין )שטח אגו הניקוז כ 1400 -קמ"ר( שבו קיימים נתוני זרימה מ  40-שנות מדידה
בלבד ,שוחזרו  27שטפונות במשך  2000השנים האחרונות .ספיקות השיא שנמדדו בנחל

אינן עולות על  550מ"ק/שניה .ספיקות השיא המשוחזרות גדולות פי  3-2.5ומגיעות ל-
 1 500מ"ק  Iשניה .פיזור הארועים על ציר הזמן מראה התקבצויות של ארועי זרימה
בתקופות מסוימות ולעומתן תקופות בהן היו מעט שטפונות ,או כלל לא .בתקופות של
ארועי זרימה רבימ גמ עוצמת השטפונות גבוהה .תנודות אלו בין תקופות עתירות

שטפונות לתקופות עניות בשטפונות ,מעידות על שינויים במשטר ה הידר ולוגי העשויים

להעיד על תנודות אקלימיות.
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תוצאות ראשוניות

גנור., ,א 1פונר., ,ה 2פלד., ,י 2ברנר., ,ש 1קופלביץ ,א2.
 •1המכןן לחקר איכןת הסביבה ,בה/ס לרפןאה אןניברסיטת תל אביב

 •Zהמכןן הגיאולןגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירןשלים 95501
תרומת טעונת הירדן הנכנטת לאגם הכנרת הוערכה כ70.000 -

טון לשנה .מדידות אבק

שוקע שנערכו בשנות השבעים הצביעו על תרומה אטמוטפרית משמעותית הנכנטת
לכנרת.

העבודה הנוכחית מטכמת תוצאות ראשונות של מדידות אבק שוקע שנאטפו טביב הכנרת

במטרה להעירך כמותית את תרומת האטמוספרה .לשם כך הוצבו  16תחנות טביב הכנרת
ללכידת אבק שוקע.

מלכודות האבק נבנו במכון הגיאולוגי בהתאם להמלצות  .ASTMהן הוצבו בגובה של 2
מטר מעל הקרקע במקומות המרוחקים מזיהום מקומי ומעברים להולכי רגל .האבק השוקע

נלכד במים מזוקקים והצטבר במלכודות .מידי חודש האבק נאטף ומובא למעבדה .על מנת
למנוע ישיבה של ציפורים ותרומת הפרשתן ,נבנו כתרים משוננים טביב המלכודות .תכולת

האבק השוקע למרכיביו הכימיים והמינרלוניים נערכה למקטעים הבאים:

i. OR = Organic
ii. IWS = Inorganic Water Soluble:In our case this is calculated from the
chemical analysis of filtrate
 Cס iii. IWI = Inorganic Water Insoluble :insoluble matter after ignition to 450

= IWS + IWI

TN

= OR + IWI dried

TI

iv. 1N = Total Inorganic.
 =Total Insoluble.ח v .

= OR + IWI + IWS

arז

vi. TOT = Total Flux .

 Cס 4 at 110

מהתוצאות עולה כי התרומה השנתית של האבק האטמוטפרי }על טמך מדידות בחודשים
יולי עד נובמבר  (1992מהווה כ 130/0 -מכלל טעונת אשר מניעה לכנרת על ידי הירדן .כן

התגלה כי רק  46%מכלל האבק השוקע הם מינרלים בלתי מטיטים.
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מה ניתו ללמוד מניסויי המסה בקולונות על תהליכי בלייה
כימית בקנה מידה עולמי !
גנאור., ,י l , 2מוגויוו., ,ל.ח 3סולר., ,מ'.ג 2לסגה ,א.ס2.
 •1המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע 84105
Dept. of Geology & Geophys., Yale Univ., P.o. Box 6666, New Haven, CT •2
06511 USA
Inst. de Ciencias de la Tierra. Univ. Central de Venezuela. Caracas 1010-A, •3
Venezuela
ניסויי הדמייה של מודל המסה-הסעה של בוקסית עשירה בניבסית נערכו בקולונות
בתנאימ כדלקמן :טמפרטורה של  pH ,25°Cבטווח של  3.2עד  4.5ומהירויות זרימה של
 140עד  1050מטר/שנה.

במצב עמיד ,ריכוזי האלומיניומ ביציאה מהקולונה הושפעו

מהיחס אורד קולונה/מהירות זרימה )  (L/vבשלושה אופנימ (1 ) :עבור תמיסות שהרכבן
בכניסה לקולונה היה בטווח  pHשל  3.2עד  , 3.5ריכוז האלומיניומ השתנה ביחס הפור
למהירות הזרימה .יחס הפור זה משקף קצב המסה קבוע ,כשהרכב התמיסה רחוק משיווי

משקל )ביחס לראקציית ההמסה( (2 ) .סטייה מלינאריות מתנלה כאשר היחס  L/vנדול
מ 1.5x10-4 -מטר/שנה עבור ערכי  pHבתמיסה הנכנסת של  , 3.2וכאשר היחס  L/vנדול
מ 3.25x10-4 -מטר/שנה עבור ערכי  pHשל

.3.5

סטייה זו מעידה על שינוי בקצב ההמסה

לאורר הקולונה כתוצאה משינוי בהרכב התמיסה .שינוי זה מוסבר בכר שדרנת הרוויה של
התמיסה בחלקימ מסויימימ בקולונה מתקרבת לתנאימ של שיווי משקל (3 ) .עבור ערכי

 pHבתמיסה הנכנסת בטווח של  4.0עד  ,4.5ריכוז האלומיניומ ביציאה אינו תלוי ביחס

. L/v

אי תלות זו מוסברת בכר שמספיק ניבסית הומסה במהלד הזרימה דרד הקולונה כר

שהרכב התמיסה הניע לשיווי משקל ביחס להמסה של ניבסית.

התלות של הרכב הנהרות ,ברחבי העולמ ,בננר ) (runoffמהווה מאסף נתונימ בעל חשיבות
רבה להבנת שינויימ ניאוכימיימ בקנה מידה עולמי .בפרט ,המאזן העולמי של דו תחמוצת
הפחמן מושפע מצריכת  CO2עקב בלייה כימית של סיליקטימ ,המשתקפת בכמות הצורן
המומס בנהרות .ניתן לתאר את תהליר הבליה הכימית כתהליר המסה בקולונה ,שהנהר
הוא צינור היציאה שלה .מהשוואת תוצאות חישובי ההרכב הצפוי בנהר כפונקציה של הננר

לריכוזי צורן ברוב הנהרות העיקריימ ברחבי העולמ ,עולה שהרכב הנהרות אינו משקף
שיווי משקל כימי .ריכוזי הצורן מושפעימ מהקינטיקה של ראקציות מימ-סלע .קינטיקה זו
תלויה בתלות לא לינארית בדרנת הרוויה של התמיסה.
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היפוך בכיוון זרימת נחלים בשולי הערבה הדרומית כתוצאה
מהטייה טקטונית
גינת ,ח.

המבןן הגיאלוןגי ,מלבי

ישראל  ,30ירןשלים 95501

קי פרשת המלם המפרלד בלן אנן הנלקוז לש נחל חלון )הזורם ללם המלח( ובלן אננל

הנלקוז לש -

הנחללם הזורמלם לערבה הדרומלת עובר לאורך מצוק ההעתקלם בלן הר ברך ימעלה wחוות.

צפינה משם ,באזור שבלן מעלה שחרית ינחל שלטה מתרחק קו פרשת המלם ממצוק
ההעתקלם לכוון מערב .נחללם המצויים ממערב למצוק ההעתקלם מתנקזלם מזרחה לכלוון
הערבה.

הרכב ללתולונל של החליקלם בקוננלומרטלם הנחשפלם בשולל העריצלם הנוכחיים

יסטרוקטירות הזרלמה מלמד על כך שהנחללם שחורת ,נרופלת וקטורה המצויים בשילל
הערבה התנקזי בעבר מערבה.

הנחללם לעלין ישלטה ,המצייים צפינה ליתר ,זרמי אף הם מערבה ,לכליין נחל פארן ,ינקזי
שטחלם מעבר הלרדן המזרחל .העדולית לכך הם חלוקלם מנמטיים שמקורם בעבר בלרדן

שנמצאו בנחל לעלון ועמק סטרייק רחב בנחל שלטה ובתוכו קנלון בעומק  30מטר .נם נחל
חלון אללו התנקזו נחללם אלי זרם מערבה אל נחל פארן.
לפלכך שטחלם נרחבלם שהתנקזו בעבר מערבה ,לכלרון נחל פארן )רמשם ללם המלח(
מתנקזלם כלום מזרחה לערבה הדרומלת והמרכזלת .נודל שטח האנן "השבול" כלום נדל מנחל
שחרות ,לנחל נרופלת ,לבקעת קטירה ,נחל לעלון ,נחל שלטה ונחל חלון.

נראה שהשלנויים בכלוונל הזרלמה של מערכות הנלקוז ננרמו עקב הטייה טקטונלת קלה
לכלרון מזרח באזור שבלן מעלה שחרות ורכס מנוחה .כתוצאה מהטייה זאת שלנה נחל חלון
את מסליל זרלמתו בכ  90 -מעלות ולובללו בשולל הערבה הפכו את כלוון _זרלמתם.

את שלב ההטייה ,בו התהפך שלפוע האפלקלם מייצנלם פלארסוללם:בעו~י מספר מטרלם.

הפלאיסיללם התפתחי כנראה בשלב בי שלפיעל הנחללם התמתני עד.למצב ואפקל .כתוצאה

מהמשך פעללית ההטללה חלה התחתרית באפלקלם יחשלפת הפלאיסיללם.':: .

....

:.-

מניין מחשיפלם באזיר רמת נריפלת מאפשר לאפיין בפריט את השלבלם השינלם' של השבלרה

יההטייה שנרמי לבסיף להלפיך בכליין הנלקיז.
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בספרות חכמי ישראל

גינזבורג ,ד•
המכון הגיאולוגי ,מלבי ישרלא  ,30ירושלים 95501
בקעת גלנוסר נמצאת בצד מצפון-מערבל של למת הכנרת .על דלתה של הנחללמ ארבל

)חמאמ( ,צלמון ועמוד .בקעה זו היא פוריה מאד .בסבלבותלה לש שפע של מלמ ,הלא מכוסה
באדמות סחף שמקורן מבליית סלעי הבזלת שבסביבה .יש הקוראימ לימת כנרת "ימת
גינוסר" )אונקלוס במדבר ל"ד ,י"א; תרגומ יונתן ליהושע י"ג(. ,ז"כ בבראשית רבה ,ח"צ)

(:ב"כ "אמר רי ברכיה :כל חוף ימ של טבריה נקרא כנרת; ולמה הוא קורא אותה גינוסר?
רבנן אמרי" :גני שרימ" .גנימ פוריימ אלו באזור זה המ תוצאה מברכתו של יעקב אבינו
בספר בראשית ,ט"מ) (:א"כ "נפתלי אילה שלוחה" ,ודרשו במדרש תנחומא )ויחי(: ,ג"י "זו
בקעת גינוסר ,המבכרת פירותיה וממהרת כאיילה" .ובלשונו של רש"י שמ" :שהיא קלה
לבשל פירותיה כאיילה זו שהיא קלה לרוץ" .ובהמשך" :הנותן אמרי שפר" .במדרש תנחומא

(:מש) שמכבדימ מפירותיהמ למלכימ .ובתרגומ אונקלוס" :ואחסנתה תהי מעבדא פירין,
יהון מודן ומברכין עליהון" .כדברי אונקלוס גמ בתלמוד בבלי ,מסכת ברכות ד",מ) (:א"ע

"אמר רב אשי :באוכלי פירות גינוסר שנו"

-

רש"י" :פירות ארץ ימ כנרת חשובימ מן הפת".

על משנה מסכת מעשרות )גי ,זי(" :סוכת גינוסר" ,כותב רי עובדיה

מברטנורה" :

ימ גינוסר

הוא מקומ בארץ הגללל שפירותיו מרובימ וטובימ ויושביו עושימ סוכות ודרימ של כל זמן
הפירות".

יוסף בן מתתיהו ב"מלחמות היהודימ" )גי ,יי ,חי( מתאר את בקעת גינוסר" :אדמת הארץ

דשנה ולא יחסר כל צמח אדמה בה ,כל עצי פרי הגפן והתאנה נותנימ פרימ תשעה חדושימ
בשנה .יתר פרי העץ הולך ובשל זה אחר זה כל ימי השנה" .זו גמ הסיבה מדוע אין פירות
גינוסר בירושלימ

-

תלמוד בבלי ,מסכת פסחלמ )חי(: ,ב"ע "כדי שלא יאמרו עולי רגלימ"

אלמלא לא עלינו לירושלימ אלא לאכול פירות גינוסר בירושלימ

-

דיינו; ונמצאת עללה

שלה לשמה".
במרורות שצוינו בספרות חכמי ישראל ,מודגשת בעיקר העובדה שביכורי הפירות של
גינוסר המ גדולימ ,עסיסימ וקללמ בבישולמ .עובדה זו מרמזת על הקרקע הפוריה ,שפע

המימ והתנאימ האקלימימ של בקעת גינוסר .כלומ המטעימ במשק גינוסר מבוססימ על
ביכורי הדרלמ )בעיקר אשכוליות( ,בננות ,אבוקדו וגידול כותנה.
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ספקטרום תגובה מרעידות אדמה במפרץ אילת שחושב מנתוני
הרשת הסייסמית של ישראל
גיטרמו., ,י זסלבסקי., ,י שפירא ,א.

המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד• ,2286

חולון

58122

תקני בניה חדשים ,במיוחד אלה הנונעים למבנים בעלי דרישות בטיחות נבוהות ,מחייבים

ביצוע אנליזה דינאמית של המעמטים המתפתחים על המבנה בעת רעידת אדמה .לצורן זה
יש להתחשב בטפקטרום התנובה הטפציפי לאתר בו נמצא המבנה והוא תלוי נם במקור
רעידת

האדמה )מנניטודה ,מכאניזם ומרחק( .השיטה הנהונה בהנדטת מבנים היא

להשתמש בטפקטרום תנובה טטנדרטי מנורמל ל ,1g-אשר מתקבל מאנליזה של רישומים
של מדי תאוצה.

בישראל הצטבר מידע מ  16-רישומים של מדי תאוצה של רעידות אדמה במננטודות שבין
 4.0ל  5.2-שהתרחשו באזורנו מאז  .1979זה אינו מדנם מטפיק לפיתוח טפקטרום תנובה
אזורי ולפיכן הוטפנו נתונים מנזירה של טייטמונרמות )הטייטמומטר הוא מד מהירות(.
במפרץ אילת )למעלה

בהתבטט על רעידות האדמה שהתרחשו במרוצת חודש אונוטט 1993
מ  70-ארועים במנניטודות שבין  4.0ל  ( 5.8-שנקלטו בערוצים האופקיים בהנבר נמון
בתחנת ) TKMמכתש קטן() TNZ ,צור נתן( ו) ZTA -הר עצמון( ,חושבו עקומות
טפקטרום תנובה טפקטרום תנובה טטנדרטי מנורמל המיצנ את אופי הפעילות הטייטמית

במפרץ אילת ועבור מרחקים נדולים מ100-

ק"מ .טפטרום תנובה זה נראה לנו ישים

במיוחד למקרה של רעידות אדמה שישפיעו על מבנים נבוהים במרחק של  100ק"מ ויותר
מהמוקד.
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מידל מעבדה לשיקום אקויפר המזוהם בתרכובות אורגניות
נדיפות
גונן .,א גבירצמן ,ח.

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
חקר זה עוסק בבדיקת שיטה לטיהור מי תהום המזוהמים בתרכובות אורנניות נדיפות

כ (Volatile Organic Compounds

שמקורם בנפט ,בדלק ובממסים אורננים .שיטת

הטיהור מתבססת על שימוש ב"באר מנדפת".

מי התהום המזוהמים הנמצאים בסביבת

הבאר נשאבים לתוכה ,עוברים תהליך של טהור בזמן מעברם בצינור הבאר ומוחדרים חזרה
לאקויפר ע"י חלחול דרך האזור הבלתי רווי.

במהלך הסירקולציה של המים אל הבאר

והחלחול חזרה לאקויפר איכותם הולכת ומשתפרת.
השיטה נבדקה במודל מעבדתי נדול של אקויפר פריאטי המלא בחול קוורץ נס )בקוטר של

0.5 - 0.8

(.מ"מ

(. pumping

במרכז הדנם נמצאת באר השואבת מים בשיטת הזרקת אויר

) air lift

ישנו צינור צר המוכנס לבאר ומחדיר אויר אל מתחת למפלס מי התהום ויוצר

בועיות שעולות כלפי מעלה .כתוצאה מהפרשי צפיפויות בין עמודת המים מחוץ לבאר
ועמודת התערובת מים-אויר בתוך הבאר מתרחשת שאיבה.

התרכובות האורנני~ת הנדיפות עוברות מהמים לפאזה הנזית.

בזמן מעבר הבועיות במים

האדים הרעילים מוצאים

מהמערכת והמים המטופלים מוחדרים חזרה לאקויפר ע"י חלחול דרך האזור הבלתי רווי.

הבדיקות הכימיות של המים המזוהמים לאורך הניסוי נעשו בעזרת Gas
 Chromatographעם נלאי .FID
במהלך הניסויים השתמשנו בשלושה מזהמים שונים :תריכלורואתילן ,טולואן וכלורופורם.
לשבב הראשון נבדקה יעילות השיטה במצב עמיד ,כאשר אין זרימה .בשלב השני נבדקה
יעילות השיטה כאשר היתה זרימה אופקית בתוך דנם המעבדה .הנורמים המשפיעים על

יעילות הנידוף הם :ריכוז המזהמים ,מקדמי החלוקה של הנרי לאותם מזהמים ,טמפרטורה,
שטח הפנים הסנולי של בועיות האויר ,קצב עלית הבועיות ,אורך מסלול ההרמה ומידת
הספיחה של המולקולות האורנניות לסדימנטים.
ראינו שריכוז המזהמים ירד באופן משמעותי.

לאחר הרצת הניסוי במשך  48שעות

מסתמן שיעילות הטיהור תלויה בשלושה

נורמים עיקרים:

.1

שדה הזרימה באזור המושפע מהבאר :לאורך קווי זרם קצרים ,בין אזור ההחדרה לאזור

השאיבה ,היעילות רבה יותר מאשר לאורך קווי זרם ארוכים.
 .2מקדמי ספיחת המזהמים:

מולקולות שנספחות בקלות רבה יותר למוצק ,נעות לאט

יותר בתוך אזור ההשפעה של הבאר ,ולכן יעילות סילוקן נמוכה יותר.

 .3מקדמי נידוף של המזהמים :מקדמי החלוקה בין אויר למים ,כפי שמונדרים ע"י חוק
הנרי ,קובעים את המסה היחסית המסולקת ע"י בועיות אויר בזמן ההרמה בתוך הבאר.

ניסויים אלה מראים בברור שנידוף  VOCsבאקויפר מזוהם באמצעות ה"באר המנדפת" יכול
להוות שיטה לטיפול  in situבאתרים מזוהמים ולמניעת התפשטות זיהום באקויפר.
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מנגניני ההמלחה של אקייפר החיף כתיצאה של המבנה
המורפוטקטיני

גתץ ,ס  .,קתטוו ,י•
 ,MorphoprojectConsu1ting Groupחרוב מאיר נרק ,41/4 ,יורלשים 93803
איפיי ההידריגיאיליגי של אקייפר החיף קשיר בעיבדה של המצאית חתך טלעים קלטטיים;

אבני חיל ייחידית ביניים חרטיתיית הבינים את גיף האקייפר יחתך עבה של חרטיית ימיית
)תצירת יפי( מתחת .תצירה זי מהייה בטיט לאקייפר הפלייטטיקן יאמירה להפריד בין

אקייפר הפלייטטיקן המכיל מים מתיקים )  50-100מגכ"ל( לבין האקייפרים העמיקים
המכילים מים במליחית של כ 3,OOO -מגכ"ל יבעימק מגיעה המליחית ל 60,OOO -מגכ"ל
)גביהה ממי ים(.

באגפי המזרחי של מישיר החיף בשכבת החרטית של תצ .יפי מצייים "חלי נית" בהם נמצאי
רכיבים של מים מליחים .בקירבת החיף באקייפר הפלייטטיקן ,נהיג להטביר מציאיתם של
גיפי מים מליחים כתיצאה של חדירת מי ים כתיצאה משאיבת יתר )פן-ביני( .ברציעה

המרכזית של מישיר החיף ,נהיג לקשר את קיים האנימליית המליחית לקיים גיפי מים

פיטיליים שרידי טרנגרטיית ימיית קדימית ,אי שרידי מליחית אי לגינית עתיקית קבירית.
ישנם טימנים רבים כנון הרכב המלחים וחסימה לכוון הים ע"י יחידות חרטית .המרמזים על
אפשרות שהמלחה באיזור הטמוך לחוף הינה תוצאה של שאיבת מים מלוחים עתיקים
טטנננטיים .ולאו דוקא מי ים עכשויים.
המירפוטקטוניקה מצביעה באופן חד-משמעי על תנועות טקטוניות אנכיות אינטנטיביות

באזור .מחקרים אשר נעשו בשנים האחרונות מראים שמים מלוחים ארטזיים עילים לאורך

שברים וממליחים את האקויפרים העליונים המתוקים .לתהליך הזה לא יכולה להפריע
הימצאות שכבות של חרטיות תצורת חצבה בערבה .וחרטיות תצורת יפו באזור החוף.

שאיבת מים מאקויפר החוף שינתה באופן קיצוני את המשטר ההידרוניאולוני של מי
התהום באזור זה .הורדת המפלסים באקויפר הרביעוני הביאה להגדלת ההפרשים
הפוטנציאליים בין אקויפרים מלוחים תחתונים )מתחת לחבורת הטקיה( לבין האקויפר
העליון )רביעוני( של מים מתוקים .מצב זה נורם להגברה מהירה של זרימת מים מלוחים

מהעומק .דרך השברים אל תוך האקויפר העליון .קביעת "קוים אדומים" במקרים אלה

מחייבת ידיעה מדוייקת של יחטי המפלטים )נרדיאנטים( בין האקויפרים המלוחים
התחתינים לבין אלה העליינים המתוקים .על מנת לקבוע "קוים אדימים" באזורי הפרעות

טקטיניית יש הכרח להתחיל מיידית בעריכת מפית הידריניאולוניות ,הן מפות על פי
הנישאים הטפציפיים והן מפית כלליית ,בקנה מידה נדול .באזירים בהם מתבצעת השאיבה
ינצפית המלחה אינטנטיבית של אקויפר החיף יש הכרח לעציר מיידית את השאיבה .עד
לבדיקה של כל ההיבטים של תהליך ההמלחה .פעולה זי הינה הכרחית כייין שהמשך
השאיבה יביא לתהליך בלתי הפיך של המלחה יהשחתה של אקויפר חשיב זה.

23

הכנס השנתי,

החברה הגיאןלןגית הישראלית

1994

הדמייה פטרוגרפית באמצעות מיקרוסקופ אקוסטי סורק

גולו., ,ג 1שובאל.,ש 1,פיט ,ק2.
 •1קבוצת הפיסיקה והגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה ,רחוב קלאוזנר  ,16תל-
אביב

61392

 •2המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,אוניברסיטת קולג'

-

לונדוו

מיקרוסקופיה אקוסטית סורקת )  (SAMיכולה להוות נשר בין המיקךוסקופיה האופטית
המסורתית לבין המיקרוסקופיה האלקטרונית הסורקת .הדמייה פטרונרפית באמצעות

 ,SAMהפועל בשיטת העברה ) (. transmission

נערכה על דונמאות של סלעימ מנמתיימ

וסלעי משקע מישראל .הבדיקות כללו שימוש בטכניקה חדשנית המאפשרת קבלת הדמייה
ברמת רזולוציה נבוהה ביותר .טכניקה זו משלבת אפקטימ תרמיימ אשר נוסו לראשונה
במדידה מעין זו.

הניסויימ בוצעו באמצעות מיקרוסקופ אקוסטי סורק של אוניברסיטת קולני בלונדון.

ההדמייה האקוסטית התקבלה על ידי נביש TZP

מעורר שהודבק בראשו של מוט ספיר

מוארך ובקצהו נחרטה עדשה אקוסטית ממקדת .טיפת מימ יצרה את תווך הצימוד בין

חלל עדשת השידור האקוסטי והדנמ הנבדק .פני השטח האפקטיבימ שנסרקו באמצעות
ה-

SAM

היו

כ800-

מיקרון מרובעימ .תדר התהודה האקוסטי היה בן

40

מנה-הרץ

ומרחק המוקד של העדשה האקוסטית היה  1.7מ"מ.

התוצאות מעידות כי המיקרוסקופיה האקוסטית מאפשרת הדמייה פטרונרפיות טובה של

סלעימ .יכולת זו .נובעת מתכונתו הבסיסית של הSAM -

להבחין בין מינרלימ שונימ

המרכיבימ את הסלע .מדידות באמצעות המיקרוסקופ האקוסטי הסורק יכולות להצביע

על מבנימ פנימיימ בסלע ,אשר בשיטות מיקרוסקופייה אחרות עשויימ להיראות
להדניש את המארנ של

כהומוננימ .בסלעימ רב-מינרלים יכולה טכניקת הSAM -
הנבישימ ואת קוי המיתאר שלהמ .יתרה מכה  SAMעשוי להבחין ולזהות שינויימ בהרכב
לש נבישימ יחידימ ולהצביע על נוכחות איזור )  (zoningאו היכללויות )  (. inclusionsיתרון
בולט של ה SAM -נעוץ ביכולתו לחדור אל תוך מינרלימ אטומימ אופטית .תכונה זו ניתן
ליישמ בחקר בצרימ מתכתיימ )  (. ore depositsבסלעימ קרבונטיימ מנלה ה SAM -רנישות
לצורת הפיזור של מינרלימ נילווימ כמו מינרלי חרסית ,תחמוצות ברזל וסיליקה .מאפיין
נוסף של טכניקת ה SAM -נעוץ ביכולתו לחשוף צורות עדינות במאובנימ או לזהות
מיקרו-מיבנים ,כמו אואוליטים ,בפרט כאשר הם מכילים תחמוצות .באמצעות הנמכת

נקודת המוקד של האלומה האקוסטית אל מתחת לפני שטח הפנימ של הסלע )פעולה
שאינה אפשרית במיקרוסקופיה רנילה( ניתן לקבל הדמיות תלת מימדיות של מאובנימ

ומיקרו מיבנים .ליכולת זו משמעות רבה לצורך הנדרה וזיהוי של מיקרו-מאובנימ ואפילו

של מבנימ שרידיימ .ה ,SAM -כשיטת בדיקה אל-הרס ויכול לשמש בהצלחה רבה לדביקת
ממצאימ נדירימ ,כמו כלי-חרס עתיקים .למרות שטכניקת המיקרוסקופיה האקוסטית
הסורקת אינה מתימרת לספק אנליזה מינרלית ישירה של הדנמימ הנבדקימ הרי שתכולת

המינרלים שבסלע ניתנת להערכה ולקירוב סובים על פי חותמתמ האקוסטית.

22

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

1994

עדןיןת איזןטןפיןת לתהליכי סילןק סןלפאט מתמלחןת בתת
הקרקע ,תצןרת חלץ ,מישןר החןף הדרןמי ,ישראל

גבריאלי., ,א 1סטרינסקי., ,א 2שפירו., ,ב 3נילסו., ,ה 4איזינשטט ,זs.
 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים /ירושלים 91904
 .3המעבדה לאיזוטופים ,המרכז הלאומי לחקר הסביבה ,בריטניה
 •4המחלקה לגיאוכימיה ,אוניברסיטת גטינגן ,גרמניה
 •5המחלקה לכימיה אורגנית ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
התמלחות בתצורת חלץ בארבע שדות נפט במישור החוף הדרומי :חלץ ,כוכב ,ברור ונגבה,
המצויות במגע עם נפט בתת הקרקע מדולדלות בסולפאט יחסית לתמלחות המצויות

באותה תצורה ובמרחק של כמה מאות מטרים בלבד ושאינן במגע עם נפט .בשני סוני
התמלחות היחס  S04/C1נמון מהיחס במי ים .ובמי ים מאוידים בעלי מליחויות דומות.
מחקרים קודמים הראו כי התמלחות בתצורת חלץ ננזרו ממי ים שעברו אידוי בארוע

המסיני ,השקיעו נבס בעל הרכב איזוטופי של  ~ 34S '" 21.7-22.7%0בתצורת מבקיעים,
ונדדו למקומם הנוכחי .במחקר הנוכחי נמצא כי הנפרית בסולפאט בתמלחת השאריתית
בתצורת מבקיעים הינה בעלת הרכב איזוטופי של  .26.4 %0לעומת זאת הרכב הסולפאט

בתמלחות במנע עם נפט בתצורת חלץ הינו  ~ 34S = 35.4-59.0%0ואילו הH 2 S -
בתמלחות אלו בהרכב של  ~.34S '" 30-31 %0ריכוז הגפרית בנפט עומד על  2-3%0והרכבה
האיזוטופי כבד יחסית:

•13-15%0

התפתחות התמלחןת בתצורת חלץ שוחזרה בהתבסס על ריכוז הסולפאט ,על היחס
 S04/C1ןעל ההרכב האיזןטופי של הנפרית בסןלפאט ,ב H 2 S -ןבנפט .במהלן
ההתפתחות התרחשן הארועים הבאים:

)(1

אידו מי ים במסיניאן והשקעת נבס.

) ( 2שקיעת נבס כתןצאה מדןלןמטיזציה.

)  (3חיזור בקטריאלי של סןלפט.

שלבים )  ( 1עד )  (3הביאו לסילןק של כ 50% -מהסןלפאט המקור במי הים ולשינןי הרכבו

האיזוטופי מ ~34S '" 200/00 -לכ.260/00 -
)  (4נדידה מזרחה של התמלת השאריתית אל תצורת חלץ .חלק מהתמלחת בא במנע עם
נפט.

)  (5חזיור בקטריאלי של הסולפאט בתמלחות במנע עמ נפט שהביא לירידה נוספת ביחס

 S04/C1ןלעליה נןספת ב ~34S -בסןלפאט הנותר.
)  (6יתכן והיתה העשרה מישנית של הנפט בנפרית כבדה יחסית כתןצאה מראקציה עם

H 2S

ו-

S04

שבמים.
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 NMRוTDEM -

-

1994

שיטות חישה גיאופיסיות למטרות הידרולוגיות

גב., ,י  lגתדמו., ,מ Zרבינוביץ., ,ב Zרבינוביץ ,מZ.
 •1מכון בלאושטיין לחקר המדבר ,יחידה להדירולוגיה מדברית ,מדרשת שדה בוקר,

84990

 •2המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,2286חלוון 58122
ניסוי משולב של שתי שיטות גיאופיסיות .תהודה

ואלקטרומגנטית

• TDEM -

מננטית נרעינית

NMR -

יחד עם נתונים הידרוגיאולוגים מקידוחים בוצע לאחרונה

בנגב.

תהודה מגנטית נרעינית ) ,(NMRמשמשת כלי עזר חשוב ונפוץ במחקרים בתחומי הכימיה

והרפואה .לצרכים הידרולוגים נוסה לראשונה הרעיון הפיסקלי של  NMRב1982-
ברוסיה .מאז בוצעו בהצלחה מספר עבודות במקומות שונים בעולם ,ולראשונה בישראל,
במסנרת ניסוי זה .שיטת

הTDEM -

נוסתה בארץ במסגרת מספר מחקרים ונמצאה כשיטה

יעילה לאיתור הפן-הביני.

הניסוי בנגב בוצע בקרבת קיבוץ רביבים ,באנן נחל בשור ומטרתו היתה לאתר שכבות מים

רוויות בחתר של שכבות מילוי ואיאוקן ,עד לעומק של  100מי .הניסוי נערי בשתי
השיטות במקביל בארבע אתרי מדידה ,ובשני אתרים נוספים רק בשיטת

.TDEM

אימות

התוצאות הגיאופיסיות המפוענחות נעשה על ידי מדידה של מפלס המים בקידוח סמור
לכל אתר מדידה .בשני אתרים בהם לא היו קידוחים ,אומתו התוצאות לאחר חצי שנה,
בעת ביצוע

קידוחים.

תוצאות הניסוי הראו התאמה טובה בין מפלסי המים בקידוחים ,לבין עומק שכבת המים

העליונה שנמצאה בשיטת  NMRובשיטת  .TDEMיתרונות השימוש בשיטת ,NMR
בנוסף לעומק שכבות המים ,הן בהערכת עוביין ונפח המים הממוצע בכל אחת.
בשכבות סדוקות רוויות יתכן ולא ימצאו מים בעת קדיחה ,משום שהזרימה מוגבלת בעיקר

לסדקים ,וכל עוד לא יחצה המקדח את הסדקים לא יחדירו מים לבור הקידוח ,ואכן בשני
קידוחים באיזור הניסוי ,בהם הקשר בין בור הקידוח לסדקים היה מובגל .חדירת המים עד

להתייצבות היתה איטית .בניסוי הנוכחי נמצא כי במקרה כזה יש לשיטות התהודה
המגנטית הגרעינית והאלקטרומגנטית יתרון על פני קידוחים .משום שפיענוח התוצאות
מייצנ תא נפח נדול בהרבה מבור קידוח ומתאר באופן מיידי בזמן את העומק הממוצע

לשכבת המים בשדה .דבר זה הוכח על ידי מדידת המפלס בשני הקידוחים לאחר התייצבות
המפלס.

ניסוי זה הוכיח כי שילוב של שתי שיטות מחקר גיאו פיסיות בלתי תלויות יחד עם נתונים
הידרוגיאולוגים היה מולצח במיוחד ומכאן החשיבות הרבה שיש בשיתוף פעולה בין צוותים
של גיאופסיקאים והידרולוגים במחקרי שדה בתחום זה.
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תכבס תשבתי,

1994

חישוב התכונות ההידראוליות באגו כנרת

ברגלסון., ,ג 1נתיב., ,ר 1ביין ,ע2.

•1

מרכז סיגרם למדעי הקרקע והמים ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית
בירולשים,

רחובות 76100

 •2המכוו הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
לצורך סימולציה של זרימת מי תהומ לכנרת דרושימ ערכימ של הפרמטרימ ההידראולימ
)חדירות ,אגירות ,נקבוביות( של אקוויפרימ בסביבת האגמ .מבחני השאיבה שנעשו

בקידוחימ בקרבת האגמ לא מספקימ נתונימ מתאימימ לחישוב מהימן של תכונות אלו .רק

במהלך שישה מבחני שאיבה נמדדו שפילות בקידוחי התצפית ואלו היו מהירות וקטנות מדי
לחישובן של תכונות אלו .לא ניתן להשליך ערכימ שהתקבלו במעלה הזרימה )בקידוחימ
חזון ,כלנית ,או חוקוק( לאיזור האגמ ,שכן לשבוימ באיזור הבקע עשויה להיות השפעה על

הנקבוביות והחדירות .כתוצאה מכך נדרשות שיטות אחוות כדי לחשב את הערכימ של
הפרמטרימ ההידראולימ.

על סמך עקומי דעיכה של ספיקה )במעיינות וקידוחימ אוטזימ( ומפלסי מימ )בקידוחי

תצפית( חושבו התולכה והאגירות בעזרת המשוואה הבאה ): (Jacob, 1940

)l/to = 7t2T/(45L2
כאשר-

=to

פרמטר

דעיכה=5 ,

אגירות,

=L

מוחק מאיזוו

העשרה=T ,

תולכה.

האגירות הסגולית והנקבוביות חושבו גמ ע"י מדידות לחץ רצופות של מי תהומ

בקידוחימ ומשוואות של יעילות גאותית וברומטוית ) : (Jacob, 1940
T.E. =dP/('YwdH) = (pwg13p)/5s
B.E. ='YooadH/ dPa = ( Pw 'YN l3 w )/5s
באשו = T.E. -יעילות גאותית= B.E . ,יעילות בוומטרית = P ,לחץ באקוויפר =Pa ,לחץ
אטמוספרי =H ,גובה גאות 'Yoo ,ו 'Yooa -המישקל הסגולי וצפיפות של מי האקוויפר,
בהתאמה '  = 5sאגירות סגולית = l3 p ,דחיסות השלד המוצק = I3w ,דחיסות הנוזל=N ,
נקבוביות,

=g

גרביטציה.

נתוני הלחץ התקבלו מחישני לחץ שהותקנו בארבעה קידוחימ באגן·
ערכי המוליכות ההידראולית חושבו גמ בעזרת ערכי טריטיומ ופחמן  14-בעזרת המשוואה
הבאה

)K=LN/GT
כאשר-

=L

מרחק מאיזור העשרה,

 =Nנקבוביות=J ,
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מערת שורק,

בית שמש
בר-מטיוס,

.,מ1

~
א".וו,

.,א1

שש,

.,אZ

לתיץ,
j

ל•1

 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלבי ישרלא  ,30ירושלים 95501
 •2המכון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירולשים ,ירושלים 91904
מערת שורק מקבלת את מימיה ממימ מטאוריימ החודרימ דרר האזור הואדוזי ומגיעימ
למערה בשני מנגנונימ :א .מימ בטיפטוף איטי ורציף באמצעות נטיפימ .ב .טיפטוף מהיר

דרר סדקימ ונטיפימ בעונות הגשומות בלבד .שניהמ רווימ לקלציט והמ מכילימ פחמן

אנאורגני מומס ) (DICבריכוזימ הנעימ בין  5-11מילימול ,וריכוז  Caבטווח של 0.75-1.75
מילימולר .ערכי  513Cשל הפחמן המומס במימ נעימ בין  14.5%0 PDBל .-12-ההרכב
האיזוטופי ותכולת הפחמן המומס מצביעימ שספחו  CO2מהרקבובית שבקרקע והמיסו את
סלעי הסביבה הקרבונטיימ בדרכמ אל המערה .היחסימ המולריימ של  Mg/Caושל Sr/Ca
נעימ בין  0.5 - 2.0ו 0.5-2.0 *10-3 -בהתאמה .יחסימ אלה יחד עמ עדויות פטרוגרפיות
מראימ שחלק מהמימ מגיעימ למערה לאחר המסת גיר ודולומיט וחלקמ הגיעו למערה גמ

לאחר שהשקיעו קלציט )יחסי  Mg/Caהגבוהימ מ (. l -ערכי אלקליניות ו Ca2+ -במי
טיפטוף מהיר עשויימ להגיע לריכוזימ גבוהימ של כ  7.4-ולכ 2.5 -מילימולר בהתאמה

בתחילת עונת הגשמימ .בנוסף ,מי טיפטוף מהיר עשירימ יחסית במלחימ בעיקר בתחילת
החורף .תצפית זו ניתנת להסבר על ידי שטיפה ראשונה של מלחימ אשר הצטברו בקרקע
ובסדקימ בעונות השחונות .ההרכבים האיזוטופיימ של חמצן במי טיפטוף מהיר משקפימ

את ההרכב הממוצע של הגשמ ,והמ דומימ לזה של מי המעיינות באזור ) B180 = -6%0

 (. SMOWלמי הנטיפימ ערכי  B180דומימ בעונה הגשומה ,אלא שלאחר עונת הגשמימ
במהלר האביב והקיץ מתרחשימ תהליכי אידוי באזור הואדוזי הגורמימ לעלייה בערכי B180
עד דכי

:'.3.5-

ההרכב הכימי של מי הבריכות במערה משקף את הרכב המימ המניע אליהן ואת תהליכי
ההשקעה וההמסה .בריכות הניזונות בעיקר ממי טיפטוף מהיר משתנה מאוד .הן מתעשרות

במרכיבי הקרבונט ובמלחימ בתחילת עונת הגשמימ .לעומתן ,הרכב הבריכות הניזונות ממי

נטיפימ כמעט ואינו משתנה .יחסי  Mg/CaוSr/Ca -

בחלק מהבריכות דומימ לאלה של

המימ המגיעימ למערה .בבריכות ,בעיקר אלה הניזונות ממימ הגולשימ אליהן ,יחסימ אלה

גבוהימ יותר ,ומגיעימ לערכימ של עד כ  4.5-ו 4.5 *10-3 -בהתאמה ,וקיימת ביניהמ
תלות ליניארית חיובית .מכאן ברור שהמימ במערה עוברימ אבולוציה כתוצאה משקיעת

קלציט .בחלק מהבריכות יש סטייה מהתלות הליניארית בין יחסי  Mg/CaוSr/Ca -
הנובעת משקיעה רצנטית של ארגוניט ,קלציט עשיר מננזיומ ופרוטודולומיט .ערכי B180
בבריכות מקשפימ את הרכב המימ המניעימ אליהן .ערכימ מינימליימ מתקבלימ בשיאה של

עונת הגשמימ והמ עולימ בהדרגה לקראת סוף הקיץ .ערכי  5180במי הבריכות היו גבוהימ
יותר בשנת הדינומ הראשונה בכ. 5%o -ס .הבדל זה נובע מכר שההרכב בשנת הדינומ

הראשונה שיקף שנים שחונות .שנים גשומות גורמות לירידה בערר הממוצע של  5180במי
המערה .הבדלימ אלה באים לידי ביטוי בהרכב האיזוטופי של משקעי המערה ועשויים
לשמש ככלי לשיחזור הפליאואקלים באזור.
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הכנס השנתי,
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כיווני זרימה בבזלות על פי אנאיזוטרופיה של סוספטביליות

מגנטית ) (:AMS

תוצאות ראשוניות

בר., ,ג 1פלמר., ,ק 2הייןמ., ,א אהרון ,ל.נ1,
 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלבי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2המחלקה לגיאופיסיקה ,האוניברסיטה של מערב אונטריו ,אונטריו ,קנדה

 •3המכון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
סוספטביליות מננטית ] [Kמונדרת על ידי  M = [K] x Hכאשר  Mהוא המננסיות המושרית
בסלע ו H -הוא השדה המננטי המשרה של כדור הארץ .הסוספטביליות המננטית הינה
בדרך כלל אנאיזוטרופית ,כלומר שונה בכיוונימ שונימ בסלע .הסוספטביליות מבוטאת
כסנזור סימטרי מדרנה שניה )אליפסואיד( .בנביש בודד ,הסוספטביליות המקסימלית היא
בדרך כלל בכיוון הציר הארוך של הנביש .האנאיזוטרופיה של הסוספטביליות המננטית

) (AMS

בסלע נובעת מכיוון מועדף של מינרלימ מננטיימ אנאיזוטרופיימ ולכן עשויה

להצביע באופן ישיר על מרקמ הסלע נמ במקרימ שהסלע נראה איזוסרופי ברמה
המיקרוסקופית .כיוון מועדף של מינרלימ מננטיימ עשוי לנבוע מזרימה של מנמה ,מזרימה

של סדימנטימ ,או מדפורמציה טקטונית חלשה .מינרלימ מאורכימ מסתדרימ בדרך כלל
במקיבל לכיוון הזרימה ולכן הציר הארוך של אליפסואיד הסוספטביליות יקביל אף הוא
לכיוון הזרימה של המנמה בזמן התנבשותה .הציר הקצר יהיה בדרך כלל בניצב למישור
הזרימה )קיר הדייק או בסיס/ננ הזרמ( .לקבלת תוצאות אמינות בשיטת ה AMS -יש
צורך בבחירת סלע שדרנת האנאיזוטרופיה שלו נבוהה יחסית ובמדנמ סטטיססי נדול לש
דונמאו.ת

על מנת לבדוק האמ ניתן ליישמ את שיטת ה AMS -לקביעת כיווני הזרימה של בזלות
בארץ נערך סקר ראשוני ובו נבחרו מספר בזלות שזרמו באפיקי נחלימ או במדרונות הרי
הנעש שבנולן ,ואשר כיווני זרימתן משיקולימ מורפולוניימ בשדה היו ברורימ מא.ד כן

נדנמו דייקימ במכתש רמון ובתל ענול )ליד נבעת המורה( שכיוון התקדמותמ שוחזר על
סמך מבנימ בסלעי הסביבה .הדונמאות נמדדו באוניברסיטה של מערב אונסריו שבקנדה

ובמכון הניאולוני בירושלימ .מדידות הAMS -

הושוו לעדויות השדה.

זבבלת עין זיון שזרמה אל עבר עמק החולה באפיק נחל שכיוונו  281 0נמדד כיוון

סוספטביליות מקסימלית של 315 0

I

 ,0.4 0כלומר סוטה בכ

 35 0 -מהצפוי על סמך כיוון

הנחל .בבזלת עין זיון אשר זרמה מהר אודמ בכיוון  140 0נמדד כיוון סוספטביליות
מהצפוי על סמך עדויות השדה .במכתש רמון

מקסימלית של  ,32.5 0 I 1540סוטה ב140 -
נדנמ דייק בזלתי שכיוונו  3000וכיוון התקדמותו אופקי .כיוון הסוספטביליות המקסימלית
 6.8 0 I 308 0כלומר קרוב מאד לכיוון הזרימה הצפוי .בתל ענול נדנמ דייק בזלתי שכיוונו
 ;900כיוון הסוספטביליות המקסימלית הנמדד הוא  0870ו  .530לפי ה AMS -ניתן להעריך
שכיוון הזרימה בדייק זה אלכסוני .דרנת האנאיזוטרופיה בבזלות שזרמו בדייקימ נבוהה

באופן משמעותי מזו של זרמי המלת בגולן.
התוצאות הראשוניות הללו מצביעות על התאמה טובה למדי בין עדויות השדה וכיווני
ה AMS -ומכך על הפוטנציאל הגלומ ביישומ השיטה לשחזור כיווני הזרימה ומקורות
ההתפרצות של סלעימ וולקניימ במקומות בהמ עדויות השדה אינן ברורות דיין.
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סיבוב בלוקים בקמר הפריעה ,מזרח השומרון
בר., ,ג מימןו ,י.

המכון הגיאלווגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
הטור הסטרטינרפי הנחשף בקמר הפריעה כולל סלעים וולקניים וסלעי משקע מניל יורא
עד הווה .הקמר ,שכיוון צירו צפון מזרח ,מבותר על ידי שתי מערכות העתקים שכיוון
האחת צפון מערב ,והשניה )הצעירה יותר על פי שליב ועמיתיו,

- (1991

צפון צפון מערב.

מערכת ההעתקים בכיוון צפון מערב יוצרת סדרה של הורסטים ונרבנים .רוב ההעתקים

מונבלים לקמר הפריעה ואינם נמשכים צפונה מערבה או דרומה מזרחה לעבר קערי שכם
וסרטבה בהתאמה .מחקרים פלאומננטיים וסטרוקטורליים בשולי בקע הירדן בצפון ישראל
העלו כי סיבוב של בלוקים סביב צירים אנכיים או נטויים מהווה מרכיב חשוב בדפורמציה

)רון ועמיתיו ;1990 ,1984 ,היימן(. 1990 ,
אנליזה פלאומננטית ראשונית כללה סלעים וולקניים מניל קרטיקון תחתון בנלעין הקמר
ומגיל מיוקן באגפו הדרומי מזרחי .הדקלינציה המגנטית הממוצעת של הסלעים הוולקניים
מגיל קרטיקון תחתון סוטה בשיעור  22.6°:1:9.4°נגד כיוון השעון ביחס לכיוון הצפוי
בקרטיקון התחתון .האינקלינציה הממוצעת ,לעומת זאת ,דומה לזו הצפויה .מגמת הסטיה
דומה לזו שנמדדה באיזורי טבריה ,כורזים והחרמון ,אולם שיעור הסטיה שונה מאיזור
לאיזור .סלעי הבזלת המיוקניים מצביעים על כיוונים הדומים לאלו הצפויים במיוקן

העליון·
ניתן להסביר את התוצאות בשתי דרכים:
 .1סיבוב של בלוקים בצפון מזרח השומרון שהסתיים לפני המיוקן העליון.
 .2סיבוב של בלוקים עשוי היה להתרחש גם לאחר המיוקן אולם הוא היה מוגבל גיאוגרפית
ללב הקמר ,המבותר על ידי מערכת ההעתקים בכיוון צפון מערב ,ולא פעל באנפים.
העובדה שההעתקים בכוון צפון מערב מוגבלים לקמר ואינם נמשכים לקערים הסמוכים

לו משני צדיו תומכת בהסבר זה.

שני ההסברים שהוצעו מחייבים הסטות אפקיות ימניות על ההעתקים בכיוון צפון מערב.

עד כה לא נמצאה הוכחה ישירה להסטות כאלה .סיבוב הבלוקים נגד כיוון השעון מביא
להתארכות בכוון צפון מערב והתקצרות בכיוון צפון מזרח .התקצרות בכיוון צפון מזרח
מאפשרת להסביר את היווצרותו של עמק בית שאן ,והתארכות בכיוון צפון מערב

-

את

ההצרה של בקעת הירדן באיזור ויצירת המונוקלינות התלולות של קמר הפריעה בצפון
מערב ובדרום מזרח .הגבולות התוחמים את דגם הדפורמציה המתואר הם רצועות הקרטון
של חבורת הר הצופים במונוקלינות שמשני צידי הקמר.
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הכנס השנתי,

מגמטיזם מגיל טריאס מאוחר

-

1994

יורא מוקדם בדרום מזרח מכתש

רמוו
בר,

ג1.,

הייןמ,

.,א1

וינברגר,

12
.,ר ,

מסט,

.,א3

שרודו,

ג4.

 •1המכוו הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2המכוו למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
 •3המחלקה למדעי כדור הארץ ,אוניברסיטת ליברפול ,אנגליה
 •4בית הספר למדעי האדמה והביולוגיה ,אוניברסיטת ג'וו מורס ,ליברפול ,אנגליה
סלעים מנמטיים אינטרוזיביים ואקסטרוזיביים חשופים במכתש רמון .בדיקות ניל שנעשו
בעבר סייעו להבחנה בין מספר ארועים מנמטיים נפרדים ,כולם מניל קרטיקון תחתון.

לאחרונה נתגלו באיזור עין סהרונים .מ.צ.נ)

(1441/0022

מספר מחשופי בזלת השונה

בהופעת השדה מהבזלות הקרטיקוניות .הבזלת מסיבית וקשה יותר ובנינוד לבזלות

הקרטיקונית ,לא עברה כל החלפה .ההרכב הכימי הממוצע של הסלעים הוא ,Si02 46.8%
 ,Na20 2.7% ,MgO 10.2% ,CaO 9.3% ,A12 0 3 14%ו  ,K 2 0 0.7%-כלומר בתחום
הבזלת על פי הקלסיפיקציה של  (. 1986) Le Bas et al.הבזלת ממוקמת בין שכבות גבס
בחלק העליון של תצורת מוחילה )טריאס עליון( במספר מחשופים לא רצופים ,על פני
שטח של כ  400 x 400-מי .לא נמצאו סימני אפייה במנע העליון של הבזלת עם הגבס,
ולפיכן אנו מניחים זשהו קילוח בזלת )או מספר קילוחים( ולא סיל .הסלעים מראים מרקם
פורפירי

הבנוי מפנוקריסטים לש אוליבין לבדב בגודל לש  0.2עד  1מ"מ ,המהוים

 20% - 10%מהסלע.

שתי דונמאות ממחשוף אחד תוארכו בשיטת  40Ar/ 39Arהאחת במעבדה הגיאוכרונולונית
לש אוניברסיטת ליברפול והשניה במעבדת המכון הניא ולוני ,ושתי דוגמאות משני
מחשופים נוספים תוארכו בשיטות  K-Arבמעבדת המכון הניאולוני .הנילים שהתקבלו הם

207:t4

מ.ש) .במעבדת המכון הניאולוני(

ו  215:t5 -מ.ש) .במעבדת ליברפול( ,כלומר

טריאס מאוחר או יורא מוקדם .ההבדל בין התוצאות שהתקבלו בשתי המעבדות נובע

בחלקו מכיול שונה של סטנדרטים בינלאומיים .חישוב מחודש לניל שהתקבל בליברפול על
פי הסטנדרטים שבשימוש במכון הגיאולוגי נותן ניל של  212:t5מ.ש .עם תיקון זה )וגם

בלעדיו( התוצאות של שתי המעבדות נופלות בתחום השניאה.
מדידה פליאומננטית של הבזלות בוצעה על  12דונמאות משני אתרים .הכיוונים היציבים

בשני האתרים דומים זה לזה .מספר האתרים קטן בכדי למצע שינויים סקולריים ולכן לא

ניתן לחשב קוטב פליאומננטי ,אולם התוצאות הראשוניות מרמזות על כן שהאזור היה ",
ממוקם באותו זמן קרוב לקו המשווה.
שפכים וולקניים משתרעים בדרן כלל על פני שטחים נרחבים יותר מכמה מאות מטרים

רבועים ,ולכן יתכן שיימצאו נופי בזלת נוספים מניל זה ברמון או מחוצה לו על פני השטח
או בתת הקרקע .וולקניזם מניל זה אינו ידוע עד כה בדרום הארץ ,עם זאת ,הדמיון הכימי

והניל הדומה לוולקני אשר מצפון הארץ מצביעים על האפשרות שהם שייכים לאותה פאזה
וולקנית.
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הכנס השנתי,

1994

סקר תשתית ,מיפןי ןאיתןר באמצעןת רדאר )(GPR
בק., ,א רונו ,ע.

המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,%%86חולון 581%%
במהלו השנה האחרונה ביצע המכון למחקרי נפט וניאופיטיקה מטפר טקרי רדאר חודר

קרקע,Ground Penetrating Radar ,

במרחבי ישראל .מטרת חלק ניכר מהטקרימ היתה

לאתר ולמפות חללימ ותופעות קרטט באתרי בנייה כדי למנוע טיכונימ ועל מנת לתכנן
כדבעי את מפרט היטודות למבנה .בטקרימ אחרימ המטרה היתה למפות את מבנה המטעה
בכבישימ ובמטלולי תעופה במטנרת תוכנית שקומ רחבה הכוללת קידוחי נלעין ,קידוחי
תצפית ובדיקות יעודיות אחרות.

הטקרימ נערכו באמצעות רדאר מטפוט

SIR-10

תוצרת

,GSSI

ארה"ב .רדאר זה מאפשר

פיענוח תת הקרקע בהפרדה נבוהה בטווח עומקימ משתנה בהתאמ לטונ האנטנה ) 1 GHz

( 100 MHz, 500 MHz ,

ובהתאמ לתכונות החשמליות של התוור המטוקר .הטקרימ

שבוצעו במטנרת תוכנית שקומ כבישימ ומטלולי תעופה נערכו עמ אנטנה בעלת תדר של
 1 GHzהמאפשרת פיענוח חתר עד לעומק של כ 1-מטר ויכולת הבחנה בשכבות בעובי של
כ  10-ט"מ .כר ניתן להבחין בברור בעובי האטפלט מפני השטח ,מתחתיו באשר השכבות
המרכיבות את המטעה כולל תשתית המטלול מתקופת המנדט .ניתן להבחין היטב
בהשתנות מבנה השכבות בתת הקרקע ,בעובי משתנה של השכבות ובשנויימ לטרליימ

לאורו השכבות הבאימ לידי ביטוי בשנויימ בעוצמת האות האלקטרומננטי .קורלציה של
חתכי רדאר עמ ממצאי קידוחימ ובדיקות נוטפות כמו

 FWDוDCP -

מאפשרות למהנדט

הכבישימ תכנון מושכל של תוכנית שקומ המטעה.
טקרימ שבוצעו בהקשר עמ איתור ומיפוי תופעות קרטט נערכו באמצעות אנטנות

 500 MHzו 100 MHz -המאפשרות פיענוח חתכימ עד לעומק  3-4מטר ו 10-15-

מטר

בהתאמ .אותרו שנויימ בטיב הטלע לאורו החתר המעידימ על אזורימ המאופינימ בטלע

מטיבי וקומפקטי לעומת אזורימ בהמ מצוי טלע בלוי ,אותרו עורקי הזנה קרטטימ
ממולאימ בחרטית ,חללימ קרטטימ מפותחימ לכדי מערות ושברימ וטדקימ .מיפוי מוקדמ

של אתר בניה כמו מנהרה ,כביש או מבנה צבורי חשובימ בעיקר באזורימ הרריימ בהן
מתפתחות תופעות קרטט העלולות לטכן את יציבות המבנה ללא תכנון מוקדמ של מהנדט
הקרקע והקונטטרוקטור.

טקר רדאר מהווה אמצעי זול ,מהיר ויעיל יחטית לכל שיטה ניאופיטית חלופית ועשוי
לשמש כלי עזר חשוב בתכנון מיבנימ.
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גישת סטרטיגרפית
ישראל

הכנס השנתי,

-

1994

אירוע לליתוסטרטיגרפיה באיאוקו של

בנימיני ,ח.

המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע 84105
לפי הנישה הסטרטינרפית המקובלת שמות פורמלים מוענקים ליחידות סלע בעלי אחידות

ליתולונית אשר ,היו רציפות לפני ניתוק הסטרוקטורלי או הארוזיבי .חתכי הניר והקירטון
מניל איאוקן בישראל הינם בעייתיים ביותר לחלוקה ליתוסטרטינרפית ,בנלל ליתולוניות
החוזרות על עצמן ויחסי איצבוע מהירים .הבלדים בין יחידות ניריות אינם מובהקים ,ובין
יחידות קירטוניות עוד פחות .לכן קשה להנדיר יחידות על פי תכולתם הליתולונית בלב.ד
ההתקדמות בשנים האחרונות במחקר סטרטיגרפיה של

רצפים >(sequence stratigraphy

מעמידה כלים נוספים לרשותנו לצורך חלוקה ליתוסטרטיגרפית .לפי גישה זו ,רצפי
השקעה וגבולותיהם הינם תוצאת תנובת הסביבה הסדימנטרית לשינוייםאאוסט-

טיים ,אפירוגניים ,טקטוניים מקומיים ,או תרמליים .לית ולוגיות החוזרות על עצמן הן
תוצאה צפוייה ממערכת השקעה הנגרמת על ידי עליות וירידות יחסיות של גובה פני הים.
המחזור הבודד מובדל משכניו על ידי אירועים ,היוצרים את הגבולות.
את המחזור האיאוקני בישראל ניתן לראות כסדרת רצפים שהושקעו על מדף יבשת עתיק.
סביבת ההשקעה ועובי תת-היחידות מוכתב על ידי פליאוטופוגרפיה ,שינויים יחסיים
בגובה פני הים ,לחצים טקטוניים ,והיסטוריה מורכבת של שקיעת התשתית .חלוקה
ליתוסטרטיגרפית לפי הגנזה של הסלעים מתבססת על ידיעת היסטורית האירועים
המשפיעים על ההשקעה .מכל מקום ,שיוכן של יחידות סלע נסמך על דיוק הקורלציה בזמן.
הביוסטרטיגרפיה שימשה לקביעת רציפות לטרלית במחשופי הסלע האיאוקניים בבקעת
הידרן ובנגב ,למרות שזמן השקעתם אינו חלק מהגדרתם .בנוסף ,מחקרים חדשים ,מראים
כי ניתן למקם גופי סלע מגיל איאוקן בגלבוע ובשכם בתוך מסגרת ארועים סטרטינרפית

רגיונלית .בסופו של דבר ,איחוד ליתוסטרטיגרפי לש לסעי האיאוקן במרחב שלנו ניתן אולי
להשגה בכל מקום בו הליתולוגיה וסדר הארועים ידועים .שיטת ניתוח זו מצריכה הגדרה

מדויקת של המציינים הסטרטיגרפים ועיגונם בטבלת הזמן.
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הכנס השנתי.

1994

על הפער בין בסיס חבורת כורכר ובין בסיס אקויפר החוף בשרון
הדרומי

-

תוצאות סקר סייסמי בהפרדה נבוהה

בו-גיא., ,י גלעד ,ד.

המכון למקחרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,%%86חולון 581%%
השרות ההדירולוגי ,ת.ד•  ,6381ירושלים 91063
אקויפר החוף ,המווכב מן המשקעים הוביעוניים במישוו החוף של ישואל ,מספק כרבע
מצויכת המים השנתית בישואל .מספו וב של קידוחים חדוו לעומקים שונים בתוכו,

אולם רק מעטים הניעו לבסיסו .המידע מקידוחים אלו מראה כי אקויפר החוף מורכב
ממספו מחזווים של השקעה ,החופפים לתקופות ההתקוחות וההפשרה בוביעון .בעת
התקרחות וירידת מפלס מי הים שקעו חרסיות יבשתיות ובעת הפשרה והצפה הורבדו אבני

חול ניויות ימיות.
מזא שנות השלושים הציעו חוקרים שונים חלוקה סיסטמטית של הוביעון לחבווות

ופוטים על בסיס פציאלי .לעומת זאת ,מקובלת במשק המים חלוקה פונקציונאלית
המסמנת את תת-האקויפוים מ A -עד ס ,בסדו עולה עם העומק .הבדל הנישות הביא
לכך שבסיס האקויפר בהנדותו ההידוולונית אינו חופף לבסיס חבוות כורכו בהנדרתו
הסטרטינרפית .פוט ",ןד" המהווה את היחידה התחתונה של חבוות כורכר ,מוכלל
בחתכים ההידוולוניים כחלק מחבורת סקיה עקב הדמיון הפציאלי .קידוחי מים שהניעו

ליחידה זו הופסקו מחוסו ענין ,וכך חסוה אינפוומציה על בסיס חבוות כורכר וחלקה
העליון של חבוות סקיה.
חתכים סייסמיים בהפדוה נבוהה שנאספו לאחוונה בשוון הדוום-מעובי מצביעים על כך
שבסיס פוט "דן" הינו מחזיו סייסמי המשכי ובולט יותו מאשר בסיס תת -אקויפו ס,
הכולל את שכבת אבן החול הניוית הקדומה ביותו .ההופעה הסייסמית מיצינת ככל הנואה

את העובדה כי בסיס פרט "דךי הינו מישוו אי-התאמה רנירנאלי הקשור'לאחת הפאזות של
ירידת מפלס נלובלית בפלייסטוקן המוקדם .על אף הדמיון הפציאלי בין פרט IIדן" לבין
חבוות סקיה ,די בהבדלי צפיפות ומהיוות קלים עקב הבדלים בדחיסה כדי לקבל מחזיו
בולט.
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הכנס השנתי,

1994

דולומיט ואנקריט דיאגנטיים בתצורת זהר בצפון הנגב

בלום-לאוב., ,ר l , 2סטרינסקי., ,א 2אילוו ,א1.
 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
תצורת זהר שייכת לחבורת ערד מניל יורא .התצורה נפוצה בננב הצפוני בעיקר בתת

הקרקע וחשופה רק במכתש הקטן ובמכתש הנדול .העבודה הנוכחית עוטקת בשני הפרטים

העליונים של התצורה ,פרט ציה ופרט חלמיש .מטרת העבודה היא שיחזור התהליכים
הדיאננטיים השונים שהשפיעו על טלעי התצורה תוך ניטיון ליחטם להצטברות
ההידרוקרבונים בתצורה .השיחזור מבוטט על לימוד פטרונרפי ,מינרלוני וניאוכימי של
הצמנטים הדיאננטים השונים וכן איפיון איזוטופי שלהם באמצעות איזוטופים יציבים של
פחמן וחמצן.

55

דונמאות נלקחו ממחשופי המכתש הנדול והמכתש הקטן ומהקידוחים המפורטים להלן

)ממזרח

למערב( :

חלמיש , 1זהר

,5

זהר

,6

כידוד , 1רחמה

הידרוקרבונים )נז ונפט כבד( נוכחים בקידוחים

, 1A

חצרים

,1

וחלוצה

.2

זהר , 5זהר  6וקידוד .1

המרכיבים העיקריים בטלעים הם קלציט ,אנקריט ,דולומיט וקוורץ ,הנמצאים בריכוזים
שונים בדונמאות .הדולומיטים עשירים בברזל והונדרו כאנקריט .ניתן לחלק את הטלעים,
עפי הרכבם

ל3-

דולומיט/אנקריט

קבוצות עיקריות:

)( 2

המכילות למעלה מ-

)( 1

קרבונטים המורכבים לפחות

קרבונט חולי המכיל

50%

קוורץ.

10-50%

קוורץ

)( 3

~-%מ9

קלציט או

אבני חול קרבונטיות

ניתן למצוא מינרלים נוטפים בכמויות קטנות כמו:

פלדטפר ,נבט ,הליט ,קאוליניט ,המטיט ,גטיט ופיריט .בשני המחשופים הובחנו מגמות
שונות :אנקריט מופיע בעיקר במחשופי המכתש הקטן ,לעומתם מחשופי המכתש הנדול

ניריים לנמרי .אנקריט מופיע נם בפרט חלמיש בקידוחי

זהר  5ו.6-

במטפר דונמאות זוהו

שני טוני אנקריט השונים זה מזה בתכולת הברזל .אנקריטים אלו נובשו מתמיטות בעלות
הרכב שונה במהלך ההיטטוריה הדיאננטית .חוקיות הופעת הדולומיט והאנקריט עדיין
איננה ברורה.

ערכי  ~ 13ClDBבקלציט ובאנקריט הם :,4%oב oערכים המייצנים  CO2ממקור ימי .ערכי
 ~1 0SMOWשל הקלציט נעים בין  +13%0ל .+31%0 -ערכי  ~180הנמוכים ביותר נמדדו
עבור קלציט מקידוחי זהר  5וזהר  6וערכי  ~180נבוהיםנמדדו עבור קלציט מהאזור
הדרומי )מחשופי מכתש נדול ומכתש קטן וקידוח רחמה  (. lAערכי  ~180של האנקריט
נעים בין  +21 %0ל  .+38%0-בדומה לקלציט ,הערנים הנמוכים נמדדו עבור אנקריט
מקידוחי זהר  5ו  6-וערכים נבוהים שייכים לאנקריט ממחשופי המכתש הקטן .הערכים
הנבוהים שנמדדו למינרלי הקרבונט במכתש הקטן יכולים להעיד על השקעת הצמנטים
בטמפרטורות נמוכות יחטית כאשר המכתש הקטן היה כבר קרוב לפני השטח  ,וממי חללים
עשירים ב_ .180הערכים הנמוכים בקידוחי זהר  5וזהר  6מעידים על שקיעה בטמפרטורה
נבוהה יותר )עומק קבורה נדול יותר( ואולי נם בנוכחות מי חללים מדולדלים ב_.180
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הדמיות של נתוני  TMלתמנע ופינו ושל נתוני  GER-IIלמכתש רמון
בייט ,מ,.ג הנקל., ,י 2גרקו ,ר3.

 •1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 •2המחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת מינכו

•3

המכון לפוטוגרמטריה ,אוניברסיטת קרלסרואה

נתוני ה TM -אשר נמדדו ב  4-ליולי  1984עובדו עבור אזור באר אורה

-

בקעת תמנע

בדרומ ישראל ואזור פינן בדרומ ירדן.
שיטות שונות לעיבוד הנתונימ בשילוב עמ מדידות הספקטרומ של האור המוחזר במעבדה
והכרת הגיאולוגיה אפשרו הצגתמ של הדמיות יחודיות .הדמיות אלה שימשו לעזר בהצגת
מודל סטרוקטורלי באזורימ אלה הממוקמימ בשולי בקע ימ המלח ומצפון לשברימ של
התמד ופינן.

שימשה לתמצות

אנליזה סטטיסטית רבת משתנימ ) (PRINCIPLE COMPONENT
הנתונימ ושיפור היחס בין הסיגנל לרעש בנתונימ המולטיספקטרליימ של 64) GER-II

ערוצימ( אשר נמדדו במכתש רמון .שילוב עיבוד זה עמ בחינה חזותית של נתוני כל ערוץ
אפשרו הגדרתמ של יחידות מיפוי ואלמנטימ סטרוקטורלימ וזאת למרות איכותמ הירודה
של הנתונימ.

זכ

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי 994 .ך

תארוך מרופולוגי של מדרונות שבירה בערבה הדרומית והשוואה
לתיארוכים בטכניקות אחרות
אנלז., ,י 1אמית., ,ר 1הריסןן., ,ב.ב Zפןרת ,נ3.
 •1המבןן למדעי בדןר הארץ ,אהןניברסיטה העברית בירןשלים ,ירןשלים 91904
Geosciences, New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, NM •2
87801, USA
 •3המכון הגיאולוגי ,למבי ישראל  ,30ירושלים 95501
נבכנה אפשרות השימוש בתארוך מורפוךוגי לקביעת הגיל של מדרונות של שברים וטרסות

וכן כבלי בתארול יחסי בערבה הדורמית .אזור שהינו ארדיי קימון .שיטה גיאומורפולוגית זו
מתבססת על ההבחה ששיבוי מורפולוגי של מדרון כבייל היבו תהליך דיפוזי .כמו כן ובהמשך

למחקרים קודמים הוערכה החשיבות היחסית של קביעת שיפוע מהדרון התחילי ושל קבוע
הדיפוזיה של מדרובות אלוץ התברר שהמודל הדיפוזי לשיבוי מורפולוניית המדרובות מצליח
לשחחך לקברצרת שרבות מדרובות השובימ אך במעט בנילמ )לפי סדר הווצרותם שביקבע
בצררה בלתי תלריה על פי היחסימ הסטרטיגרפיימ בשדה( .יכרלת זאת מלמדת על כשר
חיזרי של התאררך המררפולרני .מבתמאה למחקרימ קודמימ התברר שחשיברת השיפרע

התחילי במרכה יחסית לחשיברת הרבה של קביעת מקדם הדי פרזיה .שימרש בטררח רחב
יכסית של מקדמי דיפרזיה שהותער לאזור הנגב בעבר הראה שהשבר מהסרים שנבחן היבו

מניל הפליסטרקן המארחר .הארכה זר דרמה להערבת הניל של ארתו השבר שניקבע על פי

שיטרת ניארמררפרלרניות רדרנת התפתחרת הקרקערת על נבי המפלסימ האלוביאליים
השבררימ .שמרש בטרוח צר ירתר של מקדמי דיפוזיה )  (0.0002-0.0003הראה הערכת ניל של

 50,000עד  17,000שנימ לפבי הירם .נילימ שבקבער לאחררנה .בשיטת Optically
) •Stim.ulated Luminescence (OSLהראו שגיל השבירה היבר  32,000עד  40,000שבימ.
קביעה לבתי תלריה זו של ניל השבר מאפשרת אימרת ברסף של מקדמי הדיפוזיה שהשתמשבו
בהם להערכת ניל השבירה .ההסכמה לנבי ניל השבירה שניקבע על ידי שלש השיטרת
והשילוב של שלשתן מאפשרימ לקברע ביתר ודארת את זמן החזרה של שבירה על בגי השבר

הספציפי .את הזמן שעבר מאז השבירה האחררבה ולהעריך את הפעילות הסייסמית באזור
על פני טווח זמן ארוך יחסית .מהערכות הנילימ על פי שלש השיטות וקביעת עוצמות

הזריקה ביתן להעריך שהעוצמות של רעידות האדמה הקשורות בשבר שנחקר השתנו עם
הזמן .המנביטודה המקסימלית לא הגיעה ל .7.5 -בפליסטקון המאוחר עצמת רעידרת

האדמה המקסימלית היתה עד  7ולאחר מכן .כביראה בתחילת ההולוקן .עצמתן ירדה לכ .6-
לשימוש מינימלי .המודל הדיפרזי של שיבוי המררפרלוניה של מדרונות שבר מספק הערכה
ראשובית של ניל השבירה אפילו באזרר ארידי קיצון .שיטה זו שימושית כאשר שיטות

אחרות קשות לביצוע וצורכות זמן ומאמצים מררבימ ויקרימ .שיטה זר שימושית כאשר
שיטות אחרות קשות לביצוע וצורכות זמן ומאמצים מררבים ויקרימ .שיטה זו איבה

מחליפה את השיטות האחרות במקרים בהמ נידרש ידע ספציפי לנבי מספר אירועי שבירה.
נילם ועו צמתם.
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השימוש בקרקעות ובמשקעים קולוביאליים בניתוח ארועים
טקטוניים צעירים

אמית ,ר  1.,הריסון., ,ב 2אנזל ,י 1.,פורת ,נ3.
 •1המחלקה לגיאןגרפיה פיסית ,האןניברסיטה העברית בירןשלים ,ירןשלים 91904
 N.M•.2סGeosciences, New Mexico Institute of Mining and Technology, Soco ,rr
87801, USA
 •3המכון הגיאלןגי ,רחוב מלבי ישראל  ,30ירושלים 95501
הערכת סיכונים סיסמיים באזור טקטוני פעיל מחייבת ניתוח מפורט של שלבי פעילות

ושלבי רניעה טקטונית בשברים קיימים .בניתוח שברים השוברים חומר סדימנטרי בלתי
מלוכד משתמשים כיום בשתי שיטות עיקריות :א .שימוש בקרקעות ככלי לתיארוך יחסי,

להערכת משך תקופות רניעה טקטונית ולזיהוי אפיזודות של השקעת סדימנטים לאורך
מדרון השבר .ב .ניתוח אופי תהליך הקולוביאציה לאורך שברים בהשוואה לתהליך המאפיין

מדרונות טרסות שלא נוצרו כתוצאה משבירה .השימוש בשיטות אלה הולך ונדל במחקרים
אשר ענינם ניאוטקטוניקה זאת בעיקר מפעת החסר הקיים בחומר בר תיארוך המתאים

לבדיקה בשיטות רדיומטריות באזורי אקלים צחית קיצון.
בערבה הדרומית ,במניפת הסחף של נחל שחורת החצויה ע"י שברים צעירים ,נותחו

והושוו מדרון שבר ) (fault scarp
טרסה ) (terrace scarp

מסונ

multiple event -

השובר מפלס אלוביאלי ומדרון

של אותו המפלס בצידו הלא שבור .קיים הבדל ברור בתהליכי

הקולוביאציה והפדוננזה תוך כדי התפתחות מדרון השבר לעומת התפתחות מדרון
הטרסה .מספר רב של יחידות קולוביאליות זוהו לאורך מדרון השבר בעוד שרק שתי
יחידות מרכיבות את הקולוביום לאורך מדרון הטרסה .היחידה הקולוביאלית לאורך מדרון

השבר בעלת צורת משולש בעוד שהיחידות לאורך מדרון הטרסה הינן קעורות בצורתן.

לאורך מדרון הטרסה מתפתחות קרקעות צוברניות המעידות על תהליך השקעה רציף
בעוד שמדרון השבר מאופיין בהשקעה אפיזודית הנורמת לקבורת קרקעות אשר התפתחו
יבן ארוע השקעה אחד למישנהו .הקרקעות וההרכב הסדימנטרי של הקולוביום לאורך

מדרון השבר מורים על תהליך קולוביאציה אפיזודי הנובע ממספר ארועים טקטוניים.
לאורך מדרון הטרסה הקרקעות וההרכב הסדימנטרי מורים על ערכי סחיפה נמוכים ביותר.
מהשוואת הנילים היחסיים אשר התקבלו תוך כדי שימוש בקרקעות לנילים אשר התקבלו
בשיטת תיארון ה OSL -ומבדיקת מודל נסינת מדרונות שברים מסתבר שניתן להשתמש

בקרקעות להערכת ניל מפלסים שבורים ולהערכה מקסימלית של ניל מדרון השבר ואורך
תקופת החזרה של ארועי שבירה.
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הכנס

השתני1994 .

דיאטומיאות ,פורמיניפרים ואוסטרקודים בתצורת עובדייה

)עמק הירדו( ומשמעותם הפליאואקולוגית

לאמוגי-לבין., ,א 1סימן-טוב., ,ר 1רחנפלד., ,א 1דברד.% ,א
 •1המכון הגיאלווגי ,רחוב למבי ישלאר  ,30ירולשים 95501
 %.אוניברסיטת קלדו ברנדר  -ליון  ,1דש'  11בנובמבר  ,%7-43וילרןב  ,696%%צרפת
באתר עובדייה שבעמק הירדן הצטברו סדימנטים של שולי אנם פלייסטוקני עם ממצאים
של התרבות האשלית הקדומה ופאונה עשירה של בעלי חוליות וחסרי חוליות .המאובנים
המיקרוסקופיים נלמדו בשני חתכים נבחרים .מבין הפורמיניפרים ,נמצאו רק

 beccarii tepidaוparkinsoniana -

.ןC

Ammonia beccarii

Ammonia

בבסיס המחזור האנמי

התחתון )  (. Liדיאטומיאות נמצאו בשכבות התחתונות ובשכבה העליונה של •Li
אוסטרקודים נמצאו לבל אורך החתך .בבל אחת מהקבוצות ,דיאט ומיאות ואוסטרקודים,
זוהו שני מאספים ברורים המעידים על מליחויות שונות .מאסף  1המייצנ מים מתוקים
ויתכן אף אוליגוהליניים )מליחות קטנה מ-

(5%0

ומאסף  2המייצג מים מזוהליניים

)  (. 5-30%0ה  Ammonia spp• -נמצאו בטווח המזוהליני בלדב .על-פי ממצאי המיקרו-
מאובנים ,שקע הפרט התחתון )  (Liשל תצורת עובדייה באגם מים מתוקים באשר בשלב
המוקדם ובשלב המאוחר שלו שררו תנאים מזוהליניים .הפורמיניפרים הפליאונניים

שנמצאו בבמות גדולה בחלק האמצעי של המחזור האגמי התחתון ,מצביעים על פעילות
פלוביאטילית ניכרת ,שהביאה בנראה בעקבותיה לעבירות בזו שמנעה קיומן של
דיאט ומיאות.
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תופעות וולקניות בגופים הקוורץ-סייניטיים של גבנונים ושן
רמון

איתמר., ,א שגב., ,ע פלץ ,ס.
המכון הגיאלווגי ,רחוב מלבי ישראל  ,30ירושלים 95501
נופי הסלעימ החמוצימ בנבנונימ ושן רמון ,שבמכתש רמון ,נחקרו בעבר והוצע לראותמ
כמחדרימ .לאחרונה נתבררו עובדות חדשות העשויות להצביע על כר שלפחות חלק מן
הסלעימ הבונימ את הנופימ הללו המ וולקניימ אשר נוצרו כתוצאה מהתפרצות ו/או
זרימה של לבה על פני השטח.

הנוף המנמתי החמוץ ,המשוכב בנבנונימ ,אשר הונדר בזמנו כסיל ,נמצא במבנה טיפוסי של
זרמ לבה כלהלן :בסיס מרוסק וברקציוזי )הן מעל סלעימ סדימנטרימ והן מעל מחדר קוורץ

סיינייטי קודמ( ,אזור ביניימ במבנה עמודי וננ וזיקולרי .המנע של נוף זה מול קיר של
סלעימ סדימנטריימ טריאסיימ נראה כמילןי של תעלה ולא נמצאו עדויות ליחסי חדירה.

נראה על כן שנוף זה נוצר מלבה שזרמה בתוואי קרקע נמו,ן נתקלה בקיר של סלעימ
סדימנטריימ ונעצרה .נמצאו נמ עדויות פטרונרפיות למקור וולקני כמו :וזיקולות נדולות
ומעונלות שנוצרו כתוצאה משחרור נאזימ ,פרנמנטציה פולימיקטית של הסלע הקוורץ-
סייניטי וליכודו מחדש ע"י מסת אמ זכוכיתית שעברה לאחר מכן דויטריפיקציה.
ןשב רמון התופעות מנוונות ויותר מסובכות ,במקומות נתנלו נופימ מרןסקימ ובהמ
פרנמנטימ פולימיקטיימ ,בחלקמ אף שונימ מסלע הסביבה הקרוב .בחלקמ נמצאו נבישימ,

לעיתימ מרוסקימ ,מלוכדימ במסת אמ דקה מאד שבחלקה היא זכוכיתית וחלקה עבר

דויטריפיקציה .סלע זה הונדר עתה כ .CRYSTAL-LITHIC-TUFF -בנלעיני קידוחי סקר
שנעשו בשן רמון נמצאו סלעימ אדומימ ,פריכימ מאד ורכימ הנראימ כאדמה פוסילית.

לחלק מהסלעימ הפרנמנטריימ הופעה שכבתית כשל טופימ ואנלומרטימ .לעומת זאת
נמצאו סלעי פרנמנטריימ בנופימ מאורכימ ,תת-אנכיימ ,הנראימ כטופיזיטימ וזאת לאורר

קו ישר או מענלי הנראה כשריד של סדק התפרצות )ON FISSUREח(.ERUP
שי כמובן צורר לבחון את השאלה :האמ הסלעימ הטריאסיימ הנובלימ בנופימ הללו
בנבנונימ היו חשופימ בזמן הקרתיקון התחתון

) 124-128

.(,ש.מ העת בה עוצבו הנופימ

הנחקרימ .עבודות קודמות הראו בזלת וכן קנ"ל ערוד המונחימ על סלעימ טריאסיימ
דומימ ב  500-מ' מזרחית למחשוף בנבנונימ ולכן תיתכן נמ האפשרות שסלעימ וולקניימ
חמוצימ מונחימ על סלעימ טריאסיימ.
בשן רמון נמצאו מנעי חדירה ברורימ של סלעימ מנמתיימ היפאביסאליימ עמ סלעי
הסביבה ,אר נמצאו בו נופימ של טופיזיטימ ,טופימ וכנראה אדמה מאובנת.

לדעתנו שן רמון הוא קומפלקס פלוטוני-וולקני בו נחשפימ סילימ ומחדרימ קטנימ בצד
סדקי התפרצות וולקניימ וסלעימ וולקניקלסטיימ מסונימ שונימ .נראה על כן שבנוסף

למנוון הופעת הסלעימ הבסיסיימ במכתש רמון )אינטרוזיות ,סילימ דייקימ ,לבות וסלעימ
וולקניקלסטימ( מצויימ ברמון נמ מנוון רחב יותר של סלעימ חמוצימ ,ובנוסף
לאינטרוזיות מסונימ שונימ יש נמ סלעימ חמוצימ ממקור וולקני.
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המפה הגיאולוגית של הסלעים הפרקמבריים בדרום-מערב סיני
אייל., ,מ 1ןןזנסנסקי., ,ן 1בו-תןר ,י.ג
 •1המחלקה לגיאןלןגיה ןמינרלןגיה ,אןניברסיטת בן-גןריןן בנגב ,באר-שבע 84105
 •2מכןן סקריפס לאןקינןגרפיה ,האגף למחקר גיאןלןגי ,לאיןלה ,קליפןרניה ,ארה"ב

המפה הניאולונית של הסלעים הפרקמבריים בדרום-מערב סיני כוללת את השטח שנמצא

מזרחה למישור הקע ,ואת הבלוקים של ניבל אבו-דורבה וניבל ערבה לאורן מפרץ סואץ.
השטח הממופה מכיל סלעים המייצגים את כל השלבים העיקריים בבניית המסיב הפרקמברי
בסיני.

שלב קשתזת האיים ) .( :=820-580ש.מ מיוצנ על ידי הסלעים המטמורפיים של חבורת פירן
באיזור נחל סולף ,בחלקים התחתונים של נחל שידיק ונחל איסלה ,ובגיבל ערבה .הסלעים

המטמורפיים

כוללים מטסדימנטים של צפחות נציץ וכלוריט ,קלק-סיליקטים

וקוננלומרטים ,וכן אורתוננייסים של נרניט ודיוריט המייצגים שרידים של ארבעה
פלוטונים.

שלב הקראטזניזציה ) 620-580

=:

(.ש.מ מיוצג בעיקר על ידי פעילות מנמתית קלקאלקלינית

רחבת היקף ומעט סדימנטים .תצורת רוטיג השייכת לחבורת פירן חשופה בין הדייק
הטבעתי של כתרינה לבין פלוטון כתרינה .היא מורכבת מזרמי לבה ופירוקלסטים חמוצים
עד בינוניים לחילופין עם קונגלומרטים וארקוזות .הסלעים הפלוטוניים הבונים את רוב
שטח המפה הרכבם נע מנברו ועד נרניט והם שייכים ל 13-פלוטונים שונים .מקרה מיוחד
מהווה הקומפלקס של חיברן-מיער המשתרע על שטח מעל  200קמ"ר ,ובנוי מתערובת של

סלעי דיוריט קדומים החדורים על ידי נרניט.

השלב האינטרא-קדאטזני ) 580-540

=:

(.ש.מ מיוצג על ידי מגמתיזם אלקליני .שלב זה

מיוצנ בעיקר על ידי קומפלקס הדייק הטבעתי של כתרינה הכולל את הסלעים הוולקניים
של תצורת ניורניוניה השייכת לחבורת כתרינה ,את הדייק הטבעתי ואת פלוטון כתרינה.
כמו כן שייכים לשלב זה הסלעים הוולקניים בניבל אבו-דורבה והפלוטונים של צחרה
וסרבל הבנויים מאלקלי-נרניט.

המפה המפורטת המאפשרת להראות גם את הופעתם של למעלה מ  200-דייקים שחולקו
לשתי קבוצות:

(1

דייקים חמוצים,

(2

דייקים בינוניים ובסיסיים .הדייקים החמוצים

יוצרים ארבעה נחילים נדולים :הנחילים של אבו-דורבה ושל ווירקה כיוונם ,70°--80° NE
נחיל תימן כיוונו  ,60°-65° NEונחיל מיעך כיוונו  .40°-50° NEהדייקים החמוצים
והבסיסיים מפוזרים בצורה הרבה יותר אחידה ,לרוב הם מופיעים בקבוצות קטנות
ולעיתים הם מופיעים יחד עם הנחילים החמוצים .בדרן כלל הם חוצים את הדייקים
החמוצים ,כיוונם משתנה מצפון-דרום לצפון-צפון-מזרח ולצפון-מזרח ,ואורכם מגיע עד
ל 12-ק"מ.
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תנןדןת בכיןןן שדה המאמצים בסמןך לבקע ים המלח מאז
המיןקן האמצעי
אילי ,י.
המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בו-גוריוו בנגב ,באר-שבע

84105

טרנספורם ים המלח מהווה את אזור התפר שבין הלוח האפריקאי ללוח הערבי ויחד הם
נוחתים מתחת ללוח האירופאי .תנועת הלוחות הללו נורמת למעוות פנימי שלהם ,במיוחד

בסמור לטרנספורם .מבנים ניאולוניים שנצפו בשדה מצביעים על שני משטרי מעוות
בסמור לבקע( :ך) התקצרות בכיוון מע'-צפ'-מע' והתארכות בכיוון צפ'-צפ'-מז '.מעוות

זה קשור לשדה מאמצים חלש בו התפתחה הקשת הסורית
ונמשו עד למיוקן האמצעי.

) (2

)(, SAS

אשר החל בטורון

התקצרות בכיוון צפ'-צפ'-מע' והתארכות בכיוון מז'-צפי-

מז '.מעוות זה קשור לשדה מאמצים לאורו בקע ים המלח )  (DSSשהחל במיוקן האמצעי,
נמשו להווה ומהווה ביטוי לפתיחה של ים סוף.
למרות האבחנה הברורה בין מבנים התואמים את  SASלאלו התואמים את  DSSנמצא כי

מבנים תואמי  SASלא חדלו להתפתח במיוקן האמצעי אלא ממשיכים להווצר עד להווה
)למשל :דייק עין יהב; שברים בנלבוע ומרבית השברים בכיוון מז'-מע' בנליל( .בכמה אתרים
נמצא כי מבנים התואמים את שני משטרי המעווה חוצים זה את זה.

שולמן )ך  98ך( הסביר תצפיות דומות בנולן )קוי פליטה פלייסטוקניים בכיוון צפ'-צפ'-מע'

ו -מעי-צפי-מעי( על ידי שינוי עם הזמן של שדה המאמצים הרניונלי "המוכתב על ידי מצב
המאמצים בתפיחה התרמית העולה ויורדת בתור האסתינוספירה הנעה אופקיתי '.תצפיות
לשינוי בכיוון ההתקצרות

דומות באזור הנלבוע יוחסו על ידי )Hatzor & Reches (1990
מצפי-צפי-מע (DSS ) ',למע'-צפ'-מע' שהינו ניצב לבקע ומקביל לכיוון ההתקצרות של
 SASבנלל חולשתו של הטרנספורם .לפי ההסבר הנוכחי התנועה שתוצאתה התפתחות
מבנים התואמים ל SAS -נמשכת עד להווה ואילו התנועה הקשורה להווצרות בקע ים
המלח מתווספת עליה .המצאותם יחד של מבנים תואמי  SASותואמי  ,DSSהחל מהמיוקן
האמצעי ,נובעת משינויים במקום ובזמן של עוצמת שדה המאמצים המשותף .המנננון

המוצע לשינויים אלו הוא הפחתה משמעותית בעוצמת ה DSS -לאחר רעידות אדמה
הקשורות לבקע בעוד משטר התקצרות הקשור ל ,SAS -שממדיו כוללים את כל הלוח
האפריקאי ,נמשו בהתמדה אם כי בעוצמה פתוחה בהרבה מזו שלה-

.DSS

מכאן ,מבנים

תואמי  DSSנוצרים בפרקי הזמן שלפני פעילות סיסמית לאורו הבקע ,כאשר המעוות
האלסטי נבוה .לעומת זאת ,מבנים התואמים ל SAS -נוצרים לאחר ארועים סייסמיים

כאשר חלה הפחתה משמעותית של המאמצים לאורו הבקע ואז משטר המאמצים הכללי
בלוח שולט.
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גיאולוגיה בסכנת הכחדה
אןריןן ,נ.

המחלקה להוראת המדעים ,מכון וייצמן למדע ,רחובות 76100
ביולי  1993נערן ב Malvern -שבאננליה כנוס בינלאומי בנושא שמירת ערכי טבע

ניאולוניימ )(International Conference on Geological and Landscape Conservation
ובעקבותיו הוחלט על הקמת אנודה מדעית בינלאומית שתפעל בתחומ זה.
באננליה נערכת מזה מספר שנימ פעילות עניפה בתחומ שמירה ושימור של אתרימ
ניאולוניימ .פעילות זו נתמכת על ידי ה) English Nature -נוף ממשלתי הדומה מעט
לרשות שמורות הטבע שלנו( ומתבצעת על ידי קבוצות איזוריות של ניאולונימ וחובבי

ניאולוניה העוסקות באיתור ותעוד אתרימ ניאולוניימ ייחודיימ.
בארץ ,לצערנו ,קיימת רמת מודעות נמוכה למדי לצורן בשמור ערכי טבע ניאולוניימ .מזה
שנימ רבות מוכחדימ אתרימ ניאולוניימ ייחודיימ ללא תנובה ציבורית מתאימה ותון
דומיה כמעט מוחלטת של הקהיליה הניאולונית .בשנימ האחרונות מצויה מדינת ישראל

בתנופת בניה וסלילת כבישימ מואצת ביותר המעמידה בסכנה אתרימ ניאולונימ ייחודיימ
רבימ נוספימ.

לצורן שימור ערכי הטבע הניאולוניימ הייחודיימ של מדינת ישראל חייבת הקהיליה
הניאולונית להנביר את מעורבותה בתחומ זה )כדונמת הקהיליות של מדעי הביולוניה
והארכיאולוניה הפועלות בתחומ זה עשרות בשנימ ובהצלחה לא מבוטלת(.
בשלב ראשון מוצע לערון סקר של אתרימ ניאלונימ ברי-שימור .הנדרתו של אתר ניאולוני
בר-שימור תערן כל פי שלושה קריטריונימ :חשיבות מדעית ,חשיבות הוראתית ,חשיבות

נופית .את הסקר ניתן לערון בסיוע הקהיליה הניאולונית הפועלת ומתנוררת ברחבי הארץ.
הדיווח אודות אתרימ מתאימימ יעשה באמצעות דף תיעוד אשר הוכן לצורן כן.

בשלב השני מוצע להרכיב ועדה מקרב חברי החברה הניאולונית ,אשר תמיין את ההצעות
שיצטברו ותרכז את האתרימ שימצאו מתאימימ בחוברת.

בשלב השלישי תופץ החוברת בקרב נופי שמירת הטבע השונימ והמשרדימ הממשלתיימ
הרלבנטיימ ,על מנת שיוכלו לפעול לשימורמ.
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1994

צניפים :קן שבירה פלין-פלייסטןקני לאןרז

הנגב הדרןמי ןהמרכזי

אבני., ,י 1,2פריזלנדר., ,א 3ברטוב., ,י 2גינת., ,ח 1גרפונקל ,צ1.
 •1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירולשים ,ירושלים 91904
 •2המכון הגיאולוגי ,רחוב למכי ישרלא  ,30ירולשים 95501

 •3המכון למחקרי נפט וגיאופזייקה ,ת.ד•  ,2286חולון 58122
במערכת השבירה הפליו-פלייסטוקנית המכוונת ל N 30-40 E -בנגב המרכזי והדרומי בולט

קו באורך של כ 70 -ק"מ מאזור צופר -

עין יהב ועד דרומה להר צניפים .קו זה חולק

למספר סגמנטים:

שבר ברק :מאזור מושב צופר לצוואר הבקבוק בנחל פארן ,מופיע כקו לא רצוף ,אנכי או
נורמלי ,המתחלף בפלקסורות תלולות .באזור רמת צופר

-

רמת ברק מצויים לאורכו מספר

שברים תת-מקבילים היוצרים הורסטים וגרבנים .בדרך כלל הצד המזרחי ירוד ) 150-100
מי( .בקטע הצפוני ,באזור רמות עומר ,אגפו המערבי ירו.ד העתקת אפיק קדום בשיעור של
כ 100 -מי מעידה על שבירה אנכית ,עם מרכיב שמאלי ,המאוחרת להשקעת קונגלומרט
הערבה שגילו המשוער פליוקן מאוחר

-

פלייסטוקן מוקדם .בחתכים הססמיים בערבה

באזור צופר נראה שבר ברק כאזור הפרעה רחב למדי.
קבירבת המפגש עם שבר פארן קיימים שיברי משנה ועליהם סימני החלקה אופקיים רבים.
מצויים כאן מישורי שבירה פתוחים ,בהם התמוטטויות של גושי סלע המעידים על פעילות
עכשוית .באזור זה נרשם ריכוז של מוקדי רעידות אדמה בעשר השנים האחרונות.
שבר ציחור :ממוקם מדרום לשבר ברק ,באזור שבין נחל ציחור ורמת אוביל .ההסטה
האנכית

-

כ 100 -מי ,ובמעלה של נחל ציחור אובחנה שבירה של טראסות פלייסטוקניות.

סגמנט נוסף

-

שבר מצפה פארן

-

צוקי ציחור

-

צניפים מתפתח כ-

4-3

ק"מ ממזרח

לשבר הראשון ויוצר גרבן צר לאורך  17ק"מ )המשך למערכת הבקעות הדרומיות עובדה
וסיירים(.

שבר צניפים :נמשך כשבר הפוך לאורך כ 10 -ק"מ במקביל לציר האורך של מבנה צניפים
וממזרח לו .קונגלומרט הערבה מונח על גבי המבנה האנטיקלינלי בעמקים קדומים
שהתפתחו משני צידי המבנה .הטיה מאוחרת לקונגלומרט הערבה מטה את מבנה הר

צניפים למזרח תוך הדגשת אופיו האנטיקלינלי האסימטרי .לכיוון דרום מערב אותר המשך
לשבר הזה ולציר האנטיקלינלי בג'בל סוייקה במזרח סיני.

2

החברה הגיאולוגית הישארלית

הכנס השנית,

1994

הדפורמציה הטקטונית הפליו-פלייסטוקנית כמפתח לחלוקת
החתך היבשתי של חבורת ים-המלח בנגב ובשולי הערבה
אבני ,י.

המבון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91904
המבון הגיאולוגי ,רחוב מלבי ישראל  ,30יורשלים 95501
לימוד מפורט של המערך המורפוסטרטיגרפי והמורפוטקטוני באגני הנחלים פארן ונקרות

ובאזור הגובל בהם בשולי הערבה הביא להגדרת המפלס המורפוסטרטיגרפי של קונגלומרט

הערבה ולזיהוי מספר קוי שבירה ראשיים החוצים את האזור .בדיקת מחשופי הקונגלומרט
איפשר שיחזור פלאוגיאוגרפי של מערכת הניקוז שלאורכה שקעו פציאסים שונים ,בו-

זמניים ,של קונגלומרט הערבה .מעקב אחרי הסיבות לניוונה של מערכת ניקוז זו חשף את
חשיבותה של הדפורמציה הטקטונית הפליו-פלייסטוקנית הפוגעת במערך הניקוז של
קונגלומרט הערבה בשטחים נרחבים של הנגב המרכזי והדרומי .למערך טקטוני זה שני
מרכיבים עיקריים:

 .1מערכת שבירה המכוונת לצפון-מזרח דרום-מערב ולה מספר קוי שבירה תת -מקבילים.
השברים במערכת זו מעתיקים אנכית את קונגלומרט הערבה בשיעור עשרות מטרים

ויוצרים מערך של בלוקים נטויים ,גרבנים והורסטים המשתרעים על שטחים נרחבים
בנגב המרכזי והדרומי.

 .2הטייה טקטונית נרחבת בשיעור  1-2מעלות המטה את מרבית הנגב המרכזי והדרומי

למזרח .השטח המוטה עולה על  4000קמ"ר ,וההטיה המצטברת מגיעה למאות מטרים.
הטיה זו הינה ביטוי להדגשתה של הערבה המשולבת בהרמת הר-הנגב המרכזי ביחס
לערבה ,אך גם ביחס לאגן מרכז סיני במערב.

הפעילות הטקטונית הצעירה שינתה את מערך השיפועים באזור כולו וגרמה לניוונו של
מפלס הזרימה של קונגלומרט הערבה ,תוך יצירת תואי ניקוז חדשים שלאורכם התפתחו
מספר יחידות מורפוסטרטיגרפיות צעירות.

האזור הנרחב שבו אותרה הדפורמציה הטקטונית מאפשר את חלוקת החתך היבשתי של
חבורת ים המלח בנגב ובשולי הערבה לשתי יחידות עיקריות המופרדות על-ידי פאזה
טקטונית נרחבת:

א .יחידות המוקדמות לפאזה הטקטונית העיקרית )בעיקר קונגלומרט הערבה( .ליחידות
אלה מוצע השם יתצורת ערבהי.

ב .יחידות צעירות המאוחרות לפאזה טקטונית זו.

שמיר., ,ג אילי ,י•
מגלבות מכניות על שחזור מערכי שברים בבסיס מונוקלינות

99

גלי רעידות אדמה במפרץ אילת :פיזור במרחב ובזמו

100

סהייסמיות של טרנספורם ים המלח ומשמעותה לגבי הערכת קצב התנועה

101

זיהוי רצף פעילות סייסמית ומשמעותו להערכת הסהתברות לרעידות אדמה מורגשות

102

פיתוח של משואת ניחות סמי-אמפירית לתנודות קרקע מרעידות אדמה

103

שימר., ,ג שפירא ,א.

שפירא ,א.

שפיאר ,א.

שפירא., ,א גיטרמן., ,י זלסבסקי ,י.

קצב., ,א בגירצןמ ,ג.

משמעותם של רכסי הכורכר שברון ומישור החוף המרכזי ,ישראל(

82

סטרטיגרפיה של הרביעון במצוק החוף של השרון ומרכז ישראל(

83

נבוי ננר שיא של זרימות עונתיות ומקריות

84

תבחינים לזהוי ארועים ארכיאוסייסמיים :עדות מאתרי הננב

85

האפשר להניע לקונצנזוס בהערכות הסיכונים הסייסמיים בישראל?

86

תוצאות ראשונות של סקר סייסמי בהפרדה גבוהה בעמק יזרעאל

87

מעקב אחר מים בתווד חולי לא רווי בעזרת איזוטופים יציבים של חמצן ומימן

88

מבנה אנן הכינרת על פי ניתוח נתונים נרוימטריים

89

צירקולציה הידרותרמלית אזורית בתור הקרטיקון התחתון באזור מכתש-רמון

90

הבדלים איזוטופיים בעצמות מתקופות שונות :שינויים אקלימיים או דיאגנטיים?

91

קצב., ,א בגירצןמ ,ג.

קרסילשקיוב., ,ל כרמי ,ג.
קרץ., ,י פתר ,א.

רביבוביץ ,ב.

רוטשטיין., ,י לשיב ,ג.
ח., ,א אדר., ,א אסיר ,א.

חבקיוב., ,מ בן-אברהם ,צ.

שובלא ,ש.
שקח-גרסו., ,ר צ'רבוב., ,א קלורובי., ,י לח ,ב.
שחר ,י.
בקע הירדן בזמן השקעת תצורת חצבה

-

מיוקן תחתון-תיכון

92

שטיין., ,מ לאמןגי-לבין., ,א גדלושטיין., ,ל.ס הלמבן., ,כ סטריבסקי ,א.
איזוטופים של סטרונציום בנלעין מים סוף

-

השלכות להיסטוריה

93

של ים סוף ב  400,000-השנים האחרונות
שטיין., ,מ עגבון., ,א סטירבקסי., ,א ראב., ,מ כץ., ,א זק ,י.
מהו ייניל" תצורת סדום?

94

שטייביץ., ,ג ולוקן., ,ע עשהלא., ,י יפה ,י.
שפיעת ראדון לאורד שבר הבקע באזור עינות צוקים

-

עדויות לקונטרול ניאופיסי

95

שטייבןמ ,ב .פרפרוב ,א.

פוטנציאל הרסוספנסיה בכנרת

96

רעידות אדמה ואנומליות בשדה האלקטרו-טלורי

97

שירןמ ,ב.

שלומוביץ'., ,ב בר-מטיוס., ,מ שגב., ,ע מטיןס ,א.
סולפידים של נחושת בתצורת תמנע ,בקעת תמנע

98

סנדלר., ,ע המברייט., ,ד ברנר., ,י הליץ ,ל·
שינויים כימיים עונתיים עבמודת המים של הכנרת

65

מפה גיאולוגית חדשה של ישראל בקנ"מ  ,1:Z00,000גליוו צפוו

66

סנה., ,ע ברטוב., ,י רחנזפט ,מ.

עננוו., ,א מרוק .ש,

גלישות סדימנסריות מבוקרות העתקים בקרקעית אנם

הלשוו -

מישור מצדה

67

ענבר., ,מ שרדור'. ,נ

הפלאוגיאוגרפיה של בקעת בית-צידה בהולוקו המאוחר

68

מדידת מאמצים בקירסוו האיאוקני באמצעות שיסת סידוק במים

69

פלוישקו .,ב פלכסר ,ע.

פותר., ,נ אמית ,ר.,

וינלט ,אג..

תיארךו שבירה צעירה בדרום הערבה בשיסת ה-

IRSL

70

פורת., ,נ וינלט ,א.נ.

תיארוך כורכר וחמרה מפרס גבעת אולגה במצוק החופי שבשרוך בשיסת IRSL

71

העמק האדום ומבנים מורפולוגיים קונצנסריים אחרים במזרח מכתש רמוו

7Z

הקסנה אפקסיבית של רעש לשם גילוי והפרדה של סיגנלים במערך סיסימי

73

פטקי-קרה., ,נ פלכט ,י.
פינסקי ,ו.

פלכט ,י.
פדימנסציה כתלהךי גיאומורפי ראשי בהתפתחות מכתש רמוו

74

פלכט., ,י זסלבסקי ,נ.
ממצאים חדשים ממערב מכתש רמוו והשלכותיהם על התפתחות

75

המכתש בפליסיסוקו המאוחר

פרלזינדר ,א.ברטיב., ,י נרפינלק., ,צ רוטשטייו., ,י ריבקוב ,מ.
מבנה הערבה

-

תוצאות ראשוניות מסקרים גיאופיסיים

76

פרפרוב ,ר.

סדימנסציה של ברזל בכנרת

77

קופןמ., ,ל כנןע ,ד  .,נדית ,י .,לקר ,י•
איתור מערות וחללים תת קרקעיים בשיסת גאורדאר

78

לקייו., ,מ קיןר., ,נ נשרי ,ע.
קצבי סדימנסציה ודינמיקה של חלקיקים בצפוו הכנרת ובמרכזה

79

אנליזה פרקסלית של קסלוג רעידות האדמה בישראל וסביבה

80

אפשרויות וסיכויים למציאת נפס וגז באיזור רצועת החוף בישראל

81

קנל ,י.
קפלוקסי ,מ.

כןה., ,ב מטיןס., ,א בר-מטיסו., ,מ אליןו ,א.
ריאקציות נוזל-סלע עבת יצירת הדייק-שסיסים בקומפלקס המסמורפי באיזור אילת 48
כרימ., ,ג דדוי ,א.

סימולציה של נגר באגן מדברי ונתוח רגישויות של המולד

49

מרעכות מיעד גיאוגרפיות עבור חיזוי נגר

50

בדיקת התפשסות הילת זיהום סביב מזבלת חדרה

51

קדיחה אופקית

52

בידקות סמפרסורות ולחצים :השימוש לפיתוח של אזורי נפס וגז מדוללים

53

כרמי., ,ג קרנלאיי ,א.
לןיטה ,ד.

יאמ ,פ.

מדולבסקי ,מ.
זמןר ,ע.

הרכב מי תהום ביחידות הליססרסרסיגרפיות בישראל

מטמןו ,ד .,

-

סמקנות מעדיות ותפעוליות

54

בגירצןמ ,ח.

מפל העומד ההרדיאולי בין הים התיכון לבקע והשפעתו על דשה

55

הזרימה באקויפרים עמוקים

למת., ,א גדלונברג ,ל.
השפעתה של שנה גשומה על איכות מי

m

הום :המקרה של אקויפר החוף

56

של ישראל ב1991/92 -
למיקצי,. ,א שפיאר ,א.
ממצאים מעדוכנים של האנסנה סחיסימית בהר תוערן

57

תוכנת מחשב להצגת נתוני הבולסין סחיסימולוגי של ישראל

58

למצייי,. ,א שפריא ,א.
דנל., ,ד ניר ,י.
מפלסי הכירנת :עדויות ארכיאולוגיות חשדות

59

נצר., ,מ גבירצןמ ,ג.

מפה גאולוגית של הרביעון בגוש דן )מישור החוף המרכזי ,ישרא(ל

60

סיןו., ,ד בגירצןמ., ,ג קאןפןמ., ,א שש ,א.

פרס סיף :יחידה נושאת ססרומבסרים בחוף הגליל המייצגת

61

את הארוע הסירני בים התיכון

לסמןו., ,ע רןו., ,ח גרפןנלק., ,צ הןפשטטר ,א.
המעוות המורכב מצפון לקו הכרמל-פריע'ה ומשעמותו סחסרוקסורלית

סמןאליןב ,ן.,
הר ערוד -

62

ברקי., ,א אלי ,מ.

הר געש באסאניסי מגיל קרסיקון תחתון ובמרכזו אגם לבה

63

סנדלר., ,ע דתב ,מ.
נסיפי ) I<N0 3חנקת האשלגן( במערה בהר ניתאי

64

הוניגשטיין., ,א הירש,פ ,.רזונפלד., ,א פלכסר ,ע.
תופעות המתושלח או הלזרוס במין של אוסטרקודה

32

מסנרת פלינו-סטרטינרפית חדשה עבור חתכי קרבונטים עשירי חומר אורנני

33

הוק ,ר ,עשת., ,י לאמוגי-לבין ,א.
נפויצלי

שמן (I

מניל קמפן-מסטריכט בישראל

הירש., ,פ פלכסר., ,ע רזונפלד., ,א ילין-דרור ,ע.
המערד הטקטוני ומבנה הקרום של מזרח הים התיכון

34

דוןבינסקי., ,ש זילברמן. ,ע'
מבנה א-סימטרי בעל אורד נל נדול משני עברי בקע ים המלח:

35

מולד חצי-נרןב להתווצרות הערבה הצפונית ואנן ים-המלח

וופניק., ,י פרדי ,ן•
מחקר של אינקלוזיות נוזליות ושברים באיזור אילת

36

וינברגר., ,ר רכס., ,ז סקוט., ,ת אדילמן ,ע.
נישה נסיונית חדשה לקביעת החוזק למתיחה של סלע תחת לחץ מקיף

37

ונגןש., ,א הוייןמ., ,ג.ק יורסקה., ,ס בארט' ,ס.

זיהוי מקורות זיהום של מי תהום באמצעות הרכב איזוטופי של בור

38

השקעת מלחים בבית השרשים כנורם לעיצוב הרכב מי התהום

39

עדויות לפעילות טקטונית המאוחרת לקוננלומרט הערבה לאוןר שבר עריף-בתור

40

מאובני מים מתוקים בעדשה הקלסטית שבתצורת ע  Iרב במצוקי לוץ ושיחזורו של

41

זילברברנד ,מ.
זליברןמ., ,ע בר., ,ג אבני., ,י פייגין., ,ד גדלוןמ., ,מ אילי ,ע.

זסלבסקי., ,נ אבני ,י.
ייאי רמון" במאסטריכט.

זלסבסקי., ,י שפירא ,א.
אנליזה ספקטרלית של ויברציות במבנה פלדה להערכת התכונות הדינאמיות

42

של המבנה
חןברס., ,א גןרן,י ,.רבינןביץ., ,ר רק ,י.

אתר הניאנדרטלים במערת עמוד

43

חסין ,ב.
זיהוי נופים קונצנטריים בשדה ניאופיזי מורכב

44

התנהגות מכנית של סלעי חבורת יהודה :תוצאות ראשוניות

45

מדידות CIכ{ jו 14C -של תמלחות ומים מתוקים באזור ים המלח

46

צילום מינרלים בזהירה

47

חצור., ,י מימןו ,י.

יחילאי ,י ./דוןנ ,ד • 1קאופןמ., ,א כרמי ,י•
יצחק ,י.

בר., ,ג מימרו ,י.

סיבוב בלוקים בקמר הפריעה ,מזרח השומרון

16

בר., ,ג פלמר ,ק  .,הייןמ., ,א אהרוו ,ל.
כיווני זרימה בבזלות על פי אנאיזוטרופיה של סוספטביליות מננטית ):(AMS

17

תוצאות ראשוניות

בר-מטיוס., ,מ אילוו., ,א שש., ,א להיץ ,ל.
התפתחות ניאוכימית של מים באזורים

ברגלסוו., ,ג נתיב ,ר .,

קרסטיים -

מערת שורק ,בית שמש

18

בייו ,ע.

חישוב התכונות ההידראוליות באנן כנרת

גב., ,י גדלומו., ,מ רבינוביץ., ,ב רבינוביץ ,מ.
 NMRו- illEM -

שיטות חישה ניאופיסיות למטרות הידרולוניות

19
20

גבריאלי., ,א סטרינסקי., ,א שפירי., ,ב נילןס., ,ה איזינשטט ,ז.
עדויות איזוטופיות לתהליכי סילוק סולפאט מתמלחות בתת הקרקע,

21

תצורת חלץ ,מישור החוף הדרומי ,ישראל

גןלו., ,ג שובאל., ,ש פיט ,ק.
הדמייה פטרונרפית באמצעות מיקרוסקופ אקוסטי סורק

22

מנננוני ההמלחה של אקויפר החוף כתוצאה של המבנה המורפוטקטוני

23

מודל מעבדה לשיקום אקויפר המזוהם בתרכובות אורנניות נדיפות

24

ספקטרום תנובה מרעידות אדמה במפרץ אילת שחושב מנתוני הרשת

25

גלוץ ,ס  .,קילטוו ,י•
גינו .,א גבירצמו ,ח.

גיטרמו., ,י זסלבסקי., ,י שפירא ,א.
הסייסמית של ישראל

גינזבורג ,ד•
בקעת

נינוסר -

בספרות חכמי ישראל

26

גינת ,ח.

היפןו בכיוון זרימת נחלים בשולי הערבה הדרומית כתוצאה מהטייה טקטונית

27

מה ניתן ללמוד מנסיויי הסמה בקולונות על תהליכי לבייה כימית בקנה מידה עולמי?

28

גנאור., ,י מוגויוו., ,ל.ח סולר., ,מ'.ג לסגה ,א.ס.
גנור., ,א פונר., ,ה פדל., ,י ברנר., ,ש קופלביץ ,א.
תרומת אוירוסולים לאנם הכנרת

-

תוצאות ראשוניות

29

גירנבאום., ,נ שקי ,א.

שטפונות עבר נדולים ) (PALEOFLOODSבנחל צין

30

הפוד מבנים מניל מזוזואיקון קדום בקרטיקון המאוחר :דונמאות מן הננב

31

דרקומו., ,י גלברמו., ,א פליישר., ,ל ולוף., ,א גיל ,ד.

תוכו ענינים

עמדו

אבני ,י.

הדפורמציה הטקטונית הפליו-פלייסטוקנית כמפתח לחלוקת החתך היבשתי של
חבורת ים-המלח בנבג ובשולי הערבה

1

אבני., ,י פרילזנדר., ,א ברטןב., ,י נינת., ,ח נרפןנקל ,צ.
שבו

בוק  -ציחור -

צניפים :קו שבירה פליו-פלייסטוקני לאווך הננב הדוומי והמרכזי

2

אןריןן ,נ.

ניאולוניה סבכתנ הכחדה

3

תנודות בכיווו שדה המאמצים סבמךו לבקע ים המלח מאז המיוקו האמצעי

4

אילי ,י.
אייל., ,מ ןןזנסנסקי., ,ו בן-תור ,י.
המפה הניאולונית של סהלעים הפרקמבריים דגוום-מערב סיני

5

איתמר., ,א שנב., ,ע פלץ ,ס•
תופעות וולקניות בנופי הקוורץ-סייניטיים של נבנונים ושו ומוו

6

לאמןני-לבין., ,א סימן-טוב., ,ר רזונפלד., ,א דברד ,א.
דיאטומיאות ,פוומיניפוים ואוסטרקודים בתצוות עובדייה

7

ועמק הירדו( ומשמעותם הפליאואקולונית

אימת., ,ר הרסיןן., ,ב אנזל., ,י פןרת ,נ.
השימוש בקרקעות ובמשקעים קולוביאליים בניתוח ארועים טקטוניים צעירים

אנזל ,י  .,אמית ,ר.,

8

הריסןן., ,ב פורת ,נ.

תארןר מוופולוני של מדוונות שביוה עבובה הדרומית והשוואה לתיאווכים

9

בטכניקות אחרות

בייט., ,מ הנקל., ,י גןקר ,ר•
הדמיות של תנוני  TMלתמנע ופיךנ ושל תנוני GER-II

למכתש ומוו

10

בלום-לאןב., ,ר סטרינסקי., ,א אילןן ,א.
דולומיט ואנקויט דיאננטיים בתצורת זהו בצפוו הננב

11

בן-גיא., ,י גלעד ,ד•
על הפעו ביו סביס חבוות כווכר וביו סבסי אקויפו החוף בשווו הדוומי -

12

תוצאות סקו סייסמי בהפודה נבוהה

בנימיני ,ח.

נישת סטוטינופית

-

איווע לליתוסטוטינופיה באיאוקו של ישראל

13

בק., ,א רןנן ,ע.
סקו תשתית ,מיפוי ואיתוו באמצעות

בר., ,ג הייןמ., ,א ויבנרגר ,ר.,
מנמטיזם מניל טויאס

מאוחו -

ודאו )(GPR

14

מסט., ,א שרודו ,ג.

יורא מוקדם בדוום מזוח מכתש רמוו

15

~רדכ~ iגר ri

ז Wי

1993-1944
מרדכי מגריץ ,מבכירי הגיאולוגימ בארץ ובמלוא הקריירה המקצועית שלו ,נלקח מאתנו
ב  16-לטפט מבר . 1993 ,היה זה לאחר ניתוח של השתלת לב ומאבק איתנימ שלאחריו

-

מאבק בו מוטי היה נח ו ש ואופטימי.

מוטי נולד ב  1944-בתל אביב .ב  1969-טיימ את לימודי התואר השני בגיאולוגיה

בירושלימ ונושא התיזה היה "יטודות קורט במרבצי מנגן בדרומ הנגב וטיני" .ב1973 -
טיימ תואר שלישי במכון וייצמן ונושא התיזה היה "איזוטופימ של פחמן וחמצן בטלעימ
קרבונטיימ בישראל" .לאחר זאת יצא לארה"ב לפוטט-דוק ובשנימ  1974עד  1976שהה
בקלטק ובמכון קרנגי .מוטי חזר ארצה וב 1977 -הצטרף למחלקה לאיזוטופימ במכון
וייצמן ,עלה במהירות בטולמ הדרגות וטיימ כפרופ' מלא וכראש המחלקה למדעי הטביבה
וחקר האנרגיה אשר הוקמה זה עתה.

פרופ' מרדכי מגריץ היה חוקר רב אשכולות ועבודותיו השתרעו על המערכות הבאות:
טלעימ ,קרקע ,אטמוטפירה ,מימ עיליימ ,מי תהומ ,שבלולי יבשה ,שיש ועוד .נושאי

המחקר המרכזיימ כללו :הרכב איזוטופי של טלעימ )גיר ,קירטון ,דולומיט ,בזלת,
אובזידיאן ,טלעימ מגמתיימ ומותמרימ(; שינויימ בהרכב האיזוטופי של פחמן בטלעימ
ימיימ במשך טולמ הגילימ הגיאולוגי ,בעיקר במעברימ בין תורימ גיאולוגיימ; שינויי אקלימ
)מבוטאימ בטלעי משקע ,חלזונות יבשה ,קרקע ,משקעי מעיינות ,משקעי מערות מלח(;
הפן הבייני בין מי-ימ למימ מתוקימ; תהליכי מימ-טלע בחוף החדש של ימ המלח; גופי מימ
עיליימ; מי תהומ )התווך המאוורר והרווי ,הגעת מזהמימ ,ניטרטימ(; ואף נושאי
אריכאולוגיה ,כגון מקורות השיש לפריטימ הארכיאולוגיימ בארץ.

מוטי אהב לטייר ולעבוד עמ עמיתימ בארץ ובחו"ל והארצות בהן חקר כללו את מרחבי
ישראל ,טיני ,קפריטין ,טורקיה ,האלפימ ,גרמניה ,דנמרק ,נורבגיה ,טקטט ,אורגון,
קליפורניה ,אלטקה ,צ'ילה ,ועוד .הוא היה רב כישורימ :בן בית במיכשור מעבדתי ,שותף

פעיל בפיתוח דוגמ חדשני לדיגומ מימ בבארות ,שותף למחקרימ בעזרת המאיץ ,איש שדה,
ומעל לכל איש הכתיבה והפרטומימ .המאזן שהשאיר אחרי מרשימ ביותר
בעתונות המקצועית ועוד

106

 178 -מאמרימ

פרטומי כנטימ.

מוטי היה אומן ההפעלה של טטודנטימ וחוקרימ עמיתימ ,ובעת האחרונה היה נתון

כולו לתכנון המחלקה הגדלה והבנין הטביבתי המתוכנן לה .השאיר אחריו את רעיתו חגית,
הבן

-

הראל ,ובנות

-

ליהיא וחן .משפחתו זו לוותה אותו לאורך הדר,ן כולל המאבק

המתמשך על חי ו .יהי זכרו ברוך!

כתב :גז ,! .זךך

דו"ח

קרן

הפרט

ע"ש

פרץ

גרדר

ז"כ

בהתאם להוראות ועדת הביקורת ול החברה הגיאולוגית
וליווב ראם הקרן ,םובא להלן םצב הקרן ליום

א(

הוקעות בנירות ערך

-

קרן נאםנות
פייא חויל
קרן נאםנות
סגולה

-

כך ום

היוראלית

ערך נקוב

ערך ביקלים חד.ים

1318.77
6122.00

הוקעות בוקלים
עוןן םסי

וניתנו

לועד

החברה

•31.12.1993

4379.30
 917.81פI
20297.31

סה-כ ניירות עררן

ב(

31.12.1993

ערך בוקלים חווים

330-025002/21

4.93

הערותן

•1

ב  Iנת  1993חןלק הפרס לםר רני קלבו וזאת "לפי החלטת ועדת הפרס .סכוס
לםר קלבו היה  UI 600 -.ח והוא ניתן בעת האסיפה הכללית  IIל החברה בערד.

•2

הדו  Iח הכספי נערו לפי םסםכי בנק לאוםי בעים סניי ככר ציין ,ירויליס.

•3

הפרס

 Iניתן

הפרס וניתן םוםן מפדיוו נייי העין קרן נאםנות סגולה .סהיכ עין ניייות העין גדל,
כתוצאה םקבלת רווחיס בקרן סגולה.

.....7

~ביכהJ

,ב;~

יןיר הקין

a

הרינן לאור כי בדקנו את הדוםח וםצאנן אןתן םתאיס לםסםכיס והוצגן בפנינן.

ועדת

ביקןר J11

יהודה אנזל

מאזן

הכנסית

ח aבונות מטי

486-307009

יהיצאית

בבנק פאגיין םטי

ה כ נ טות I

במט"ח

905-01-216321

לשנת

בבנק םרכנתיל-ךיטקונט

ה ו צ אות I
זולר ארהיב

העברה מ Iנת

1992

4239.86

רווחיס בבנק מרכנתיל זוטקונט

45 -.
0.12

רווחיס בבנק פאגיי

4284.98

סהיכ הכנסות

-----

זולר ארה"ב
המרת זולרוס לוקליס

3937.78

עמלת בנק מרכנתיל זוטקונט

3.10

העברה לונת

1994

סה  Iכ הוצאות

344.10
4284.98

-----------

ה כנס ותן

ה ו צ אות I
לוי.

ה.עברה םונת

1993

64.-

1992

64.-

סהיכ הכנסות

לוןן

העברה לונת

1994

סה  Iכ הוצאות

64.64.-

גזבריםן

.' I \.ג;

><נ/ג...

אבו בורג

הרינו לאור כי בזקנו את הםאזן וםצאנו אותו מתאיס לרוום בסםרי החברה ולםסםכו
והוצגו בפנינו.
ו.עזת הבוקורתן

;~l,Vי.

לסוי'~כלא:

יהוזה אנזל

הבנקיס

הכנסרת

מאזן

105-307009

חשבונות מט'

רהרצארת

בשקלים

בבנק פאג"י  iמט'

240999

ה ו צ אות

ה נ נ סות I

לשנת

1993

בבנק הפוערים

:
 IIIח

ו Iח

העברה םונת

6100,91

1992

זםי חבר לונת

1992

זםי חבר לונת

272 , 1993

זםי חבר לונת

1994

חבריס

ת  Iלוםיס לםלון-ננס ערז

450 -,

הסעות בננס ערז )אוטובוסיס(

11840 -,

34725 -,

ביטולי ה  Iתתפות-ננס ערז

4522 -,

15580 -,

בטוח םותתפי ננס ערז

3494 -,

תולוםיס לםלון-ננס גינוסר

50000 -.

116442.61

תקבוליס עבור ננס ערז

86327,85

םכירת חולצות וספריס-ננס ערי

7225 -,

עתון םזעי האזםה,

1992

2698,30

תרוםות םםוסזות-ננס ערז

23100 -.

עתוו םזעי האזםה,

1993

33158.39

הסעות-ננס ערי

432 -.

ספרו ננס ערז

הםרת םטגע זר )יולרום( לסקלום

10975 -.

םנהלה )עםלות גנקום ,חוזרוס,

תקבוליס עבור ננס גינוסר

40040 -.

םו יעת אבל וניי(

הננסות םהוקעות גבנקיס

1497 -,
256567,52

סה  Iנ הננסות

העברה לוונת

25825.76

3806.69

1994

34894.53
256567.52

סה"נ הוצאות

גזבריסן

.' l ...נ..

~

4

~~ .....

<ך>/

וועץ ןווםו

אגו גורג

הרינו לאור ני גיקנו את הםאזן וםצאנו אותו םתאיס לרווס בספרי החברה ולםסםני
והוצגו

ועזת

גפנינו•

7

רתן

\~/ן

L

לוס~~ מינאלי
/

.J

יהויה אנזל

הגנקיס

דו"ח פעילות החברה 1993/94 -
טיבונים בעת רעדיות אדמה

בעיקבות דיון בנושא אי עמידה בתקני בניה לרעידות אדמה ,נשלחו מכתבימ לשר השיכון,
שר הפנימ ,שר הבטחון ,שר האנרגיה והתשתית ,שר האוצר ,שר המשטרה ,שר המדע

והטכנולוגיה והשר לאיכות הטביבה .תשובות התקבלו רק מחלק מהמשרדימ ובמכתביהמ
המ הביעו רצון לשיתוף פעולה בנושא .מכתבי התשובה הופנו לחברינו הנוגעימ בדבר על
מנת לטייע ככל האפשר בביצוע החלטת הממשלה בנדון ובקידומ המחקר בנושא רגיש זה.
טיור לבלוגריה

הטיור הניאולוגי לבולגריה אשר התקיימ בתאריכימ 10.10.93

 24.10.93 -היה מוצלח

ומהנה .אירגון הסיור התבצע ע"י האוניברסיטה למכרות וגיאולוגיה של טופיה .מדריכי
הסיור היו חברי הטגל הבכיר של האוניברטיטה .הטיור התמקד בגיאולוגיה כללית,
טקטוניקה ובצרימ מתכתיימ ואל מתכתיימ .נושאי הסיור היו:
א .התפחתות האורוגן האלפיני באזור הימ התיכון המזרחי ואזורי הקרפטימ והבלק נימ תוך
התמקדות בתהליכימ גיאוטקטוניימ כנון התנגשות בין לוחות.

ב .התפחתות המסיב הפריקמברי בלקני-קרפטי ויצירת אופיוליטימ.
ג .הבנת מבנימ גיאולוניימ הכוללימ מערכות מיבני העתקימ בזווית נמוכה וגרבנימ.
ד .אוליסטוסטרומימ פליאוגניימ ווולקניזמ פליאוגני.
ה .סטרטינרפיה קלסטית ומרינית מהפליאוזואיקון ועד ההווה .נושאימ אלו הוצגו בעיקר
באזור הבקע בקו

,Panagjurishte

התפר ,Banat-Srednogorie

באזורי

המזרחי ,Srednogorie

באזור

באזור בורגט ליד הימ השחור ובאזור הרודופי המערבי ומזרחי .בנוסף

ביקרנו במרבצי אבץ ,עופרת ,טולפידימ של נחושת ,ומרבצימ אל מתכתיימ של
זאוליטימ ,פחמ ונפט.

במסנרת הסיורימ בקרנו באתרימ הקשורימ לתרבות ולהיסטוריה של בולגריה.
בנטים בינלאומיים בארץ

הודע החליט להעניק חסות לשני כנסימ בינלאומיימ שיתקיימו בארץ במשך שנת : 1995

1. "Third Intemational Dyke Conference ".
טפטמבר  1995 , 4-8בירושלימ.

2. "Second Intemational Conference on the Geology of the Eastem
Mediterranean Region".
אגוסט-ספטמבר  1995בירושלימ.

החברה תשתדל לעזור כמה שאפשר להצלחתמ של כנטימ אלו.
פרטי החברה הגיאלווגית
פרט החברה הגיאולוגית ען~ רפי פרוינד ז"ל יעונק השנה למורדכי שטיין על עבודתו
בתחומ המחקר של התפתחות הליטוספרה באזורנו .המחקר הוצג בשני פירסומימ:

1. "Chronothermometry of Peridotitic and Pyroxenitic Xenoliths :
Implications for the thermal evolution of the Arabian
lithosphere ".
2. "Fossil plume head beneath the Arabian lithoshpere".
פרט ע"ש פרץ גדרר ז"ל יעונק השנה לרמ וינברגר על חיבורו "פליאומגנטיות בהר טדומ:
שיטה לקביעת מבנה גוף המלח ,ושחזור עלייתו מתת-הקרקע".

החברה הגיאולוגית הישראלית מביעה בזה את תדותה למוסדות אלו על תרומתם לכנס:
חברת דלק חפושי נפס בע"מ
לפידות חברת מחפשי נפס לישראל בע"מ
פמ"א

-

פיתוח משאבי אנרגיה

המכון הגיאולוגי ,ירושלים

בנק הפועלים ,טניף מאה שערים ,ירושלים
המועצה האזורית עמק הירדן

בנק ספחות בע"מ ,ירושלים
צ.מ.ה .רותם תעשיות

כמו כן מודה החברה הגיאולוגית הישראלית לרואה החשבון מר דדר פרנקל ,ירושלים על

שירותיו השונים לחברה שלא על מנת לקבל פרט ושכר.

ועד החברה הגיאולוגית הישרלאית 1993/1994

-

יעקב ארקין

נשיא

פרנססי הירש
יועץ דיוטש

-

-

גזבר

-

רבקה אמית

מרכז פעולות

מזכירה

חברי ועד ממשיכים משתנ
יעקב מימרן

-

199211993

סןג נשיא

חיים גבירצמן
אבי בורנ

איתי גבריאלי

דב גינזבורג מנהל קרן ע"ש ד"ר פ .גרדר ז"ל

סדר צילום והפקה :דפי לייזר הוצאה לאור )  (1992בע"מ

המפה והאיור על העטיפה הם מתךר סהפר רוב רואי ע.להירדו של גימקנריגור,
האחים הרפר
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