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חהברה הגאלווגית יהשרלאית מדוה על התמיכה הכספית של
האקדמיה הלאומית הישרלאית למעדים

חקר ימים וגאמים לישראל בע"מ
כימיקלים לישראל בע"מ ובחרות הבת:

מפעלי ים המלח בע"מ
פופסטים בגנב עב"מ

פריקלס ים המלח בע"מ
ריתם דנשים עב"מ

חסרית יחיל ךז בע"מ
משדר הרנאגיה והתשתית
משדר הרנבי והישסו
חברת נפטא בע"מ

חברת נהפט הלאומית בע"מ

חברת דלק חפושי נפט בע"מ

בתי זיקוק לנפט בע"מ
חברת נשר בע"מ
בחרת פ.מ.א .בע"מ

ייפז" -

שרm

בחרת נפט בע"מ

י נפט בע"מ

לבנק דיסקונט לישראל בע"מ עבור תיקי הכנס

ליקבי יירכמל מזרחי"

ו"שף -

הים"

על סחותם לערב גאולוגיה -

ייו ואמכלי ים

לעיריית עכו על תמיתכם ייצתא דהיפן נבושאי :ארגיו ,שליוט חיצות ,תייר פנים ומןפעים
חבסות עיריית עכו

ללהקת המחול ייבית הייןמ" -
לתזמורת עהירונית עכן  -בחרסת עיריית עכו

למכיו הגלואוגי על סיועו בקדיום פעילות הרבחה
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ד"ר אליו ארליך ז"ל
1928 - 1991
קשה וכואבת עד אמדו דיהיעה על פטירהת לש לאיו
מזה שלוש שנים צפינו בעיניים כלות ,המומים וחסרי אונים בהתמדודותה הקשה ,האמיצה
והבלתי נלאית של חברתנו היקרה אלין ,אל מול כוחות איומים ,הכורתים ומכרסמים ללא
הרף בבריאותה .עקבנו כולנו אחר התנהגותה המופלאה ,כיצד לאחר הטיפולים הקשים -
החוזרים ונשנים ,היתה מגיעה לעבודתה ,כאילו לא קרה מאומה .חיוכה האופטימי והלבבי
השרה על כלונו אוירה חיובית תעימה גם בשעותיה הקשות .מךש כל אותה תקופה קשה ,היינו
עדים לתעצומות הנפש ,לואפסימיות ,לביסחון ולתקוות הרבות שקיננו באלין בתמימות כה
רבה ,שתצליח לעבור בשלום את שלבי המחלה הנוראה .את האמונה הזאת נטעה גם
בלבותינו.

הגוף אשר היה הוךל ונחלש קבל אמנם את חיזוקו מכוחות הנפש המופלאים ךא גם כוחות
אלו הלכו ואלזו עד בוא הקץ הרמ.
לאין נדלוה בברלין ב .26.12.1928-עם עלית האנצים ללשטון היגרה משפחתה בנשת  1938לצרפת.
שנות המלחמה והבכוש הגרמני עברו על אלין בהסתר ,באדח הכפרים הקנטים בדרום צרפת,

שם גם השלימה את לימודיה התיכוניים .את השכלתה האקדמית ,אשר כללה למדוים
בכימיה ,גיאולוגיה ,בוסניקה וזואולוגיה קבלה באוניברסיסה של פריס .התענינותה הרבה
בחקר האצות הצורניות הביאוה להתמחות אצל סובי החוקרים בצרפת )פרופי ,(BOURELLY
בברה"מ )פרופי  (, JOUSEבאנגליה )פרופי  (ROUNDובארה"ב )פרופי  .(PATRICKתון כדי
עיסוקה במחלקה לגיאולוגיה של אוניברסיטת פריס ,תרמה רבות גם כמורה לבייליגיה בבתי
רפס תיכנויים.
-א-

לאין הגעיה לאיונ פושס אמהבת הואץ .עובה רנכצתה את מזוום בעדותה הנוח והבמיטח
אבתירביסתט רפיש ,וותא לע תנמ לתת עטם ליחתי ,ליח בין נבי עמה ובעיזור להגשים תא
לחותמ הןשי  -דעיין מימי דלי ה  -ויחלת בלשוריים כשה חכחא.

m

m

זכרת

דגלוח נפלה לחבנקר -

עודבי חכמןו הגיולואגי-אלרח לה לרבחה .ללעמה עמשרים שנה

ונדבע בידח עם דחא חוחקרים חמייידחם רהמיסקימם .בוןמ זורצ ביורת הרבגתח לע זוישי

חלקיסח שרתפ רחכפה לחאת דהיומרת הדוחאm

במוכן .רלאין צובדיח רתאח במזוום בעדותה,

לחאר מפשהתח תא ביחת נשחי.

במךש ונשת שהרתה אנתו לונדם להיכר לווחזויר תא לאין :תא צאלירת פנשה ,תא צנעיותה
רוטב ליבה ,תא ירשרה הדונעי ותא חנישוחת למאל על הדצ טחוב ביררת כל תפדיק שהולט
עליה  -אם בחמזור ,רא בודעת המרעכת וכן .עבריכה במשרגת שרפית המכון הגיאלווגי.
לשיתטה שבופת חיתה לחכרב נאליש הכמןו ייבים בחים לה דותה על ערזתה א'רש תמדי וכבל
שונא ניחנת רואמב נפים רוצרבן ןכ יסלעי.

פנלה זחרכת הדגלוה בחליק בעלדו חמביהתצ לש לאין על פחיזויטם ושנים נברשאי האוצת
הוהרבירת-חרמות ) (CALCAREOUS NANNOPLANKTONרתררמתן לפתררן בעירת
רטססיגפרירת לש ישרלא .גישהת הרביתא ,ראיתח חצללוח ,חרש הברקרת המופתח ועבקיר
המסור הדונעי הובגה ,לעיר לא היחת וממה לררת,התכיבו במזורים רבים תא הוכןו ,דסחר
וזובצ החמזור .שתרף עבדוה עם לאין היייה תמדי חוריה תמדחתש ומערננת לראךר שנות
דוכעחה חרסת.

ניסתח חרב בחזור הצורנירת לש ישראל ווסרפמיח חרבים חזוושרים לתופצןת גברפי המים
חמותזוים ,הלמרחים רלתרגירכים )גנון לאר נדהים אבוורי תחלוה ,הרמת ,ימת דרבוריל ,גאם
חשמש רעביזור בעmדויה חחלצווית לרתנב .ההוטסיריח הגילוארגית לש ידסחנמיטם קתשררים
לימת חורוא לתשון ראוש לא חולשומ לצרתע( ,עהמדיר ואתח בושרח חרשאתה לש הוחזורים
נברשאים לאר בואץ רבעלום .הדיע הרב שרבצה עם חשנים איפ'רש לה ,בהירתה בר-שמכא
יחידי בטשח זה ץראב,לכחין לוסרפם אלטש דגלו לש חצארת הוצתתע לש רשילא .לע יסרתמ
לש בעדות ענזו זר שדקה דע לימתי חחארונים ממש .זושה לראת תא שפע הרנאגיה רהחיות
שרקחחני לאיי ןרת ידכ בעדוהת רז ,רשא יסברתמ התאר וחתב עלחתי.
כמי שליייה ואתח בבעדותה זר ,אניי יוכל ,כומ כל לאר שעלמר עוזרו שיבבה ,שלא לחביע
עהרצה דלבזורת רלמשיררת הלבתי נלאית ,בה עשזוה בכמלאכת זודוש במךש השנתיים
החארתרת ,כאשר החמלה זוננה רבכ עמקו וגבפה .עמתר כנלרר מתשאים לונכח כוחרת פכחש
חמופלאים שאר הצליחח דללות מותכה בתע חמלתה הארגשה .חדבזוות במסרה נשכח בה
ללא שפזו ,שם חיים א'רש בעורות החויזוה עמדונ מבער סלבירות ההגיתתי .בשראית וכחותיה

המשיכח לןכדע ולשרפ את בעדותה רחצליחה לשיים את התפזודי קתשה לשזוחה על עצמח.
ואמנם האסלט צוברי עתה בדיי האדקמיה לעדמים המכניה תא הואצות לואר.
רכא ,ערדבי המוכן הגילואריג ררבחי הבחרה הגילוארגית לש י'רשלא נפדרים עבבצ ובבל כרבא
.
מלאין רשא עזבה ואונת ללא תע.
ולמשפחה חיזורח  -לנמון ,ניזוול ולאן  -אתכם כאו בצערכם ושותפים לבאלכם  -באלנר
עהומזו·
יהיה

זכרה

בררן
בשם דידייה וומקיריה
שעמון מושקוביץ
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אלכסנדר קלנג ז"ל

)(19Z6-1991

ב-ו Zבפברןאר ,1991

ךלה אלכסנדר לעלומן אחיר מלחת לב קצהר ,ןוהא ןב

•64

אלכסנדר נולד ברומניה ב 1926-וסיים את לימדוי התואר מוסמך להנדסת נפט במכון למכרות
נבוקרסט ב .1951-אלכנסדר התמחה בגאופיזיקה ,עבד תחילה בצוות סייסמי לחיפושי נפט,
שימש לאחר מכן כאחראי לציות ומפענח .ב ,1964-בהיותו בן  ,38עלה ארצה והצטרף למכון
הגיאופיזי .במכון עבד תחילה בצוות סייסמי בחיפושי נפט ושימש כאיש צוות ,ראש צוות
ומפענח .עם התרחבות תחומי העבודות הגאופיזיות ,עבר אלכנסדר לעסוק בסקרים למטרות
חיפושי מים ,הנדסת ביסוס ומניעת סיכונים סייסמים .אלכסנדר התמחה בשיטות גאוחשמל,
מגנטוטלוריקה ,ורפרקציה דרדוה .בין העבודות שבצע היו סקרי בסוס ותשתית הקשורות
עבבדוות ההרחבה והחפירות הארכיואלוגיות בכותל ,התנחה הרמכזית בתל באיב ,ביסוס לפני
הרחבת כנסיית הבשורה בנצרת ,סקרים לשם מניעת נזקים מפיצוצים במחצבות באתרים
חשובים ובמני ציבור .סקרי מחבצות בוצעו בין השאר בטבריה ,בקרית הטכניון ובהר טוב לדי
מערת שורק .בעד חדושים דחאים בצוות חיפושי מים של רבחת תה"ל בקולובמיה ,וכן במןש
כחצי נשה כיעוץ מעטם יוניצ"ף בסקרי גאוחשלמ וחיפושי מים נבורמה .לאכנסדר היה אחראי
לסיקרי מהירות סייסמית אבתרי קדיוחים ,תןו כדי מהלך הקדיחה .הוא הכין קטלוג ארצי

של מהירויות סייסמיות לפי סרטטיגרפיה ואזורים .קטלוג זה ,אשר התדעכן במןש שנים ,הפך
לכלי חיוני בפיענוח סקרים סייסמים בארץ .אמוחר יותר היה אחראי להכנת סייסמוגרמות
סינתטיות מלוגים אקוסטיים והצטרף לצוותי פיענוח סקרים סייסמיים למרטות חיפושי נפט.
הושאל לבחרת נחייה לתקופה מסויימת והיה מעורב בהכנת פרוספקטים לקדיחה .החל ב-
 ,1980השתלב בצוותים משולבים של חברת חנייה ,המכון למחקרי נפט וגאופיזיקה והמכון
הגאולוגי בעריכת מחקרים רגיונליים ופרוספקטים לחיפושי נפט  .בעבודתו התרכז בעיקר
במישור החוף ובדמף היבשת הים תיכתי והיה מעורב בייזום ובניתוח שלאחר מעשה של
הקידוחים געש  ,2עתלית  1וקיסריה  .3פרסם דוחייות רבים ומאמרים .השתתף במרבית
הכנסים של הרבחה הואגלוגית והציג בהן עבדוות דחאות .השאיר חאריו מפסר עבדוות דבפוס
או בשלבי סיום.

-ג -

ב 1989-רפש לפיסנח ומדקמת ,וחמךיש בואפן עצמאי בדםעות מקחר עבור בחרת לפדיות,
חןוכמ ררלראגtגי רמדרש חרנאהיג.
לאבנסרד לקבנ היה איש סגרר רומפנם ,נעיו אבחת לא בהלים .לגעמ רבחיו הקרובים חיח
מוצמצם .רבחיו רקהובים עדויםי הלךירע תא ירחש הניאלטרטpלאי ,רחיותוצ רגיתשו הרצניית
לדםעה .לא לורב ברשם תפקדי ,ולבב וחתם סעשק יהה עבל שרח עמיש שוףא להגעי במהריות

.m

m

שרגיתרת שדק לע הרתבח ועידיתיי ,עקב רחאי
גם תעב עשקס דםעב
לותואצת רפגםיט
חפסת מעוצקתי ,שהףתת נבביסם בניואלמיים רירשלאיים וברהואצת מסרנינויירת .יהה רבח
הדוגאה הניבואלמית של פראגזיקייאם לפסpאלרצריה ,חבר עהףנ היארריפ לש דוגאה זו ובן
רבח הרבחה הלואגוגית הרשילאי.ת

כלארדנס נעתהיין גם בוחתמים ירחאם .האב יטלוים ונרפים .התשףת ידח עם ערייתו בטילוי
הרבחה האגופרגית בזמרח רהקוח ודכררם ארמיקה .מאצ זמן תלבחיבים רהיה חרב במדערון
דירביג.

לאבנסרד השיאר חאירו תא ערייות קררה חחאפ mיקה בתפוק וחלים ,בן ,בלה ,נבדה תדנ.
דנסכלאר ךלה עללוומ ברטם תע רוסnונר הייה ומרשג בקרב קחויכ ורבחיו.
יהי זברו ברוד

ילדגח יבגתי

-ד-

דו"ח פעילות לשנת 1990/91
באסיפה הכללית של הבחרה הגיאולוגית שהתקיימה אבילת ביום גי 24.4.90

במסגרת הכנס

הנשתי בנרחו לוועד הבחרים ךב.אים:

 ברןר דרין - יחנר גואנר ,באי התיגשסיין ,רבגילא ררבניגר ,בצי מינססר ועדיו מכרסו  -רבחי רדער. רונית נתיב ,יררם עשת ,וארי רפילזנדר ובאי שפירא  -רבחים ממשיכים. יאיר ררסשסיין  -סןג נשי.א אלין ברתר וישי וינשיטין  -רבחי ודעת ביקורת.נשיא

לחקות תהפידיקם שנקבע:ה

גיזבר ,יבחר

גנאור -

מרכז פעולות ,אבי

גבריאל ויבנרגר  -מזכיר ,בצי מינטסר -
אחראי על קשרי חיץ ,עדיו מכרוס  -חאראי לטיפלו עבולים דחשים ,דב גינזבורג -

הוניגשטיין -
ממשךי לנלח

את הקרן עייש פרץ גרדר זייל.

דיווח על פעליויות שהתקיימו:
כנס היכרות עם גיאלווגים ומדענים עולים מתחום דמעי האדמה התקיים בתל-אביב ב

 15.10.1990בהתשתפות כ 80 -

-

עולים.

למפגש הגיעו נציגים של ואניברסיטאות ,מכוני מחקר וחברת התשתית .משרדי הממשלה

יוגצו על דיי משדר הרנאגיה והתשתית ,משרד החינןר ,משדר הלקיסה ורשות התעוסקה.
וועד החברה החליט לקבל את העולים לשורותיו ופטר אותם מתשלום דמי חבר דע למועד
קיוומ של הכנס השנתי עבכר.

התמהנ איש קשר מיודח עלניניי רעלים.

רבשותינו מגאר המכיל כ 120 -

איש והמחולק לע פי תחומי התמחותם .תמוכו הופנו בכר נאשי

מקצעו דחאים על פי בקשות שהתקלבו גמופים שונים.

ארוח נשיא האגדוה הגיאלווגית הרונמית
נשיא הגאדרה הגילואוגית הרונמית ,פרופי דן דרלוסקו ,בירק בץרא "עפ הזמנתו של בובי לגנ.

בגפישה שקיימו עמר נשיא הבחרה והמזכיר הועלו רעיונות לפיתוח קשרים בין הבחחת.
תחנת קלו אמקירה בערבה
מזכר המרפט את עיקר טיעוניה לש הבחרה הגיואלוגית כדגנ הקמתה של תנחת קלר אמריקה
בערבה ,הוגש לעוייד מישלא חשין המייגצ  Uשא זה בבגייצ.

קורס הסבה לגיאדוזיה
בחסות הטכניון ,גאף המדידות והחברה הגיאולוגית עומד להפתח בקרוב קורס הסבה

לגיmאיה המידער עללרים דחישם.

יילמחםת המפרץ" גרמה לביסולם לש אירועים אדחים אשר היו אמורים להתקיים בואתה
עת.

על מדער קיומם הדחש בתוא העדוה.
--ה

ןזאמ בחנסתו וחצואתו בקשלים דחשים לשנת :1990
כה:תוסנ

והואצ:ת

חרבעח ובנשת ------- 1989

ירתח נבבק רדחרא -------
חרבעח ובשנת  ,1989ובזוובן - -
דובי בחר ----------------
כנס אילת ----------------
תרוובות --------------------
ובכירת חוברות וחולצות --------
נכס ערכ ---------------------
רבית בנPאית --------------
חפדקות ללא פירוס - - - - -
חוב-ח nק חבינלאוובי ---------

 ],399.83רכעחח לתבש n (1 -1991ק פ"באי 1,888.69 --
n (2ק דחורא 3,430.46 --
3,430.46
רכעחח לשתנ  ,1991ובזוובן 19.50 -------
2n.00
,167.ooנ 1דובי חתיובח )11,240.00 --------------- (IJES
 104,044.86נכס אילת 104,988.62 -------------------
,000.00נ 1חזחרים 3,359.00 ----------------------
 1,610.00רתוובח )ראוע בנרתר( 500.00 -----------
 1,484.00אישיות )באל ,רפחים( 285.70 -----------
רכישות )ובPרן ,גלופת פרס( 926.00 -------
768.94
נכס ערכ z,545.oo -------------------נ
68Z.19
999.81
ניחלו )ככחת וחפצת חרחים ,נכס
עלוים ,שרנרת( 1,616.64 -------------
דובי רבית ועובלות 58.48 --------------
140,858.09

כrrחס

140,858.09

מאזו הכנסות והוצאות במט"ח לשנת :1990
חשבוונתpn -182,464-307009 :

גאפ"ן

pn - 905-o1-Z16321

רבPלסי דיpסתס

(א דולרים לש ראה"ב (U.S - )$
כה:תוסנ

והואצ:ת

בעהרח ובתנש 3,918.88 --------- 1989
רבית pnאית 240.90--------------
חכנסות 35.00-----------------------

רכעחח

לתבש ------------- 1991

עובלות

בר--(---------pסיל

)בנP

3l3S

סונ חכנסח על רבית 60.22 --------------
4,194.78

4,194.78

כסrrn

4,103.21

ב( לירות של חובובלכח חובואדחת )ליש"ס(:
תואי:ת

כה:תוסנ

חבערח ובשנת 19.00----------- 1990
הכנסות 20.00-------------------

עהברח לשנת 39.00 ----------------- -1991

39.00

39.00

ס'הכ'

--ן

הערה :אכשר נעוד האמזן נמצא פער סבד 999.81

ש"ח דלעת החברה בין סד השיקים אשר

הופקדו בזמן כנס אילת לבין הזיכוי נשיתן בפועל על דיי

נמאצ הנושא בבירור עם הנמקר הפנימי של המק

הבנק -

בעת כתיבת הדברים

הבינלואמי הראשון -

איר כל דואות

שהנחוה אכן תזוכה לסבוף בסכום זה.

ירושלים ,ניסן התנש"א,

סומ 1991

גזבר
צבי מינסטר

ודעת הביקורת ממליצה כי בעתדי ייעשה רישום מדוייק של הנכסות והוצואת כד שלא יווצר
פעו )חיובי או שלילי( ביר סיכומי הפעולות בבנק לבין הקבלות ואישורי ההוצואת המופיעים
במסמכי החברה.

דעות ביקורת:

אליר ונוונ

שמאי וינשטיין

c6

-t-

דו"ח קרו הפסר ע"ש פרץ גרדר ז"ל ליום 31.1%•1990
בהתאם להיראית יעדת הביקירת של החרבה הגיאיליגית הישראלית כשתני ליעד החברה
יליישב רשא הרקו ,מיבא ללחו מבצ קהרו ליים .311Z.90
א.

הקשעות בניירות ערך

ערי נוקב

ערי בשלקים חדשים

 6%הילליס סדרה 27
 6%הללרסי רדסה 28
 6%הללריס דסרה 29
 6%לרהליס דסוה 30

$13.00
$ 3.00

$ 6.04
$17.10
 136.40וושח
ת 1,290 .ש"ח
" 4,729.00שח

27.51
6.39
1Z.62
3S.S6
176.12
2,450.78
7,252.16

ס"הכ נייוית עןר:

9,96114

ערבנ קרו אנמנית
טיפז קרו אנמנית

סגלוה הקרו אנמנות

וושח

ב.

הקשעות בזמוןמ

.1
.2
.3

עו"ש 127.01 ------------------------------ 330-025002/21
פת"מ ) 4011525002/56פדקוו( $ 444.80 ---
 4,199.63ש"ח
פת"מ $ 1,580.09 ------ 414/525002/06

ש"ח

עהחת

.1

.2
.3

בשנת  1990חולק הפסר דל"ר ח .בגיוצמו ומר א .בורג וזאת לפי החלטת ודע הפסר.
סכום הפרס היה  250שקל דחש לכל אדח והיא ניתו בזמו האסיפה הכללית של
הבחרה באילת.
הדו/חי הכפסי נעןר לפי מסמכי נבק לאומי בע"מ נסיף ככר ציוו ,ירולשים.
השינויים בעןר הנקוב של נייוות העוד בהשוואה לשנה בעשוה נובעים מפדיוו חלק
מהניירןת .ערכי פדיןן נייוןת לאו ןכו הוןןחים הןכנסן לחשבונות פת"מ דבןלרים
)שוטף( ולחשבון ען"ש בשקלים דחשים .הפוס שניתן מןמן מיתות ען"ש ןמפדיון
נייוןת ןרע דלוויים.

.4

יתרות חשבונות הפת"מ דבילוים )פקדןן( קנטן הדרןת להמרתם ןקנית ניירות עןר.

סה"כ עוד ניירות עןר גדלן בגלל נקית ניירות עןר צמידים למדד ןלמט"ח על פי
המלצת ןדעת הביקירת דבrrןח השנתי של הקרן מאשתקד.
כרבבה,

p.

~CY

הוינו לאשר כי בדנקו את דהו"ח ומצאנו אותו מתאים למסמכים

ידעת ביקירת:

דב גינזברוג

יו"ר הקרן

שהןבצו בפנינו.

'יש ניוןיטש ~

אלין בותר

-ח-

SOCIETATEA GELOGICA A ROMANIEI - Filiala Baia
Mare Muzeul Mineralogic, B-dul Traian 8, 4800 Baia
Mare, Romania
25th January, 1991
Geological Society of Israel
Jerusalem, P.O.B. 1239
ISRAEL
Dear colleagues.

We sadly heard about the begiתning of Gulf War and also about the unjustifiable rocket auacks
agaiתst Israel•
We hope for a sooner end of the war. causing no more losses of human lives and no more
destructions of our civilization's achievements.
מI

these difficult moments we are all by your side.

oscar Edelstein

Gheorghe Damian

Chairman

Secretary

~1j~

~~

ת,כנית כנס

תfוברת תגיא,),גית -

עכ,

J99J

יום ב' ZZ•4.91
10:00-12:00
םם:גנ12,00-

התכנוסת ורהשובה
אורחת צהירים

םלוא'א
יסובפיזוןו :יינמתוי בזיותם

לואםוב
ומשב גיואיבימה

קקרע וימ וחתם"
וי":ר ר• יתנב

פלי) lהדרשמ אליוכת סהביבה
לובנעית זהיס וביס בשירלא

ןוליא ,.א ננולרסס .נ.פ
דיגאנזה לש תצירת אינרוב רבחס ירשלא:
ובpחריס איזיטיפייס לש צכובטיס קרבתטיס

: 00-J3:20גנ

J3:20-J3:40

ילאיבצ.,

m

ובי קלויחס כובקיר לימ שהקייה

י.לוקברוי וא .אליןו

סרוב גס /.ןוליא ,.א ינדולוק י.

ביאכריוביה לש איזיטפויס יציביס באזור העגננ

של דייקיס עס נבאי חלו של תצירת אינרוב,

ובכשת ררובן ,ירשלא

J3:40-14:00

ןנורי .,ץירגם .וב
סככית הונטתתו בשהקייה בובי

קילחין לע זאירי עהשרה של

ומשב דסינםולוסגיה
רטסויטגרפיה

יו:V/

נבאךלמיי.

םלואונ

ןקלוו ,,.

נולישי ,.י "",יץינ /נ .צפריר ח.

רזאין ייחיפש"' סמעלי בגנה

וי:V/

א.ירפב ח.עתש

סרפ ,.י פאנלב ד .פ.
סרטתו יובי טבעוית ובלו צפין ירשאל ,דעירות
לשניוייס בובפסלי היס בובזרח היס התלכין

m

ןםסרחד.

עסהה יימין של דסיבובטיס לראןר חיף היס תחכיין
הירשאיל כובפחת להבנת יסחי י -Dיבשה ברבעיון
ירפב ,.א רלדנס .ע
קלבברירובט טיריני בלביל

אקיייפריס וחפישיס

14:00-14:20

גלטסרז.
אי-שיייר ובלpש תבהלןי פסי M
ובזהימס אירנגייס בקרעק

יבובי תהיס

תוגש ./א קברולוי ./י סירסקסני ./א שיסנ ./ר.א
קוב-ךלוק .ובט.
ההרבכ האיזיטיפי לש ביר בדלשיס קרבתטייס
ובזררנייס ,סןוב ביאיכיובי דחש לזיהיי סביבית

ןו סוח וב, .,שת ,.י קורזןם י.

הnובןשף הירטיסא בובתכש רוביין חןת פמחת רלפת
פהיליטרטסרכפרביה הרטייסאת בןוברח תחןוכי
)תיצאית ראשתית(

תעקיית

14:20-14:40

פלקנר ח.

ילאירבג ~~ כץ ,.א סויסם א.

עתשי.

שיוביש רב כשתי בוביס ובליחיס
תתתייס  mפשעתס לע תכינm

ובערכת ה:וpציט-ןךסימט";בבובזיט בובי יס ובובי
יס הלונחn ,ובקר נסיייי

פציסא וארנבי )פלכייפציאס(ן סאפקטיס פלכילוובייס

דנול ,.א נםץיר וב.

ודיטש י.

עצןוב ע.,רזעלא ד.
תכנת ובחשב לחיפיש סביבית mלהיכיס בואכלסויות
לדבי רברב

לש עהרתכ פהינטצילא לש עלסי ובקיר להדירורpתביס

ניPןm

14:40-15:00

יסכיניס פינטצילאייס לקרקע לוובי

האנילזה הרתובתי יהגיאיכיוביה

תהיס כתיצהא ובהשקייה בוביס

למיחיס

15,00-15:20

פחתקסחפק

םלוא יא

לואםוב

יסaכפיחון Sייעבתוי מיוnם

יספםחיןו " sגילואוגיה tסדנתת"

םלוא'ג

קרעpוaכי wז.חם" )םחךש(

י'ו':ר  ,.לזצןם וא .רחש

וי":ר ר• ניתב

15:20-15:40

רונ ,.

פנכי י.

נםעית זיהים מ pייית מים לע ידי

רסט :יייעיש דאהמ בראץ ה Pדר'ש' )הPהנר אי(
)ראיי :כ 6O -ד(mp

יקלדם

15:40-16:00

פקושילו ב ,.רסכלפ ,.

ווסדי ר.

מpייית זהיmם לש מי התm

ם

ביתמ חיבב

16:00-16:20

השיט mהמpילב mלמוין איכית תסמ עלסה
) Qי (RMR-ישמעמן mבתסמ עלס  Pיירטנתי

יתנבר.

שרחא.

נכסית פאשיוית הניבעית מזיהים
מי ההתים סביב ימת חיבב

רפבטpיר תת-עpרpי עpרם

16:20-16:40

ייגאם שללייב רבייסת גיארלרגיm

יהדנסוית

רוזר.
ןויד

16:40-17:00

גיאלויגיה הדנסתי יביססר נבמים
ןםדירפ ש.

תעפשה יאנת הרpע pלע mדיער דאמה ראבץ
פתתקסווםק

17:00-17120
וםשב גיאאוברואסגית

יסaכחפיןו sייגילואוגיה נהדיסת" )םחךש(

,.

וי":ר .א לאוםיג-לןמ יו .ניר

17120-17140

וםלאיג-לןמ ,.א לםתןב ,.ב
aכינשר ר .,אלרנוקזיר ת.
תנ mת א pלימי mרבבעיין המאירח
)  130אףל נשים הארחינית( אבזייי
צפןר י-סוסף לע סןמ דעהית היימת

17140-1&00

יויטשנןי-עןורב .,כ aאליני ש.
מיסתח האיכיה במכלול הנטפרי
בעמ mלא-ידא ,לחנ עמחת ,כברמל

וםשב הדילורוגיה

ןםצלז.ע
הנסדה גיאלויגתי בתנכין זמיתית בעלס

רוזם ח .יגזנרובג

לןור ,.י ציקח י.,דיר א.

פסיPה ייאכית מים בפטשתיתן P
לש ע Pים יי-ספסי Pה ער Pים יי-ספסי Pת רגיפת
ביעה מידיתי

לחנב יתיי ,דיים הי בחיין

ןויד

אפור ,.ב ןנור ד .,בוקרץיב ,.ב aכדיינ .כa

איתיי כייין זייהמ של מי תהים בא Pיירטידם

P

דסי ים

18:00-18:20

לגייל  pMניר .נ
האבר הניואליתית בים עתלית,
ןהלשכןתיה פהליואגיוארגפי

לופ ז  pירנםץ .,ונ למב פ.
דימות גמנסי געריני לש ערבוב  PונבPסיבי בין

-,,-

m

P

תמיוסת מיסוסת בתןר נ בובי

ןדאrיאיטטסןןת

18:20-18140

18:40-19100

זנביר ע  pיתנב ר.

פורפח.

חPר רםדי mחןם רתאב הראכיואלןגי
מציית הצבלנים-אום חדל )נתניה(
בןואר ד  pןור .,ח וקרם ש.

נגמסרטרטיטרגפיה לש תצורת ארP

חישוב הידראלוי של מהירות זרימה וגיל מי תהום

ןויד

בתנאי דשח מציאm

יים

-,,-

אל

חאדמ בצפון בע pים הלמח )יחדיה

המכילה ממצאים רפהסיסורים ((ז)

19:00-20:00

תחורא ערב

וםשב חגיגי
וי":ר ב .דןיר

20100-20115

עדוהות

רמ לאי דה-קורטס ,ארש עיריית עוב :דביר תברב

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לחקות פיסרם צרהותוא נתחי הפיסרם
20115-21:15
וPרם ש :oייפליואנבמיטות לש עלסים במפתיים הבר תנמען פשרעםוית סטpתי"m
קדולוני י .יב .חל :ייהגיאכןימיה של איזוסופים יציבים פאביטיטם ביונגיי"ם
וים דלותת לפור.פ .ל פדוקי

21:15

קולש .:א דברי רבכה

פפור .ל .פ:דוקי דברי

תשובה -

.

ייזבורנתו וחםשובת לע פתהתוחת הגיולואגיה בראץ ישרלא עודיתה"

Pבלת פנים )חרתמ טסית וכידרב ( pל

גן Z3.4.91

יום
06:00-13:30

יסורים גג-גז ,ראו m

בוקר שבסח

ערבנ ,.פ לאיתוק פ .שויבב א.

ג2
ג3
ג4
גS
ב6

ןורבע Jכ

רשיפת הכרלמ  ,1989פשההע לע תלהיכי סחפיה ,קרע pוצומח,
 mף הלביל העמרבי  -סרטיטגרפיה לש קו החוף,
המלחת תיקוז קרע mpעמק יזלאער,
בחורת הר הצרפים באיזור צפת-היטבים ססרסיגרפיים ובעיות לש יציבות דמררנות,
פליאואגורגפיה לש רתאים ראכיאלווגיים לאוןר פי הכרלמ,
הדאם הדקומן ברכלמ הפצוני,

זב

ןור ח .יאולי י.

לשבים בהתפתחm

גג

•

ןוויס ד יבגצרןם ג.

בג י .וןב ריאם .א

סויתס ד.
נירי .וגלילי א.

m

אחורת צירnים

13:30-14130

םלסcיב

םלס'cא

15:00-15:20

הסקסונתי לש הלבלי,

סיפפזויןון ייגיאופיסיקת"

וםשב אוקיופירם

וםשב פלורטוגית ופינרסגית

וי":ר י.ברוסב וי .סורסשיוי

י'ו':ר א .זורנלט .ו Mןב בצי

יו":ר ו .ורתךי

קפפרל ד .,נפרלקנו צ.
צפון-מזרח הים

Mיכון-מנבים,

דבגיאס י .שנירר פלווי בילארש

הפונטצילא הגיאותרלמי של פוילן )אנלגית(

קנימסיקה ,והקרשים בנייהם

15:20-15:40

םלס'cג

ןור ,.ח פווורססש ,.א ולסןום ,.ע
ןו-ןוא ס.

שרות האממצים באזור ררום ים

•

נםשת ,.ש יתנב ר
מלזר גאוהדיררלרגי לש הארpירפים עהמוקים
)סריאס דע קריטקןר( מצרפן בלרא שעב

ידוד ,.א ושנשי .,פ יאלי י.
הרשואה בין פמה גיאלווגתי לבין הראמרת לווין
לש לנסרס  1Mחטש קחמר מכתש רמון
רעםדב

m

תורךי ר.,
רחיסות הולונpיm

ןפסיו ,נ .וקקינרום ע.

של צפי מזי חיפה עומק זבלוון

הלמחן דעווית גיאלווגוית ויססילרםויגm

קנורדלפ ,.י רגרבניו .,ג זורנלט ,.א פכלרס ע.
תלהיכי הלמהח בגנב העמרבי ובבקתע
אבר-שבע

ניויטשןי י  ,.ןובנ ,.י לגנ ב
בזתל רלווה )צפון הגלון{-תרצר של שיעורי התכה

15:40-16:00

יטשרבנג ,.נ רוניביבץ ,נ .פילרשי ל.
הבמהנ הקטנוטי עהמוק ומיקום
וחמש לש ומדק ערדיות דאהמ
באזרר ים הלמח

נווגש  Mססיריקסנ •M
השפעת מי אקוויפר ירקרן-נתינים ומים

גזנירובג ד.

16:00-16:20

נורבר ,.א חשש"'ןי .,י פכיר א.

*15:30

סיור נלווים עלתיקות עכו בדהרכת מלחקת

,.

סקר רפלקציה סיסיימת חדרה ללימדר
עמרתכ שרבי הכרלמ
מודחרים על ההרבכ הכיימ לש ימ אקווירפ
החוף בררום דא.רץ

 Mיירות -

עיריתי עכו

שרנים ופרקציתציה בלחץ בגוה

לע זהm

ה של באן הרארם במקרא

16:20-16:40

פחpסתפpח

יייםפ .גnיאפוקיסיח )"חםךש(

וםשב אוקויפירם )םחךש(

16:40-17:00

יסרמ ,.ג ןב םחרבא ו ,JרלPסס ,.ם
פיללנ~ח.

דיי·

17:00-17:20

סורשסויי .,י רבושב י.
ננםי לחיהצ לאיךר הסתפסירם לש
ים המלח

כסתנ אסימת אקייפר הוחף עקב נבייה צפפוה

הסירוטית השקעיה בושלי היבשת
לש דורם הלבנס הפשלישןן עהליין
יהלשמתיה על הראעו המיסני

17:20-17:40

ןויד

מיסם ,.א יתנב ר•

מלדו עריתי לזריתפ יפ חתהים באקיןןדרט
עדנת בגננ

ץלוג ס ,.חרנלס א.
אןpירפ סרפה רנשת ראיזיבתי קבירה
בצפין עהרבה

ץלוג ,.ס חרנלס .א
הpאיירפ הדחש לש רןן,נצה החתתין בצפין רעהבה

17:40-1&00

שוםב ירססוםם קלח וא

1&00-19:00
19:00-20:00

תחחאיייב
שוםב סופםירט קלח ב'

20:00-21:00
21:00-

ערב גאולוגיח יין ואםלבי ים ב)ח:תוס ייבלם'ו וםרחי" ו"שף יחם"(
רם עלאחש :.י 'חוש.ניח"

וחפי:ת לחקת םחלוח ייבית יחיןם" בליויו חזתםתרו עחורינית עבי

רונ.ע
רסס :ייערשי ראהפ בראץ הקדוייש
)הקתה בי(

יום ד' %4.4.91
06:00-13:30

יסורים ד-1ד,7

אחחת רבקר בשטח

ת

אבויםמ.

דZ
ד3

בשיאנ .,ע דעלג ד.אוחלניס ש.
פרסכל .ע יןוארב מ.

ד4

רןב א .רוסו אפסק י.

ח

נשימ.

ד8

גנופרלק צ .שוש א.

עחpתכnרלמ.
בעיות הדירוגיאלווגיות לגבלי העמרבי.
טקטנויקה וולוקניזם בשלוי הלגבוע.
דעיר mנליאטרקטנויקה בזאור חוף הרכלמ )תמודעות ומותראכות אמתרים ארכיאלוויגים(.
סירו טעב בשמורת לחנ אכזיב.
יסרו רבחלת רגויאולויגה לש זאור רכהלמ עומק יזלאער.
אחורת צירחים

13:30-14:30
םלס'eא

Dלואוב

יסחםםויי sייעביית תימם

וי"ר sא .לשקו יש .מדנל

י"רוt. sביאלי יו .סרם

י"ייzו א .גלית

אןתי ר ,.רש ח  P'iואלת

דברי פתיחה m

15:50-16:10

נקרוט ש.

16:10-16:30

נwנןוז ר.

וםצ רעב.ייה

ההיבטים נחחיסדים לש פשק הימם
לקרתא כש -.ר 2OOO

m

16:30 -16:50

חוק שימור עהןר בכלכלה ,והשיפור

גהשי אתרח

בתקופת הקוטררר )לגנאבתי(

ילאיtכ ,.י סבר •t

אממצים pטטנוים עכשוירם בעמרב
תוצא תנמוח לש Breakouts

m

ירשלא -

ילאיtכ ,.י סבר •t

תצפיות לע דסקים בדיpויחם באמעצות

לש מקוחת הימם

דדמים לאכיתר המים לקרתא

סרaנ י.
במנים קרטיקנויים בשלוי היבשת לש הלבנט

לשי ג.

Borehole Televlewer

-.ר ZOOO

16:50-17110

*

רחש י.
שלושה לשבי קימוט לש נבמי בגנה הצפנוין

ניוק י.

רעמתכ רר

ונשת

15:30

P

וtבשב ס ינוט ת

ומשב וימדח לעתים

בישראל"

15:30 -15: 50

P

םלסeונ

תpספחnםp

סיור נלוירם לןג

רבוהיא -

עכו ,בדהרכת מלחקת  Mיריתר לש עיריתי עכו.

שניויי פנבסל ולמיוחת בים השחור

ילסוניבב א ,.לגןג א.
חזיוי לש תחכים גיאלווגיים באפצעים
גיאפריזיים )בגנאלית(

לוח ג.
עייף גיאולוגים בירשלאן
עריונות להתמייי עם רעב.ייה דברכים
קפיילטטסיות )ילגנאבת(

m

תלינ.א

דרום זמרח הים Mכיון אכזור מלטוננין
טקטנויקה ותלהכיים פאיננטיים )ברסוית(

וםשב ערשי זאפה יבשארל

יספפחןוי sייבעיית הפים

פשוב עולים )פהרש(

בישרלא" )הפשך(
וי"!ר א .אירה וא .שפיאר

17:10-17:30

ןוםלס ,.ע פווושרסט ,.א גנופרלק צ ,.ןור •n

ןח ,.י רבנע י.
קיוהמ לש לnpואת יאננטטייבת
פודרנתי בצל הסחמור בפים -
גדולו תותרצ לnpאתי במחפות

הפהפ יסהשיפית לש תת ולהח יסני

ץלוגס.
הדוןןגיאלוויגה ללכתי לש ואץ ירשלא

תןר שיפוש בפצעים נמותקים

17:30-17:50

ל'מםש.
ניצלו ירת לש פרגאי פי-התום

17:50-UI1O

לשקוא.

פשאריא.

בחהני ררטופסקטיבית לש קרירטיתי זיהוי לש
זנמי רתההא עולדו mדאהמ בירשלא
יראהא.

ילהתכי ההפלחה טהעבית בפשבאי
הפים הראשיים לש ירשאל והפשעתם
לע הדגרת ייהקווים החאפי"D

ועהכה פעןןתנ לש הטיכוו סהישיפי בישרלא וטביבה

1&10-1&30
דןוי

1&3O-U:50

תחורא ערב ~ניתי -

19:00-20:00

וש הגרנאהי ,פור.פ ויבל אנsןם דירב הברב

שוננב ירטסופם קלח ג'

20:00-21100

21100-21145

תאצרהאישנ

21145-22:45

הפיסאmלב

22:45-

ערב

שיהר בציברו בלחי פוקשוית -

בחנהיית יושאל דיןי

ויד
-ו-I

יום

ה' Z5.4.91
אחורת קובר

07:00-08:00
םלוא'א

08:00-08:20

לואםב'

שוםב גיאימימח לש ימם

וםשב סיסילוםיגיח

וםשב שירפת בחלםר

וי":ר ע .יבןי יוP .ורפנדל

וי:ר" צ .ןב באחרם ח .לבנלס

וי:ר" .ב tערבנ

נירטסpסי א.

 Na!CIבובי עמניתו )תצו m

שורק,

,.

P

08:20-08:40

צפירר ,.ח ורנדלפ י.,רוזפ
פאיון גיאוכיובי לש וביס דמרוס ניסי

08:40-09:00

ירבוקב .כI

פנעוח לש שיסתו אנירטאטקיבוית לוברטת
פנעוח גיאלווגי ווביילו לש נפחיס

m

סופוחה

תורח ,.א בץ ,.א נירטסיpס א.

פוחשרסס ,.א ריבוניבץ .נ

הכרהב האיןוסופי לש

על רעכ.ייתוית הקרשרה לקעיבת ימנכזיס
השבירה

תוריח ב ,.בץ א ,.לסCפ ,.כI

לשןיי .,נןב-גאי י.,וברדניבב ,.ב שיבס ד.

נירטסיקס ,.א וסראוב א.

קסר יססיובי ברפהדה בגוהה בואור ובגאר רג.ן

רכיורי חוייאןוסופד 0

בירשלא

בובי גשס

נגרוא י.

עמרוובת תמוסית בובסובפררורה

רגיונלתי  -ביחנה ובשדח תןר התיסחm

לובסיב הציקדלי )יוון(

החדו

לש דשאדו -

תוצואת רשאוניות

וחפשרסס ,.א פדלןם ,.ל שסוריסןי י.

אליוציס לטסייסוביס וגרביוברטיס על במנה

הקחס ובתתח רלתשות סיסיוביות ובקווביות:
דוגאמ אמןור הרכלמ ,רשילא
pספחתפpח

m

עבנר ,.כ Iימתר ,.כ Iגרבנסיו Oל
פשהעת רשיפת עיר רכהלמ לע תלחיכי גנר עלי
רונ.ע

36

09:40-10:00

מללס ד ,.שיסבןםל י

גיסר י.
ווביקרורארגניןוביס
בתהססתו דחמש לש חןןי
חאריס לע עלסיס קראבונסייס ארחי רשיפ
עיר קרשת בהר רכהלמ

רסס :ייעריש ראובה ראבץ הקיישדר
)הקרנה גי(

II r) Srןgן( (87Srבובי גשס בירשאל

09:20-09:40

.

התדרפ לגיס וברפרתש שכי לעונה וובחט לצכרי
רטסקאפלוצהי

הרי יהדוה(

09:00-09:20

םלואוג

יייםפחיוי :ח"יןפשי פנט בישרלא"

וי"ר•11 :

חרבנרנ

ונכשב עקב ים חלםוו

ונכשב ךוראת

וי"זר ע .תבס אי .געןונ

יו:ר" נ .יטשינץי

10:00-10:20

רכרiן' )Ijטpטתתי שרחה לש האגן
רדiרריוב לש לם הלפח

לושןם ,.ח ,שיא •11

התפתוחת נרטורפסררם לש לם הלפחן
מלדו תממייט )לגנאתי(

גלי מסרםפרלזם ןבאנ חרתררלם  -דערת רח.וש
ךרראתם mרורת נבםיטת תרטpלאתי )ייםת,א ( ESR

1O:Z0-1DI40

פנייןייטש ,.ש ליא ם ,.ןו. Pב
הרטסIiרורי תiררילםת חבךת לש דחם
רשילא רמשאתי הןם יארpן

ייחילא ,.י ץירגם ם ,.ליו י·  Iןגור י ,.יםרב י.

ןבלרח י I .יטשניץי נ ,.ירססיקסנ .א

1D,40-11:00

ילשו נ.

1LOO-11:ZO

ןחב  ,.1ןוונ,. Pו רסכלפ .ע

m

חמPר געלןנל עלס בפיחריש טפנ
בלושלא

1LZO-11:40

נבאןם לרצרל חפמלנמלם ,שירלא

לייוחיקסב ,.ו ןב-תובאם .צ

m

דע זnאפל פכאוררסתי אנרזר לם החלפ
בתתפר pררכניםו בץ פiרולpרטסון ורללררPן

שוחנ ,.ב Iןםפונ ,.11 PCיחיילא י.

תןרוא חמשדו לש תצררm

לם המחל ,בשלתט UוזOnנZ

לסוןא סורמה ברארר

רהחאר הרpח חרופ

שכורלל ערבל רחפולם ררדiרתבללם

OOו1L40-1Z

ןייד

ZOו1Z:00-1Z

-"-

רונ.ע

P

טרסן יישערל ראiרם בראץ ה דרייש

P

)ה תה די(

ןוארב ד ,.טחב •11

כבשרת VIVIPARUS

ורפוPם עP ,.ז י.
תפתורוחת דלפאיי רור רדסם בלרורpרן

בתצרררת דורי ראכומר כבננ

m

 Ar-Arבמכוולר הרחסתי ךתחב
דםןו
פiרלראזראל רדנרם לושלא

עכקמ הןדרו הרמכור-

הקמבלי דורחמל לתרוצת גשר פרת עוPב

וסחנבץי י.

תרופ ,.נ ,לוינח ,.י ץרווש ח.

של תכרעם pורטסר שט

ןםלדיא ע ,.סבר ו.

לחpרים רסרו-pסצםלץ רחש pלבעות אממצלם
סתטDpלל תעלוpם ,מלשרם כללתרח רם.אצםלם
הpטנרטללם בכרמז רעורורכ

ןשע א ,.ןםלדיא ,.ע ןןסלבנ. Cם

כרלב סתפסררם לאךור כבלורת תפלור nבלן לרח,m

נותיח תתל-רםםל לש בלערק לזופסרתוייה בתמלורn

- ZOו1Z,ZO13

וראתח יירחצם

טויר בונש:א "עוב צחלנבית לםתח"

בדורכרת יתור נווסרי -

תאלוסרנסת וחפה

)הארסרבסו למשךי לןררשלןם דןר תל-באלב(

לתהראתו בשנה הבאה

רשיתמ התקצירים

*

טסרפר  +תקציר לגנאבית

עםדו

לבאדיס  ,.Dדשני  ,.81ןםלדיא .א
*התפתרחת לרבברת פתיהח מבלש רב.קיער רע לראקניסו בררב :נפס לתתפ-ירמי

1

לדיאי ע ,.סבר ו.
ולחקים דסקוי-ם מציין דחש לקבתעי אממצים קטסתיים עתקיים ,מירםש נלירתח

3

הממאצים טnטpתיים בוכרם רעהבה

ןוליא א ,.ססננולי .u
דינגאןה לש תרצ m

אניומ ורברם רשילא :קחמירם איןסרפריים לש נםצטים

5

רקבתסים

ונכלאינ-ן'בל .,אחלםןב .,נרנשים י ,.ל'וארויוpנ ח.
נתדותו אלקימירת רבבעירן האמררח )  130לאף בשחים התרחארת( אביירר פצרן
יס-םרף לע ךפס ורעהת הימתי

6

חץוא.א

עההכר עם mת לש רניסהן סחסnמי בשירלא סויבבה

7

ס ברה תנמ,ע רתצארת רשאתתרי

8

ייבס  ,.Dץלפ ',.י רב .נ

* דחיי'P

בדיס ,.81
*

ןב-םוורבא ונ ניגגרובצ .א

חינת רוחורה דרידום אבמצעתו מ'יבם ודרח רקעק

9

ןוארב י ,.ונ''Iצב •81

בכשרת  VIVIPARUSממק הייין הומןכי -

ןוארב י,.

המקבלי דחחמי לתצרות גרש תרנב עיקב

10

ןח ,.ח וPרפ ש.

נגםסרטסריסרבפיה לש תרוצת ראק לא רםחא בפצןר עקב םי הלמח
)ייחהד הכמליה ממאצים רפהטסירוים ((ו)

גג

רקס פרצpליה סחסתים nדרדר י»דרמ תכרעם שירב רבnלמ

ע

עםנםר לnpצי-סדרלרמ-סינגםןיס בימ ים רםבי ים רלם.ח :מקחר נרסייי

14

רנורב א ,.ייס  Vlויס ,.י כ.Oר. tא

ילאירבג א ,.ץכ  ,.81סויסם .א

-יט-

ץתנ ס ,.חרנלס t.ו
אקוירפ סרמה רבתש ראוזיבתי קבורה בצפון עהרבה

15

ץלוג ס  ,.חרנלס t.ו
האקוירפ רשדחו של החחנצ תתרתחן בפצון רעהבה

גז

לע זהוחת לש ןבא הםדוא במקרא

18

גזנירובג ד.

יגתנ ,.n

*

ןוירוא .נ

משחקים ילמדויים בבלי עזר בהורתא הגיאתוגיה

19

גיליל t,.ו רינ י.
הברא נהילואיתתי בים לתעתי ,שmובליתה לפחיואיבואפרביות וחיאיטטסואות

20

ננרוא י.

עםרוב mתתוסימ םבםטוופרזח ריבתילת -

חניnב שדחמ תיי חיתתוסח לסמיב

חציזלקי )יוון(

22

ספג.ם

*

יישומים עמשיים לזחירח רתמית של מרנילים

23

ודרגש ם ,.פונcקןם t,.ו יחיילא י.

אתךור משדוח לש תצור mילסןא סרמ  mבזארו ים חלמח ,בישטת Uןז230n

25

שניןיי עןבי רחיפים ןדהרגתיים בתצורות דיח ואניומ בבבג

ו2

נוסורביץ י.

ניסר י.

חססבת mשדחמ לש חןןיm

ןמיקרןאןרנביזיםם רחאים על עלסים קראבתטיים

ירחא ירשפןת רעי שקות חבר רבחלמ

28

נסרלטז.
יא-שיויר מקשל תבלהןי פסיחת מזחמים וארבניים בקרקע ובמי תחום

29

דנביולו tי.
+חרפנטצילא חביאורתלמי לש לופין

דודד.

גיואלוגיה תסדית ןביסרס ננםיס

30

-כ-

ידוד ,.א נשושי ם ,.יאלי י·
השייהא יבן מפה גיאיליגית לבין הרמאית לייין מעיברית לש לנסדט 1M
טשח pחםר מתכש רמין

31

האנליזה רתהמתי יריג.איכיהים

32

תנכס איטתמ אקיירפ החיף עקב נביהי צופפה

34

ודיטש י.

ןדי·

דלק ,.ע עשלאה ר•

*

אסייף תנינים סיסימיים אבזירים שינים בארץ היבט הסיטירי

יתסהתולכ תעלדי

35

פותשרטט א ,.פדלןם ,.ל שטורןייט י.

ליאיצים יסלטסימים ורגבימרטים לע הנבם הרקים תם m

רלשותת סייסימית

מרpמתרי :חגאם מזאיר רכהלמ ,רשילא

36

פותשטרט ,.א רוניבץיב נ.

על רעב,יתייית הקשירה לקבעית מיכניזם השבירה

37

ןםטרחד.

עסהה וימון לש דסינםיטם לראןר חיף הים תהיכון השירלאי כמתפח להבתנ
יסחי י  -Dיבשה ברביעין

38

ןבלרח ,.י שיטיניץ נ ,.סנירטיקס .א

דידםAr-Ar m

במניילר הרחסתי ב mן רלפוראזיאי רדנום ירשלא

40

יקתו  ,,.שוליני .,י שיטנייץ ג ,צפירר ח.
ראדון ייחיפשייי מעלסי הגנב

גרבניור ר,.
* פילאראנגםיטm

41

געןונ ,.א ויר ח.

לש תצירת רדסם כשיטה לשזחור עילת לוח המלח תמת-הרpעק

42

שניויטןי ,.י "(ילח ל ,.הנס ,.ע גנל ב ,.ומנ ע.

*

פאמיניים גיאוכיימים ימילונוגיים לש יחדיות המיפיי הוולקניית זאבור נבםי

באיטל  -נבלט -

דלויה )צפון הגולן(

44

ניושןייט ,.י ומנ .,ע גנל .ב
בלזת לדווה )צפין

הגולן( -

תוצר לש שעיורי התכה שתים ופרקציתציה

בלחץ בגוה

46
-כא-

יושנןייט-עןחב וב .,אייני ש.

ובררmp

רא.רכרח בובכלול תרטיפ בתרעפ לא-דאו ,לחנ ררעם,תוכבלפ

48

וי סוח .,ובעתש י.,קחדןם י.

השnונרף הירטיסא בובשתכ רוביין ןתח חתפמ לרנרנב .לפiדרכירטססיפרביח חרטיסאתי

בוברזח תחיכיי )ותצארת ראשת(m

תשרנ ,.M

49

נירססיקס א.

העפשת ובי קאריופר יקררן-תנעים רימם רונררחים לע הרהבכ הכיובי לש ובי אקויופר

הm

50

ף דנררם ררא.ץ

יננסו .,א לוקנדוי ,.י נירססיקס .,א ישסכ אר ,..קוב-ךלוק וב.ס.
ההרבכ האזירסרפי לש ברר דלשנים וקתנסיים ובדותייםן סמן גיארכיימ דחש

לזיהוי סביבות תעיקות

51

ןםצל tע.
דבnnס גיואלויגת תנמיי דםרונ mעלסב

5Z

ןח ,.י ערבנ י.

קיוnם לש חלקואת איננטיסבתי דרונתית בצל הרסחםר במים -

חלקאתי בונnמm

דיגלו תורצת

תןר ישובשר בובעצים נrכותקים

53

ורחת ,.ב בץ ,.א נירססיקס א.

ההרבכ היאזטוופי לש f'Sr~Sr) Sr

בובי גשם בישרלא

56

חתור ב ,.בץ .,א לואפ ,.ב tססנירסיק ,.א אמוסו א.

ריכחי דריואיזוסופ  36aבמי גשם בישראל

57

שרח א.

דוגאמ ללישוב דניק mיגלראויג mויסדבmn

רפבוקיס תת-קיעקר ערובק

58

וטיסש נ.,אןולי .,א ק'חלוני י.

*

לחתיכי לארטציה לש דייק בזתלי ,מתכש ררוב,ן ירשלא

59

יסרמ נ ,.ןב-םnרבא צ ,.לקססר .,וב ילפלגןtב ח.
הסירטרית שהקעיה בשלוי היבשת לש דרום הנבלס מהלשישון הלעיון
רהלשוכתיה לע רא.רער הסוניני

60

יילאיח '.,ץירגם .,וב יול '.,ורןנ .,ד ינכרב '.
דעm

לאפזה נארפרייטת אנזור ים הלפח תנקופת הרבעונ בין הפליסיסוקן חללווקן

61

ןהב צ ,.קפןצ י ,.רסכלפ .ע

6Z

נבאים יוצרי nפמימנים ,ישראל והאזור רהחק חופי
-כב-

פכבי י·

65

נמעית זיחוס מקורות מיס לע ידי pלדיס

66

בירפ א ,.רלדנס .ע
לגנוpורםס סרווני בבילל

.

מללס ד ,.יסשןםלב י

תדרפ nלגיס ופמשרת פלכי nלעם ומחט לכרצי אלופרטסקציח

68

יליוחיקסב י.,ןב םחרב Nצ.

+

תהתפוחת ופסנרטnרס לש יס חלמח :מלדו מתייטמ

ןורל ,.י קחצי ,.י דיר .א
פסיקח אויכות מיס פטשבותת :עיבקח מידיתי לש עקוס רוספס-יקח עוקוס

69

רו-ספסיקת רגופת לחנב יתיי ,דרוס ררr .םnן

Mםיי ב ,.Iתקייל ,.x xינןוסלס  ,.xןב-םחרב. Nצ

*

נאילm
זעב m

רב-תקפויתת ,לש עונתת ידסנמיטס בפוחי דחס זמרח -mסחתיטן,

רשיח.-רםpוח

70

ןוונסום י.

n

חוק ישרום ןרע nכלכבהל ,ושהיומר לש קמרוות מיס

רוו,,. D

יתנבי.

חישוב חדיראלוי לש מריחות זריחמ וגיל מי תחוס באנתי דשח מציאmייס

76

לדום אבוחדילחוגי לש רpא.ופיירס עnמויPס )רטיסא דע רpיטק(ןו מפצון ראבל שעב

ח

נבמיס קרסיקתייס שבלוי חיבתש לש להנבס

78

נפשה ,.ש יתנבי.

סרפי.

סרם ,.י פאנלב ד.פ.

סרטm

ימיות סבmעו מלו צפון ירשלא :דעויות לשניוחס מבפיסל חיס

79

במרזח חםי חתכיון

וPדננ ,.ש ןור ,.ח סייב ב ,.Iןובנ  ,.,סויסם .x
לאפיאונבםיטm

לש יעלסס במטמחס רחב תנמ:ע שםיועם mסטpתוית

80

לקרם ד.,ניחלוקי י.,ץכ .א

*

תברע nרותימ חרזחן רנכבת ועמקב רחא מדית רמויזחרו לש פnטפסו רזעבת

איזוסופיס יציביס לש חמןצ

83
נ-ג-

רל'מ א ,.ץירנם ,ו.I
יסנטים פןנטצילאיים לקרקע לדמי תדהם כתןצהא הםשיקיה
במים מליחים

84

לדדם עריתי לודיתפ יפ חתהןם אבןקןדרטי דבעת בגנב

85

זיהןם מי תהןם אבקןןפירים רהשאיים לש שירלא

86

ככסןת אפרשיןת כהןעבןת מזיהןם מי ההתןם סביב רתפ חובב

87

םיסנ א ,.יתנב ר•

יתנבר.

יתנבר.

ויריס י ,.רדיק ש.

*

קתלב לדדםים גלדאיןגיים לתתפ-ירפיים תתנםים יססימיים דןפ-ירפיים

88

טוסנייקס cנ.

Na/Cl

במי עמניןת )תצרות שרוק ,הרי יהדדה(

89

ןונכלס ,.ע פוnשרסס ,.א נופרגלק .,צןח ח.
המהפ היססייפת לש תת להןח סניי

90

טרפ גט .,ןוליוc Cנ ,.נדולוpיי.
גיכדאימיה של יאזןוטפים יציבים אבזרו הגפע לש דייקים עם נבאי חןל של ת
צרות אניופ ,שתכמ רמןד ,שירלא

91

הנס ע.,וטרבב 'm.,ורפס .כI

*

פפה גיואלןגתי לש ירשלא בנpפ1:250,000 ..

92

ןUגע ,.א ןםלדיא ,.ע ןיסלבא .כI

רכיב רטנפסרום לאןןר בגלדןת פיתהח בין לןח:m

ניותח תתל-מרפי לש ביקעד

להתיפסדי  Mבמתיחה

93

עלאיIב ,.ל סבר ז.

אממצים טקטןנים עכשןןייס בעמרב ירשלא  -תןאצןת מתנןח לש Breakouts

95

לאיIבע  ',.סבר ז.
תצפי mלע דסקים בקדיןיחם אבמצע mעמרכת רר Borehole Televiewer

97

ערבנ .,וכ תריוכ .,וכ יובבסת Oל
השפעת רשיפת עיר הרכלפ לע תלהיכי רבנ לעי סדיחפה

-כד-

99

עןוaכצ ע ,.רזעלא ז.
תכתנ חםשב לחיופש סביבית יהתלייכם אבילכיסוית דבלי וגוג

נםO

עלאווש ,.י תפי ,.י ןבא ע.

*

רעמתכ לדידםת ייכח רראיי פחיוש"' עלסב

1גס

תשע י.

פציסא אירנגי )פלניפןציסא( :אפסקטים לפיכלןיגיים לש כרעהת הפיבטציא
ל לש עלסי פקיר להייריקרבתים

lOZ

~ ב ,.פרסכל .ע
שהירטת הפקיבלית ליפין אירכת ספת העלס

) Qן (RMR-יפשפעm

ן בתספ עלס

קיתטרתי

103

תרופ ,נ .קלוm

י .,י ושיץר ח.

ליג פםטיפריןם ןגאב חרתירים -
)תפייא(ESR ,

106

דעתר שדחה תםןחא התייה נבםיטת לאקטתרתי

הסnרטריה הרתפלית חנןת לש רדים רשילא רמשאית הפזיזיאיקין

108

פניישיטןי ש.,אלי ם ,.ןוק .ב

פרסכל .,ענליאי ,.ש תרpפדל ,.י ניגגרובצ  ,.xחרדלlננ א.,נוחיגשןייס ,.x
דלוגגרב ם ,.תרחאי ,.א סיcןייסש נ ,.Iצב~ ר ,.איםחנס ,.א יס~ וסב ,.ע
רלסק ז ,.רדיב ת ,.ןור ז ,.ורןנ ע.,נישגרבנ .נ

*

לגתתי יייק בפכתש הקןט

גנם

עור.ת

חקר דידםתר

חים אברת הראכיאלווגי פציית הצלנבים -

אים דלח )נתניה(

עג

ןיPםורפ עP ,.ו י.

החתפתתר "פאיי רה דסים nנpולרן שי תכרעם הקטסר שם

11z

פשהתע יאנת הקעקר לע ערייתר ראהפ ראנץ

ש

ננםה תת הקרעק אבזיר הלבלי העמרבי

114

קIMנש.

.

רדנלוירIנ ,א .ור Wןייס ,.י ויריס י

*

לד,. aז ץירענ ם ,.ל'מב נ.I

ייפתר נבםטי ערגניי לש ערביב קנתקיטבי ביו תפסיm

mסיסם תנזי כקםבי

-כח-

115

לקת.h D
ששרםי רב תנשי בפים למיחים חתתםיי והפשעתם על תנחות הקרקע

ננ6

ימ וקחלים נקמרו לימ שהקייה

עז

ילאיבצ ד.

דוצד .,יוססבייי  • Kו נייטשץי .ג ו נדולוpי '.
* דםדי K - Ar m

בתרוצת רתחרוים ,זאבור עדר

8נ1

רירפצ ו .fו פנחו:ייי  ',.רmנ י.
פאיין גיאבויפי לש פים רדמים ניסי
רלפםק

ד,.

9ע

לקנ\Oרנ .צ

צפון-פזרח הים התכיין  -כבמים .קניפיטהm ,p

קשרים בנייהם

120

נקרוס ש.

רה.יבטים היסדנהים לש שמק הימם רקלתא רכשת ה 2000 -

121

להתיוב הnחלם בגנב הרעמבי ובבתעק ראב-שעב

4נz

כבמי לחיהצ לאןרו הנרטפסרום לש ים הלמח

125

פנחו:ייי  ',.רתבניו ג ,.נmלס  ,.Kלפרסכ .ני

ורוייסויס '.,ןסרבב '.

יסזנסורו ',.

*

ןםסברס  ,..לוירפרדנ t.ו

רח.זרית פהקרום עהפוק בומשרו הרחף לש שירלא

126

ןור ח.ו פוחישוס  ,.Kןוםולס ,.י ןו-ק Kס.

רש mהאמפצים אבזור רדום ים החלמ :דעיוות יגאלווגיות סןסיירםסגיm

ןנור ד,.
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ץירגם .ם

 +נכסות הטפחות בקשהיתי בפיP-לווחן על אזורי השערה לש אPוויפירם רחפשיים

umו ב ,.ןנור ד.,

בוקרץיב ב ,.ץירגם .וב

יאתיר ניוין זריהמ לש פי תהום אבPייטדרים ודס Pים

128

ךילרור ר ,.סיוןמ ,.ב יינרוםיי .ני

חסריות הלויPניm

1Z9

של צפי פזי חיפה עופק זבילין

ירוקנב .ם

 +פעונח של שירטת אינרטא pיטביm

לפרטת פענוח גילואייג וומדיל לש נחפים

-בן-

,.

,.

ושלאב  '11ומ פ ,.יול  ,.Tונס ם ,.שרtק  9ודי .א

*

השתקמרת מלרגוי וסוחת בוסרrום רתאםים 'יבארץ שנר"י

עג

ןםלוש ח ,.קJז.K tM
עnרnכ pטנוטתי רחnש לש הןבא חדnמי לש ים הלפח

Z

ע

שרח •9

לשרשה לשבי קירםט לש נבםי בבנ nהתפצי :גישה ארחת

134

הnנבם הpטנוטי עnמpר רופקרם rVזחם לש דpרםי רועורת דאnם אבןיי םי החלפ

5ע

תבנtס' JIנ ,.יוניביבץ נ ,.ילפרזO tJל

ןרסזנ י ,.סייב .ם

*

תרnתפp mחרpלפםס הגפתפי לש רח ענםת אליי תרדודנב איחופרטm

לש

רטסתצירם דראתנוירם

136

רnPם עלבנוי עלס פיחבושו נטפ ובשרלא

זע

לזJן.ttנ

'IJלttן .,נןבוteנ.,9 -יסבבם ב ,.שסמ •T

רקס יססימי דרפהבה כב " mאברור רבאם רובו הדרדו לש רשא-ח -
ותואצת שארתmו

138

רלז.Jנ
דרפםי לואתס הופם רpלאת mכש ה 2000 -

9ע

אJ.זrHנ

nנוnב ררטפסוקטיובת לש רpירטיתי ןירחי לש ןנפי תהראה לערךוm

דאnם ברשילא

141

קות'ו' JIא.צ ,.פדזttJל ל.

*
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פתהתחm

לובגות פתיחה מלשב הבעוקי עד לאקוניסו בונ:ר

סכמ תלת-מימיד
אלכןוס ,.ס געןונ ,.א לדיאןtנ א.

הבםןו לסעדי בדור אהץר ,אהנויבסריהט העביר,ת ירולשים
מניותח תנתים

של (1986, Philo. Trans. R. Soc. Lond. A 317, 13-2) N.H.Woodcock

עולה

שברוב מרכזי התפשטות הואקניוסים ,וקטור המהירות היסחית לאכסוני לבגלוות הפתיחה

של הלוחו.ת דבר זה מחייב רכיב טרנספורם לאורך צירי התפשטות האוקינאןס .רק ב 40%-
מגבולות הפתיחה רכיב הטרנספורם נמןו משליש מרכיב הפתיחה.

נפיצות זו של רכיב

טרנפסורם ברסכים אוקינאיים מפתיעה אם מניחים שקובנקציה במיאה למערך בו החיןט

מינימלי וובגלות הלוחות יורצים זוויות ישרות.
מחקר חדש מציע שרכיב טרנספורם אופייני לבקעים יבשתיים במתיחה )עגנון א,ידלמן
ובאלסוי ,כןר זה(.

אם כך ייתכן שרכיב טרנספורם לאורך צירי התפשטות של קרקעית

ואקיניית הינו רשדי של לשב היבקעו .כדי בלחין היפותיזה זו ,עלינן לעהריי תא השנתות הזןית

"' )ציור (1

עם התפתחות הואקינוס.

מערכת הבקעים בין אסיה לאפריקה כוללת מספר שלבים בהתפתחות

ומאפשרת לבדוק תא

השתנות "'

האוקיאנוס,

עם דרגת ההתפתחות .הביקעו התדקם דמרום לצפו,ן לפיךכ

עולה מדית ההתפתחות של הואקיאנוס ככל שדמרימים.
מפרץ עדן מייצג שלב ביניים בין שלב הביקוע היבשתי לבין ואקיינוס בוגר .בהנחה שניתן
להסיק מכווני החופים תא כוון הביקעו ,נוכל להעריי תא הזוית ",בשלב הביקוע )ציור (.1א
הזוית בין שברי הטתספורם והנאומליות הגמנטיות )ברכסים הפעליים( בפמרץ דען נותנת את

הזוית "'

הרצנטי )ציור בג( ,שאכן דגלוה מזו שבשלב הביקוע.

במרכז ההתפשטות האוקינית באוקינוס ההדוי נראה שהזוית '"מגעיה לעןר של ) 90°ציור
1ג(  .מכןא שרכיב הטרנפסורם אכן זניח ביחס לרכיב הפתיחה בגבול פתיחה בוגר יורת.

ממכלול הנתינים שסאפנו דע כה ,נראה שהזוית 'י' עולה עם הבתגרות מרכז ההתפשטות של
קרקעית איקינית  .זה מחזק את ההשערה שהרטנספורם בגבולית פתיחה ואקינאים היונ שרדי
משלב הביקוע היבשתי.

פירוט נוסף של השתנות 'י' עם התפתחות האוקיאנוס וכי זיהוי

הגנמנונים לגדילו ",דורשים מיפוי מאדו מדוייק לש האנומליות הגמניטות.
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לחקוים יקודסם -מציוי דחש קלביעת מאנפים קטטוניים עקיתים ,יונושם
לניותח המאנפים הקטנוטיים במזכר יחרבה
Mןtכלדי ע ,.סבר ז.

חלNבחק »יMלוןגיח ,חMתיסרביחס עnביד,ת יחלשים
חלוקים דסוקים ) (,fractured pebblesחם לחוקים חמכילים דסקים פתוחים תת-מקבילים
חחוצים תואם .חלויקם דסוקים נרפצים בקלבתוטרמים שבאזור יתמ לסטון ,דחם קליפרוניח
וpבגתלורמטים בערבח חרמכזית ,ישרלא .לקדסים לאח כיווניית ומדעתפ נקבח מדיח מקומי
וןאורי .נאו רנחא כי דסחקים שלחבוקים חנים מציין אמין לכיווני חמאמצים חטטקוניים
עתתיקים תציג תוואצת מדמדית חלקוים ודסקים זאבור עין יחב שבערבח.
חלוק דסוק ואפיניי חוא לחוק מעוגל בעל צורח לאיפסואדילאית ,חחרצי על דיי שניים עד

חמישח דסקים ) .(Fig 1יאן רציתופ לש דסקים חמלוק דסוק דחא לחלוק דסוק סחמיי לאיו.
פני דסחקים חלקים וא מחספסוים ,וךרדב לכל ניןת לחבחין עליחם בדמררבת עזריות ונמיפות
ריסוק קתצנטריות ומבתדרות .במקומות דסחקים מובכרים ממקטעים דמורגים

בצורת en-

 .echelonחרצרח ופאמיניים לש פני דסחקים ,מעדיים שלאח קדסי תמיחח ,כשוצרו נביבצ לציר
אמץמ חמתיחח חטקטונית חמירבית .נאו מניחים שלחוקים חמתח!ם בתןר חורמ מלדכ חלש
מתנחגים כמו אינקלוזיח קשיחח בחומר ןר חגורמת לחתעצמות חמאמצים חטקטוניים
רתבחכ.

חלוקים דסוקים רבים נמצאו בקוגנלורמט חבססי לש

תצו m

חבצח במיל נואגן ,בעיקר

בחלוקי גיר וצרו שקוטרם בין  15-30ייסמ .כיורניחם לש יורת מ 6S0-דסקים נמדדן בשלושח
אתרים באזור עין-יחב )  ,(Fig 2כארש בכל תאר נמצאו לפחות  10חלוקים דסויקם למטר

מרובע .דסחקים חם תת-נאכייזכ ,חכיוון חשליט בחם חוא  ,(Fig 2) 3350~oלפיכד ציר
להחיהצ חואקפי חרמבי ףא חוא כביוון זח.

שבר חטתספורם של בקע י-םחמלח וחשרבים חקשורים לעמרתכ חגזירח נבב-סיני ,חם שתי

מעררכת חשבירח עתיקריות אבזור חמחקר שקייתמ לואכרם פעילות ואמרחת לזןמ חרדבת
תצורת חבצח .קווי

חמאץמ )(trajectories

לש ) (JHMAXחקוים בעחים ב (Fig 3 -יורצים זוית

של sט 4עם כייון חטרנספורם ועם שניים במין שברי מערכת חגזירח )סעד-נפחא ימסיר(.
מאדי,ן קייי חאמץמ חם כמעט ניבצים לשרב ערי-ףבתור ולשרב חרומן ,ויוצרים זיית של כ-
 20°עם שרב מרזבח.
חחדבלים בשעייר חזייות שבין ןקי חמאמץ וכייוני חשברים שחיזרכו יכולים לחיית מיסברים
בחלדבים בזןמ יצירת חשרבים ,סביביב חמאמצים ,וא בתכינות מכניית שינית של חשברים.
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: Fig 1
: Fig Z

חלוקיס דסוקיס בקתלגומרט הסבסי של תצורת חבצה )נחל מרזבה(.

כיוונס לש יוות מ650 -
) ... = N

דסקיס חבלוקיס .נתוניס מלשושה אתריס אבזור עיו יהב

מרפס קדסהיס(.

: Fig 3

השבריס העיקרייס באזור המחקר וקווי המאמץ של HMAXו<:

בהתאס לכיווני

דסהקיס חבלוקיס.
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דיוcגנןח לש תצותר אינמר בדרום ישרלא :מחקירם אזיוסופיים לש צמנסים
קרבונסים

אןולי .Mג ,גנולססי

.ג.פ2

•1
 •Zהמחלקה לגיאלוןגיה ,אהןניביסרטה לש לןנדןו אןנירסן ,נקדה
המבןן הגיאלוןגי ,יורלשים

ניןת להשתמש בהרבכ האיזוסופי לש חמצן ופחמן במינרלים דיגאנסיים מתרצרת אנימר
רבררס ירשלא כדי לאפיין שניויים בהרבכ מי-הפררמציה במןש הדיגאנזה .שנירייס לאה ניתן

לייסח לראערים גילרארגיים עקיירים שלחו ורבום ירשלא.
אפזות

קרבונס

דינגאסיות

 +O.8%dדע GB = -1.1ים 513

 +1.3%dדע ~13C =-2.1

תבצורת

=26.5%0:

אנימר

וכללות

השעקה

מודקמת

סרדייס

של

דע  (5180smow = + 24.4ועבקבותיו שקעו באקריס

; +26.3%0דע  (5 180 =+18.4דוולומיט  +O.Z%dדע = -

+25.8%0 ;513C

 2.0דע  (.5 1So = +19.8ללpציט נדדמ סווח רעכים רבח רחבה וירת .+Z%dנ דע = -4.l

GBים;513

z.+6%oנ דע .(5180 =+Zl.3
המדול המוצע על דיניו הוא דשינגאזה בשלבים ומדקמים; בקבורה רדדוה ,כללה יצירה של
סדיריס וצמנסים מרקדמים של קלציס .דיגאנזה המלררה בקבררה עמרקה כללה השקעה של
אנקריס וצמנטים ואמחרים של קלציס .דולומיס נוצר ואמחר בסחסוריה דחיגאנסית.

קורלציה שלילית אופינית הובחנה בין עומק הקרברה וההרבכ האיזוסופי של החמצן של
צמנסים דולומיסיים .פענרח הנתונים מצביע כי יצירת דחולומיס באה לאחר הפעילות
הסקסונית ,ההרמה ריצירת הבתליס הנוכחי של דרום ישרלא ,קרוב לדואי בעקברת נדידה
בתת-הקרקע של תמלחות בתקרפת הפליוקן.

ההרכב האיזוסופי לש צמנסים דולומיסיים בצפון הנבג ובדרום הרי יהדוה מתאים היסב
לתנאי השקעה ממי-הפורמציה הנרכחיים בתצררת אינמר באזררים אלה .למי הפררמציה

בומכז הנגב מליחות ותכולת  180נמוכים הרבה יותר ,עובדה המוסברת בחדירה של מים
מטוארים לתת-הקרקע .דחיתר ונים דלי  180לתצורת אינומ חלה בתקופת הפלייססוקן ולא
הפשעיה כלל לע ההרבכ האיוזפוטי לש הצנמסים רחלוווניסיים.
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תנודות אקלימיות ברביעוו המאוחר )  130אלף השנים האחרונות( באיזור
צםון ים-סוף על סמך העד mיהימת
ל

לאומגי -בוי

__'"--

א.ג,י ,.....

Z

.ב ,שי:tורנ

ד•נ,

....

4

אזןנוקזיר ה.

 •1הםבוו הגיאלווגי ,יורשליס
 •2הםלחקה לגיאלווגיה ,שיביגנו ,גרנםיה

•3
•4

הלחםקה גליאלווגיה ,גויסןגנ ,גרנםיה

העtנבדה לפחןם,-ג 4ליק ,רגנםיה

שני גלעינים מאיזור מרכז ים-שוף )נדגמו ע"י יימסאור" ,הפלגה  (2/5בעלי רצף שדימנסרי,
משמשים לשיחזור האלקים של הרביעון האמוחר באיזור צפון י-םוסף דורום חצי האי שיני.

דגם הצירקלוציה רמדית האיורור לש שבכות המים העומקות בכל לחקי י-םוסף שקור ישירות
למשסר הpאלימי-הדירוגפרי לש צפון ים-שוף .ניתן לשחזר את ההדירוגרפיה של הים העמוק

על שןמ השינויים המשפריים בין הפסרופדוה האפיפלגיים למזופלגיים כשהאחרונים רגישים
למדית האיורור של עמדות המים האמצעית .תא התאנים בקרקעית הים ניתן לשחזר לע שןמ
ואפן השימור של קונכיות הפסרופדוה הראבוניטיות ,היחש המקורב של ארוגניס לקלציס

רתכולת החורמ הוארגני דסבינמס.
נפיצות בגוהה של פסרופדוים אפיפלגיים המלרוה בשימור סוב של הקונכיות רלעיתים גם

בהצסברות של חומר אורגני בדסינמס מעידה על צירקולצחי ררסיקלית מואסת עם איורור
מוגבל של המים העמוקים והיא קשורה

לאקלים לח ומתון .שליסה של פסררפודים

מיגרסורים ,אופן שימיר רגוע של קינכיות הפסריפדוה וחושר הצסברית של חומר אורגני

בקרקעית מעדיים על איירור סיב ייתר של עמידת המים העמוקה והיא קשורה לאקלים

ראדיי דימה לונחכי אי ףא קיצוני מזה.
על שןמ סחרטסיפרגיה האיזיסיפית נשקבעה לואןר הגעלניים )דרגרת איזרסופיית  ,(1-5ידח עם
דעויות

נואפיטסיות )פרטודופה( ,

ייסח קלציס לראגוניס ואופן שימור הפסרופדוה ניתן לזהית

את הנתדוות האקלימיות האבות )מהערב להווה(:

חתלית ד..א e 5נ :(Sאלקים ראדיי ,קיצתי יירת מהpאלים הנוכחי.
אלקים דוחמ להיום.

אעצם ד.א:5 .
וסר ד.א :S .אלקים ראדיי ,קיצתי יורת חמאלקים נחוחכי.
ד..א  4ותלחת ד..א :נ pאלים לח ותמון.
אצנכע ד.א: .נ אלקים דוחמ להיום.

וסר ד.א: .נ אקלים לח יתמין.
)שיא קוחרו אןורח (:אלקים ראדיי ,קיתצי ייתר מהיים.

ד ..א 2
לפני  12.0-13.0א"ש )אלפי שניס( :תקיפת מבער pאמלים ראדיי ללח.
לפני  8.5-12.0א"ש :אקלים לח מדא להיציא תא תקיפת ה (. 10.4) Younger Dryasשא"
לפני  1.5-8.5א"ש :תקיפת מבער מpאלים לח לאקלים ראדיי.
לפני  4.6-1.5א"ש :אקלים דרחמ להיים.
לפני  2.0-4.6א"ש :אלקים ראדיי ,קיוצני יירת חמיים.
בין  0.0-2.0א"ש :התנאים הראידיים הנוכחיים מתיצבים בצפון ים-שוף.
-6-

הערהב עמדונת לש סהכיןו היסיימ יבלארש סויבבה

חtר.ac M
חפבןו ליוקחם כפס גויMוסיפי Pח ,לוחןו
יסתטן יסתסימי בירשלא סוביבת ןרערח דחמש ,ןרת ישומש רתnנים יססימיים Uפסים יןות

אידמן איפסימלי של הרפמרטים היססימיים דהרישים ,עייי השיסה ההסבתריתית של

reש,Comell-McG
א(

המשויתמ פרתיח זה .ררפישnים עהקייירם שרnרסנכ תבלהךי העהכרה הנים:

הצעת אזןר סייסמי דחש לראןר רעמכת השרבים בג-nסניי יעדיין הגסלm

לש האזיר

יסתסימי·כרמל-ערפת ,הבםאת לתצפיית לש פהעליית יסnסימית עהכשיית.
ב( אומדן משורפ של הרפמסרים הסייסמיים :קבצ ההתרחשות של ערידות תדאמת,

הנגמיסדרת המקיסמלית לשהן יהיסח בין רפסמ האירעוים הלחשים לחזקים .ישפיר זה

הישג בעיקר עייי ישים שיסה סססיססית חרשיה של Kijko-Se11evoll

המאפשרת

החתשסת גם פרתנים לש קלטרגים הרטסריים לא לשמים לרא רnומנגיים.
ההרעבה המחדרשת רהמע mת לש הסירבן סnייסמי במרסאת אנן )בומ בחמקירם קדרמים(

עייי מפרת לש ואתצרתקרקע מירבירת ,שלבגיהן קיימת סביררת של  90%שלא תתרחש
ואתצה זחקה המן,במךש רפק זןמ

לש  100, 50ר500-
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נשה.

הדייקים בהר תמנע ,תצואות ארשוניות

,.

יבסי ,.פ ץלפ ס דב .ג

תפכון תגיאלווגי ,יורלשים
לימדו ראשוני של חדייקים בחר תנמע גמלח שלוש מרעכות .חמערכח חעתיקח מורבכת
מדייקים ריוליטיים בכיוון פצון-דרום ,חמערכת חאמצעית מורבכת דמייקים נאדזייטים,
ריוליטיים דוייקים מורבכים בכיוון מזר-חצפון מזרח וחמערכת חצעירח מורבכת דמיקיים

דולריטיים בכיוון צפון מרעב .דייקים חמים ומרכים סמביבת אילת ,סניי ואמזורים חארים
במיסב רעתבי-וגבי.

וארכם של דחייקים בחר תמנע חוא עד

כ4-

ק"מ עווביים מפסמר סנטימטרים עד

40

מטר.

דחייקים חמורבכים מויים מרלוייט בכרמז ונאדזיט בלושיים .עגמים דיפוזיים בין ירחלויט
לחנאיט דנייקים לאח מורים כי חם דחרו אבותח .אפזח בממטית .ברמבית חמקרים רנחא כי
חדנאזיטים דקומים יורת ובמקוומת ידדובם רנאים ייסחם חפנוים.

יחיס דשח )עגמים דמורגים ,קוי זירתמ ובועות מוארס(ת מורים על דחירח תת-אופקתי לש
דחיקיים חחנאייטים תתו-נאכתי לש דחייקים רלודחייטים .ועיב יידחקים כשיותם ןופצ רזמח
חוא דע  6מרט וחם דחרו למרעכת סריוק עתיקח כשחם "קופצי"ם לעיתים מדסק דחא

למבשוח .דחיקי לחתיריט תבע ירתו ,רע 40

מטר ,רחוא ירצ תא דסחק לשםות דחר.

עלסי דחיקיים חרילויטיים וחנאדזייטים אמופיניים בןכ

שכ-יMו 70

מנחפם חוג מטריכס דק

ולפיןכ חחדגרח חפרטורגפית מבתתסס על חפוגקריסטים דבלב .לגממח אפנייות לאלpינית

כשסK2-

~ס N+רשוח ל-יMו 6.4רע יMו 6.7דבייקים חןדנאיטיים ו9-יMו  8.דניקי רילויטי .דחייpנם

חומרבכים מבצעיים על במתמ יבדומלית ,ביסיסת-חומצח.

דחייקים בערו לאטרציח חרירותרמלית סלקטיבית כשחמירנלים חמלנוקרטים עגפנו חזק

יותר פחםרפסדלים.
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חיכת זחההר דרידוס באצמעות בם"ס חדור ,קרע
ןוסב  ,.Mןב-םהרבא צ ,.גדובצעג .M
וחהג גלואיAיחקיס יידםייס ל8נ»רסס",ינבייסדתס ית-בMיב

חמרקים לש חחןת דרדרח )  - 20ונoרט( נעוש רחאלחת חברג לגיפואPיסיח לועדמים פנלרטיים
בואנייסרבתט תל-יבאב ,עברזת ובכיים חרדו רקעק )(.GROUND PBNE1RATING RADAR
חרקחמים חערנ רותפל עבירת ונושת כראבילואריגח ,סדנחח תיתטpטראיקח.
מכיים חדור רקעק ובשובש לוביופי תת-חקרעק דרחדו בחלורציח בגרחח .חובכיים ובדשר ופלסים

לאקסרוובגנסיים בתדיררת בגרחח ,חוברחזרים ובובישררי חגונע בין תרןר לתרןר כתרצאח
ובחדבלים בתתכרתיחם חחשובלירת .דחיררת חגל ,ועצובת חחחזררת רחחלורציח חם עביקר

פתPצחי לש חידתר,תו עצתוב חרודיש סורג חןורת.
חובערכת חמצריח ברשרת חחרג,

ובסרג

, pulseEKKO-4

מאפשרת לדשר בשתי תדיררירת

 l00MHzר •200MHz-נאנטרת חלקיסח רחשרדיר מרצדמרת לקרעק לע מנת לצמצם לובינימרם
חפדסי רנאגיח .חתקשררת בין חנאנטרת לתיתב חובכיים בתמצתע אבמצערת יסבים ואפסיים
חובתעים חירצרררת ערשים חונרצים תכראצח ובשירונש pבררי תקושתר ובתכתיים .תנחתים

וברקלטים תגארים דיגיסלית דרב חפאונרש עידוב ראשרני ובידיי בדשח ,בחמשב של ובערכת
חמייכם .כובר ןכ ניןת דבעל חכתים -לאח עידוב תמדקם רתבחנכ סחייסמית שאר פרתחח בחרב.

בובךלח חכעדוח חתקבלו חתכי ובכיים

ובובקרוברת שרנים .חתכים אלח כרללים :חתכים

לחדנסת ינסרס ,חתכי ססרסירגפיח רחתכים חונאתרים חראכיואלרגיים תל-מלחתח ,תל-
מילכ mר-חבית .חנתכים לאח ניתו לרתוא עונררת ,סרגי קרעק רובעלס ,שברים רשרדיי כבמים.
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שכבות  VIVIPARUSבעמק הירדו המרכזי

-

המקביל הדרומי לתצורת גשר

בנות יעקב

בארןו '.%ד ,1ונרוצב א.נ

 •1המכןו הגיאלוןגי ,רח' לפכי

ישארל  ,30ירןשלים 95501

 •2המחלקה לגיאלוןגיה ,אהןניבסריטה העבירת ,ירןשלים

91904

 •3המחלקה זלואלווגיה ,אהןניביסרטה העביר,ת יורלשים 91904
לחארונח נגתלתח עבמק

חידרן חמכרזי בסמןו לקיבוץ אדשות-עיבק .צ.נ) Sת 22ן(Z036S

שבכת

גיר נאמית חמכילח אמסף עשיר של שרדיי מולוסקח של מיס מתוקיס .עובי חשכבח חוא כ-

מסר אחד ,וחיא נחשפת לאורך כZO -

מ' בלבד .ססרסיגרפית חשכבח ממוקמת מתחת

לקונגלומרס נחריס ,שמעליו מונחת תצורת חלשון .מתחת לשבכח במגע ישיר נמצאת בזלת
חירמוק שתוארכח בקרבת מקוס ;iO •3ן O.מ"ש .חחתך חנ"ל לא עבר חפרעות סקסוניות
רחיפות וחוא מונח בצורח ואפקית .בתןו שבכת חגיר נמאצ נתז צור מסותת.

חמאסף חפליואנסולוגי מכיל את חמין  Viviparus apamaeaאשר דיוע כמין מנחח בתצורת גשר
כבות עיקב עבמק חחולח .כמו כן דיוע מין אנדמי זח מחאורונסס סבוריח .סוגיס חאריס אשר
נמצאי אבסוציאציח עס
ו-

מין זח ואבתח

שבכח

חס

Theodoxus sp.

י ,Melanopsis sp-.

.Unio terminalis

באיזור גשר בנות יעקב מונחות שכבות חVIVIPARUS -
סמך חמיקוס חססרסיגרפי חדומח רנאח ששתי שכבות

מעל בזלת ירדח שגילח

ח,VIVIPARUS -

.O.8;iO.lS

מאיזור גשר בנות

עיקב ואיזור עמק חידרן חרמכזי חן ונבת אותו גלי ,ופלישתו לש חמין Viviparus apamaea
חגעיח

m

המ המעודי דע חכ.

CENTRAL 10RDAN VAU.EY

Lisan formation

NORTHERNJORDANVALLEY
ayim fm.זN aha
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על

מנגטוסרטיטגרפיה לש צתותר אקר לא חאמר בצפןו עקב ים הלמח
)יחדיה המכילה ממצאים פרסיוווטירם «ן)
ןוארב ,z,.ג ,ןור ח.נ ,וקרם שZ.

ג .המכןו הגיאלווגי ,חר' לפיכ ישלאר  ,30יורלשים ג9550
 •2המלחקה גלאילווגיה ,אהוניבריססה העבירת יורלשים 904ג9

 .3המכןו למקחיר נפס וגיאופיסקיה ,חר' המשביר ג ,חלווו 18122
תצררת קרא לא אחמר ,נדגמח לצירך דמידית פלואגמנטיית ,תשעים מדגמים נאפסי תדדמי
מןרת חחתך חטיפריס לש חתצררח .חרףצ חפלואנגמטי לואןר חחתך כשדגם חרא חןרפ-נררמלי-

חןרפ-נורלמי )לממטח לכפי לעמח( .לע סביס חמקרים פלואנטלרוגים רפלילרנרגים חשןרח חחתך
לא סקלת חפולריןת חאבסולןטית .על בסיס קורלציח זו חחיפןו של  2.04מ"ש נמאצ בתוך
חתחך חנלמד .חרצף חנןרמלי חעליון יכול לחיות קןרלטיבי עם חרצף חאודלובי אן עם רצף
תירחרוי לעהיןו )  (.2r-lרבףצ חתך של  47מ')נחורלמ חתחתון( קבצ חדסימנטציח חוא  1.6ממ'ן
חנש,

וא 2.3

ממיןחנש בחאתמח.

על סןמ ממצאים לאח ניתן לורמ שתצורת ראק לא חאמר עתיקח תמצותר עובדיח )שגילח
(, 1.4ש"מ בח נחקרו כלי חחומינייים חעתיקים ביותר מחוץ לארפיקח )דע עתח( .מכןא ,שםא
כלי צרר רבזלת שנמצאר בתצררת ארק אל אחמר אכן באתרם ,חרי שאלח ממצאים
פרהיסטררים קדומים לתאר ערבדיח )לרכן חקדרם בירתר מחרץ לאפריקח( ,ומבציעים על
קיומם לש חןמינדיים אביזור לפני כנשי מליון נשח.
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The dlstributlon of magnetlc lnclfnatlons ln the studled sectlon of the
Erk el Ahmar formatlon.

B.

A.

A םICbsסI poIarIty וime SCaIO

AbsםI UIC poIarIty i וmo scalo

Possible correlatlon of the magnetostratlgraphic sequence of the Erk el
Ahmar formatlon wlth the absolute polarlty time scale. Ages are in m.a.
Black Is normal polarlty, white Is reversed.
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סקר רפלקציה סיסימית רדדוה ללימדו מעברת שביי הכרלמ
ברתו גeג ,טוריסשוי י.ג ,כירפ

"1,,

ג .המכןו למקחיר נפס וגואיפקיסיה ,חלוןו

 •2המכןו הגיאלווגי ,יורלשים
דובעות גיואלוגיות יסוסילוםוגיות חרוא כי עמרתכ שרבי חרכלמ חחכי המפעליות ביורת בראץ

ישרלא בהווה .על סןמ מרפס לדומים טקטונים מרעכת חשובח זו קשורה לבקע חידרן ויתכן
והיא ףא מנקזת חלק מהתונעח לוארך חטתפסורם .סקר רפלקציח סייסמית בפרמטרים של

חרשה אשר תיכנני ללימדר מפירט של החלק העליין לש חחןת ביצע באזור מערכת שברי
הרכמל .ראבעה קיים יססימיים מצרע נביבצ לשברים חרמכזיים בסמןר לרצמת יגיר ,טבעין,

יינקעם ימשמר חעמק .כל חקיים חרצ ואבןפ רביר תא התיאי של השרב הרמכזי על פני חשטח

מלבד חתך צימת יגיר אשר חגיע אל השבר הרמכזי רק בקצהי .החתכים הסייסמיים
אמפשרים לחדגיר את מיקים יריבח רצעות שבירה העיקרית וןכ מיקומם לש שרבים .סונפים,
המםשברים שלא חיי דיעוים קיים לכן .בונסף ,מלדמים חחתכים על שינייים באיפיו של
הרמכיב האנכי של חתנועה על חשרב )ונרמלי אי הפןו( ועל דיי ןכ לע שונייים לאיןר עמרכת

שברי הכרמל ואבפי משטר הלחיצה לאיןר מערכת השבירה .לבסוף ,חמדיע המפירט מהחלק
הרדיי של תת הקרעק אמפשר גם נסיין לללמיי השיוניים ואבפי הטקטוני לוארך שרבי הרכמל

אשר חלי במןש זןמ פעילןת.
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מעברת קוולציס-דלוןמיס-מגנזיס במי ים ןבמי ים תלמח :מחקר נסיןיי
ילאירבג ,.א בץ ,.א םסויס א.

הםלחקה לגיאלווגיה ,האתיביסרסה העביר,ת ירולשים 91904
הנתהגות המערכת לpציט-דולומיט-גמנזיט בc -סm 2S oקרה תבמיסות מי ים המלח ,מי ים
הלמח מהולים ,מי ים ומי ים דראונים דלרגות שרתת.

בחיסויים נרעכו פחפ קבעו של תמסיה

תבפסות מקשלים שתים לש pלצטי או ראגתיט .בתמסיות הנירסי ,בטמפי של  ,zsoOCהאפזה
הPרבתטית היציבה חניח נגמזיט :ביסח התחלתי נמןר של ומצ npמסיה )  soמייג 10 :סמיי (,p
הלpציט והראתגיט תממססוים כליל תןר מרפס עשות עב"חנגמזיט תמבגש.

העלאת היחס מוצ :Pתמיסה משחנ תא היחס  Mg,Caבמערתנ הסגורה של בחסיוי ופאמשרת
גיביש אפזית pלציית .ביחסי מיצ:Pתמסיה בגוהים )מספר גרמים של pלציט ב-
תמיסה( תמגבש Pרים לש pלציט גמנזי סביב בגישי הקלציט התממיססום P .רום זה מונע
רא מאיט דאמ תא המןש הריאPציה כשן לא תמבגשת פאזה לpצטיית הומינגית.

 10סמיי p

ביחסי ביניים של מיצ :Pתמסיה תיצרי הריא Pציה של  pלציט יראגוניט שונים זה מזה.
בריא Pציית עם pלציט מבגתשים pלציט נגמזי  +מנגזיט ,לעיתים ףא עם pלציט שראיתי ,או
pלציט p +לציט נגמזי .ר Pפיסוי חאד התבגש דולומיט זואת במאסף עם pלציט ונגמזיט.
רבור כי אמספים לאי אינם יציבים ולכן הרבכ התמיסה סבוף הירpאציה אניי מקשף הרבכ
שיווי משPל במערתנ הPרסנט .בריpאציות מpבילות עם ארוגניט המסאפים התמבגשים
הנים נגמזיט  +דלוימיט בייסח ומצU:Pזל נומכים ,רא דלוימיט  +לpציט גמנזי ביסחים בגיהים
יורת.

אי ההאתמה בין תוצרי הניסויים עם הקלציט והראגוניט ,מסוברת בהלדבים בשטח הפנים
וpברסיטלורגפיה לש שתי הזאפות הגמיבות .שטח הפנים לש הראתגיט דגלו בכמה רדסי דוגל

מזה של הPלציט ומאפשר את התמססוות הארוגניט ב Pבצ ומבגר יסחית ל pלציט .בנוסף,
הבגישים הPטנים מpשים על תנועה של תמיסה בתןר מסת הראגוניט התמומסס .כותצאה
מךנ היסח  Mg,Caבתמסיה האינטרטסציאלית משתנה ייורד במהירות וגמיע לתחום דשה
היציבית של דולומיט .מנרנגן זה אניו דורש כי כלל התמיסה במערכת תהיה בשירוי משPל עם
זאפה זו.

רביאPציה של הPלציט תנועת התמסיה דרד הגרגרים ונחה יותר ,ולןכ התומססית הPלציט
משנה את היחס  Mg,Caשל נפח תמסיה דגול יותר ןא במדיה Pנטה יותר .לפיכד דרוש יחס
מיצ: Pתמיסה בגיה יותר בדני להכנס לדשה היציסת של האפזות הלpציית .כןא פעולים נשי

מנגניני גיביש שתים :מנגזיט התמגבש מכלל התמיסה יבשייוי משקל איתה וPלציט מגנזי
המתגבש משבכת התמיסה הדקה הנמצאת במגע עם הPלציט המתמיסס .במ pרה זה

ה Pלציט המתמיסס מהייה רמכז גיביש נח ל pלציט המנגזי .הריאPציה נפסPת אי מיאטת
דאמ לחאר נשוצר Pרום של pלציט נגמזי סביב הPלציט המתומסס.
1

I

נוסייים עם לpציט טחון ד Pותמכים בונגנמנים הומצעים :הפסאמים שהתPלבו כמסיייים לאו
תיאמים בחל pם את המאספים שהתPבלו מארגוניט ובכלל זה דולומיט+גמנזיט ואילו
חארים זהים כלסיויים מ pבילים עם pלציט .התחנוגת בנייים זו לש הPלציט הטחון ותאמת
תא חטש נפיי ימתדי החערנת לש התמהסי דררכ :טשח הנפים לש הPלציט טהחון Pןט מזה של
הראגתיט ןא דגלו מזה לש הלpציט המpויר.
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קאויפר סמהר ברתש אחרייבת קבוחר בצפןו עהרבה

ץלוג ס.ג ,חרנלט cנZ.

 •1רחו אנכיר נרק  ,41/4ורילשםי Morphoproject Consulting Group 93803
 .2השירות ההדירלווגי ,חנכלקת החנכקר ,ת.ד•  ,6381יורלשים 91063
מש Pעי תוצרה סרמה מיצגים על-דיי נשי סיפסוי לסע :חייוא ,גיר יסילט גאמיים בצפין,

יחילית לאיביאליים גסים ,נבאי חיל ,חליPים יגישי סלע דגילים באפיPי נחלים Pוברים
רברים .דרימית לגילב חיפיירה ,סעלים אלה חשיפים )לוגץ (.1989 ,מש Pעים פליביאסיליים לאה

ממלאים גרבנים צעירים )ממצאים מpדייחי חבצה , ,5א5רפזבה ,s
חתיכים )ציפר

ת(610 /

יעין יהב תי  (594יעמpים

אשר הנתPזי לא הגרנבים אשר הייי בססי ואיזיבי למערכת נהיPיז

בת Pיפית מזר-סמרה .ביו החילית יה Pינגלומרסים הממלאים את העמ  pים יהובבנים ,מצייית
שבבות ביניים של חולות יחייואים ממיצא גאמי-ימי ) Pדיוחי

מרזבה 5

יציפר

ת(.610 /

פזה

דחשה ונמרצת של יצירת הובבן גרמה להתחתרית ומאצת של מערכת הניPוז עד לחל  pי

התחתוו של Pוגנלורמס ערבה ידע לתחתיתם של העמקים החתוכים )באיזור עין יהב דורימה

הגיע עד לעומ 250-200 p

מי( .משך זמו  Pצר מתרחש מילןי חל  pי של גרבנים ועמ  pים

באליביים גס ילאחר מכן ניצר ים )גאם( סמרה .על-פי

מ.r

עימ p

התחרתיתם של העמ pים

ה Pבורים ,מפלס ים סמרה לא ידר מתחת לרום -250
לאיזור של Pידוח צופר ת .610 /מפלס פני הים נע כנראה בין רום  -145לבין )  -60-(-40מי
)ממצאי קדיוח צופר

ת(.610 /

הים מילא את העמ  pים והגיע עד

P

בתקופת מרז-סמרה מערכת הני וז היתה מפותחת היסב

יאמוחר ייתר יינקברה" תחת משקעים פליביאליים צעירים יירת של תצורת סמרה .הם
יוצרים גוף יחדית לסע איזורית בלעת תסנות אPויפריות .עהמקים הקבירים יהמלסע הממלא
ואתם מצויים בתחומי ההתפשסות של הקגנולומרסים ערבה ומזר .על-פי ממצאי  Pידוח צופר

עוביה של יחדיה אקויפרית זו גמיע

ת610 /
350-195

ל1S0-

מ  .rותכולת הכלורדיים המומסים במימיה

"מג/ל )•(Fig . 1

יש לצפות שבחינה מחדושת של נתונים תת-קרקעיים תאפשר לשחזר תא דגם הניקוז הקדום

בתצורת סמרה .עמpיה של רשת ני Pוז זאת התמלוא בלאוביום גס ויכולים להיות מ pור נוסף
למים מתוקים בערבה.
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תקאוירפ דחתש לש חהתבצ תחתתןו בצפוי עתרבת
ץלוג ס.ג ,וnגלס .אZ

.ג יחר tוeםר גרק  ,4114לשוריםי נlting Group 9380םsםMorphoprojeet Co
 •2שחיורת חחדירלווגי ,לdrכקת חרקחנכ ,ת.ו• סנ ,6ילשורים נ6נ9o
חמקרים שנרעס בשיסות מירפסןסרסיגרפיות בצפין עתרבח יבמאים למסקחנ ,שתבחתית

חחןת חמיואכpי ךותב בעק רעחnב ,חתמים שמעקים אקיירפיים של תוצתר חבצח חחתתתח

)גולץ (.1989 ,קדיוח חבצח  4078) 14Aו(n 7Z
משק ידגרין ) (8neh, 1981שועביים חללט  199מ.יחקדיוח דחר לשובכת חול קוורץ ןבל,ופאר
ארש בוצע בקיץ

,1990

רדח לא מתחת לרפסים

בחיי וצחוב ,דוגבל וגוג בנוניי ווממיוי חיסב .לוחות לאח דומים דואמ לחלוית נשמואצ סךומ
לרפשת חמים באיזיר דרע,תיתן לייסחם למשעקים חיבשתיים עתתיקים ביררת לש

כחיאוןג.

משקעים אלח מילאר שקעים לבתביט שרנוצ לרחא סכיגת חים אבואקן חלעיין .ועבי חחולרת

בקדירח חצבח  14Aחוכי 7.3

ימ ,וחם ומחכלם על גירים דרטיסיים פאויים בפציסא חופי רדדו,

חתבים את חחלק חעלירן לש חןת חראאקן חואמחר )(.8. Lipson

חבמחנ חpטתטי לש רעחבח

חצופנית מחווח מעוי פסיפס חמירכב וגשים סקוטניים ואמברים בכייין צפין-צפרן-מזרח,

חטסררים ררבנבים וצים רוגנבים דח-דדציים )(.One sided graben - Ramp va11ey
חלאח מיקם קדיוח חבצח  ,14Aשדחר לpאוירפ ראסזי לש חחבצח חתחתרן )ציור  (1וןב

דחאב חוגבנים

עם תכרלת כלורדיים של

300

מייג/ל .חpאויפר

מצרי בעומק לש 199-206.3

מים

מ' פסויקת pחדירח

 hן) l6Om3וא  l4מליירן מנ/נשח(' .קשח לחרעוי בשלב זח תא פינטצילא חאקויפר חדחש חזח,
אד על סמד שיקולים גיאלווגיים ניתן לחניח שחוא קיים באיזורים נוספים של חערבח
חצופני.ת
'
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על זתוהה לש אןב אהדום ברקמא
גינזבורג ד.

המבוו הגיאלווגי ,יורלשים
אתדום

-

אבו חו אחת אמבני החושו )שמות ,כחי ,יזי( .נזכרת גם כאחת מאבני ןג העדו

)יחזקאל כחי ,יגי( .אבו הואדם מיוחדת לשבט ראובו  nראובו באנו אדום ומפה שלו צבוע
דאום •••) nדמרש בדמבר רבה ,פnב-זי( היות  nודאומו פניו בחטא לבהה •••) nרכבו בחיי -

שמות,

חכי ,טוי(.

אדום  -תרגום :סמpו  -דאום .כנראה שזו ןבא  .Carnelianבאו שהיתה בשימוש אצל היוונים.
ברומא העתי Pה היתה דיועה בשם .Lapis Sardius :אבו דאומה כדם ,היתה בחיבה על אצילי
רומי כ Pמיע וכבאו סגולה לאריכות ימים Sardion .מופיע בתרגום ה ,70-בכתבי יוסף בו
ידרע כירם אכחד מבאני

מתתיהו רבתרגרם הורלגטה כארדם של באני החרשו .הCarnel-
ה  Pרררצה .רב  Uבחיי מזהה תא האדום רכרביו .רכרתב n :רמראהו דארם כדם וסגרלתה שאשה
הנרשתא אינה מפלת לערלם נפלים רטרבה לאשה המ  pשה לידל  .nהררביו הרא רריינט דאום,
שידי לpבוצת הPרררנד P ,רשי  9בpסלת מרס .לא דירע על מציואת ררביו דארם במצרים .יתכו
שהדואם הרא לכצדירו רדאם וא Pרותה דאוהמ .לכצדיוו דארם רזיע ביררו עהתקיה .יש המזהים
תא הדואם עם גפסיר דארם.

מpרלב לזהרת תא האזרם -

ררביו .כד מופיע ברתגומי תנ nד שרנים

מסוף המאה ה 19-ותחילת האמה ה•2O -
זיוה ,סוג

~תורו

אתךיר

תרגום שעבים

245-285

חאמ רשאתה פסלירה

לנפnהס

Sardion
Sardius

פלינסרי
אתPולסר לשמרת

אמה רשארנה -

יףסו בו מתיתיהו

38 100

Sardonyx

יינתו ןב עריזלא

אמה רבעיית

סמוקרתא

הרתימסר )תרגרם לניטי(

אמה רביעית -

דמרש שמות רבה
דמרש בדמרב רבה

אמה חמישית -
אמה חמישית  -אמה

תרגרם ירולשמי

אמה שביעית

סמ p

רב דעסיה ראגו

אמה תשיעית

אחמר

רuב חביי

אמה ראעב עשרה

ררבאני

שלייט גיבררים

אמה נשיה

=

מאה חמישית

Sardius

אמה ששית

גתדשיו

תרגום גנאלי (A.V ).
תרגום צרפתי שרמי

אמה שרמנה עשרה

Dic. !3ib.

שישית

דאום
תא

קרתלואיה

אמהששעשרה

אמה שבע

של לבpסה

סמקו

עשרה )(1611

אמה תעשעשרה

Sardius
Sardion
Carneline

צרפתית

תרגום גרמני של Kautsch
תרגרם רגמני של Konig
תררגם גרמני של DiDman
רתוגם לגנאי זומתי R.V.
icaמEncyc. Brita
• Jew. Encyclלש מיירס
~רשנאי

חאמ תשע עשרה
אמהעשתעשרה
אמה תשעעשרה

..פ...סר חאמ תעש עשרה
חאמעשרים

אמה עשרים

אמה עשרים
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)( 1885

Carneol
Rubin
Sardius=Carneol
CameIian
)Sard (Carnelian
Sard
RedJasper

Iנשtוקי Oלידסניי Oבבלי עזר ביחראת גהיאלווגית
גתני ח.נ ,ירונeוי .נZ
.ג תיב רפס "עננהל חשחת""' ,תתב
 .2םnלחקח לתנחו nחדDעיס ,פבוי "יצי ,חריבתו
בנשים היי:וארנרת לחה התדקומת תבלהךי הדחרת הגילוארגיה לרעמתב החןוני .דחא הרוגמים
לןכ הוני פתירםח לש וחירמ למדיה/ורההא גביולואגהי לררםים לולתמדיים .החררמים תופשוח
עד חכ ידערר בעיקר לתלמדיי החטיבה העלירהנ לושתי שביברת לימדר .הדשה רהמעדבה.
לוחאהנר הרחל בפיותח חרירםלמדיה רפהעלת השתלומוית ומרים גם רבער תלמידי החטיםת
הנטרמת .במשרגת זן ופחתר משחקים לידרםיים הpסרעים ברגמןו ונשיאם בעדמי ררדכ הראץ.

המשחק הלימדוי הניו אשטרטגיית למדיה מקובלת בתחרם הררתא העדמים .יעילרתר של

המשחק בבלי לימדו רשיונו ומשגי סידו ונעבת מילסות לשבל נעייו .האנה רומטיבציה תבלהךי
להדימה.
בפסוטר יווגצ  16משחקים ליומדיים גביאולוגיה .אשר ופתחו על בסיס ועקרתות לש משחקי
קלפים ולוח ומרכים .המשחקים ומאתמים לרומת גיל שורבת החל המגיל הןר דער לחטיבה
עהללינה וניתו למלנים ללשיש קוצובת:

(1

משחקי רעבת מלסpיימ :לקםצה זו שייבים משחקים נהליייים לרעתב מלקיישמ .ערבה זו
סללת דיאמגות די

של -

מללרנלם .קרעקות שעללם וואמנבלם שבלחלם בלשרלא .בקביהצ

וו נבללים :משחק זירכיו לזיהיי עלסים .רבעייות עלסים .ריוב לסעים .ריוב מלרנלים .דומוני

מירנלים .דימירב ואמנבים .ברבני מיייסpמ ומשולשי ועלם העלס.

.,

המשחקים משתבלים תבהלךי הלמדיה לחאר שלב ההברות המוחשית עם חורמי בחר

הראץ ומטרתם לעזור לתלמדי' בשירבו והנפהמ של תברנרת החורמים .שיטות זיהוי .שביבות
היוורצות וקשירם הקיימים ביו מרניל עלס וקרעק.

(2

משחקי לוח :לקבוצה זו שייבים שני משחקי לוח העושקים בתהליבים מחזוריים

הרתמחשים בפני ותביי קרום בדור הראץ -
(3

חונזור המים בטבע וחמזור סהלעים.

משחקי פאזל :קבוצה זו סללת שלשרה משחקים הנבויים על עיקריו הפאזל רהם פאזל
נבמים גיואלוגים .אפזל לוחות קרום דבור הראץ ואפלו נדדית היבשות.

בהמךל חופשת קיץ ת"שנ השתתופ למעלה מ1SO-

ומרי גואירגפיה מהחטיבה עהליתה וחטיבת

הבנייים בהשתלומיות בנושא המשחקים הגיאולוגיים .לבד ממשחק הזברוו לזיהוי שלעים.
שהופק באופו משחרי .הופקו בל שרא המשחקים בשיסת ייעשה במו דייךיי .המורים קיבלו
דפים מושפכלים של רמביבי המשחקים השונים וחוברות הנחיות לבניה עצמית של המשחק
ולפהעלות בביהת.

מורים רבים שילבן בבר השנה את המשחקים בביתותיהם .תוצאות ראשוניות העולות

מהמחקר .שליווה את הפעלת המשחקים מבצעיות על תרומה חיובית של המשחקים לשיפרר
רמת היעד של התלמדיים ועמדותיהם בלפי מקצעו הגיאולוגיה .במשחקי הגיאולוגיים נעשה
שימוש גם במערבת החינוך הבלתי פורמלית .בחוגל טבע וחוגי שירר .בפינות משחקים
בומזיואני סעב ובמשרגת המשחפתית.

המשחקים הגיאולוגיים מהווים נדןב נושף בהצגת דמע בדור הארץ לציבור הרחב בתחום
נעמיןי והנהמ.
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הבאר

הניאןליתית

בים

עתלית,

ןהשלכןתיה

הפליאןגיאןגרפיןת

ןהאיאןסטטיןת

גלליי א.ג ,ניר

י1.

 •1שרןת עהתקיm

ןאןניבסרטית יחפה

 •Zתונכוי הגיאלוןגי ,יתלשים
באר מים ,מראשית האלף הששי לפנהייס נחפרה באתר עתלית-ים עייי צוותי צלולים
בראשיתו לש המחרב הראשון .אבר זו מצויה ב 400-מסר ממערב לקו החוף נהובחי אבזור
שפך נלח וארן ,מצפון לבמצר הצנבלי של עתלית.
הבאר מצויה עבומק מים של ב 1O -מסר יהגה חלק מברפ נאוליתי קדם-קירמי אשר גילו
נמצא על פי בדיקות פחןמ  14-בןב  7,550-8,150נשה סרם זמגנו .לראב חתך מעוגל ,כבויה באני
בורבר לא מסותתות יעימקה גמיע ל 5.70-מסרים )סהייב ב 16-מסר מתחת למפלס הים
יחכונה(.

תאר עתלית ים מרצי על בגי שבבה חסריתית המסרכה בבמויות לא דגולות של חול .התאר בו
רוב הבמנים מלכביים ,התגלה במהךל סקר מקיף של בל אזור חוף הברמל .בסקר נגתלו גם
מספר תארים פריהססוריים חמאנלוית הקירמי ןשרדיים של בלי שייס ומסענים תמקופות
היססיריות ,שרדיים בעלי חשיבות רבה ביותר .רנאה בי בריית הזיפזיף אשר גרמה למסחור
החמור חבלו בחופי הברמל ,היא שהביאה לחשיפת הרתאים הרבים שהוזברו.

עם גילוי הבפר הנאלויתי המשרתע על בשסח של ב 40-דוגם ,התגלתה בין יתר הבמנים
העתיקים גם ערימת נבאים אשר דמתה לייסולרמיסרי .עם חמשך החפירה הסבתר בי המתקי

הנו ראב מים ,הראב העתיקה ביותר עבולם הדיועה עד בה .חלקה העליון) ,ב3.5-

מסר( ,חנפר

בחריסת ולפיבך דוןפ נבאבים ,בעוד לחקה התחתון נחצב בבורבר תשרא במבצו המקורי ללא
ונא עמריבים בי אבן ,ברמ ראבבות עתיקות אמרתים אחרים ,עובי שתבב מי

לב דפון )ציור (.1
התהום היה ב6O-50-

ייסמ בלדב ,עומק שפאשר שאיבה ידנית ללא גמלבות .לפיב,ן סביר

לנהיח בי נפי הראב היו לחפות  5מסר עמל למסלפ הים דאז ,בלומר במסלפ לש ,)l6י(מ -לוא ב-
 14מי בפי שסנרבו עם תחלית החפירות .על פי תנהוגים רב.תימסריים העבשוויים ,עומק של 16
מסר מצוי במרחק של ב 650-מסר מערבה .שרפע מפלס מי התהום אבקוויפר הבורברי הינו
בפרומיל חא,דלפיךכ ,מצוי היה מפסל מי הבאר בגובה של ב 6O -ייסמ מעל למפלס הים דאז.
מבאן ניתן להסיק שהבפר היה ממוקם גבובה של ב 5-4-מסר מעל לפני הים ,ובמרחק במה
מואת מסרים מזרחה מהחוף העתיק .מילןי האבר הביל חרסית ואבנים גבדלים שונים ,בלי
צור ,באי ועצם ,עצמות בעלי חיים דוגים ,זרעים וחלקי צומח במצב רווי-מים או מפוחם.
ממצא זה מוביח בי הספקת השאיבה ונסישתה של הבאר חלו שעה שהישוב עדיין תפק.ד

גראה ,על פי חישובים המתבססים על מרחק הים ,המרחק לא שבבת המערב מהמים
המתוקים למלוחים ) ,(INTERFACEוהעובדה בי התקופה הנה בקיצה של הסרנסגרסיה
הפסרס-ווירמית ,בי ההפסקה בשמוש חלה רק בשעה שהים היה במרחק קסי ביותר מהברא,
תראה בי מי הים דחרו לתובה והמליחוה .חישובי קצב עליית המפלס מהתקופה בה הבאר
נחפרה ידע לרגע בי ננסשה מראים עליה מהירה ביותר של ב 17-מיימושנה ,בעוד קצב העליה
הממוצע אמותה עת ועד להתייצבות המפלס ,לפני ב  6,500-שנה היה ב 8-מיימושנה בלב.ד
במתוני הפחירה והדביקות רנאה בי ההפסקה שבמוש אבבר חלה זמן מה סרם נסישת הישוב

עלרך באמצע האלף השישי לפחנייס.
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A section through the Pre-Pottery Neolithic well of Atlit-Yam.
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םעורבות תמיסות במסמורפחה רגיונלית
לסםיב הצידל;יי )יוון(

-

בחינה םחדש תוך התיחסות

אנגרו י.

הבםןו לעדוני בדור אהרץ ,אהתיבסריהס העביר,ת יתלשים
השררהא ביי בע mת נשעשר במpרומת שרנים עברלם רמהא רןב,לים משמערתיים ברחבכ ,מpרר

ובומת התמיוסת העמררמת במטומפריזם רגירנלי .נשלאת השלאה ביאזר מדיה הדבלים אילר
משפקים שתות טבעית של המרעסת המטומפריות .רעב.יה אהני מסתכתמ בבד ,שבי לח p
מהמסPנות עומדות בסתירה למדולים מpולבים של מגננוני תנעות תמיסות עבומ pרב
ב Pרום :מסPנרת לבגי חדירת תמיסרת מפני השטח )גבוי מי ים אר מים מטיראריים(
מרקלברת לבכתי פאשרירת בועמ pים הבם לחץ תהמסירת ) (fluid pressureשורה ללחץ עמיית
הסעל ) (. lithostatic pressureיתר על בי ,לא דירע מpרר אפשרי למים ,מתחת ללסעים

המטמררפים ,עהשרי

לספP

מןאכ שיסח מי-ססלע רבגה חמייב

תמיסרת בכמרת גדרלה.

אספPת מים מלמעלה ,דבר הערדמ בסתירה להשPפה המ pרלבת שתנרעת התמיסרת
במטומרפרזה היא דח ביררנית ) (. single-pass modelגם ומדלים שהרצעו סבפררת ,המראתים

PרבנPציה המרבגלת מלמעלה על דיי שבבה פחרת דחירה ,אינם יסלים להסביר הרבלת
תמיוסת מנפי השטח .על מתנ ליישב את הסתירה ,יש רצרד לרעהךי חמשד את ההש Pופת
המרקלברת לבגי נתרעת תמיסרת בועמ pרארלי אף השרפpת סבסיירת פבטררלרגיה מטומרפית
)לחץ תמיסות-לחץ עמדות הסלע( .לחילופיי ,ניתי להרעךי חמדש תא המסPנות לבגי
מעררבות תמיוסת במטמררפוזה .הרעבה שבזאת ,לבגי מעורבות התמיסות במטומרפוזה לש

היסאמב הצזלקיי )ירוי (,ומתגצ להלי.
בעדוה איזוטרפית מופרטת באיים טסuי יסופטס הובליה למpסטת הואבת. :א בנשי היאים
מופיערת יחידות טPטונוסטרטיגרפיות מ pבילות

-

יחידה תחתרנה )המורבכת בעיPר

ממטדסהינםיטם( בה ההרבכ האיזוטופי של החמצנים ערמשר ב-

8

 ,dיתיסח לידיחה שלעוניה

)המורתנכ בעיPר לסםעים מטהוולpניים( .ב.בבל שבכה Pיים דמייי בהרבכ איזווטפי לש

pאלוגיט ,רננישיטס ובלרשסיט .הרבכ זה משתהנ משבכה שלהנכ .לארר ממאצים אליו ,איי
עדות לדחירה משמעותית של תמיסות זררת למערבת בזןמ המטמורפוזה הרטררדרגית.
בחמPירם  Pדומים אבי סיפנוס ,נהיוח שההרבכ האיזרטרפי הטחבי של היחדיה עהליוהנ זהה

להרבכ אהיזרטרפי המpורי לש לסעי היחדיה ההנותחת )נפלי המטומרפיזם רהררטידרג קהרשר
להתרוממות המסיב הצי Pלדי( .שיומש בהנחה זאת מוביל ליחס מים-סלע מרגזם
במטמורפיזם.

מהמח Pר הנוכחי ,לעומת זתא ,עולה שמעורבות התמיסות במטומרפוזה

הררטורנדית היתה מועטה .במות Pנטה זתא ,נמצאת בהאתמה לצפוי על פי לדומים
מpובלים לש הדירלווגיה מטומפרית.

ומצע ובתא לדבקו דחמש תא ההוחנת דברב הבכרם היאזווטיפ הרpםרי )לנפי המטומופרזה(
לש תהמסיות ולסnעים במרעבות שוטת של מטומרופזה רגיתלית ,ביפ שדהרב נעשה בעבדוה
נהויחכת .שיטיים בנהחות אילו עשוי להביא לפהחתת היסח מי-סעלס לועהברה שדחמ של
מpור התמוסית .שניויים בלאה ישרפו את ההאתהמ ביי הסםטpת טהועבת מתצפיות בדשה
ואנליזות מבעדתיות לביי הדרםלים המpובלים לתיואר עונתת התמיוסת חpבם וןב להPתנט
השותת במ pורות תהמוסית וביסח מי-ססלע.
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יישומים מעשיים לזהירה רתמית של מינלרים
ספגJנ

קבצות גהיאלווגיה הופזיקי,ה אהוניברסיטה פהחותה ,רתנכ-באבי
זהירה היא פליטת אור באמצועת תהלדי בלתי חומני .החומר מעורר באמצעות פלוס של
ארנגיה ,רגבר ,פעימת ואר משופפרת ליזר או שפורפת הבזק ,קתי  Xוכדוחמ .הלאקטרתים

הלכדוים בגפמים מוסימים בשירג הבגישי מעוררים על-דיי כד לרמת ארנגיה בגוהח יותר.
לאחר הערור הם חוזרים למצב הסידו ומשחררים נארגיה בצורת ואר .ספקטרום הזהירח,
עוצמתו וזמר דהעיכח וכר ספקטרום עהרור מספקים מדיע חשוב על אופי

הmירח )(LC

הגפמים -

רמכזי

בגביש.

מילרנים רבים מציגים זהירה ואפיינית בערורים שתים נהובעת ממרכזי הזהירח העיקריים
הבאים:

אי-נקיורנת גבבישים :יסדוות מקובצת הברזל שבהם קליפה  'jJמלאה לחקית )M2+ת
~ ;(Ti3t, Cלננטדיים שחבם לקיפה  4fמלחא חלקית -

, Fe3t ,

) ;(Yb, Er, Dy, Th, Gd, Eu, Sm, Nd, Ce - T~ ; Sm - Yb, Eu .1R2+יסדוות דמויי כספית

שבהם קליפח  pמלאח חלקית ) ; (Sn2+.Pb2+ ,T1 2+קומפלסקים מולקולריים -
 .[U02]2+( ,[Ti06JS-,ץ..][Mn04ן [V04f .[W04,:זוגותשל תורמי ומקבלי אלקטרונים
וקומפלקסים מים-וארגניים סופחים לע שטח פני המילרנים.

ליישומים מעשיים דגמירים ייחלור

ברירני"- (SW) .

פרמטרים אופטימליים לרעור ורישום

הזהירה .חלוו זה אמפשר איתור ברירני של מינרלים רצויים .אם חלוו בריתי זה מתקיים ניתו
להשתמש בזהירה לאיתור ,עהשרה ונאליזה לש מירנלים ובצרים.

.1

איתור והערכה של משעקי בצר המבוסס על תיחום אזורי ההשתרעות של הסלע הראמח,
קרוסיט-

המכיל מינרלים שימושיים לאה )קסיטיריט ,Sn-שיליט W-מוליבדו-שיליט,Mo-
 ,pbצירקוו ודביליט ,2'I-אווקרפטיט וספודומו ,li-וילימיטZ-מ ,אבמוליט ,וקררגיריטAg-
סטרונציאניטSr-

ומירנלים לא מתכתיים :הליט ,מיקרולקיו ,פלוואריט ,פאטיט ,אנהדיריט,

ובריט(; ומינרלים משניים הקשורים עם סוגים מסוימים של סלעי בצר )צירקוו ודביליט -
משקעים של  1Rוa,Nb-ר -אמבוליט Ag-ו Ag-Au-ומשקעים רב-מתכתיים ,פלואוריט -
אזורי בצר של  ,1R, Ta-Nb. Beאפטיט  -המצביעים על סוגי סלע ,קלציט  -משקעי
 (.Ag-Au, Cu-Bi. Pb-Znהשיטות ניתנות ליישום הן מפני הקרקע והו מהואיר .באמצעות
עריר לייזר  UVרב עוצמה פוחתי לשיטות גיאופיזיות לחישה מרחוק המאפשרות לגלית

ממרחק  SOעד 100

מטרים ריכוז פני שטח של מירנלים מעוילים  .O,n % -בואפו דימה ניתו

להשתמש בשיטות למיופי גיואלוגי לווגים מקדיוחים.

שיטות זהירה יכולות לשמש ברנסף לאיתור נפט לפני עריכת קדיוח עמוק .שיטות אלה
במוססות על זהירה ייחדרית של לסעים החמפים אזורי נפט .השיטה היעליה ביורת מצרפת
חישה מרחוק עם רעור לייזר ומחקרי מדבעה כדי לגלות נפט אפשרי ואזורו ,על דיי שיטות
זהירה מושרית חומנית וספקטרוסקופיית ייספולססי".
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.2

עתשרח של ברצים רבמתסס לע חדרפח בעיילרת בגרחח תקייח במחניח אקרלרגית לש ברצ

גס )דרגל

גררג 1

דע

2SO

מליימסרים( חאמרפיין על דיי פיזרר חאדי של חרמכיב כחדרש.

בתחלךי זח פאתמשרת חרפדח ואסרמסית לש בציים חתמבצעת לפני שירטת סמררתירת

של עתשרח .בסהתןמ על ערצחמ פאמייתנ לש תכתרת חזחירח ניתן לחרפיי בצר מררכז

חמררמ ספל .באמצועת זופחח כזר ניתן לבעחיר כ SO -דע י90 CM

של שרבי סעלים לרחרמ

חפטל .זא,ת רבירכז מומצע פיע-שר ןרמנ יררת מעלס ררצנו עצומ .שחיסח ומצל m

בחתדרפ

יחלומים ,שליייס ,פלרואריס ופאסטי ,לראם עשרייח לחאתים גם ללכ מירגל רוחר חאר.
חעתרשח חחכי עיתלי יבררת רשאכ חיא שממתש ידח עם זרפnח טופרמרטי.ת סילופ רתשאי
בנרצ אבמצערת שיסרת חיוממיות ,כימירת רנגמסירת פאמרש עלתים זחירח מלארכתית
יידרחית מישרית רבער מלרניים סמרחיים ,אשר אין לחם תתכח זר במבצם חסעבי

)מלרניים לש . Pb. Ag. Auמ W. Sמ'"" .Z
.נ כתרספת ,זחירח ירכלח לשמש רלוזימסרייח )ציקררן ,קלציס ,חנאדיריס( ,תיואןר לש
מימצאים ואכילוארגיים )קרררץ (,תיואןר אירעוים גיוארלגיים )קרורץ ,לpציס ,צירקרן(,

יצירת תרכתונ מנכיות וגלרםוגיm

יבסnיםם סעביים ואלמרכתיים ,נאלזיות פרות כומתיות

נeילזח כומתתי לש

לש מילרנים וזחיים,
ר2+. TR3+.TR2מ (Mורמכזי זחריח דראים.

-24-

דוסיm

חחמווים אי נקווונת רויוחם

אתךור חמדוש לש תתורוצ ןאסיל סומתר בזארו ים ת,חלמ בשטית  Uן 230rrH
דנדןש :וננ I .ןמפואק .גtג  Iייחלאי יZ.
.ג תרבח פנחס וו,nCתיננ לת-ביבא
מבןו ןיצןמ pn IלחנבM nלויוסויפם ,וחותוב

.z

בחלי חסבאלוטוי לש עקשמי תתרוצ לחסיןא דכרום ים הלמח נעבק

דיי ) Kaufman (1971עבזרת איזווטפים לש דס m

רלאושהנ

לע

ואnתיום .דובעבח uחnבית דבנקו מקשעים

חלא נשית ואנחת ישסח ,ןרת שרופי לnתnדי החשיייב רmתפס חתיכם דחשים מןרפצ ירדמום
לגאם .כרמ ןכ ותראם רלאחנרש שמעקי תוצ  mסרמה ל-חרפnסינאים.

pדכני  7חתכים ,לחנבים חבצה ,בירטןר יאמציר nשרעבחנ צnפתית ,לחנבים רפצים ,מצדח
דורחג שממרעב לים המחל יאבזיר בית הרעחנ ופצמן ול.
נפיצית האיזיסיפים של וארניים יסיריים נדדמה ב 3O -ודגואמ,ת הרמרובכת רביבם מיריית
דקית לש ראגתיס יוחרמ טדרייט ,לעמס לחבק החתותן לש _~?mביסכ~ן .יחחבצ שם דנגןמ

שבכית גיר לייחי .גיל המשעקים חישב על דיי השייתא היחס ~ ליחס האיזיסיפי
הרשאתי במי הגאם ם הם שועק .(1965) Kaufman and Broecker

עיבי החתכים נשדגמי בין  20ל 70-מ .rברמביתם ניןת לזהית נ יחדיית טסרסיגפריית .חבלק
החתותן משקעים גאמיים יפליביאסליים דכר"כ עשירים חבירמ לpטסי יעבלי ובתים חנים,
המיכרים כמשקעי תצירת סרמה ) . (Picard ,1943 ;Bentor and Vroman , 1957חבלק עnליין
ומפעיים המשקעים הבהירים יהרפיכים לש תוצרת להסיןא המחלוקים לרפס להמוניי סבבסי

לורפס המוצק לחןב,

עהשיר יירת חבירמ כימי

לותעים

יירצ

מוצק

ומרלופיגי ,גגב

)•(Begin et al, 1974
הגמע התחתון בילס בחתכים של בית הרעחנ ,רפצים ,אמציהי ,ירנכהא גם דרחג .גלי משעקי

בשיס להישןא על פי חתכים אחל הוא מ S9,000.:!:2,900-דע 0-ס 7l,OOO.:!:3,sנשה.

הגמע העליון בין הפרס הלמירני לפרס המוצק הלבי ובלס בחתכים של רפצים ימצדה .הגיל
המירבי של משקעי סביס המציק הלבן בחתכים לאה הוא  39,OOO .:!:2,200חנש.

גיל משקעי תצורת שרמה משערת על סייח לש מכ 70,000-דע ליירת מ3S0,000-
גלי משקעי להישןא הצעירים ביירת

18,OOO.:!:1,900

שותוכרא בדובעה

הונכחתי,

שחנ.

נבלח אמציהי ,הוא

נשה.

תצורת שמרה כפי שמופעיה חנתכים נשדגומ איחנ יחדיה שררת גיל .רנהא שלחקה עהתיק יותר
דקים ל70,OOO -ג שנה ,יהוא מייגצ בשובכת האאלויסים והגיר הלייחי שבבשיש חתכי חצבה

ובסריי .בזןמ שקיעת שבכית לאה הגועי מי גאם סחרמה לפחות דע גלובה הסיפירגפי ם הם
נחשפות ,כ -180-מ ..אי ההתאמה הנירכת בינם למשקעי הלישאן מעדיה על נתאים ראזריביים
ששררי בערבה הצפונית במשך הפליססוקן העליון .משקעי הסרמה ברמכז הגאן בנחל פרצים,
בית הערבה יסביס נחל דרגה צעירים דברייכ מ 1Z0,OOO -נשה .לאה שעקי בפזה נאמית צעירה
ייתר ,המקדימה תא גאם

להשןר.

משקעי הלישןא החלי לשקיע לפני כ-ס  60,00עד 70,000

שנה .שבכות החרשית יהראגוניס

שבבשיש הפרס המשובכ ב Nל אמציהי מעדיות על עליית מפלש מי הגאם לפחית דע לגובה
 -280מי עם היורצ ותי .הגאם הגיע לשיא התפשסותו בזןמ שקיעת פרס המצוק הלבן ,כפי
שמעיד גיל משקעי הלישןא ב Nלים ביסרין וחצבה .בחלקים המרכזיים של הנאי בהם
סאפקת החירמ הדסריסי היתה דלה שקעי בתקיפה זי בעיקר ראובניס יסבג.

לשכים ,הגילים שנמצאי מאפשרים הגדרה מדויקת יותר של המגעים והיחידות
הססרסיגרפיות לש הפליססוקן המאוחר אבזיר ים המלח.
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שינייו עובי חירפים הורדגםיית בתצותור ידח ואינרם בבגנ

סורגוץיב י.

הבםןו לםקחיי נפס וגיאופיחpיס ,לוחןו

שיוניים עביבי דסחינמטים לש צתרו mדיח יארםני )יירא תיסו דpרםם( גנבב חרמכזי נינתים
לעמבק על ידי Pדייחים יPיים OללOמיים .ונישיי עייב לאי תמלחpים לכמח טיפיסום ובשעבים
וגמרמים טסריטpילרים.

.1

שינוי עובי

חריפים -

וסג זח של ישוני ניןת למוצא סבביביתעתתPים עתיPים .דיגאמ

בולטת לןכ אפשר למוצא ביו חPדייחים Pרו S83 ) 1 -מי( יישז-ף  195 ) 1מי( .חשנייי

בעיבי חל באזור הרצ לש חעתתP

חפחןו נחמצא כp 2.S -יימ ממזרח לpדייח Pרו .1-ןאכ

במחניים במצב של איבנסריח כשהעובי חמריבי נמצא

ועתבי Pדח נמצא לבבו Pשזיף שחהי בלוP
.2

שיגויי עובי דהרגיתים
מ pימיים בןרת

-

לבבוP

רקן חגבוח כיום יאילי

ובגח קתבותפ חיירא תחיכין חומדקם.

סיג זח לש שיניללם בעיבי מ pררר בשינריים סטחPטןרלים

ואתר .חלבו.P

דוגמא לכך חם חשינייים בועבי נחצפים ברכס חרחמח.

במחינים בחתבעית חחןת צפתח דררמה ל pדייח בצוע 195 ) 1 .-מי( ,כלפי צפון חחתך

ב Pדייח דיח 1-חיא  261מי יציח 1-היא  318מ.י ואליי כלפי דרים בPדייח רחמח1-
חרא  241מי יבPדייח סרק 1-חוא  ZSZמ.י
.נ

חחןת

סיג זח של ישנייי עובי משלב שינייים דחרגתיים עם שניויים חריפים

םבצ ביניים -
במסרגת בלו Pביניים .דיגאמ לךכ חוא לבו Pחביניים של בנטים .דמררם לבלר  Pבנטים
נמצא בלי Pשיזף עם עובי לש כ  ZOOמי ומצופן לי בלרP Pרן-חצרים עם עובי של כ600-
מ.י לואןר כp 1S -יימ של בלי Pזה ישנם שינויי עובי דהרגתיים וכן שיוניי עיבי חריפים
)בנקח מדיח  Pטן ממpרח מסי  (1ח Pשורים לחעתPים עתיPים.
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התבססןת מחדש של חזזיןת ןםיקרןאןרגניזםים אחרים על סלעים
קארבןנטיים אחיר שירפןת עיר קשןת בהר הכרלמ
יסרג י.

הלחמהק בלטונהקי יהבםןו לוpח שיונתר סהבע ,אנויבסריתט לת-אביב
שתכיים לחאר שריפות יער קשות ברכמל ניתן למצא על סלעי קירסון חססבתות חמדש של
פסריח פחישח קנטח רכחאית עלין .בןשמ  3-4חכשים חרשאתות לחאר חשריפח ,ניתן לתאר על
פני חעלסים אצות ריוקיות דח אתיו,ת גבתים של פסריות שורכת שלחקן תמקייומת כפרטיות
חפשיות ילחקן משתתפות ברחבכ לש חזןיות פאליייטות וא נאדלויתיות.

ניתן לחבחין גבופי רפי של זחזיות אדנוליתיות עביקר מכיים של סהוג ש'תיפ )(Caloplaca
אשר מופיעים במןש  3-4חשנים חרשאתות לחאר חשריפח .ניתן למצא כרמ ןכ מכיים נפסוים
לש

ש'יפת )פאיליטות(

)(Xanthoria parietina

וכן

לאתסרים

לש.

חזזית

נו,תפס

עבצנותי

הןתסוב

אשר מבתססים עביקר על מדרונות חפונים לכוון צפון .בצענוית

הןתסוב נחשבת ראבץ בעיקר חזזית אפיפיסית )צומחת לע בבי ענפים של צמחים מעוצים( ערל
ןכ נוכחותח על בבי לסעים לחאר שריפח רנאית כזכמית וחיא רנכאח נדחקת מואחר יורת על

דיי חמכיים חאפכייים לסלעים .חחאתשושות של חןזיות בכרמל רנאית כתלהךי מחיר יסחית.
לרככחות של חזןיות חשיבות רבח בטשחים שרופים מאחר וכשאר חללו בתמוססת חן עשויות
לשמש מןון לחלןתות ובןכ לעדדו תא חחבתססות של בעלי חיים לאח לאחר שחואכלוסיות

חמקוירות לשחם נשדמו בשריפח.
שי לציין כי לחאר שריפות יער ,נורתות על פני onלעים גממיות עזירות שאר בתוכן שיבו לפני
חשריפח גופי חרפי של זחזיות אדנוליתיות .אבותן חשנים חרשאתות לחאר חרשיפח רpלסות

גממיות לאח מי גשמים ומי-סל וכן גבנים יאצות .בתןר גממיות לאח מתקיימים תנאים
חמזכירים לאכו חשוררים בעציצים של צמחים ואפשר שבןכ מזורזת חחבתססות של חזןיות
במןש חזמן חקצר יחסית מתום חשריפח דע לחופעת גופי חפרי חנראים עלין של חזזיות
דנאלוייתו.ת

על-פי קוסר חבממיות חריקות רכחררתת לרחא חרשיהפ ניתן לחשב תא פכחח חללכי של חללים
לאו לע פני שסח רתכן ובןכ לרואת תא רתותמ דגם לבייח זח ללכדית מים .ראבתח שיסח ניתן

לחשב תא משלק חורמ לסהע אשר אבצמעות פעליות חזזיות לרדכאיתיות לפני חירשהפ -

פכדר

ןמ חעלס יחפך לקעקר מרpמית .דע עתח אל קיים סבסי כרמתי לחישוב דרתתמן לש חזןיות

רדכאליתיות ליצי m

של קעקר מרpמי.ת
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אי-שיווי משלק תבלהךי ספיחת זמהמים אורגניים בקקרע ובימ תוהם
לטסרג ן.

הtכובו קלעקר וtכיםt ,כלהנ הtכקחו לקחהיא
ספיחת מזהמים אורנגיים לא יתיים ) (NONIONICעייי הפזאה המוצקה בקרקע ובאקוויפר
משפיעה חזק על הנתהגות ווגרל חומרים אלו .דע עכשיו התייחסו לתהלךי זה כתהלךי מהיר

שהגיע לשיווי משלק מידיי )(INSTANTANEOUS

ואלם ינשן הוכחות רובת שהנחה זו אינה

מבוססת.

נציג מדול פשוט המתרא תא תהליך הספיחה כשילוב של תהלךי מידיי ותהליך איטי יותר
תראת אךי גישה כזתא משפרת יכתתןכ לחזות נתועת מזהמים בקרקע ובמים .כמו כן ,נביא

סהרב מבכסייט לתהלךי זה הססובמ על החומר הוארגני בקרקע.
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גיאלוןגיה הנדסית ןבסיןס מבנים

דודד.

הצרליה ,חר' ךלםה יהושפט 02 , 55ו46
לחק ניכר המנבמים ראבץ מןקמים באיזורים לסעיים ובלכלם ירושלים וחיפה.
בלסע ,האמור לואנרה להיות נדער גפמים ,שכיחות התןפעןת הואבת:

א .חללים קסרטיים שקוטרם משנתה החל ממפסר ייסמ ודע מרפס מטרים )םעח(ת.
ב .העתקים רשאיים וא ובנשיים החןתכים תאבר הנבייה והכרוכים אביזורים רמוקסים.

ג.

ובילוי בגוה ובלתי יציב המורבכ משברי סלע הנוצר מיישור שטחים בדמרון ואשר עליו
תמוןנכ נבהץ.

הגיואלוגיה הדנהיסת מסיעית בהתמודדות עם התןפועת נה"ל ובמציאת רתפוונת הבמטיחים

יציבות עולות מינימלית.
נהסיון להעיזר יגבראלוגים בבסיוס נבמים ,שהחל בצןרהצרינית סבוף נשות הששיים בעיקר

במשדר שהיכןו ,הךל והרתבח במךש הנשים.
היום פוגשים גביאולוגים המכינים סקרים הנדסיים ובהם פרוט התכוונת ההנדסיות של

הרתאים סהעליים לצונרי ביססו והבמצעים פיוקח על ביצעו סי mת.

-30-

חשחוcח ויב םחפ גלווcייגתי פוי חדםו mcלחוי .יפתוד לש לסדנס TM
שסח רקחם תבJנש ןוםר

,

ידח .א 1נשושי :ונ "M , Iל יI .
.ג לחםח,ח גל~גיח ,תMסדבייסת ןב-ןוידס ,בגנב Wב ייניב

ג חםחייח גלMtחיתגו ,תMתסיסדבי דב ןליאM ,ל ןג

וושהתא ויב חפס יגולואגתי ייק,תמ ןינל דnתראם ןיוול לש טסדנל 1M

רחא רניצ חושב פותיח

תתני rושי nרםpןח רוכע םיופי יגרלואיג .דםעח רפח לתירנים nתשענ בנםםש רןרמ.

.1

החדרפ ביי עלס םא לוpלוריבם .ודל,אמג nפובב גnיןלןא  mלש תעבג שעג ,יאן זרפnח ויב
בלזת ותאבח דלחרת לשה ,דnבתאם לרויי הם ואמנחבים.

.z

בפמה הגילואוגתי לכ לרקייבים רסםןוב כ,ct

אלל עדימ לע םכרח לnרלרתיגי ,המהנתש

ממקים לקמים ,ולתכת עלסב חמרן .pהילדבם יבן חמושיפ קולוביים נריאים בדnתאם
לרריי ,לרמית tכבכרחש חקיחמ רניא .ניחי nנחב mתעייסם פותיח התוחתפת ונחף.

.3

יחדיm

עלס ,הסםיmנם בחפס חגילואגית כזרחת ,מולבקת עבצ כושח דnבnאם .דליגאמ

ןש ררמן חפרםם יכדיחח ,תחא רשאכ דnבתאם יסחים ניחבםםי לשבוש יm.דיח

.4

יחדיות עלס התםכררם לםלרתיייגות ונושת mעיפרם תרחו דnבחאם .ודלג,אמ החבג
הסחנ תא לnלןpית ,רר:נ.לןת לש עבגת עגש ,םפןmעי בעבצ זהח בדnnאם לרמית
בכרnשם המרלרניגי חכוש.

מקרים לאה מציינים שדnראםת לייין ,בלש רגיושתן חבגיחח לישוניים ליתלריגיים ,עושיית
יסלעי מביופי יגלואייג.
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האנלזיה התרמית והגיאובימיה

דויטש י.

המבוו הגיאלווגי ,ירושלים

לדיתה לש הנאליזה הרתמית נמצתא אי שם באמה ה -
),Josiah Wedgwood (1730-1795

יחי ובתמטתא בעבדוותיו של

שעסקו תבחום הקרמיקה .בנשת

1781

מדד ודוג/ודו מידמי

ןמשקל קוביות חרס מחוממות ורשם שינוי ערכים לאה כתלות בסמפרסורה .בצורה זאת

הציג תא סולם מעלות ) ,Wedgwoodסקלת מעלות צלסיוס הוגדרה בשתנ 1743

ןבער זןמ רב

ע"י

עד שהתקבלה על כלל הקהיליה הדמעית( .לחאר המצאת הצדמ-החומני בשנת 18Z1
 Seebeck.ודמחום ההתדגנות החשמלית "עי )  , Siemens ( 1871ילוכ היה
) ,Henry Louis Le Chatelier (1850-1936הנחשב כאבי האנליזה התרמית המודרנית ,לבעור
במכשיר תרמדויפרנציאלי

שבנה )(.1887

עקרון שיטתו היה :הראת מחס הלגוונומסר בניצוצות

מסליל אינדוקציה תבדירות של שתי נשיות ורשום ססיית המחס על בגי לוח צלןם .מרווחים
קבעוים של דמות החמס עמדיים על חוסר ריאקציה ואילו מרווחים צפופים וא רמווחים יותר

מורים על תגובה אנזותרמית ואקסותרמית בהתאמה .רק בשתנ  1899פיתחו Roberts

מA uste

ו-

תא שיסת דביקת הרפרנס ומדדית הפרש הסמפרסורהשבין המדגם הדבנק ובין חומר

הרנרפס האערסי ,דהיינו רתןןםיפתצילאיןת סהורה.
דע לפני

כZO -

נשה היו הנאליזות הרתדוםיפתצילאיות והרתוםגרווימסריות השולסות כאבליזה

התרמית .ואלם מאז החלו להתפתח שיסות חדשות דוי בעיון סבפרות המקצועית על מנת
להבחיו עד כמה ידר מישקלן של שיסית אלה הבשואה לשיסות החארות.

במונח אנליזה רתמית נכללות כל השיסות האנליסיות )במובן הרבח של המילה( העושות
שימוש בהשתנית תכוהנ פייסקלית )וא כימית( כלשהי עם הספמרסורה .בין תכינות אלה בצד
המשקל ןהאנתלפיה ,נמצאים פרמסרים פיסיקליים כמו רתמולומיננסציה ,מיליכות חשמלית,
התנהגות מגנסית ,פליסת אלקסרןנים ,דה-פולריזציה תרמית ,דה-סורפציה תרמית,
דילסומסריה ,הרפיה תרמית ,דיפקרציה בקרני  ,X -ספקסרוסקופיה בתחומים השונים יעו.ד
שיסות לאה ןאחרות שלא הוזרכו ןאכ ,מעדיות על רבבותיות האנליזה הרתמית .מסעמים
מעשלים תנרכז בשתי שיסות נפוצות הנערמת לעיתים סימלונטית; רתמוגרווימסריה ונאליזה

תרמדויפרנציאלית.
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.M

רבעם .תוו8M

רתבכות בבישיות רבות מופעיות בוצרות רשנות .לעיתים ההרבלים הנים

רP

בייהב'ייט

רלרבכת רכושת לש אותו חורמ יבגיש .נתסלכ למלש לע הרתכובת

עלריתים Pיימות ןאפm
 SDzדיההעו ביקוהמ זאפבות כבירישת רכושת לתהויות בטרפמוטרה .לח pמירבעמ אפהןות
הלאה הם המירים ורסרבילביים וחארים יציבים .אם

רבכוP

גרווימרטית דריפרנצילאית חבנין סבביבות הטפמרטורה

Pרורץ בנאליןה רתמית

של 5730c

בשיא דנאותרמי

שמpורו .במבער הפואות arlZט .a quartz ---> Pqכמו חב מרבעי פהןאm

הנאדורתמיים

חבומם ,ןהו מרבע הפדי וpברח יתלב pשיא סpאותרמי עם המרבע arlZ >---aquartzט.p q
חבנית התרומגרהמ הגרווימרטיח לא תראה לע כל ישנוי במשלק במבער האומר ,דרב

המעדי על היות הרבעמ ,מרבע פואות השקור בשניויים בחכבם רסהיג בדבל .רבעמ אפןות

כןה ניןת לניצול לpבעיה איטיתת וכומתית לש פהואה הכביתיש -

ררpרץ במpרה האמור.

Oב נכתןו לחתדי בייפ.
ענןרת הנאליןה רתהמית ניןת לpעוב את טהמרפטורה הפואטימלית לש חתלדי כימי .ניPח
דלוגמא את הבתובה של הפיתכ סעל הסבג לסבג מסחרי .לסע הסבג הניו בעל נהוסחה

CaS04·2Hz0

והסבג המסחרי

לpבלת הנאהודייט CaS04

הרכי CaS04·t!ZH,,0

ההפןו רבםצע בחמום .חומם ירת יביא

להא רצוי וטמפרטורה נמוכה דמי לא אתפשר תא השלתמ

הורפ .Pבען  mהאלניןה חרתמית נותי לא רP
גם לןהות ול pבעו כמותית ואבפן שגרתי ןות כיד התהלדי המסחרי ,פאןות אנהדיריט
)מחמום יתר( דויהדירט )רפמו Pאל ומלשם( לא רצויות העללוות להוורצ )רא כלאה שלא

למוצא תא הטפמרוטרה הראטפימלי,ת לאא

הגיבו( בתלהדי רתחמי האומר,.

.ג קחיתר ריצקאיות בלית דיעותו.
תלהיכים כימיים רבים רבםצעים בטפמרטרורת ובגהות .תנכון תלהיכי Qדחשים רא חPירת
תהליכים דירעים ,רצוי שיעןר בנאליןה התרמית ,לא

רP

לשם Pביעת הטמפרטררה

הפואטילמית לש mלהדי ,לאא גם לןהרת ריקאצירת לבתי צרפירת היכרלות לעןרר רא לעבכ

תא הלחתדי .במלי לנכהס לרפטים ,נןכוי תהליכים כמר שריתפ לד pים עישרי פגרית -
להנמע מןיהרם אריר אין לפארש לתחמוצרת הגפרית להפלט אלטמרספירה ויש לpשרר תא
הגפרית לסדין )למש(ל ליצירת גרפת-יסדן ,או ייצןר חרמרים העמדיים בטמפרטןרןת
ובגהןת עוPםת לש וחמרים שתים וכילןת לעוגפ בתכתה ן.תא
ידכ

בקסירה Pצרה ןאת אין באפשרןתונ לסPןר את כל מגןןן השימןשים לש הישטה .יש לנן
הרבשה שהאנליןה התרמית ואפשרויןתיה הרבןת אינה מוכרת דיה ל  pהל הכימאים
ןהביראלובים וראלי בנימה ןתא נשפר מבצ ןה.
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סנכת אטיתמ קאןיפר חתןי עקב בניית צפןפת

ןדי·

הiכןוב לקרקע ויiכס ,יiכנלוו הiכוקח לקחהאי
בשטח אקריפר חחרף מצרירת מסרפ קרקערת סרדמנטים דשרכם חדררים חמים למי חתחרם.
כמרת חמים חחררדת דרד חקרקערת תלריח במרקם חקרקע דחמ רחצרמח מאיןד .חחדירח
בגרחח חברלרת נחדדרים שבחם לא מרצי כל צרמח .חדחירח יררדת במיית חפ בשטחי דשרת
חחרל עקב חראפרטרנספירציח לש חצרמח .דחירח ניכרת קיימת דעיין גם בשטחי חחרמח
חחרלית רקצת פחרת מזח בשחטי חרמח חאירם .בנזז ,ררגברמסלוים רבקרקערת חחרמרת כחרת

ירדרת חחדירח לערכים נמרכים בירתר .זח מבתלט גם ע  nי מציתא גיר בררב חקרקערת חנ  nל
כיררן שבמקרים חנדרנים לא מדיחים מי חגשמים את חגיר חמתרסף לקרקערת מחבאק

חיילראי.
שי לדחגיש ששטחי חחרל רחחרמח ררחםים קמרם נרח ליפתרח רארםי זרח גררם לכיוסי לש בסרן
רסאפלס חמקסין אר ףא מרנע את חדירת מי חגשמים לתחרם .חדירת מי חגשמים לתחרם

בטשחים לאר לתריה חאברז חריצרף רוכבשר חחדח m

לש חקרקע נששראח יבן חבתים .בטשחי

חחרל אפשר לחגיע לחארז ריצרף בגרח יחיסת -כ) ! SOCMראילר עליתים ףא קצת מעל לזח( כמלי
לפחדיס מים בעדר שבשטחי חחרמח איבדר חמים ידגל ככר חאברזי רירצף נרמכים יסחי.ת
בדכי למונע קסטסרפוח נרתפס בעתדי יש לחבגיל תא חארז חריצרף בשסחי חקרקע נחדרנים.
חפתררן חסרב בירתר חרא כמרבן לשמרר את חשסחים חנ  nל לחקלארת ,לשמרררת סבע,
פראקים רחעשרת מי תחרם לוכררן תא חבנייח מזרחח לשטחי חבגערת רחחרים רכן צפתח
רדורהמ ,בגנל לגלולי.
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איסוף נתונים סייסמיים באזורים שונים בארץ היבט היסטורי והסתכלות

לעדית

לקד ,.ע עשהלא ר•
הםבןו לםקחיר נפס ןגיאןפיסיקה ,חלוןו

מאז החלר חיפרשי הנפט בראץ ישרלא נעשר סקרים רבים בשיטת הרפלקציה הסייסמית.
במסגרת עבודה זו דבנק חלק גדלו מהמידע הסייסמי הדיגיטלי הקיים במרא שבע צפונה

ימיצתג מפת מיקים של כל הקוים הסייסמיים אשר בוצרע .מהפמה בולט דראמ חוסר האיזוו
הקיים לבגי כמית החומר הסייסמי סאנשף מהאזירים השתים:
 .1כ 85%-מהחורמ הסיסימי נאסף אבזירים מכיסים אליביים ,אשר מהייים כ 25%-בלדב

מלכל השטח .איכית הנתינים שהתלבקה דבןר לכל טיבה.
 .2שרא  15%נאספי באזירים בהם חשיפים סלעים קרבינטים יבזלית .איכית הנתונים
שהתקלבה דברך כלל בינינית דע גרערה.
נעשתה איפטימיזציה של הפרמטרים מהשדה על פי הקריטריינים הבאים :אירך כבל מעל
 4500מטר,רמת כסייי עמל  48רעיצים וחתים תידרווית חמינניט  .8-48Hzהמטרה היתה לבדדו
תא הקיים בהם ניןת לקבל החזרות אמיונת ·מהחתך הסדימנטרי העמוק

יורא-פליואזואיקוו,

אשר עשוי להיות מטרה לחיפושי הדיריקרבינים .המפה המתקבלת נותנת מישג על כמות
המדיע האמיו הקיים ורמאה שקיימים אזירים דגילים בראץ בהם כמית מדיע זה הוא מיעט
מואד ,התופעה בולטת ביותר באזיר שדרת ההר המרכזית .זהר אזיר רחב מימדים אשר דל

באינפורמציה מתת הקרקע העמיק שלי .קיימת התענינית רבה בהקשר לגיאומטריה ילמנגניו
ההיווצרות של האגו העמוק מתקופת היירא-רטיאס שהבתלה בקדיוח ראמללה יהמשרתע כפי
נהראה לכיווו השפלה דהרומית.
על פי השינוים הנראים לואןר הכשים בפעליות מערכת חיפושי נהפט מתיי הגרפים המצירפים

)קיימ קוים סייסמיים ,קיימ קדיוח( ,מסתמנת גממה של דעיכת הפעילות .מתיי האנרמ קדום
לכו ,רנאה שיש דעייו רכ נרבח לפעילות בחתום חיפישי הנפט ראבץ ויתכו דורוש שינוי בתפישה
על מנת ליצור תנופה מחדושת בחיפושי הנפט עבשור הקריב.
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אילוצים טלסייסמים וגרבימטרים על מבנה הקרום מתחת לרשתות
סייסמיות מקומיו:ת דוגמא מאזור הכרלמ ,ישראל
והפשטרט ,.א פייןס ל ,.שטוריטוי י.
הפכןו לפחק'י נפט ןגיאןפיסיקה ,חלוןו
של

במנה הקרוס באזור הר הרכמל והגליל התחתון חנקר עבזרת זנמי נתעוה שיורי של גלי P
 47רעדיות דאמה רחוקות ,אשר נלקסו רבשת היסיסמורגפיס הישראלית .הפרש זמני התונעה
בין הר הכרמל והגליל התחתון הוא

0.75

שניות .חארי הסחרת השפעת המוהו המעמיק מעס

מזרחה ,ניתן להסביר בעזרת הזךמ השיורי תא היחידות הוולנקיות השוונת בקרוס לש הר
הרכלמ .ללא .כל תלות נותנביס לש הרעדיות הרחוקו,ת ותצואת דוומת מתקלבות לבגי הקרוס

בהר הכרמל בעזרת אנומליות •Bouger

לע הבעיייתות קהשורה לקביעת מיבנזים השיברה
והפסטשר א ,.רבינובץי נ.

אגף יסיסלוםוגיה ,הסבןו לירקחם נפס וגיואפיקיסה ,חלוןו
כטניקה מקובלת לקביעת מינכיזם של מקור הרעדיה היא בשימוש של הגעות ראשתות של
לגי  ,Pאשר קסביותם מתאימה לדומל תיואריט .תפרון מישור השבירה תלוי בנשי פרמסרים:
זוית היציאה מהמקור ואזימוס .בחנהה כי מקום המודק דיעו ,כי אז אין הזזה ניכרת הצידה

של הומק,ד ולכן זוית האזימוס נשראת קובעה למעשה .מצד נשי ,זוית היציאה מהמקור של
הקרן תלויה חזק בעומק המודק ,מדול הקרום ומציאות של תחנות רבות קרובות סביב.

אפשר להתגרב על קושי זה ע"י שימוש במספר רב של תחנות רחוקות ,אשר בהן נדמדת
הקסביות של הגעות ראשתות של Pמ )רפרקציה( ,שאיןנ מושפעות מנבמה הקרום וא עומק
המוק,ד וכתואצה מכד גורמות ליצוב הפתרון.

במציואת מצב זה רחוק מלהיות אדייאלי .לרב יש פיזור אזימוסלי חלקי או לא אחדי של
התחנות .במקרה זה ,כאשר מספר רב של תחנות מובגלות בתחום אזימוסלי צר ,נתוני הגעות
של גלי  Pיזגירו מישור אדח עם אי-דוואת רבה באשר למישור השני .במקרים רבים מספר
התנחות קסן יסחית ,במיודח כאשר מפעילים רשתות זמניות מקומיות לשם ניסור פעילות
סיסימית של אזורים מסוימים .במקרה של מעס תנחות ,אז יתכן כי הגדרת מישורי השבירה
רגישה מאיי למסרפ הקסביות

של ההגעות הראשוונת של לגי .P

נביףס ,קיום של בצירי

תנחות בכוונים מסוימים יכלוים להסית תא הפרתון לכוון מדעוף מסוים.
כל הגורמים הלאו יכולים לפגוע באמינות של פתרון מיכניזם השבירה .אנחנו דמגימים את

הקשיים והבעיתיות המוזכרים בעזרת אירוע אבזור צופר אשר התרחש לאוןר שבר הערבה,

במגניסייה Mr.=3.9

אתברדי  .5.2.1988צ<חונ מצעיים לאגוריתם עילי לעהרכת מינכזים השבירה.

בעזרת אלגוריתם זה ,המבוסס גם על אילוצים לא לינאריים ,אפשר לקבל את מיכניזם
השבירה בעזרת קסביות וכן הערכה גסה של האמפליסדוות הראשונות של גלי  .Pחבינת

היכולת האלגוריתם מודגמת .אנו מראים כי שילוב של אמפליסדוה וקסביות של הגעות
ראשונות משפרות בצורה נכרת את פתרון מיכניזם השבירה המקובל ואמינותו ,לעומת זה
הבמוסס על קסביות בלב.ד
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הסעה ומיון לש סדימנסים לאורך חוף הים התיכון יהשראלי במפתח להבנת
יחיס ים-יבשה ברביעוו
ןםסרהד.

הםכיי לווMויפ לMיייMנוגרפיה ,קחר ייפם אוגיפם ,יחפה
חחןת חפליסטוקני-חלווקני במשור חחוף בנוי מסדרות של כורכרים ,חמרות ,קרקעות
פסויליות ,חרסיות ביצתיות וחולות איואלים בלתי מלודכים .חמרכיב חחולי של דסימנטים
עלסוים דסינמטרים לאח חיא רבים ח mל ממקיר ניליטי יחורדב אבזותו חאר חסרח דמלתת
נחילסו וחעסח לאורד חוף חים חתיכין .חסדימנס חניליטי מורבכ בריבו מקוורץ ,מלייח

אבחוזים בדדוים כבמית משתנח של מינרלים בכדים .חמרכיב חקרבינסי נביאיקלסטי( של
סחדימנטים חיא ממקור מקומי בלבד ולכן עןר חמדיע חחביי ם חוא תרימח חמעדיח על

תחליכים מאיד מיגבלים במחינח גיאיגרפית .חסעת חחיל חנלייסי לאירד חחוף מליוח
בתחליכי מיון דינמיים בחתאם לסביבית חדסימנסריות חשיונת ,למרחק ממקיר חדסימנס,

לזןמ פעילות קו חחוף וכן כבישיב )  (WINNOWINOשל חלק חמדסימנסים לים חערמק וכן

למכרעת יזחותת חפרחי.m
סמיכת החיל חמזררנית לאוןר חחיף חישרלאי מראח שחשינויים במפאיני חחיל מקנים
לסביבית חחשקעח חשינות בקעטי חחיף חשינים סביעת אבצעית איפינית חמקשרת בין
mלחיכים חוחפיים יזחנמיים יחגילואיגיים ימיקים גיואפרגי לש דסחימניטם.

חשימיש במפאניים לאח אמפשר לחלק את חחיל חחיפי חעכשווי למספר תאים דסימנסרים
לואןר קו חחוף חדמם לפצין:

שאקלון:

 (1פריח -
 (1ניצנים  -בת ים:
 (3פיו -

 (4כעו -

רפמץ יתפח:
רשא נחירpח:

חדסינמט חבירג
דסינמס חמבער

חדסימנס חלא ביגר
דסחינמס חלא נילוסי

דגם זח של פריס דסחינמטים ברמבח ונעב גמילו חצעיר יסחית של קי חחוף חדרמתי חמיובצ
במקורמ חעכשייי כ  5000חנש לבדב .קו חוף זח חיא חביסיי לשיא חסתסרגיסח שחלחח רסבף
תקיפת חפלישטוקן ממוניש  125מסר .חעסח ימיין של דסינמסים לואןר קווי חחוף דחנימיים
של דרי-םמזרח ןגא חים חתירבן ירבלים לשמש כמפתח לחכבת יסחי ים-יבשח רבביעון .חאמר

שקויי חיף באזורנו מלויים לאירד כל תקיפת חרביעון בחילות ניליסיים יאמחר וידיע
שלסתשרגשיח חאחרתח חיו מפסר עצירות ,נשלאת חשאלח כידצ חתנחג סחדימנט חחופי
בזןמ חתקופח חסרנשגרשיבית :חאם קו חחיף חפתקדם חביא עימי חול או שאמ בזמן

חרטנשרגיסח חימית קר גוף חמים עלח ילאו דסחיפנט חחופי נלכד בקו חחוף חדקום ותתר

טעוב בעממקי חיםי דעית שילוכח סליעי ברתנב .תחליכים לאח טרמחנ עלסב דסינמרטי צעיר
nתמיךרא לגיל לש כ ,5500 B.P -חפכשח קטעים אחכים מקי חיף חשרין יחידעו בכינוי

"פnלט "i1רא סררנ תל באיב.
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עלס pלpאתיט זח בןכי רביבי חדגלו ממרכיבים Pרבינטים ביאי Pלסטיים כארש חרמכיב

חעPרי חם שברי שדלים גירניים של אצית .כמות חחירמ ח Pרבתטי מתשנח מדרים לצפין
בצירח יססטמטית אבשר במשחיפים חצפתיים אבזיר גבעת ואלגח אחיז חPרבינט מת Pרב
ל 90% -יחרמכיב חPחרצי כחלייטי כ  .10%וחבב כזח לש דסיכםט חיפי נןתי חיים למצןא בגבלו

עכי ,באזיר חתא של חסדימנט להא ניליטי .חמס Pנח חיא שבת Pיפת חש Pעת ייחפלטח"
באזיר חיף חשרין חרמכיב חנלייטי חיח בכרמת מעזרית יכמןת זאת חשתנתח בסין דרים
בצירח דחרתגית עד שבאזיר תל באיב חיא במיע ל כ  .50%חאנתים סחבייתבים ששררי חביף
)מחרסר בברגרי Pיןרץ מרחפים( עדדוי כרנאח את צמיחת חאצית אשר תרמי את ריבי של
דסחימנט חרחיפ )פבי נשיןת חיןם למאצ זאבןר נחריח(.

שני סחרבים עPריים לותפעח זי:
א( בזןמ חטתסרבסיח דסחיכםט כחליןטי של Pי חחיף חדpים לא חגיע עם חים עהילח;
ב( אלקים חגלים יחלותב ידסחכםטים לואךר חחיף חיי שתים בומעט לוא חיתח חילכת
דסימנטים צפינח אבזיר מרכז חארץ.

תןצואת ראשיניות אלי חמיצגןת פח תימכןת גבישח שאיפנרמציח דסימנטרית יחכבח דםייPת

של מאפיני חסדימנטים בחתך חרביעון במישיר חחיף חישראלי טןמניס בחיבם מדיע חשיב

דראמ לפאיון יחדיות ליטי-יכריניסרטטיגפריות .נתוניס דסיכםרטייס לאח יפאשרי שחזיר ייסח
ים-יבשח פברPי חזןמ חשוניס ודגבוח דבןלח יותר לש חגיאןליגיח לש חרבעיןן במישור חחוף.
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דידמm

 Ar-Arבמינרלי החסרית בחתך הפלאחואי בדורם ישרלא

לוהןב ,ג'.%י טשיינץי .גג,נירסססיק .%א
הונכוי האגלוויג ,ירולשים

)(.1
) •(2הלחננקה לאגלווגיה ,האנויבסרטיה עהבירת ,ירולשים
במסגרת הבעדוה בנדקו  6מדגמים נקיים של מירנלים חרסיתיים .המירנלים כשדבקו הם
ביוטיט ) 2דמגמים מתצורת שחורת( ,מוסקוביט ) 3מדגמים מתצורות עמדוי שלמה ,שחורת
ונפטים( ואיליט )דמגם דחא תמצורת שחורת(.

ממדדיות

 I.Rו XRD

עולה כי האיליט סבדינמט הוא קרוב לדואי אוטיגני .ממדדיות כימיות

מתקלב שהביוטיט רחוק מהרבכו הכימי האדייאל~ וכן שהשינויים בו חלו לאחר שלב הווצרות

דסהימבט .לבגי המקסןוביט חלו שינויים מעטים בדבל ביסח לרהבכ הכימי האדיילאי.

טווח הגילים הנקדותיים בשיטת  AR-ARשחושבו עבור שלבי חמיצוי בחימים ,לגבי כל
הדמגמים חוא  200 ~700מ.ש .הגילים תמפלגים על פי הפינרלוגיה של המדגמים .האיליט,

צהעיר בבייהם ומחא טווח גילים של ., 220-480ש.מ הביוטיט מראה טווח גליים לש 500-700
מ.ש) .השכיח הוא .( S60ש.מ לררמpסוביט טווח גליים לש  500-700מ.ש .שאכר השכיח הוא 660
מ.ש.

גיל פלטו שחןשב בעןר כשיים ממדגמי הומסקןביט רמאה גיל של  640מ.ש .בגלי הביוטיט

התקלבן גליים דע 650

.מש.

אבלייט ביתר להדבלי ב  3-קטצות גלי:
מ.ש .חמייגצ רשדיי pסרמןבטי;

)S80 (1
); 47OMA (2

).380MA (3
כשי לשהבים חnארתים מיייגצם אריעו לש חיומם ואמרח.

מחשיןב איןרכותים ובער לכ דמגם עהלר כי בשיה רביחת ראוגן מהרעמתכ לדוא סגריתה.
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ראדוו ייחופשי" מסלעי גנהב

לווןק ע.ג ,שליתי .%,י שטיינץי .ג,%צדירפ ח.ג
.ג הונכרז לחמקר ערגיני ,שוקר

.z

הונכוי הגיאלווגי ,ירולשים

ריסז הרדאיי רב דנהדיה )רראין 'י"יפיייש( Pרבנ ברפסמ יחיחת עלס בדמרב חיייה רדחימי לע

נפת לאפיין תא רמרת עלסבים לאה יכדי להבין תא תהליכי שפיעתי לאטפסרובירה .המדדיית

נערכי על משטחים באתירם טיפיסיים בהם המצב הגיאלויגי רפדנר ייסחית פשיט .עיבי
יחדיית הסלע מתחת למשטחים היןנ מסרפ עשרית מטרים לפחית .המדדיה ביצעה על דיי
הטמנה ,סבלע ,של פילמים הרגישים לקריתנ לאפא )שמקירה ברדאין( ,בעימק של  SOסיימ,

למךש  2-21יום .עקבית לאאפ נרפסי בפלימים לחאר פיותח יתירגרפ לריכיז הרדאין הייחיפש"י
ב .pCurie/liter-דביגמאות סלע הנקייות הדגימה נמדדו ריכיזי האורניום והרדיום .באתר
הדמדיה נמדדה קרינת האבתמ לע פני השטח.

טכ"' והאדון ורמת הסירנה בלסעים השונים
יחדית לסע

סיג המסלע

מסי

ריסז רהראון

דגימות

(pCi/I
בעו 50 pnסיימ

תצ .חבצה

קוגנלורמט

2s

תצ .עירב

פצלי שמן

20

תצ .מושאש

סדרה פוספטית

תצ .מישאש

צור..,מסיבי

תצ .מניחה

קירטין

תצ .נצר

גיר

35
27
27
29

68!: 26
Yן 72!:
5l8O!: 2067
l26O;t 475
223+ 84
80!: 40

רמת

הקרינה

)(CPS
פבני השטח

4
10
145
128
8

10

46!:
129!:
677!:
206!:
67!:
2S!:

לסלעי התצירות השינות רמות רדאין ייחיפשייי שהן איפיניות .להן .הריכיזים שנמצאי
מתפרסים על שני סדרי גייל .התסלה של הרדאון הייחופשייי א;נה אקראית אלא תלויה
בפרמטרים גיאיכימיים ופיזיקליים של התוןו הסלעי .גמין אלה תסלת האורניום בולטת

בחשיבותה .במיוחד לאור התוואצת בסדרה הפוספטית .השוואה בין ריכוז הרראון ח"חופשייי
בעומק  50סיימ ) (pCurie/1לבין רמת הקרינה ) (cpsעל פני השטח מראה יחס הנע בון 7:1
במשטח הסדרה הפוספטית לבין  0.5:1במשט.ח פצלי השןמ .מכןא שלא ניןת לייבנאיי בפשטות .
תא ריכוז הרדאון בעומק כזה על סמך דמדית קרינה על נפי השטח .ההדבלים עשייים לנוגע

משיוערי שפיעה שונים של רדאון אמרתי הוארניום )בשריגי הבגישים( והי ממוביליות שוהנ של
רדאיי ייחופשייי זה ביחדיות הסעל השונות.

-41-

םלאיאומגנטיות של תצותר סדום בשיטה לשזחור עלית לוח הלמח
תתמ-קהעקר

יוגרבגר ר•ג ,ןונגע •Mג,

Z

ןוד ח.

גn .בםון לדונעי בדרוM-ווץרM ,וונויביסרהס ניחרבתי ,ורישלים

 •2המבןו למקחיר גפס וגאיופזיקי,n

חלוןו

איו Pביעח דואית לש סביס וגג בשכובת חאנכיות של תצורת דסום .דיעית "כיווו חמיגנוס

חמpורי בובכשת לאח פאתשר זחוי דח משמעי של כווו חחתך סחרטיטרגפי.

זP

)דו Pסורס ,אוניברסיסה עברית,

גיואכימי שגג חשבכות פתה מרזחח.

(1967

מציע על-פי ססרוPסורות דסימנסריות ומדול

לפיכך הסיP

שמpור לוח חמלח מתחת לי-םחמלח )ציור

,1א( וכיווו נתעותו עמרבח ולא פני השסח .ללחיפיו ,אם גג חובכשת פתח מערבח ,מpור חלוח
מחתת מישור עמיעז )ציור בג(.

ו Pסור חגמנסיות חרמכנסית חוסח עם השכבות ודמדיתו סתייע בזיחוי ךב.יסס וחגג .סלעי

תצורת סדום מכילים מרנילים נושאי מיכגוס .סביר שחל p
גבלגול חשכבות על ציר צפוו-דרום למצב נאכי חאינ Pלינציח של חמיכגוס חמpורי חופכת
דל  pלינציח )ציור  (.2מדדית חמיגנוס בשבכות חנאכיות תאפשר ל pבוע באיזח אופו נעשה
חגללוג ,לולא תלות קבסבוית חרשה חנגמסי חמpורי )נורלמי וא הךופי(.
ממיוכגס זח נרכש בעת חחרדבח.

חשסף חמpורי נוסח כ  4Soמחתת
)חיפןר(.

לואפP

כביווו צפוו )נורמלי( ,או מעל

לאופP

בכיווו דרום

גלגול גג חשכבות למפנה מזרחי )ציור 1א( במיא את השסף לכיווו צפוו-מערב

)נורמלי ,ציור (2ב וא דרו-םמזרח )היןרפ( .לעומת זאת גלוגל גג חשבכות למפנח מערבי )ציור
בג( במיא תא השסף לכיווו פצוו-מרזח )נורלמ ,ציור (2ג וא רדום עמרב )חךופי(.

חנותנים חפאליאןגמנסיים שנציג יסייעו לשחזור דח-משמעי של עלית לוח חמלח מתת-

רpחע .pישחזןר כזח רדנש לטסטריפרגיח לש חחןת החשוף בעהח ביורת עקבנ )p 2מי לפי ז,P
•U967
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ציור ו :חתכי רוחב סכסטייט

)א'כטרבטי בייט(

א .גג פובח סזרחח
מערב

מזרח
יס

מזרח

יס

חר

מי  I!Iור

חמ'בח

םדוס

עמיעז

ר..ןj

חמ'בח

םדוס

ב .גג פובח

סבנרב h
מערב

--------+

ציור

I

\"י

ד

א
ריבוד

מp

:2

דיאגרסות כ'.כוןב סכי סטיות

•
ג

ב

גג פונח מערבח

גג פונח מזרחח

ורי

סיגבוט

4

..IC ...............

y

0, ",

')(,
"

,

פאפייניס גיאוביפייס ופינרלוגייס של יחידות הפיפוי הוולקניות באזור
מבני איבלט  -בנלט  -דלווה )צפןו הגןלו(
וינששיין י ,1,2.ץילוו Oל ,1הנס ע ,1.גנל Oב ,1ןובנ ZJf
הסבןו הגיאלווגי ,יחלשים

•1
 •Zהסבןו לדםעי בודר ראהץ ,אהנויבסרהטי הבעיר,ת ורילשים
הגיאוכימיה והמנירלוגיה של לסעים וולנpיים באיזור התילים באיטל ובנטל ובאיזור רכס

לדווה חנPרו דכי לדבוP

תא פאשחת הישומש הבן להנחבא בין יחרזית המיפוי השונות.

אביזור המיפוי מופיעות התצורות עחליו Uת לש בחורת בשן :תצורת אורטל ,ובה פרט בזלת

דלווה ופרט סPוריה שיבן ,ומעליה תצורת רגלן הכוללת את בזלת מוויסה ,בזלת עין
ס Pוריה אזרם וטוף באיטל .היחדיות ובגולותיהן נPבעו בדיי

מור )(1986

זיון,

על סןמ תיראוכים

וPריטירתים מורופלוגיים .תוואצת הניביים של הpחםר uהחכי תואומת לחוPה זו.

SS

דוגמאות ,המייצגות את היחדיות השונות ,בנחרו למח Pר מירנלוגי )מינרלוגיה ראפטית

ונאליזת לא pטרון פרוב( וגיראכימי ) ICPשל יסזרות עיPריים .וסיזרות Pורט( .כל הלסעים הם
אל  pליניים ,רובם בזניטים ומיעוטם הוואיטים ובזלות אל  pליניות.

טPסטורה פורפיריטית :פנוPריסטים של אוליבין ,טיטנראגיט ולעיתים

בשPפים בולטת

-

פלגיוPלז נפוצים

בתןר מטריPס Pרסיטלניי ,שמכיל בנסוף גם לאלpי-פסדלפר ומלרניי בצר.

למרות דהמיון הפטר ולוגי הכללי בין לסעי היחידות השונות ,מגלה בחינה מפורטת מספר
אמפיינים ,הפאמשרים באהת ביניהן:

 .1סלעי בזלת דלווה מתאפיניים בריכוזים נמוכים של «7wt%) MgO
)נs),wt%~ALנ ציור  (.1פנpןרסיטים לש לpרניפיחPסן פנוצים.
 .2בזלת מוויסה אמופיינת בריכוז בגוה של MgO

)(> 7wt%

ובריכוזים בגוהים של

ובריוכזים בגוהים של ,Ba, K

 Ce, Srוi -ג) l.צייר •(2
 .3דבוגואמת רובת של בלזות עין זיון פנוצים פPUריסטים לש לפגיוPלז )לעיתים uפכPרטסי
עיPרי ובריוכזים לש דע עורשת חאוזים( .ההבכר הכימי של לזנות לאו רמאה וריבאלייות
רחנ )וףא בין pליוחים נכשים תבןר דסרת pליוחים חאת( .דשה הרהבכים של זנלות עין
זיון חפרף תא לאו של בלזות דסוה וומוהסי גם ידח.

.4

לא נמצרא הדבלים גיראכימיים בין סPוריה שיבן לבין בזלת לדווה רא בין pסוריה ראדם

לבלזות עין זיון וומוסיה .עיPר ההלדבים בין פהרטים הפיחPטסליים לרפטים הזנלתיים
בתןר תרצרה הרני טטסpולרי.

דבי Pה של הוריבאיליתו הכימית תבןר Pילוחים יחדיים רמהא דרגת הוומנגיות רבגהה;
זתא לרמותרלןב,ים טסpטררליים ומלרניוגיים רסםיימים.
תוצאות רב.יניים של החמPר רמואת כי ניתן להשתמש באמפנייים הכיסיים ןהסילונןגיים
להבהנח בין בזלות לדווה וסווסיה ובסדיה פחוהת גם בןני בלין זנלות עין זיין בגבלוןת שטח

המחPר.

P

סחPר פרטולוגי ספורט ,אשר

יררטנויים נפסוים.

לחp
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בזלת דלווה )צפוו הגןלו(

-

תוצר של שיעורי התבה שונים ופקרציונציה בלחץ

בגוה

יונשטיין ,ג.ו.,י ןובנ .ניג ,גנל .בZ
 •1הפכיי לדנכניי כדרו אהץר ,אהתייסרבטה עהירבת ,יחלשיס

•2

הפכיי הגיאלווגי ,ילשחיס

בזלת לדווה )גיל פליסיטוPו; תצורת אורטל; מור(1986 ,
הגולו ומכסה שטחים נרבחים של אזור זה 15 .דוגמאות,

יושבת בכיסס החתך החשוף בצפוו
המייגצות בעיPר תא חל pה העליוו

של היחדיה נלדמו אבמצעות נאליזות כימיות )ידוסות עירקיים וסידוות Pורט( ,מיPרסר Pופיה

אופטית ולא pטרוו פרוב .לסהעים הם עבלי ואפי לאpליני תולפים תבחומי ההדגרה של מלות
אל pליניות ,הוואיטים ובכסיטים.

כולם מכילים ריכוזי אלומינה גבוהים

)(15.0-16.6wt%

וירכזוים נמכרים לש במניסה ו (5-7 )WVIIתילק ).(42-133 ppn
המאסף הפנו Pריסטי מורכב בעיPר מpלינופירו Pסו ואוליביו ,פנו Pריסטים של פלגיוPלז
ידנרים.

בחניה של הנתונים הכימיים גמלה כי לא ניתו לגזור את לכ הבלזות עייי פרPציונציה של נתך

רשאתי יחדי .שועייר התחנ נמויכם )וחפת %מ(8

ומשכתים רדושים דכי לפרוש תא במייו ריכוזי

היסדוות האינ Pומפטביליים .העשרה של סידוות אינPומפטביליים חזPים ) Baו  (Laיחסית
ליסדוות אני Pומפטביליים פחות

)(Eu. Sr, Ce

ניתנת להסבר אם מקור הבזלות עבר העשרה

בסידוות אניקופמטביליים עדו ברטם התכה.

מאזנים של יסדוות קומפטביליים ) (Mg, Ni, Cr, Al, Caויחסי ברזל  -מגנזיום מציעים
פהזאות העיקריות שהתבגשו היו

רפקציונציה של ההתוכת הראשוניות בעישור של כ.ZO-3O %
קלינופירוPןס ) (70-90%וואליביו ) (.10-30%הקלינופירוקסו שוגבש היה עתיר אלומניה ,או -
לחילופיו  -וגבשה גם כמות קנטה של פאזה עשירת לאומניה )נרגט וא פסני(ל .קורלציה טובה
לש  Srעם יסודות אינקומפטבילללם אחרים מציעה כי המגמה לא בערה פר Pציונציה של
לפגיוקלז.

(1988) Mahood & Baker

רעכי ניסותת גימש בכלזת לאלקניית עבלת הרבכ דומה לזה של בלזות

לדווה לנץח לש  8קילוונ ולנחץ אטרפסומי .קייתמ התאהמ טובה ביו ריכוזי FeO ,Si02
ו ~.Jג< ודבגואמת ונלש לבוי רהיזרכים ודדמנש כבוסייים רענשוכ לנץח חםג.אתחמה זי ,ידח
עם האמסף הפרכקריסטי עהשיר בקלירכפירוסקו והאינקומפטביליות לש  Srמורים כלום כי

בלזת לדווה היא ותרצ לש התכה רפרקציתציה לנחצים חםגים.
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מקוורת האוכרה במכללו הגטופי במערת אל-ודא ,גלח עמרות ,בכרלמ

ןינשיסין-עבורן ונ.ג ,אליני .%ש
חתןג לאכריאלוןגיה ,אתיבריססת חיפה

•1
 •Zהונכיי הגיאלוןגי ,ילשורים

חרמר צבע ,הדירעים בשמם הכרלל "ארכרה" ,נפרצים במכלרלים פרהסטרריים החל מן
פהלאיראלית התיכרן .רמבית הpרחרים נרטים לייסחם לפעילרת טקיסת/סירבמלית ראמונתית
לש הדאם.
לראכרה גררנים שרנים לש דארם ,כרתם ,צהרב רחרם שמקורם רביטזים שתים רדברגרת חימצרן

שרנרת של ברזל .אנליזה גיארכימית של מחשרפי ארכרה טבעיים רשל שרדייה באתרים
אכרילרארגיים עשיויה יסלעי בזיהרי מקרררת הרארכה וכשצלר "עי הדאם.
דביקת שרדיי הארכרה

כהטרפיים )

 lO,OOO-12,OOOכשים לכפי זכמנר( ממערת אל-רדא העלתה

לשגרשי הרארכה שי הרבכ "גסrרפראדי"י :תלטת  ~D.3משתהנ ביי -% 2%ל  Z8רתתלוכ 002
-% 36%ל.7Z

יבן

עלרמתם ,שרדיי חררמ ברזלי על כלי כתישה במלזת ,עמדיים על יצרר צבעים

מתכשית המטיט רגתאיט.

בכרמל נמאצר עד

79%

כה 5

תארי מרכיליזציה ברלזית )המטיט רגאתיט( בעררקים המכילים עד

תחרמררצת ברזל רכן כמרת משכתה של יסליקה .עררקים לאה מצריים אבסרציאציה עם

עררקי קרררצרליט .תרפערת המינרליזציה מצרירת באזרר המגע בין סלעים קרברנטיים לבין
לסעים רלוכpיים גמיל

קונןמ-טררןו .אתרים לאה מצריים ברמחק 10-3

ק"מ ןמ המרעה )בקר

וירא".
מהשרראת ההרבכ הכימי של החרמר הברזלי שנמצא במערה להרבכ הכימי של תרפערת

המרכיליזציה ,ערלה כי ירשביה הנטיפים של מערת לא-רדא ניצלר מקרררת מקרמיים לאה של
חררמ לגם לצרכיהם.

השרני בין חררמי הצעב שעל הכלים ללאה שגנרשים עשרי להעדי על ןכ שגרשי חירמ קשים,
המכילים

מעל 36%

סלייקה ,נפלטר תמהלךי יצרר הבצע .בשבכרת כהטרפירת נמצאר גם רגשי

קררצרלויט בבצע דארם ,ןא בעלי תכרלה מעטה של מינרלי רבזל .יתכן שהדאם הקדמרן ךלה

שבי חאר בצעיי הדאימים של הקיררצלויט בשטח אף על פי שלא ניתן היה לכרתש ראתי
לבאקת בבצע במערה.
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חמחשוי חסריאסי במכתש רמוו :חתך מפתח להבנת חפלינסוסרסיגרפיח
הסיראסית בזםחר יתחכןו )תצואות ראשונות(
ג

Z

Z

ןו סוח ~ ,עתש י, .ןםקורד י.

•1
•Z

אתיבtסרסת אסבדסו ,לוחנד

הסבןו הגיאלווגי ,יורלשים

טור סהלעים הטריאיס )נאיזיןאP-רניןא( החשוף במכתש רומן הוא החתך השמיי והמתודע
ביורת במזרח התיטן .הוא מותראך יהטב על דיי יבוסרטיטרגפיה מפורתט לש אמתיטים,

פורמיניפרים וPונדוונטים .חלpןות הליתוטסרטיגרפית ברורה ומתדעות היטב .בגלל שימוש

בשיטות ל pויות ,נכשול עברב לכ נהיסירתת ליבצוע מחרpים פלונילוגיים לש החתך.
מכיוון שאין במרזח התיכון חתך מפחת להבנת הפלינוסטרטיגרפיה הטריאסית ,מתוכנן

המחPר הנוכחי למיסדוו של החתך כארת המפתח האיזורי .דיגום מפורט של החתך החל

בעמp

גוונים )תצורות גותים וסבסי סהרתים(.

במהןל המח Pר ,נלקחות הדוגמאות

מעומP

של כ l -מי למניעת השפעתו ההנסרית של

החימצון על החומר האורגני .מספר Pדיוחי-געלין עלומק כמטר הרוא שאין הלדבים ניכרים
ברמת החימצון בהשוואה דלוגמאות שנל pחו

מעומp

 20ס"מ .מחאר ובדוגמאות רבות

בתצורת גוונים ,היו הפלניוומרפים מפוחמים ,היה צוןר לטפל בשארית האורגנית תבמסית
שולץ )אשלגן כלורי מומס בחומצה חנקתית( .הפלינומורפים מופחים מהפר Pציה האורגנית
בעזרת סינון בנפות והפרדה נבוזל דבכ )צינק כלורדי

מעורב ב(.HCl-

עPב השימוש בשיטות

אלה ,התקבלו דוגמאות עשירות בפלי~ומורפים המאפשרות מחקר ביוסטרטיגרפי
ופליואסביבתי מפורט לש החתך.
על מנת שיהיה ניתן להציג תא הרמון כחתך מפחת ,הפאמשר לימדו משווה על דיי וחקרים
ארחים ,מתדעו מיקוןמ של כל דהוגואמת לע דיי יתדות ושילטי מתכת בשטח.
תוואצת פלינולוגיות ראשונות מעמק גוונים מבצעיות על עושר יסחי של

,

וסהג Aratrisporites

עם וגמון רב של גררגי באקה וגבנים ,רבים מהם מהווים ואמבנים מנחים ברטיסא התיכון

אבירופה .בין רלפויונמורפים ופנהצים ejurgii, :מ  soisporitesמ De
 sמ alasporites vigeמ zoמ  atisporites pellucidus, Eמ  Luו.Triadispora spp -
הרסג  Aratrisporitesמקובל כמציין של צימחי קירבת החוף בסביבות הומדייות
איפיון של סביבות ההשקהע לש תצורת גותים.

הבמךש החמקר ידיגומ ברפוטחט התצרוות סהרונים וומחליה וילידמו לפינלרוגית.
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ואמפשר

השפעת וני אוקויפר יקרוו-נתיני Dוימ Dפוחדיר Dעל ההבכר יבחימ של פי
אקוויפר החור

בדורD

הארץ

גתיש א.גיג ,סניוסיקס .אנ
 •1.חשורת דtחחלוריגי ,נציתוב חtםם ,יורלשים

ג .חפנוי חאגלויגי ,ל8נtב ישלאל  ,30יורלשים 95501

.נ חלחנ:וקח גליאלוגויח ,אחיניtסדבסח עח,תtוב tלשודtם 91.904
הוחבב הכימי והמקיום גnירארגיפ לש מים חדםם קאווירפ הרחף חנשרpו נעבייה רז עמדיים
על קירם שתי קבווצת מים עיקרוית.

)(1

במרעב ,סמיי לקו החוף ,מים הנמצאים תבת-

אקווירפ  Bואמפיניים בלמיתוח נומחכ -כ)mg,1.
 5-10ייקמ מזרחה,

מים המנצאים בתת

 ,(25-SOיייסח  Na/C1ו CaIMg-סניחםa) .
-

אקווירפ  Cואמפינים

בלמיחות

כ-

רבגהה

יסחית ) (,100-200 mg/lיייסח  NWC1ו Ca!Mg-נומכםי ייסח.ת .
בהנחה כי מקרר הלכור במים הוא מסוארי ,ניתו לחשב על סןמ יחסי היתים ללכור תא
הפרקציה הימית והיבשתית )מלחים שנגזרו אמניסראקצוית עם באק ולסעים( .מהרבב
הרפקציה היבשתתי ניןת לחשב תא יחסח הכמותי ביו המלרניים שהורסמ.ההבכר המירנלוגי

המחושב דבןר ןו במי הבקוחצ המזריחת הוא לדכקןמ :לחומיס  ,60-90 ~ -לpציס דע ~ 20
וסבג  -חאוןים ידדרבם .נשראת שיראת לש  HCX>3' Naו .N03-מקור ררעף רתנnו והביקרתבס
סוסבר רביאקציות דיגאנסיות תביי יחדית בnררכר ,בעמבר ראתגיס-לpציס .וחביון הבגוה

לש " nלוסיסיי ) Mgרבגה במים ,ייסח  CaIMgבסביםת  (1ומסרב בלשושה מקוחת שתים(1) :
המקור העקרי הרא מרתרמת

מים אמקוויפר יקררו-תנעיםa) ,

רתרמת מים מורדחים(3 ) ,

יראקציות דיגאניטרת בעמרב לpציס עשיר-גמניזום ללןוציס לד-נבםןוים.
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ההרכב האזיוטופי של בור בשלדים קרבוניסםי דופנריים :סןמ גיאוכיJני
חדש לזיהוי סביבות עתקיות
גת

, Zג

ןש א.

&L

נ

נ

ג..--.

ג

,ק'" Jנ'חי י, .ססיריקסנ , .Mישסב ר.א, .קם-י"י'י נס.

 •1ביI1ס לנכדעי דאהנכה ,אוותיבסויווס אווסול'רסית אל'1וןיtכ,ת קבנווד ,2601 ,טסואלריה
 •Zהנכבןו הגאלוןגי ,לפבי ישלאד  ,30יורלשיtב 95501

.נ הנכלחקה לגיאלוגויה ,אהוניביסרסה העביר,ת יורלשיtב 91904
ההרבכ האיזןטןפי ןריכןזי בןר בדלשים ביןגנים קרבןנסים מדותיים מחואקיאנןס הפתןח,

מפרץ אלית ,ןחופי ואססלריה )'ier Reefמp (The Great Baרבכן תמןו שיומש ביןניזציה ותמלית
של יןנים שליליים .ריכןזי הבןר בשדלים )ופרמינירפה ,פסרןדופה ,לאמוגים ,גססרןפדוים,

פליציפודה( הם בין  1ppmבגססרןפדוים ל80ppm -

בלאמןגים .תכןלת הבןר בשדלים

הביוגניים אינה תלוייה בהרבכ המינרלוגי ונשלסת רנכהא ייעי תלהיכים ביולןגיים .ערכי ~ llB
של חקרבונסים הם בתחום  14.2ל 32.2-פרמיל וחופפים לערכי  ~llBשל סדימנסים כשדגמו

מקרקעית האוקיאנוס העמוק )תחום של  8.9ל26.2-

רפמ(לי .השונות חאיזוסופית נשלסת

כנראה עייי שחלוף איזוסופי של צורני הבור ,כאשר יון הבוראס )קואורדינציה  ,4מבנה

ססרהדרלי( מעושר ב~  , lוחומצה בורית )קואורדינציה  (3ב .11B-ערכי  ~ llBנמוכים
)בסביבות  15פרמי(ל מעידים על שיתוף סלקסיבי של הוצרוו הססרדהרלי בקלציום קרבונס
ענרי  ~ llBגבוהים" יחסית )בסביבות  30פרמי(ל יכוליס להבציע על (1) :שתיוף של שני צותי
הבור נרנלל חומצה בורית המעוושת ב (llB-באפזות הקרבתסיות בהחנה של ש"ימ עם מי ים,
) (Zשיתוף מועדף של הצורוו הססרהדרלי תמןו נולזים פנימיים ברגף החי האמופיניים בערכי
 pHבגוהים ,וא/ו ) (3בדודי של הגאמר הפנימי ממי ים.

תרנלת הבור עורכי  ~ llBשל סדיכמסים ושדלי ופרמיניפרה מים העמוק ולאמוגים מפאשרים
הערכה של כמות הבור הגלובאלית המסולקת עייי שקיעה של קלציום קרבונט במרעכת
הואקיכאית ) (.6.4:t.O.9x1010 g/yrכמות הבור כהלקחת עייי הקרבונסים מהווה כ 20%-מסהייכ

הבור המסולק .ממי ים .השיתוף המודעף של ~  lבקרבונסים גורם להעשרת מי ים בllB-

בןרע מחושב של .1.2:t.O.3xl012 pennil g/yr
ההרכב האיזוסופי של בור בשלדים קרבונסים אותיגניים שמורים היסב יכול לשמש כלי

גיאוכימי ונסף לרישום שינויים בהרכב האיזוסופי של ובר באוקיאונס בזמנים שונים במןש
ההססוריה הגיואלוגית .בנוסף ,איזוסופים של בור יכולים להעדי על שיוניים באלקליניות של
מי ים .שימוש גביואכימיה איזוסופית של בור בשדלים כסןמ לזהו; סביבות עתיקות מדוגם

בשדלי ואססרקדוה ופורמינירפה ממרפץ קרפנסריה ,ואססרליה .ערכי  ~ llBלש דלשים קבורים
מגיל הגלציאל האחרוו )  4.0ו 4.9 -פרמי(ל נמוכים משלדים מדורניים שנדגמו מקרקעית

המפרץ  13.3 Jן 17.6 -פרמי(ל .רעכי  ~ llBנמוכים בשדלים העתיקים מצביעים על תותם
יייבשתייי לש מי המפרץ

שחיו מנותקים מחואקיאנוס הפתוח בסוף הרביעוו.
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הנדסה גיאלווגית תבכנוו מדרונות בסלע
נmןםי.

רtכת ןג ,חר' לסוובאה 52526 '''',
תמון מזררני של כבישים באזורים הרריים מחייב סיוע נהדסי-גיאורלגי ל pביעת שיפועי
המדרונות החצובים ,הומתרים לסבע רב חולף התוואי ,ול pביעת האמצעים לביצוע הפריצה
בסלע.

כל מרכגכן סרה ,כשיןת לופצת תא פלועות ברדםון וארש ואתו יש לנמעו אבמצעות התרמ,ן תלוי

P

בחמישה גורמים עי ריים:

נ

משלק החורמ הבלתי יציב

ומיPומו.

 .2מירpם ,כוןר ,דתיחת והעפה ואיפיין מיושרי לוחשה ,וא אזורי לוחשה.

.3

יימזרולוס הגזירהיי של מאסת העלס הלא מופרת ,אשר מושפע ,בין השרא מגורם הזמן
ונמוכרחת מים.

.4

הגיואמרטיה של השיפעו המתוכןכ לדמחן.

.s

אממצים שאר שעויים לפעול על הדמחן התמוןנכ ,ושאר אכים Pשורים בבכדיה.

בגלל אי הרציפויות ה Pיימות במאסה של סלע P ,יים  Pושי לבצע את אותן האנליזות
המ pולבות בתמון שיפועים פחורים ברקPע.
יוצוג פסמר· דוגואמת לתרמו דמררכרת לסבע.

-52-

קויהמ לש קחלאות איניסנטבתי מנרדוית בלצ המסחרו בימס -

לקחאתי בחממm

גדילו צותתר

ךות שיומש בצמעים מנקתוים

ןח ,.י נירכנ י.

ח*חק ןnייי ויפם ,לוקפחסח אלקחלתו ,וחלתוב
חחמשיר חחמיר במים במיא לחדגלת האינכטשיפיקציה של דחאים ממכריבי חחקלואת,

שאכר הביסש העיקרי לרבנתן רחא חתומרה למנ מים פשירים .גדילו עילי תבבי צמיחה עשיי
לעהלית מדרא תומרה זי ,לופאשר מיציי מירבי של איכית התורצ של חירמ גנטי נתין .גדילו
בבתי צמיחה דירש חתמחית מירבית של הדמריכים יהחקלאים ,השקעית דבכית בצידו
ישיומש בנזים אתמימים למרטה זי .כומ ןכ נדרשת מערתכ תימתכ ילמייה של מחקר יפיותח.

קביתוצ חגדיילים העיקרים המאתימים לחקלואת כזי הם :ירקי,ת רפחים יצחמי בי.ת
השיאפה להדגלת היוצא ,שירפר הטיב ,יהעלתא ההכנשה ליחדית נפח לש מים מחייבת מבער

לחקלאית תמיכחמת בבתי צמיחה .לשם ןכ חייבים לדביק תא הירתתית יחסחרתית לגדייל
חבממה בהשייאח לואות ףנע יאבריפה .ראבץ רמבית חדושי סחתיי ,החירף יהבאיב מצטיניים
ברpניח שילרית חזקח המפאשרת הטמעה יעילה ,השתא יבילים ינחבת ומצרים רבי יאכית.

כומ-ןכ ,הטפמרטירית בחדושי החירף בישרלא בגיהית ייסחת לוכןההיאצית לחיומם נמיסת.
חורף תמון והרדע שופות חpןות שולגים ,פאמרש נבית נבמים זלוים ייסחת וכסיויים בחוירמם

פלשטיים .חזנים שטופחו בראץ בפרחים וירקות ,מצטיניים יברי תרחות בטיבם .חרסתית

הגדייל בבתי צמיחח בראץ לעימת איריפה הינם :עיסמ החים הרב ועדוף הקרינח בקיץ

הישרלאי הארךר יחיסת ,חמייב ריכוז היבול במןש עונה קצרה יחיסת ,וא לחיליפין השקעה
בצונין והצללה .ףסונב לןכ הרמpח הרב המשווקים מחייב תמורה בגוהה ליחדית תשוהמ.
גדילו יאנטנשיבי רצוף ובמיודח בתאני מרונקולטורה( עללו לרגים לשניויים באיכות הקרקע

כתוצאה מהצטברות גורמים פתרגניים ,עליה בריכוז מיקררוארגניזמים שליליים שאינם

פתונגים ,אי מאיטום קרע .pכל לאה וגם מחשור בקרקע תמאימה לגדילו הרצוי ,רשליטה
לחקית בלדב במשטרי דחישון רההשקייה ,גררמים למרבע לגדיול במצעים מונתקים .כד ניתו

לחבגתר במנבים על מרבית הבעירת הונבעות מן הקרקע לוהשיא ילובים בזמו קרצ .מצעים
נמיתיקם משמשים בכר כירם ביהקף רנבח לדמי ,בגדיול פרחים ובמשתלרת לורחאתח החלו

להשתמש בהם גם בגדיולי ירקות .בכוונת משרד החקלאות להרחיב דע מדרא את הגידלו
בבתי צמיחה ולהדגיל ואבפו זה תא הנכשת החלקיאם נמפח נתוו לש מים.

נ- S-

להמחשת טיבם של השינריים ירצגר מחקרים בגדירל עגבנירת רמילרנים בחירף במצעים
מנרתקים .רגארטפיקה זר היבהא להברכת היבלוים ,לאיכרת פיר רבגהה יררת רדבןר כלל היברל
שהתקבל זהה וףא בגוה יותר מאשר בקרקע.

השמוש במצעים הוכיח שניתו לשלוט טוב יותר בגורמי ההשקייה והדישוו בגידול במצע,

בהשווהא לקרקע .כאשר גמדלים במים מליחים ניתו למנוע הצטברות מלחים על ידי משטרי
שטיפה נכונים .ניתו להקטיו תא סהיכוו להתפתחות מחלות קרקע על דיי שימוש במצעים
בעלי יכולת זלאכו וזאת בעזרת תופסת קומפוסטים המתאימים לגדיול במצעים .שימוש
בחורמ וארנגי )ייחא( הביא מיסויים רבים עלליה ביבול.
בעתיד יגבר ככל הנראה השימרש במצעים הניתנים לשימוש חיזר ולמיחזור )יידידירתיים
לסביב"ה( .עקב המחסור במים בראץ ואיכיתם הנמוכה רבשל הוצןר למניעת זיהום סהביבה,

יש לפתח ולחקור מערכות שבהם מי הגשמים הניגרים על גג החממה ,עודפי המים והדשו
יאספו ,יטופלו וימוחזרו .בגדיול במערכות כגוו אילו ,יש לבדוק תא גורל גורמי מחלות
הצמחים ,תא הצוןר בתיקוו ריכוז סידוות הזהכ וה ,pH -ויש לפתח אמצעים לבקרת הוגרמים
נהייל.
המצעים העיקריים בהם ישתמשו בעתיד הקרוב בארץ מתחלקים לקבוצות האלה:

) (1מירנליים; ) (Zאורגניים; )(3

תערובת מצעים משתי הקבוצות הנייל .המצעים המערליים

העיקריים הינם :טוף ,צמר סלעים ,ופרליט-כולם בעלי רמה נומכה יחסית של פעילות כימית

וביולוגית ,כושר בופר נמיד ל ,pH -תכלוה נמוכה של יסרדות הזנה ,והם בדרן כלל נקיים
מעשבים ומחלות אולם חשופים לזיהרם בפתרגנים .במין המצעים המינרליים טיף שמקורו
מתלי רמת הגולן ,הינו המצע השולט בבתי צמיחה בארץ .לאחררנה נמצא שניתן לדגל
בהצלחה גם אבפר פחם תחתי שמקורו משריפת פחם ליצירת ארנגיה ,בתעשיה .מיגדו לטוף
בו ניתו להשתמש כמצע יחדי ,נמאצ במחקר של קביצתנו שלאפר הפחם יש להוסיף מרכיב
אירגני )בכול וא קרמפוסט( .נראה שבעתדי הקרוב ,השימוש בצמר סלעים ילד ויתרבח לארר
הצלחתו בהלונד.

יש לצייו שבאירופה קיימת נטייה לחיפוש תחליפים לצמר סלעים גבלל הקשיים במיחזורו
ובשימוש בו לאוןר זמו .בתחים המצעים האורגניים מצוי בכול ממקורות שונים בעיקר
באירופה וקומפוסט מותאם למצעים ,תוצר מיחזור פסולות חקלאיות שפותח לאחרונה
במבעדתינו .יתרונותיהם של מצעים לאה הוא כושר הבופר הבגוה ,תחאיזת מים ואפטילמית,
יחסים נוחים של מים וואיר ,פעילות מיקרוביאלית חירבית הוגרמת זליסי חמלות )בבכלו
פחות מאשר בקומפוסטים( ,וכו נוכחות חומרים הומיים המעלים את קבול הקטיונים
החליפים וזמיונת דוסיות קורט.
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נמיסרכנר בנשים חרnאuרת ,חי גבלודי רפחים רחי גבלודי יוקרת ,פהעלירת יכהמתי ררב.לרירגית
נnמרחכ יחיסת במצעים חמילרניים מחייבת יייק דבישרירחשקיית חמצע ,רלב רחיגח ןמ
עnברים רnצרייםI) ,ליתים לתוקופת לש רפסמ עשרת עללוח לחירת לעבת חלשסת חמתורו על
חלררינ.

חנכתס חררמ וארנגי למצע בבלש חבתנר עשיריח לנמעו עבירת גבדילו חציחמם ,במירדח צאל

לדגמים ש1.tמצעי ברקח ידוקו יבבוצע ידיבבובם עליחם .חpחםר לבב חמצעים יחיב לחתמדק

גם בחראכת חיי חמצע ללא חלחפות ,חי לע ידי חיוטי וסלרי רחי לע דיי חיסרי כימי .כלב

נשצליח לתשחמש במצע לואןר זןמ ,ןב רבגת חדכאירת בnלבלתי לש חשישומ ם.
גבדירל ירוקת )בגענירת רמלתים( במצע mנםק יתבב צימחח נמאצ שחפוידי למג ימם רניrו -30

 40ש"ח ,לערמת ב 2-ש"ח למג בברתנח .לפיבך מסתמנת חקלארת בתי צמיחח בבעלת
פטונצילא לחצתב לאסתסיבח לפחרת ללחק מקחלואת חדשח חקרנבנציתלית ןרת ניצלו סרב
ירתר של משבאי חמיס ,חמצריים בנידמת

שירלא במסחרר חמרו.
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ההכרב האזיוטופי לש  6Sr) Srן (87Sr8במי גשם יבשראל
תתח ,.ב בץ ,.א ססירניקס .M
המלחקה לגיאולוגיה ,האנויבסריסה עהבירת ,ירןלשיס
מטרת הבעדוה היא לזהות תא מקורות החומר המומס במי גשם בישרלא באמצעות מדול

המשלב נתתים איזוטופיים לש Sr!'6Sr) Srך(8

תתתים אנליטיים לש

 Ca, Sr, CIוso 4-

במי

הגשם .המודל מאפשר זיהוי של בשמים שערבו סתירה )באטמוספרה אי בבקבוק האיסוף(
לפני דמדית ה ,pH -וקבעית חלקו לש לרסהפט הנאטרופונגי.
שלושת המקורות העיקריים למלחים המויסמם במי הגשם

הם(1) :

רסס מי

ים(2) ,

באק וגז

ממקור לא ימי )טעבי( (3) ,קלחיקים נארטופיגניים ,גזים רתזלים .הלכורדי רהא מכריב עיקרי
במי הים אילם נפיצותו נדירה דאמ בסלעי הקרום )ובדרגה נמוכה עוד יותר בתוצרים

נארטופוגניים( .לפיכד ,הוא המווה אנידיקטור לפרקציה הימית מכלל המלחים המומסים במי
הגשם .הרבבים איזיטופיים וריכוזי  Srבמי הגשם מייצגים תערובת של שני מקורות עיקריים:
(א) מי ים שבהם היסח האיזוטופי הוא בסביבות ( ,0.7092ב) באק יבשתי המשחרר אל מי
הגשם מומסים טבעיים ,כתוצאה מהמסת מינרלים )בעיקר קרבונטים וסולפטים( באזור
הוורצות הענו וא בדרכם מטה.

 23דוגואמת בנרחות ,בהו נעשתה דביקה איזוטופית לש  ,Srאנסופ מןש לשש עורבת
)  1982183 ,1981182ו, (1988189 -מנחתות שומקמו ברבלו ,גבללי ,הברי יהדוה ,במישור החוף ובבגנ
הצפוני .ממוצע היסח  NalCIדבוגאמות אלו היא  0.86ומצייו ואבפו בריר שסידוות אלי שמרו
לע מקורם יהמי.
- Sr, Ca, K, Mgו S04 ,ובראים אבופו ברור תרומה נוספת ממקור לא ימי,שעיקרה
בהמסתם של ובינרלי סדיו

לחומציות הגשם הו חומצות

) . (CaMg (C03)2' CaSO4 .2~O, CaC03

המקור העיקרי

• ~SOו .HN03-

בדוגאמות נמאצ שעדוף יוני הסולפט )ריכוז סהולפט לאחר הפחתת סהולפט הימי( מואזו
)חפות וא יותר( על דיי יוני המיןמ ועדוף יוני  caשאינם ממקור קרבונטי .לפיךכ נראה שעודף
הסולפט קשור בפירוק סרתירה )בעיקר על דיי קרבתטים( של חומצה גופרתית ובהמסה של
בגס .המדול אמפשר להעריי את חאוז הבגס שהומס בכל דוגמת גשם ,ועל דיי כד לקבל את
ריכוזי וסהלפט הממקוחת השונלם.

מהפעלת המדול והבצת נתוני הגשם במערכת קווארדינטות של  87srf!6Srכנגד ,CVSr
מתקבלות הובסנpות הבאות:

.1
.2
.3

.4

.s

כל הדוגאמות נופלות מעל קו ערבוב ביו ואאיסילים יוביים לגירים וקירטונים מגיל
Pרטיקוו עליוו וראאקו ,בהתאהוב.
הנתונים ובייצגים קוי ערבוב ביו ראארוסילים ימיים לביו פרקציה לא ימית שהרכבה
האיזוטופי משנתה דובוגאמ דלוגמא.
ברוב דהוגואמת הפרקציה הלא ימית כוללת פאזה שתורתמ  Srבלעת יסח איזוטופי בגוה
מזה של קירטונים וגירים .ההרבכ הכיובי לש ובי גשם ותפותצ ובינלוים נושאי  Srבטעב
ומבילים להעשרה שסבג ימי רצנטי הוא המעודמ עהיקרי.
הותוובה היסחית לש מקורות הסולפט משתנה ביו ואעוי הגשם ובהאתם למקיום תנחת
דהגימה.

ריב הגשמים מכילים סלופט מובקור נארטוופגני .לחקם הטקו יודו בכשם חמוץ ),(pH<5.6
וליאו שברא רב.שימם תמיקמת סיתרה לש וחמהצ וגרפתית על ידי קלחיקם קרtכיטנם.
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ריבחי ר,ויאזיווטפ ' CIנ 6בימ גשםיבשלוח
תורח ב.ג ,ץכ .Mג ,לואפ .ונ ,zס"ליסנקי א.ג בוסואו Z.M
 •1חלחDקח לגיאלווגיח ,אהוניבטיסרח עחביי,ת ילשורםי
 •2חלחDקח לפיקיסח ,אהתיבסריסח חעיית ,יחלשים

נדבקר ריכרזי  60נ ב 11 -דרגמארת גשם ,שדנגמר בתשע תחנרת בגרלן ,במישרר החרף ,בהרי
יהדרה רבגנב הצפכרי .הדמדיה נעשתה אבמצערת אמיץ הפלסררן.

 360נרצר אבסומספרה לע דיי ריpאצי mהומשפועת מקרניה קסומית .הריאצקירת העיקרירת
הן:

 4OAr (x x'a. ) 360ר_  36Ar (n.p)360ראולי  60ץץ 6 Cl. 350 (n,ץ 39K (n. a.ר-

. a.)360נ.ן(ea .-

40

הן מנשירת כתרצהא מפניצרת נמכרה של דרסירת לאר אבסמרפסוה .כומ , Pנדדמה לעיה של 3
סדרי גודל בריכוזי 5,.0ו כפי שנמדד במי גשם ,בתקןפת הניסןיים הרגעיניים )(,1953-1964
כתוצאה מריאקציןת אקסיבציה של ניןסרןנים עם  . 350כ 2/3-מיצור ה 360 -נעשה
בססרסוסרפה

ן1I3-

ברטופןספרה.

לחאר זןמ שהיה ממןצע לש כשבעו 360 ,מסאןרי ןלכןרדיים יציבים )ראאסוןלים של ססר מי
ים( נשספים ומסלוקים ןמ האסמוספ mלע דיי גשם ושלג .הפרקציה של  ~360שמסופקת
לואקירנסים דעוכת ) (,t 11l=3.08xl<fyrכתןאצה מזןמ שהות ראןו של לכור ראבקינוסים
)(. lxI08 yr

שסף ה 360 -לא כדהייא תלןי בקו הרןבח .השסף הממןצע ,כפי שחןשב בעןר ישרלא ~)(,32
הוא  .9x1 0 4 atoms cm-2 yr-1ד .בהנחה שכמות המשקעים הממןצעת היא  100-700מיימ גשם
בהנש ,הריכוזים הצפויים לש  360הם . 6)x106ד (1.1-אסומים בליסר ,בהתאמה.

תחום ריכוזי  360במי גשם בישרלא ,כפי שנדדמן ,הוא  (0.3-125) x 106אסומים של
בליסר .בגשמים בעלי ריכוזי כלור של  40מייג לביסר וא יותר ,נמאצ מאתם לראניי חיןבי בין
ריכוזי  360לכלור יציב ,ויסחי  36COC1בגוהים מהיחס הימי .סהיבות להדבלים בריכוזי ,360
לקןרלציה  360 -Clוליחסי  36COClגבוהים מהיחס הימי ,אינו ברורות .יתכן שהבדלים לאן
360

גנרמים על דיי:

ג כניסה לא סדירה של ריכוזים בגוהים של
ארועי

ערבוב ) (.tropopose fall

360

מהססרסוספרה אל הסרופוספרה בזמן

יתכן שמבצים אלו למווים באפסקה דגולה יותר של חומר

ימי )ססר מי לם( לאסמסופרה.

 .2אייי של מי הגשם בזןמ נפליתם ,התלןל בעצמת הגשם בבסיס הענן ןבמרחק הנפילה
במססי עהןנ.

 .3זןמ השהות הממרצע של עןנ ,המציב בגלו עליון לזןמ האנירטאקצהי בין סיפרת עהןנ
מסאורי.
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ל36a-

דןגמא לשליןב בדקיןת גיאלוןגיןת·ןהנדסיןת בפרןקיט תת-קרקעי עמקו

שרח א.

תכנןו חיסם לישלאר ,לת-אביב
ההפדרה בין דמעי הגיאולוגיה ודמעי ההנדסה ובמיוחד האזרחית היא מלאכותית בעיקרה.
עירוב תחומיס ביניהס הוא בלתי ננמע במיודח כשמדובר בתיונכן או ביצוע מנביס ומרכביס
או רגישיס.

בכוונת ההרצאה להציג בקצרה דוגאמ מעשית לשילוב דהוק ולחיפוי הדדי בין בדיקות
גיאולוגיות לבדיקות מכניות ,בין בדיקות דשה למעדבה ואת האניטרפרטציה הגיואטנכית

המשולבת.

הצורד בכל אלו התעורר בהקשר לבמנה תעשיתי גדול ,שאתריס חילופייס מתוכנניס עבורו
נמצאיס ברצועה טPטתית ,בעומק כ SOO -מטר ,סבלעיס טבוליס במי-תהוס ,עס תכונות

שונות של חוזק ופרבאמיליות .המטרה היתה להלחיט על יתכנותהקמת הנבמה ,לע מיקומיס
מאתימיס לעו דעיפות בין רתאיס יחלופייס.
מטבע הענין לקלט הגיואטכני

היה משקל עיקרי בכל לאו.
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תלחיבי תcרסציח לש דיקי בתלזי ,מתכש רןופ ,ישרת, c
סייויס .נ,2ג ,ןוליא .Mג ,נדולוpי י.ג
.ג הלחננקה גליאלווגיה ,אהוניבסדסיה העביד,ת יחלשים
.ג הפכיי הגאילווגי ,ירולשים
ידיקים בזלתיים ורטכייטים גמיל יטרקקון ןותחת ודחירם עלסבים דסימנרטיים גמלי סריסא
ויורא במכתש רומן .לחקו חסרי לש דייק בזלתי ,חחושף חנבל ראדון ,ומרבכ מפלגיוקלז
)עביקר לדרבוריס( ,ראליבין ,פירוכןס )ראגיס( ומלרניי ברצ )בעיקר אילבוניס( .חפ Uקריטסים

חםןןים 30%

.עלסחם

בתחליכי חאלסרציח מוחלף חראליבין ראשון ,לחאר מכן ומלחף חפירוסכן ולחאריו ומחלף
פחלגיוקלז .אפזות אוסיגניות ח Uצרות בתחליכיס לאח ןח:לpציס דל-נגובזיום ,קלציס עשיר-

נגובזיום ,פדלסרפ שאלגני )ראררתקלז (,נאחדיריס ,תחומוצת רבזל ויטנטיום ,סיליקח )בעיקר

לכדקון( ורגמון מירנלי רחיסת :סמקסיס ,אלייט/סמקיטס ,אלייס ,קראלנייס ולכוריס.
אפפ'ין של שלב מתדקם בלאסרציח חוא חוורצות לאקלי פסדלרפ :עביקר רארתוקלז ראסיגני

ולאביט .דןר חווצרות חאלביס אניח רבייח דעיין .לpצ;ס חוא מלרני ראסינגי פנוץ דראםU ,צר
כבר בשלב חחתחלתי של חאלטרציח וממשךי לחווצר גם לחאר חאורתוקלז .נאחייריט,

בגבישים מפותחים חיטב ,גדל על חשבון חנפוקריסיטס ,מלווח לעיתים קרובות ברונכזו
בלכדקון.

תלחיכי חלאטרציח'ואםפייניס לסנוק לש נגובזיוס ורבלז ןמ חרעמתכ .נגובזיום ורבלז uחרתים
במערכת מושקעים מחדש במילרני חסרית ראטינגיים .בחמךש חתחלךי מסולקים גם סיין
תרתן .סיין חשמורחר מחפירוסכן וחםפלגיוקלז ומשקע חמדש בקלציט ובנאחדיריט .לעומת

לסוק חמתכות שחוזכח לעיל אפופיינים תחליכי חלארטציח בחעשרח חיצונית של אשלןג
חאבח לדיי בטיי ביצירת רארתוקלז ואיליט.

חתמיסית שחשתתפו בחתליכי חלארטציח חיי עשירית ב S04' CO2 -יבאשלןג .רונכיבים לאח
עשויים לחיות קשירים לדחירת ידתיק רא שמקירס עלסבי סחביחב דסחינמרטיים.
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היסטורית השקיעה בשולי היבשת של דרום הלבנט מהשלישון העליון
והשלכותיה על הארוע המסיני

............

נ
יטבור ג.ג,ןב-באםהר .צי''--ג Z
ר ,..,מ , .ג7A ' 7 1ןם ח.

........ ,

חהוג לגיאופיהקיס לודםעים פלנסירים ,אנויבריסתט לת-באיב

•1
a •Zכבןו הקחנכר לaכנוס ,ניו-יקרו ,אהרייב
.נ בחתר תהתיתש נלפס ניביי,ם לת-אביב

נאליזה כמיתית של הסיטירית השקעיה מהלשישיו העלייו נעשתה על שילי היבשת של דרים
הלבנט הנמצאים בדרים-מזרח הים התיכיו .מספר קידיחים עמיקים בשפלת החיף יבמדף
היבשת ייהיפשטי" .שיחזרה הפלאי-בתימטריה של סביס נחואגו ,סבסי המסינייו יגג המסינייו
לוארך  140קליימרט לש חתך החוצה תא שילי היבשת בכיייו צפיו-עמרב דרים-מזרח.
אנליזת חשקיעה של חקדיוחים חעמיקים רמאח שדנרך כלל השקיעח הטקטינית מאתימה
לשקיעה הטרמית הצפויה בשילי יבשת פסיביים .בתקיפת חפליוקו יש התבגרות בשקיעה
טחקטינית,

מ2S0-

רטמ בשפלת החיף דע

700

מטר בדמף היבשת.

חתיצואת מה שיחזיר דחו-מימדי של הפלאו-בתימטריח בשולי חיבשת מבציעות שגאומטרית
חשוליים לא השתנתה בהרבה מתקופת חנואןג .עובדח חמרמזת שחשקעת הואופוריטים
במסינייו התרחשה בןגא עמוק ותומכת בתאורית המדול עמוק של הגאו בתקופת הארוע
הסמניי.

בתקופת הרבעיוו קבצי השקיעח נשמצוא בקדיוחים חעמוקים ירדו בחזרח לקבצים הדומים

לאילו שחיו לפני הסמניייו .עובדח זו מעדיח שאזור דמף היבשת ומישור החוף ייהתואששו"
מהראוע הניסמי.
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עודת לפווcה וcבפיירתיס בזוcיר ים חלפה בקתיפת המעבר בוי הפליסיןותס
ללוחותן
1

1 .....
,2--.1ןתד ד, 1.יפס י•
ייח,,,י י, .ץיוום Jב 'ו ,Yי.

 •1לחנבקח .לדםניי סחיבבח קחוד אחרנגיח ,בפןו יוצןונ לדםני ,חדןבתו
 •2חaכבןו גהיאלוןגי ,לtביב ילMדo Wנ ,יחלשים
מי(.

נרpחו  3קדיוחים דרייים בלחק דהרומי של מניפת נחל לאצים )בעומקים לש 10 ,18 ,34
הקיייח עחרמק )קיייח  34 ,(DISFמי( רמקם גב..צ 822וט 1880רגבבה רפרטגפרי לש כ , :,394 -מ.י
הןתח לחילרתויב רמרבכ pלחבו לעnיון ) 24מי( עבירק מרחומ דירטיט )ליחופןי של לחוקים ,חלו
וחרסית( .בעומק של  24מי נמצאו שכבות מלח בעובי כולל של  6.5מי המורבכות מבגישי
הליט בגייל של דע " 0.5סמ .מתחת ינשה שבכת חרסית ,עבובי כ2 -
של הליט )בגייל עד 10

מי ,ובתוכה בגישי ענק

(.מס" החלק התחתון ביותר של החתך מורכב מחילופין של למינות

ארגוניטיות וחסריתיות )דבומה לדסינמטים לש תצורת הלשון(.

בקידוח נמצאו מספר דוגמאות של חתיכות עצים שתוארכו בשיטת פחמן

.14

עבור

דהוגאמות העליונות ,בעומיקם לש  17ו 18 -מי ,התקבל גלי של  8,255 :t 70ו8.39O:t 80 -
בהתאמה.

עבור הדוגמא התחתונה ,שנמצאה בתוך שכבת החרסית עם גבישי ההליט

הענקיים ,בעומק  32מי ,נתקבל גיל של  80נ; 11,315

שנה .הסדימנטים בחלק התחתון של

החתך תוראכו ע"י א .קאופןמ בשיטת  U-Thוגלים 22,000
מ pבעיות גלי אלו ניתן ללדרם כי השקעת הליט הלחה
נמצתא

חנש

בהאתמה

לפאזה

ראדיית

במקורמת

נשה.

לנפי כ11,000 -
חארים

חנש .תקופת השעקה זו

בירשלא

כפי

שותראה

) .Magaritz and Goodfriend (1987הגיל הצעיר ביורת לש תוצרת הלשון )14,600
)an et al. ( 1987ו DrucIaiבעור דסימנטים נשמצוא בגוחב טופוגרפי של  -190מ.י

"עי

שנה( דווח ע"י

מהנתונים של הבעייה הנוכחית עולה כי הפאזה הראדיית העקרית של התיבשות גאם הלשון

היתה בסיף הפלייסטיקו בעיי שלפניה )עד לפני כ 11,000 -שנה( יש דעויות לתקופה רטובה

ייתר בישראל )אזיר החוף והנבג  (Magaritz and Goodfriend 1987 -ובאיזיר כלוי.
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אננים יוצרי פחמימנים ,ישראל ותזארו תרקח חופי
ןתב נג ,פקןצ ו ,I .לפרסכ .בי'
 •1חתרב נהפס להאויםת
 •Zבחתר התשתי,ת הםובן לחנבקיר נפס גויאופיסtקה

.נ החוג גליאופיסקיה ,ואניבסריסת לת-באבי
ארבעה באנים ייצרי פחמינםים מצייים בישרלא .באנים לאה קשירים בראבעה רגבנים
היפיכיים )איבנרטיים( .אלה הרגנניס הפאליוא-מזןןיאיים של פלשת הרחק-חיפי ,יהדוה
יהגליל אשר עררכים בכיןר צפין-מזרח ,יהבקע של ים המלח שבילר מייקן יאיןל רכרתי צפין-
דחם.

שלרשת המבנים הראשינים קשררים

במיזאיקn

של בלרקים הייצריביםיי בתשתית

הפריקרבםית .הם רבצרר בשלרשה שלבים לפחרת לפני רפם עליין ,טריאש חתרתן-תיכרן ייירא
תיכין .כל וגבן מרערם שכזה נשתיים גאבן שקעיה ) (sag basinהמרמדק מעל הרגבן רמשתרע
לטרלית על כתפיי .הוגבנים ישכניהם ההירשיטם ערבי דסרה של היפרכים )אניסרבירת( הן

נאכיים )יייריייי( יהן של היטה )עבין דנדנהה לנשים( .כל זתא כתרגבה לממאצי מתיחה ילחיצה
אזיריים.

בעק ים המלח הלח להייצר במייקן רבעו לשבים של שקעיה יטקטתיקה של גזירה.

דביקה לש העמדוה השטרטירגפית רמאה שמרבית עלסי המקיר הפיטנצילאיים העשירים

בחרמר וארגני הצטרבר בנבאי שקיעה ) (.sag basinsכד למשל תצררת ערקיב "גמיל רפם עליין,
שהרינים רמרחליה מהטריאש הואמרר ,תצררת כידדו של יררא לעירן ירבחרת הר-הצרפים גמיל
הקרטיקין העלירן .היחידה החאררנה הצטברה בנבאי שקיעה לש קמט-שבר .בתרשפת לכד
החלקים החרשיתיים של הטריזים דסחינונטריים הפתים מערבה רשאר רברצר תברהאצ מהטיה

אזררית ףא הם תארים פרנטצילאיים ליצירת הדיררקרבתים .ןאב מצריית למשל תצררת בתע
גמיל יירא תיסן ,תצרות רבב-עם גמלי רקטיקרן תחתרן רבחררת קסהיה נחיארנגית.

מחקר בגרית הלסע מצבעי על כד שרק שלעים טריאשיים יעתיקים יררת הגיעי לבכרית
בכרבנים הפאלירא-מרזזיאיים יגאבני השקיעה שלהם .כפי הרנחא זה המבצ גם בשיליים של
הטריזים הדסימנרטים.

גאבן ים המלח ,ועלתמ זאת ,גם דסימנטים של מיר-פלירקן הקסרים בערמק רב ירכלים היר

להגיע לבגררת .לפיןכ כל מה שדקרם לפליסיטיקן נחשב כבעל כרשר יצירת הדיריקרסנים.
במיידח עמניינים לסעי הרכסן עהישרים ,בקרתב ים המחל ,בחררמ רארנגי.

נוכחית באנים ייצרי נפט )לבד מבקע ים המלח( שכל חאד חמם מכיל רגבן בגלעיני עררב
תהליכי איבנסריה ,דירשת תכנין מעןר חיפישי נפט שיהיה ישים למשגרת הטקטתי-
טסרטיפרגית המיידחת הזי.
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נםעית ןיוחם וקפחת םםי על ידי לדקים
יפנכ י.
נmביצחסים

קייפ כוחתם קאוויפר החוף,

רשת קווי דהלק כשירלא ורפשה לאוןר כ 1300-קייפ .פזה כ6OO -
כ 13O -קייפ תבחום אקוויפר הפילוי של הרעכה 50 ,קייפ כתחום אקוויפר ההר ,והיתר
אכזורים אחרים .קווי דהלק רכחםים כין נשי כתי זיקקו ו 15-חוות פיכלים שפרכיתן פצויות
כתחום קאווירפ החוף .סונכף לכך מצוי סמרפ רכ של פיכלי דלק תת-קרעקיים עול קרקעיים

כנפח של דע עשרות

מJ

כתנחות דתלוק ,ככמני תעשיה ,כמנחות האבצ וככתי גמורים.

הפירוס של התמנקים הללו מעל האקויפרים הראשיים אשר כהם מתרחתש עיקר הפעילות
ההתישוכתית ,החקלאית והעתשיתית מהווה סיסן פוצנטילאי למקורות המים כישרלא .מזא

 1973הרתחשו כ 50-דליפות לדק כפנח הענ כין  soמ  Jלכין  10,000מ  Jדלליפה 58% .דהמליפות
נגרומ כתואצה מגפמים

עראו כותצאה פמגעיה לש הקו וא מילכ הדלק על דיי צד לשישי31% ,
מיכניים לש המתקנים -%ו Uעל דיי קורוזיה .ונבסף לןכ עראו לדיפות דלק
לש עשרות לאפי מ Jממתנקי דלק דגלוים גכון סבסיי אבצ וכתי זיקוק.

תמשפסת נבפח

דהלק לדשף יכל להעצר כככשה העליונה לש הקרקע ,ללחחל עלומק לוהשאר כחתך הכלתי

רווי ,או לחלחל ולהגיע למי התריים .הפעילות של נציכות המים חייתב לתת פענה לכל חאת
מהאפשרויות הללו .ואפי התגוכה גנזר ,כומכן ,דמרגת סהנכה למקוחת הפים ,והיא כוללת
חפירה ופינוי קקרע המכילה לדק ,קדיחת קדיוחי ניסור וכמדית הצוןר ,פעולות לשיקום
הקאויפר.

נחזקים החמורים ביותר נגרומ עד כה כתוצאה מהדליפות המתמשכות כסביסי צ.ה.ל וכתי

הזיקוק .כאתרים אלו הדלק חלחל לעומק של עשרות מסרים ,זיהם את החתך הכלתי רווי
והצסכר על פני מי התהום כדעשות לש דלק חופשי כעוכי לש עשרות סיימ .כתוצאה מכך
קיימת כסנה להוצאת נפחים דגולים לש מי שתיה מכלל רזרבות המים באקויפר החוף.
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קונגלומרט טורוני בגללי
פביר ,.א לדנסר .ע

המכון הגיאלווגי ,ירושליס
קרגנלררנכטים טרררניים ותראר בתצררת בענה בבליל נבהר בילרי )כפרי (1963 ,ראנבזרר נבעלרת

)ברכבידנר(.1965 ,

קתבלררנכטים חנבים ננבראצ אנברחר יררת אבזררים סנברכים .בכל הנבקרים

יחדיה סטרטיפרגית זר ומחנת נבלע הרפט הבירי ,סג הבגיש והשתיתי )תצררת קישק ,ביר נבלכה
רכרי( לש תצררת בעהנ .ערבי הקרלבנררנכט הרא ביי חצי נברט ל 24-נבי.
הקרנבלררנכט נבכיל חלרקים נבזרותים דע תת וגעלים בזרבל של נבנבספר נבליינברטים רעד עשררת
נססינברטים .חלק ניכר חנכחלרקים הם ייחלרקים כהיםיי בבצע פארר חרם טפרסי .בשקפים הם
דרנבים לחלרקים הבהירים הננבצאים בסנביכרת ,הנבייצבים נביקררפציאס ידרעים נבבירים

סרררניים .בלחק עהלירן של חתך הר גלירי ננבראצ בשקפים יילחקוים כהייים לזרבב חול בידח עם
רברבי קרררץ רלמינציות של ביר מיקריטי .המסריקס נבשתנה מחרררא שם המרכיב החרסיתי

עהיקרי הרא פלירברסקיט ,רדע בלרי שקה.
בחתך טרי בהר בילרי הובתה בם שכבת ייקירסרייי שהרא ותצר של נביקריטיזציה ,הנבכילה
שבכות פרבמנרטירת לש ביר כהה .לא שבכה רז שי להתייחס לאכ יראב )לpקריס( טררתי דקרם.
המיקרם הסטרטיברפי ,ההופעה של יישחרר-לבף ,שוני העובי המהיר ,הסארציאציה עם רבברי
קרורץ ונרכחרת הפליבררסקיט ,מאפשרים לרואת קרנבלרנברט זה כפציאס ונסף של היחדיה
אשר הפציסא החרלי שלה מוכר זה זמי רב מהרי

הקלססית )(,Sandler & Zilbennan, 1985
יהדוה ) .(Weiler & Sass, 1972הפציאס הבלילי

המתואר כאי דרמה לקרגנלררנכט שנמצא

לחארתה באנטיקלינת חתירה ,עם רנכהא יישחרר-לבייי רבדול חלרקים הקסי כלפי מעלה .שתי
התרפערת המתראררת הי כנראה תואצה של זרימרת מסה

)(mass t1ow

לרנכחקים קצרים

)מרפסים ווק(ם ראבערים שטתפיים.

השחרת החלרקים נבפררשת תכהלךי פדרנבטי המרתחש אינסיטו במעבר ביי הלסע לקרקע
הנבתתפחת נבעליו ,כפי שניןת לרראת אבזור עדר .תופעות ייההתקנבחותיי ויצירת נחראי בהר

בילרי ומכררת בם ביחדיה הקלטסית אבזרר יררשלים.
ותפערת קסוט הקדוומת להרדנת היחדיה הקלטסית דנררם וברנככז הראץ ,פרחותת רקונטת

במימדיהי כלפי צפוי

)(.Sandler, 1990

הקרגנלרמרט הרא דעות לכך שהחשיפה וההרדנה

היבשתית התרחשה בם בבללי חכלק ראנכות ראער רביתלי.

),(Freund and Raab , 1969

תברח לש אזורי חאתמיטים

מבצעי על אפשררת שביל הארוע ,לפחות בבליל ,צעיר מהפרס

עהליון לש פצלי רארה רדנום .בבנח
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Coנווposite sectiaםs in Vestem Oalilee exlוi bitiתg the stratigraphic position
of the c:ongleםוo rate (Kub2). high above aם8IIוi te zone T8 (Coilopoceras sp .)
Subdivision of zoמe T6 acco1'dig מto LeV ( ע1989 .)
e חוc:ongleםנo rate is
regarded as a facies of the Clastic Unit (C.U.) of central Israel •
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הפרדת גלים מפןרשת בלפי מעלה ןמטה לצרבי אקטסרפלוציה

כלנלט ד ,1.שסיבלןמ .%ן
 •1חהןג לגיאןפיסיקה ןלמדעים פלנסירים ,אןניברסיסת לת-אביב

%.

המכןו למקחרי נפס וגיאופיסקיה,

ת.ד•  ,%%86חלוןןS8U%

בחמש השנים האחרונות התפתחה שיטה חדשה ל  pליטת סייסמוגרמות בים .השיטה
במוססת על pליטת דשה הלחצים לאורד שני כבלים תת-ימיים ואפ Pיים ומקבילים האחד
מתחת לשני ,במ pום השיטה המ pובלת של pליטה לואןר בבל ביד.ד  pליטה דואלית כזו
מאפשרת בפעם הראשונה

לספP

שני תנאי שפה בלתי תלויים שמאפשרים לטפל נכון

במשיתא הגלים ,שהיא משוחא חל pית מדסר שני דוורשת לןב נשי תאני שפה אבלה .משיאת
הגלים מהווה את הבסיס לתהליכי בעוד הנתונ~ם הסייסמיים גבון ד Pובנילציה ,מיגרציה
ואיסרבניה .אנו דנון ןאב במיודח בתלהךי הפדרת דשה הלבים לדשה עבל רכיב של לבים עולים
ולדשה בעל רכיב של גלים יודרים .ההפרדה מושגת בעזרת שחזור של הרכיב הנאכי של שדה

מהירית החל pי Pים .מהירות
מהירות

החל pיP

החל pיP

הני דשה דיאלי לדשה הלחץ .את הרכיב הנאכי של

נתן לחלץ מתיי מדידת שדה הלחץ בשתי נ Pדוית

עומp

סמוכות

-

האחת

תמחת לנשיה .הרפש הלחצים ונןת את הדרגניט נהיבצ .אינטגרציה של גדרינט זה בזןמ מושג
על דיי סכום כל נ Pדוות זחגימה בזמן דע לזמן הרצוי .כד מתPבל הרכיב הניצב לש דשה

על דיי בחיר יחסיר להחץ מדשה מהירות

מהירות החל  pי.P
האPיסטי של המים מתPלב

הלח pיP

הנאכי מוכפל אביפמתס

דשה הלבים כלפי מלעה ומטה בהאתמה .יש לשים לב שההפרדה

הרצויה מת Pבלת לשדה הלחץ הכללי ללא צורד

לפרP

את דשה הגלים לסט של גלים

מישרויים בזויות שותונ.

שיטת ההפרדה המתוראת כןא מתאימה למpרה דו-מימדי רמבחי .ניתן להרחיב את ההפדרה

למpרה התלת-מימדי המלא ןא אז יש לספP
הש Pעוים בעומ  pהמים -

תנונים של דשה הלחץ בנשי מישורים מpבליים

האדח מתחת נשלי.
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ספקיה ואיבתו יםם בשטפונו:ת קבעיה סיריית לש עקום רום-ספקיה ועקום
רום-ספקית גורפת בנלח יתיר  Iדרום הר חבןור

..

גג

7ןוו י.

,

Z

ציקח י, .ריר cנ.

הקלחםה לגיגאפריה ,ואניטיסרבת ןב-גןוירו בגנב ,אבר-שבע

•1
 •2המלחקה לגיאןגפריה,יבקרקב קטון לןנדןו

במרבית הנחלים בדמינה במוסס מעקב הנתונים של ספיקות מים על עקומי רום ספיקה
בלתי דמויקים תכוצהא משינויים בגיראמטריה הדהרלראית של הקטע נחדדמ .לקבלת עקומי
רום פסיקה דרושות רפסמ ונשת דמדיה גבלל פסמר מועט של ראערי רזימה .נבסוף לאי דהיוק
בקביעת כמות המים ,הרי שאיכותם והשינויים המרחביים ועהתיים באיכותם לא דבנק ,רפט
למקרים בדדוים.

כדי להתבגר על המחסור כבתונים לאה ,הדרושים להפעיל את משק המים בדמינה ,אנו
מתפלעים בחנל יתיר תנחה

הדרומטרית לרישום רציף של כמות ואיכות מים מהחורף הנוכחי.

לראשינה נדמד רים בכשי קצוות קעט פאיק לרירשם רציף לש שפוע המים נעת שטפוו,רישום
המאפשר כבייה מידיית של עקוס רוס ספיקה .החישובים במוססים על משויאות שימור
המסה והנארגיה .פרמטר ייחדוי לש איכות מיס ,נהדדמ לראשונה בראץ ובאזרו צחיח למחצה,
דמגים את השיטה .בארוע השתנה שיפוע

הינו ספיקת הגרופת הגסה .ראעו  8בינורא 1991
הארנגיה דכי  10ארחז ,פסיקת הרגופת מעל  50אחוז בחתך
דשווחה סבפרות ,עמל  10ייקג/כש.
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תבח ושיא הרגופת נהה הבגוהה

אנלזיה רב-קתופתית  1לש תנועת סדימנטים בחופי דורם זמרח

יהם-התיכןו1

בעזרת חישה-מרחקו

~
of.וZ .
1
מאין מ, .קנראי? א, .ג v " "..

"

•1

1

Z

א, .ןב-באםהר צ.

חהןג לאגןפיקיסה ומדעים פלניירטם ,אתיבריססת לת-נאיב

.Zמבןו לכאושיסרי לקחר הדמרב ,אתיבסיסרת בו-גןירןו

ה-

(,Coasta1 Zone Color Scanner )CZCS

הומתקו על הליייו  NIMBUS -7היה סירק רב-עריצי

המידעו עביקר לובדדית עבצ האוקניוס.הוא כלל שישה ערוצים ואברכי בל של,550 ,510 ,443 :
 1lSO, 750 ,670נונמרט .ולחויו הולעפ ייעי  NASAבמןש  7.5נשים מוסף  1978דע אמצע •1985
כמה מואת תמונות לש חוף דרום-ובזרח הים-התיכוו הופקו עייי הוסרק ו,נתנו את האפשרות
לחקירת צורות זריובה בקנה ובדיה בינוני ,וובדול תנועת הסדימנסים של האיזור ,ובדלתת

הנליוס לmף הירשלאי.

מסרות המחקר הו :לפתח מדול ואפסי המתאים ביותר להערכת ריכוז דסינמס מרחף מתיי

רתנני , CZCS

לובוצא שניריים תנשיים רביכוז

החוובר ביו  1978ל  ,1985למצרא שונייים עותניים ,

להשררת תא התרצואת למדולים ובקובלים.

מצאנר שהרבישות הבבוהה בירתר לנשויים בריכרז הדסימנט המרחף נובצתא בסביברת 550 nm
והרבישות המינימלית

ב .5ZO nm-ל ,p

רלדנוי הקרניה )] [R(550) - R(520רפופורציתים ישירות

לכמות החומר המרחף במים.
תראצות ראשוניות וברואת שהפונקציה הובתאיובה

לקבלת Css

)ריכוז דסינמט מרחף( היא:

O)] ~(520)IR(550)]bךz = [R(550)-R(6
כאשר Z

משמש לחשוב הריכוז במשוואה

)Css =A+B*log(z
a.b,A,B

הם ובדקמים ניסתיים .התואצות וברואת שנתתי חישה-וברחרק הם כלי עילי למיופי

התפלוגת דסינמט ומחף אבזור החוף .ניןת לרבוחיו בישנויים עוניתים ובשעמותיים ,ןתנ לרבותיו
בזרמי החורף והבאיב ייעי שימוש בפונקציה שלובלעה.
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חקו שיומר עהרך בבבללה ,והשימור של מקורות המים
נסוםזןו ר.

שaדר אהצור ,יורלשיס

יספיר חמים בישרלא )דבימח למקירמת רבים ארחים( ,נעשח דימח ייתר יייתר לסיפיר חתנכי
על מדבל-בבל:
יש ןאכ נברי יפיותח חיחאי יופמרא ,רשא רקב יחןלו לא רדנאן יחורןב.

יש ןאכ תיפעית מפליוגת לש יאדרב חרמןב בשפת חבאמק ידחייו חציבירי.
יש ןאכ וסרח תאים לתפטסיי ידמ,אכ אכליי לא ניןת ליהעשית דרב.

שפת בבל במבאק ידבייו חציבירי ,נעשית דימח ייתר יייתר ל  nמסחר-ססרייים מכיער ,לאים,
וחסר-מיאצ.

ננסח לחרואת כי באמת איו אכו שים מכשלח פיזית-ואבייקטיבית-חרכחית ,לאא רק פלתטר
לש חדסרח ציבירית.
ננסח לחראות כי חבאמק חמכריע חיא בעצם בלאשת הומןב:
מובו שפת דחירו תציבורי .,חילוכת לרואת לוחביו ,.חחלשמח חפמייסת עם חרכת-מציואת בת-

מובו ,.שמירת כללי חמשחק לש חחדסרח חציבורית פמני שרירית לב ,כליומ שמירתם בעלי
מיבו·

ניגע בחשיביתם לש nכללי שירמר  nליצירת רמבו .לצוךר זח רנחיק את דעינתי תחילח:
זיןא פיאזיח ,שאר חתעניו בחתפתחות חתפישח וחמובו אלצ ידלים עךר תא חנרסיי חאנ :חוא
לקח שתי כוסרת זחות ,ומליא חבו מים דע חמציןת.
חיידלם נשכרח ננירסי כסתירמ כלום ,כי כרמת חמים בלכ סרכ זחח לזי שרבnבתח.

עכשיי יצק פיאזיח ,לעיני חידלים ,את תכילתח של א  Mחטסית לא כסר צרח יותר ,וחציג
שלאח :חאם כמות חמים שבכיס חצרח ,זחח או שתח ביסח לכמית חמים בכסר בשיתרחן

בבקדרח זו חגתלעח מלחוקת ביו חידליס .ידליס שחיו מפסיק קטנים סירבי בד nכ לחדרית ,כי
שתי מנות חמים ניתרי זחות בכמותו ,וכי שפיכת מנח חאת מכוס רבחח לכוס צרח ,לא שינתח
את כמותח ותא זחותח לזו לש בחרתח.

פיואזיח מסביר זאת בכד שאצל חדליים חקנטיס לא חתפתח דעיין מישג  nכמות  nאשר גמלם
תטנת-שימיר אי  nחןק_שימןר n - nכמןתיי שאנינח משתנח בפעילית פשיכח מלכי לכלי.

-71-

את משוגותיהם של האחראים לעריכת מאזני המים ההידרולוגיים של ישראל ולהקצבת
רשיונות ההפקה ,לא נוכל להסביר באינגורנסיות לחוק השימור הזה בשפיכה מכלי לכלי .לא
נוכל לסהביר זאת ברפינטזיות לש יצירת יש מאיו באופו כזה.

באל נוכל ונוכל להסביר זאת באורח אמדו מקביל ודומה

-

בחוסר השלמה והתפייוסת עם

תובנות יסדויות נוספות יעם ייחוקי שימוריי הגלומים בהו ,אשר שיללים יצירת יש מאייו
והפיכת יש לאייו בשרירות לחב והעדת.
הכוונה היא בעיקר לייחוק שימור הערןיי בכלכלה ,אשר קובע כי גם ערד כלכלי או פסכי לא
ניתו לרבוא בשרירות לחב יש מאייו.
לא נעסוק כאו בדקויותיו המקצועיות והמתדוולוגיות של חוק זה ,אלא רק נדגים כמה
במיסוייו החשובים ביסח לעביית המים.
ביסוי חשוב חאד של חוק שימור העןר בתחום כללי המשחק של ההסדרה הציבורית ,הוא
תורת החשבואנות וכו מןרע החוקים והתהקנים המודסיים דהורישם ניהול חשבונות תקיו.
החשבואנות היא שיסה למניו ערכים עקבי ,אשר מונעת במידת האפשר הופעת יש אמייו או

הדחכת יש לאייו .גם לוצרד מוסרי לש נמעית גניבה.
השיסה החשבואנית דוגאת במיודח להאתמה וזיכרוו לואןר הזןמ.
ישנם מתקנים )דוגמת ייהמפעל הארצייי( שהוקמו בזמו מודקם כדי לאפשר תפוקה שנים

רבות לחאר מכו .תא ערד ההשקעה במתנpים הללו ,רושמת החשבונאות בנכסי הוו .עלות
המתקנים הללו היא עלות ההוו ,מחושבת ונזקפת לשיעוריו על פני תקופת פעולתם .התמורה
להשקעות מאפשרת החזרת הלוואות .החזרת הלוואות ישנות מאפשרת נסילת הלוואות
דחשות וגיוס הוו נסוף להקמת מתקנים חדשים לפי הצוןר .הגלגל מתסובב ללא הפרעה כל
דוע איו נזליות וואןדב ןרע.
מערכת החשבונות והדוחייות הכספיים המוסכמים מתוכה ,אמפשרת בקרה שוספת של

תקניות עפהלוה.

עסיף  111לחוק המים ,מחייב חשבתואת תקינה בחישוב עלות המים על פי המובו הרגיל של
חקו שימור הןרע.

היכן משלחתת רשירות עזהתן

מסמסתו של עסיף 111

לחוק המים ,התקיו שר החלקאות תנpות למיומשו ,את ייתקנות

המים )חשיוב עלות המים(

הת'ילשה ".1975 -
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ןא התקנית הללי וסתרית תא החיק שמסמכיתי היתקני ,יהן מחייבית התעלמית גמירה
כעמס לעמות הןוה ,שאר הקפה והא כ 200 -מליון דילר להנש ,דמי הנש בהנש.
זויה בעירה גהס לע החוק.

זוהי גם נתהרכות לומןב הדדהי פשבת נבי הדאם ,שאר לוגמם וחבק ישרומ עהןר.

תקינה זו מקבליה ומאתיהמ לידלים לש פיאז'ה ,אשר רטם הלשימי והתפיוסי עם הידערן לש
פוית וטבית ,רב.ירואת יש אמיין.

זיהי יצירת יש מאיין ,במוןב זה שהיא מפאשרת עהנקת תמיכה ללא קבלת הקבצה.
זוהי גם הפיכת יש לאיין ,אשר משתקפת באכלית ההון של משק המים ,אשר קיברת את

מpש המים ותא רבחת יימקירית" לא ןות משרב כפסי ותפקדוי ההןלו ומחמיר.
אילו היתה תקינה החשבואנית הכספית של ממשלת ישרלא ושל משרד האיצר ,בהתאם

לומבן הלאמנסרי ולחוק שימור העןר ,היה המרצע ייצא מן השק שם )במשרד האוצר(,
והנזילה במשק המים )ובתחומים נוספים( לא היתה מאתפשרת )זה משום שאוצר הדמינה
הוא הממןמ וא הבלעים לש נהיסכם אנהכלים ללא תמורה(.

ןא הנזילית יחוסר המיבן מצויים גם בחשבונאות הממשלתית ,אשר היא בעצם מקורן

הראשין יהדגיל .דבימה לפעולי נהזכר של שר החקלואת ,גם נזילית החשבתואת הממלשתית
הדגליו את מרבח הפעולה ,הסמונת ורשירות העדת של מנהיגים שחתרי למסרית נשבגית לפי
הנבתם.

כידצ מתקשרת הנזליה החשבתיאת ·ופריצת חוק שימור הערד ,לא פריצת הקויים הדאומים
בשימור מקורות המיםז

נענה על שאלה זו באמצעות תרגלי מחשבה היפותיט :מה היה קורה למשל לסאפקת החשמל,

אילו סודסבה ףא היא דבןר של אכילת הוןז
הביקוש לחשמל היה וגהא מחמת סהיסבדו ,ךא זה לא עהיקר.
תואצה חמורה דוע יורת היתה כי בחרת החשלמ ,שהוהנ היה באנל ללא תמורה ,היתה מדבאת
את יכילתה לגייס הון ,לשם ביצוע ההשקעות הגדולות בהרבחת מערכת האפסקה ,לשם
דהבקת הביקוש הגואה ,או אפילו לצורד חדיישה של המערכת הקיימת .עד מהרה היה
מפתתח

יימסחןף בסאפקתן -

דבייק כמו במים.
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זיחי גם יסחבח כילח למוצקת ייחסחמיייר במים ילחסר מקיריתיחם.
יש אנמם חדבל יבו כבמח )עקימת( חחיצע של חחשלמ ,לביו זח של חמים.

עביד שחיצע חחשמל חיא איפקי דבןר כלל ,חיצע חמים חיא דמיי מדרגית ,לפי חמבער

ממקירית פסאקח זלוים ליקרים ייתר ,דע לתחים ואפקי לש חלפתת חים.
ןא לא חחדבל חזח חיא סיבת חיימסחיריי יחמציקח.

עריונות אשר חמלכים בימים לאח "לפתוריי תא חבעיח באמצעית חתפלת חים אי יביא מים
ממדונית חים ,אכים לאא במשלאות חדליים של פיאזיח ,אשר במקשות לתפל את סחימטפום

חמציק מןות חתעלמות ןמ חחקשר חעמרתכי של חותפעח .כי כיצד יוחזר חחוו חעתיר סוכחף

דכחרש לפמלעים לאח ,אם ימאצ ויסא בלכלן )ורעיינות לייפירתוף עניו זח "עי וחבכת פאליית
חמחירים ביו צרנכים שונים ,אינם אלא חוספת חטא על פש(ע .וביום אשר תוסר לבוסף

חמשוחב חפסכית של חרפת חוק שיומר עהןר,ירבתר כי איו דעייו ביקוש כבלל למים סוכחפים
וחיקרים חאלח ולא ימאצ מח לעשות בחם .איו בזח א-םכו משום ייפיתרוויי כלל וכלל .אלא
נסיוו לחקים קומח נוסתפ בדנםל-לבב ,אשר רק חתמיר את חעבייח במדיח נוספת.
וןמ חצד חשני

-

כאשר תוסר חמשיגח חסכפית של חרפת חוק שימור חעןר ,ואכשר יווצר

בעתדי ביקוש למים מותפלים ברעכם חמלא ,לא יחיח כל קושי ליירצם ולפסקם ,ולא דירש
ושם אמץמ ממלשתי לשם ךכ.

ואר ליום חמישי בשבוע ,חיבלסכו חתייכשא l990 ,ע ,Z2. .חחתייבח ממלשת-ירשלא גחיגית בפני

בגייץ )עבקבות עתירת אזרח  -יששרכ בו חיים -

בתוספת עתירח של משקי עמק חירןד(,

לתקו תןו  60יום תא ייקתונת חמים )חישוב עלות חמים(" ,בואפו שתבתטל חתסירח נחזרכת

שביו חתנmp

לבוי חוחק.

יומת משיחן ומדpם דמי .תיקוו חתונקת כמיחו כחכרזת פסרורטיקח בחתום-זח.

ןא תא חחכרזח רצדי דרע לךג.שים רלממש ,ראיו זח דרב עפוט ולק.
כביית דסר תקיו ,שאינו חוטא ביצי  Mיש אמייו ובחפיכת יש אלייו ,מצריכח תשרמת לב

במשיור חמקצעוי ובמישור חידסומ ,ןא לא רנחיב בךכ .ןא pחישו ח mל ביותר לפי עדתי חוא
במשירר mתפירסית וחחשלהמ.
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עם פתסית לועם ידסר ,שלושטים ם יקרח-שיררמ ,ללא pרחסר-פpררס לש יצתרי שי יאמין .יאן

זה ד"ם רונןנ לאמוי ביחדר ןרתב עלום יישייעדי תרחא ,הרתגל תרחא m

דסםת תרחא .לועם ם

הפשעה צאל שיטלרן כל-יסל ,יכהלו להישג יש מאיין ,תברפסת צדירע סמכרתי לןכ .עלום

נהלשט ברשיררת דעת תעיפה יררת חמרעי טבע רחמרעי שירונר לש מרבן לאמנרטי .ערלם
השמיג רמשיח בשתפ לבב.
השעריים החתמייבים ,רכרכים בשעריים לש דרכי פרנסה ,ברטמעציה לש פתסרת אדחרת,

אברןדב השרעקת דחא ,mסבכבתיררת כריפסת ,ביא-יכלות עמדיה הבחתיםירת רהחזר m

ברת,

בבישרל נמיסכם רפאליר קמרעע ררגמרים ,עיגפרת במשחפה רידלים ,חרסו-רונאצ רחרסו-ואנים
עלת זינpה ,דוער רדוע רונmאר רונוא.ת

ככל שהיר העיררתים לודגים ירתר ,רככל שהשניריים הם חיתיים רדגלוים ירתר ,ןכ יהיר גם

pהשיים וסהבלות דגלוים יררת.
זהו עושי דגיל להתפייסות והלשהמ עם תפיסת-עולם דסיר נהלשט ע"י חועי-שימור .דגול
הפיתוי לערוא  y soן  jnt necessriם  itולחפש פיתלוים דכי לשרמ תא מה שהיה ולהצדיעו.

זה לא יאפר זה קר דיחה רחימרי.
הרבה ןמ הרקשי טבע חמרסו ההשלמה.

נחדמ היה אליו כרמת המשעה היתה לדגה שכפיכה מכלי לכלי ,ךא ימ שהלשים לגרמי כי אין

דהבר כ,ןהשתחרר גלמרי גם מן הצער והמצועה לע כי אין דהבר ןכ,כפי שאןני במצועה על-
ןכ שרניא ילט ףפועל.
גם המצוקות הקשות נה"ל ,תשוככנה ביתר הצלחה ,בחיפוש דרכים מציואתיות ,מתיי הרכת
הבגולית ,אמרש בהבחתטויות ממושסת ,דבכרי הוקסר פוקוס.
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חישיב דיהראלוי לש מיהורת זירמה יגלי מי תהים נתבאי דשה מציאיתיים

זמרו ע.ג,ביתנ ר•

Z

 •1סןוב וציוןם לדנבע
 •Zזברונ יסרגם לקקרע ויפם ,קפהלוהט ללקחואת ,אnתיבסיסרת עוובתיר

חוק דרסי שפותח בניסוי מבעדה והועבר אמוחר יורת לתאני שסח מציג את המהירות
הממוצעת של מי תהום לפי סרכחחה ההאב:
) '(AlוAJ

= KJne

V

בארש  vיתא המיתחת הממועצת של לחקיק נהע לראןר רמחק  A1תחת פמל מפסלים K. Ah
היא הומילרבת ההרדילואתי ר 1\,-היא נהנקרביות הפאקסיבית.

זןמ

המערב im.eו)  (,travelרא יגל המים )(t

החמרשב תסהבךמ על רחק דרסי תכרן ייעי:

t=ne(A1)2/ Uh

חישרבים אלה מרפעלים בירם על מערברת מי תהום המשרתערת על פני עשררת ראמרת

קילרמסרים ,והם חמווים יסבס למדולים הדירלווגיים לוקבלת הלחסרת

תפעוליm

בנרשאי

קבורה ראובת סווח של לוספת ערגניית רא עתישיתית ערליה.
חשיריב ההמירות רהגלי הללו ניחם לעבי משעמות רק בעמרבות מי תהרם היקמימרת שררה לש
כהחות או הכתירת ,ביניהן :המערבת אחידה במדיה מספקת בד שניתן לאתר ראתה עברבי
נקטבירת אפקסיבית עררבי תולבת מייגצים רדמדיים (Z) ,אזרר העהשרה מרדגר היסב )ראינרב

משתער על פני לב טשח המעתבר( (3) ,הפשעות הלבתיס הוטופפרגי וההכבמ הגילואוגי לע ביותי
הזרימה מרבאות בחשברן,

) (4

הזרימה במערבת מתרחשת בתרןר נקברבי )זרימה סנדקים

רמחילרת קרסס עשרייה שלא לציית לחוק

דריס((5) ,

מחסרמים גיארלרגיים רליסרלרגיים בתת

הקרקע דירעים ,רהמשררארת מרפעלרת על תאי זרימה מרכחים בלדב (6) ,הרבהר בי המערבת
מכילה רבף מים ידיח ,רא,לחליפוין ,במרקה לש רעברב סרגי מים שתים זרהר מריביב הקצה
)  (end membersתלקחו

בחשברן(7) ,

בנדק והרכח קירם קשר הדירארלי פעיל בין הקסעים

החרפשיים לקסעים הכלראים של אותה המערבת ,כלרמר ,הרכחה זרימה חרפשית דרד בל

המערתב החנקרת (8) ,הרבהא בחשטן חתקרה האפשרות לש מציתא מים לדרבים טסכגנסיים
)עבירק בלחקים העומקים של נגאי מי תהרם דגולים( (9) ,דבנקה הפאשררת שהמעברת מצרייה

דעיין חתת השפעתם של שניריי אקלים רא שינריים סקסרניים ,ובהתאם דבנקה המשמערת
המחתייתב מןב בבלי הידרבניס חחדירלראי המוחשב.
בל ההנחרת רההתנירת דעליל ניתנרת כיום לדביקה במותית בערזת פרמסרים פיזיקליים,
כימיים ,איזרטרפיים ושיסרת תיראןר במרתרת .בןכ נררצה הפאשררת )רקיים הצרןר הדחרף(

לבצע סקרים רחישובים הדירולוגיים מעדונכים המרשתתים על א() שימרש מיריב כבתרנים

קיימים )החשובים בין הירת בלש התייחסרתם לשלבים בהם המערברת שרבשר פחרת עייי
הדאם(( ,ב)-ו דידמות דחשרת לקלבת תכתים עמנבדרים ,שוילוב דמודית לש פרמסירם דחשים.
המלאבה ראבץ מרובה וישראל נמצאת רכבשא זה באותה סירה עם הראצרת המתדקמרת

לועבם :לרבבן שי צרןר דחוף ןכדעל תא רתסאורט לועהמיק תא הההכב לש עמרבות מי תרהם.
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םלדו גMודיהלורוגי לש האקויפירtכ עהםיייtכ )סיראס עד ייסקייי( צפפוו
ראבלשעב

.שח ,.ש ביתנ ר•
לחםnחק לקרקע וtני ,DתMחיסרבnסי חעבתיד ,חוובתו
תמחת לקאוויפרים חצרנובלים בפצון ישרלא גמלי יטרקןרק )לעןוי' ולעמח מצויים אקיייפרים
עמוקים חמכילים מים מטחים ,ובמקומות ,גז ונפס .מקורם לש חנתתים שבדיינו לגבי

חאקייירפים עחרםקים חאר בחמשופים ופסירם קוודיחי טפנ .ינשם 191

קדיוחים לאבו מפצון

לראב שבע חמפסקים מעדי על עובי חתצורות חשתות תואם דחח וחרןבכ חלילרטוגי .לוגים

גיפראיזיים ,תבובי חנק קודיח ) (DS1ו swab-ונאלזיm

עלגין שבוצוע בתצורות חשרתת בלחק

מן חקידוחים יכולים לפסק גם נתונים על חנקמביות וחדחירות של חתצורות דבנשקו,
ילחחצים ,חלמיחווית וחספמררוטות של חמים בתןכר.

חמייל חגראחדירולוגי חמוצע חמלק תא חציח חופצני לש ישראל )מצפון בלרא ש(עב לנשי
נבאים ,צפיני ומרכזי .בכל ןבא בנידרפ חלוק סיר לסחעיס מתקופות חסריסא ודע חקרסיקין

ליחודית חדירסרסריטרבפי.m

לחיקח זו נעשתח על פי איפיין לילרטיגי לש חתצורית יבגלוית

חתשרועןת חרמנחית .חלחקוח נחייל יpחשרים ברי חיחדיית שחוזמי רנחבנ לע פי קריסריתים
לררדיחויבים וכררדיחייייםם.
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מבנים קרטקיוניים בשלוי היבשת של הלבנט
סונכ יZ,1.
 •1קחר יינכם גאוננים ליארשל ,לת קשננןהנ ,יחפה

•2

חהןג לציליוזיציןת יינכו,ת אןניביסרטת חיפה ,יחפה

החתך הסייסמו-ססרסיגרפי הקרסיקוני בשולי היבשת של דרוס מזרח היס התיכון ,אמופיין
בשלוש יחידות עיקריות הנתחמות על דיי ארבע אי-התאמות חדות המתבסאות בארבעה

מחזירים סייסמיים מובהקים .מחזירים סייסמייס לאה קשורים מראה אברועיס סקסונייס

שחלו בקרס יקוו ובשלישוו הקדום ,הקשורים להעתקים ,לקימוסים ולשקיעות ,וכו לשינויים
נמרצים במשסר סהדינמסולוגי בשולי היבשת .אי-ההתאמות ומנחות זו על גבי זו ,והחפיפה
המרחבית שלהו הביאה לכך שהעוראים האמוחרים יותר פגעו עובצו מדחש גם את הבמנים
הדpומים.

פענוח של נתוני סקר החזרות סייסמי ,שבוצע בשולי היבשת של ישראל ובחלקים מהגאו של
דרום מזרח הים התיבוו ,מראה כי דמרוו היבשת בקרסיקוו היה ממוקם במקביל בקירוב
לשולי היבשת בהווה .במסרגת הפענוח נחובחי מיוחסים התןואים הססרוקסורליים הקדומים
למשרט הסקסוני ששרר אבזור בתקופת המעבר מהיורא המואחר לקרסיקוו הדpום ,משסר
שהיה ברןו בהתרוממות האיזור היבשתי ,בהעתקות נורמליות ובארוזיה נמרצת .המחזור

הסייסמו-ססרסיגרפי ששקע על מישור אי ההתאמה הזה מיוחס לניאוקום .הסדרה
הסדימנסרית הבאה ,המייחסת למרויח הסייסמי-ססרסיגרפי אלביאו  -סורוו ,מראה דמיוו
ססרוקסןרלי לא במילט לסדרה הואנקימית שמתחתיה ,לובר ניתו לנחיח בי הקרסיקוו התיביו
היה פרק זמו של שקס סקסוני יחסי .עדייות לאריזיה של ים דרוד בשבבות המיוחסות
לקרסיקוו הדקום והתיבוו ,באיזורים המצויים ביום בגאר הלבנס מבציעות בי איזןר זה היןוה
סביבת השקעה של ים דרדו לפני הקרסיקוו האמוחר .מספר גאני השקעה התפתחו במקומות
לואןר חלקו העמוק יותר של הדמרוו ,וייתבו בי האגנים האלה קשורים להעתק הסתספורמי
אפשרי ,שעבר לואןר בסיס מדרוו היבשת .תוואי ההשקעה בקרסיקור הקדוס והתיביו לא
נמשבו בקרסיקוו המואחר ובלשישוו ,לרמות ששלוי הישבת הקרסיקוניים והלשישוניים
ממוקמים בסמיונת זה לזה.

אי-ההתאמה הסייסמו-ססרסיגרפית המיוחסת לראשית הסנוו מראה שקיעה נמרצת
והצסברות ניברת של סדימנסים אביזור הגאו הימי ,תהלדי סקסוני שהתרחש דב דבב עם עם
הקימוס לש הקשת הסירית .ההתרחשות הבו-זמנית של הווצרות גאו שקעיה אוקינאי ,הברןו
במאמצים סקסוניים של מתיחה ,והתפתחות סדרת קימוסים ביבשה ,התפתחות הברובה
במשסר סקסוני של לחיצה ,איננה מובנת אמליה .עם זאת ,ייתבר בי היה קיים קשר סקסוני
ביו שקיעת הגאו הימי של הלבנס לביו תהליבי ההפחתה האוקיאנית שפקדו את דריס
אנסוליה בנסוו מדח ,יקשר בין קיסוסי הקשת הסורית ןתחילת ההתנגשות הסקסונית ביו
לחיח עהרבי ומזרח נאסוליה וגסבן אמךדי .בו-זמנית סקסונית זו לש הנתגשות ןפהחתה יבילה
להסביר גם את הבו-זמניות של העמקת הגאו הימי והווצרות דסרת הקימוסים ביבשה
באזורונ .נתוני הסקר סהייספי מראים גם בו בי במניס אדחים שהיו קיימים בקרסיקיי

הקדום בערו תהליבים של פעילות ססרוקסולית נוספת בקרסיקוו המואחר ,אולם תוואים
ססרוקסורליים שיסתייס ביו שתי דסרות נבמים אלה לא נמצאו.
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טרסות ימיות טבועות מלו צםוו ישראל :עדויות לישנויים במםלסי הים
בומרח יהם תחיכוי

סונכ י ,Z,1.אכלבפ דגנ

•1

קחר יינבס גאוםtכי לילוחש ,לת י"'וסתנ ,יחחפ

ג וחהג לציליוויציתו יינבו,ת אוניביסרטת חיפה ,יחפה

.נהםקלחה לדםעיס אגלווגייס ,אחתיבסריטה לש ינבין ,אונורו ,יינבן ,אהר"ב
תצפיית במדף היבשת העמיק מערבה לחיפה אירתי מספר טסרית סלעיית בעימקי מים של

 120 - 100מ.י הטרסית איתרי לראשינה עייי י .עיטם בסקר באמצעית חתכים יסיסמיים

דרדוים ,לוחאר מבן הן נרסקי גם באמצעית וסראנ סירק-צד נאליגי .באביב  1989י 199O -ביצעי
סקרים ראשתיים בעזרת רבב תת-ימי נהשלט מרחיק ) ,(ROVנהישא מצלמית יידיוא יפילם,

באיזיר הטרסית .התצפיית הראשתיית האלה מרואת בי הטסרית מתנשאית מספר מטרים

מעל סביבתן הקריבה ,הי בעלית מדרין תליל בגאפן המערבי ידמרין מתין בגאפן המזרחי.
בחלקן הלתול הן מרצפות בצדמה בלינבית קשה ,לאיה צמדוים שפע לש בלעי חיים ,שנהפיצים
בהם הם נכראה ספיגים .במקימית בהם המדרון מתון מביסית הטרסית בדסימנטים רבים

ובלתי מליבדים .במחשיפים התלילים ניתן לרואת בי עיבי הצמדה הביוגנית היא 1 - 2

מ,י

ובמקימית ספירים ניתן ףא להבחין ,לפי תיואי שיכיב שתי וערב אופינייים ,כי סלע התשתית
של הטרסית הטביעית היא אאיליאניט )בירבר( .במספר מחשופים נמצהא שבכה של קיקינה

סיסבב הצדמה הביוגנית ,נבויה משברי קינכיות ,כנראה לש דצפות ושלבולים לש מים דרדוים,
שכמותם לא נצפי בסביבה נהוכחית לש הטרוסת הטביעית .הן האואליאניט והן הקוקינה

מבציעים על בד שבתקיפה של מפלס ים דרדו ,קריב לדואי בתקופת הפלייסטוקן המואחר,
הטרסה הממוקמת בהווה במדף היבשת התחתין נמצאה אז באיזור החופי .מאחר

והאואלינאיט מוכר היטב מאיזור החוף הנוכחי ,ודיוע כי היא נוצר בתהליכי הסתלעות של
דיוגות חול חופיות ,מיצע כי הטרסות המצויות על מדף היבשת העמוק מציינות את מיקימו

של קי החוף בזןמ הרגסריה הימית פבלייסטוקן הואמחר.
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פלאיאימגנסיית לש לסעים מגמסיים בתר תמנע :משמעייית קטסינוית

קונבי ש.ג ,ריו ח,2.יבננ,ןובנ JI

ג

ג

,סויסם א.

.ג קלחaחה ,ו »"'tאnתיב-יסו עחבתיל ,יורתי-י
 •1הבtניי לם",יי פבס יגיאייפחקיס,לוfיIיי
 •3םחבוי הגיאלויגי ,יורלשיס
{;;'

.~.

.

,.,.

:ב}

;t1l:

'l

האפליואגמנסיית לש לסעי הדחמר הדרדוים חבר תנמע )oזבPro (29.8ON ; 34.9רה בשיליב
שיסית פינרליגיית ילאפיואפגנסיית .גיל הסלעים ,השייבים לתשתית היבשתית שנירצה

אבירעו הפאן-רפאינקי ,היא פרי Pבםריים עליין .העלסים שנדגפי בהר תפנע סללים בגרי,

יידשייא )בגרי לביי ,רפדי ,בבצע ירי ~,Pנוםזדוייייס ,לאיל pתגיסP ,יייץ-ומנזדוייריס 'יייPים
לש nנאיס ,ריכויס mלריס.

~לב הלסעים בשקחרי נצפר תרפעית ב~ח יהחלפה בפילרנים עחי'Pיים )ליסרחית ,סריציס,

ב~.ס סררפנס~~ים הבמנסי1ז ~צפו גם בן יסםג,נ~פה רגדירל }שד~ישם דחשים.
יצגם לחול

•

•

~

fו

'OitI

לאסרציה לש תחומצות ורבל-סיינטום לחתפווצת דרפנות לש רבזל ושל סטיניים ,תיצתא

חיפוצן של נגםסיס-יטנטי טבפפוטררית נפרסת » (.200 o -ZSOoC
·דביי Pים השינים יבמתרודיוריס ניבחית פארות

הדירסי-m

תאגיס כויפיניס .פזאית לאה

..

נומבי.תיחגגומם ל-
ציות של מנירלים מילק נלח עם פים ~רטרפםרות
.
·.ונרצית בריא. P
 400 o C-ZOOocרערב התאגיס דהדירצחו יהופד להפסיס(.

•

הפסיס ומפעי במנירל מיבשי דבייPים השונים .הפיטס רבצר פחיפוצן במנסיס טברפמסירות
נמרסת וא דמהרדיציה לש תאגיס.

• בגישי ןפס בומנודוייריס ומחלפים לע דיי תחמיצות בחל-יטסנירם .גדירל של פסן פישני
אריירלרג עיפומ לע שויל ואתם הישיבגם.

•
•

ברבגו ומפיעים בגישי נגםסיס ראםיברם בןרת סרפניטן -תיירצ הלחפה של ילואבין.

ב nדשייא בגישי הנגמסיס Pנסרפורפיים ושייי מדמים )להדבלי פצירתם רבגבי שפפרב צרנר
nחדשייא(.

•

אפזית סמוסית גבין ראביס ילpציי +Dנגמסיום Pרבתס נפיוצת רענpרים עזירים ובפליוי של
חללים אי-רובלריים בבל דחייPים השתים .תיעפה זר מעדיה על בעמר תמיסרת לסבעים.

נ tיתן'""·""" ייייOO~) M " ' " -ו דיי (IIם'וDב תפמ,.,.
מסt tI'Aזnג ח» יייי ןום Dרח .מםח
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נמצוא מסרפ כייתי מיגונס ואפניייס :ב"1שייא ,במינזדוייריס ,דבייקים יבקיירץ-ומנזדוייריס

חיכיןר חממיצע  35~141°ררבגב ידבייקיס

דהלורייטיס היא נמאצ גס כ.Overprint -

הכייין

חזח דימח לכייין חקיים באיזיר מחמייקן דע קריב לחייח .דבייקיס נמצא רכיב ניסף עם
אינקלצנייח שרטחח שמעהדי לע חייירצית המירנגס אבזייר חמשיתי .ממאצ זח תיאס תא ואפי
הבליח שיצרח את חפנפליין עס תיס תהליכי החיווצרית של חמסיב חערבי-ניבי וגס את
חשיחזירים כשעשי בחבתסס על מסמניס פלאיאיאקלימייס יפלאיאי-בייגירארגפייס מציי

חמיסב חרעבי-ונבי וסבף קירפחרבמיי~ חתלית הקרבמייס תבחיס חמשיתי.
מכל נהתתים שחיבצי ונעבת חסמקנח שכיייני חמיגניס חדימיס לכייין חניכיח נירצי עקב
שיונייס במילרניס חמגנסייס .עיקר השנייייס הללי חיא חימוצן יחדירציח -תיתאצ גתובח בין

תמיסית חמית למינרלים מכילי ברזל בכלל ימינרליס מגנסייס בפרס .חפעילית
חחרדייתרמלית יכלח לחתרחש אכן רק לפני חאיריזיח שרגמח לחישפת עלסי חתשתית יבזןמ

יכשיין חמינגיס חיח דומח לכייין נהכוחי ,בלימר במייקן ,בתחילת פעלייתי לש קבע יס חמלח.
כייין  mקלינציח לפצון שלול אפשרות ריסציח של הר תנמע סביב ציר אנכי לאחר חיייצרית

חמיגניס חכימי במייקן .איפקיית שרדיי הסדינמסיס הקבמרייס על חר תמנע שיללת גס
רוסציח סביב ציר ואפקי.

מחקר זה מבצעי על חאפשחת של חייירצית מינגיס ראמחר בתחליכי לאסרציח כימית סכיבח

אפשרית לפיזור חגדלו של הקסביס המגנסייס שחישבי מכיווני מיגניס נשדדמי עלסביס מסיף
חפריקמברריס באפריקח .יש לחרעוי מדחש את נהתוניס הלאפיאיגמנסייס חללי ולדוא את
זןמ חמיגנוס דכי לחפיק מהם תא חנקסמות חנכותת.

S,םeC:IiOזeIiC field diווagונו  ofםEqua1 Ma pojectio

able.ו ומ :ferת sזumbeא נmם.aז eous rocks ofMountםi g
eIaCeOUS direcIion,זotes Lower CמEmpty symbol de
•iooוecנSem field diכחOteS thc Pמ deשS
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טהלבבסמתמ

עלסגכ
 .1רבגן

גכינ~יtכ גכגנטייtכ

ביווו

חעחת

כגםסיס ,וכימיס

303156

מכגםסיס צותר

מבבסיס ,אבתיס,

353/48
 4Zו3S6

סיסי-ממסיס ,ממסיס ,מבבסיס

343/14

במבסיס ,סיסן-ממסיס,

003/36

לאסרצימ ,מזןמ לא
.עזוי
רארפרבניס חכוני.

.Z
.3

יידשייא

תמידוזיירס

מנגסיס

מירנלים במבסיים
ומלחיפם ,מיטרנב ונחני.

סיןט-ממסיס

 .4לא pלי נרגיס

עכ Oלבןי ,ריכיי ונחני.

מיןנגס לא יציב,

וויכן דימח לpטרקיןר
uרחתן·

.s

ידיPים דנאזיסים

מירנלים נגמסיים
ומחלפים ,מיבונס

ממסיס ,גתאיס

P

ונחני+כריב רפי רבמי.

 .6דייPים ירתטוים

מגבסיס ,גאתיס ,ממסיס

oo5/4Z

במבסיס ,סיסן-ממסיס

360/4Z

מירנלים במביטים
ומחלפים ,מיןנגס

P

ונחני+כריב ירפ ירבם.

P .7

יןרץ-תםזידוןריס

מכיל ןגנם

מלרניים נגמסיים
ומלחפים ,מיגובס
וניחנ.

 .8דיקי דרלוייט זמרחי
רתא

-1

במכסיס ,סיןט-כגםסיס,

356138

מלרניים כגםסיים

ומלחפים ,מיןנגס

גאתיס

וניחנ.

 .9דיי Pדןלריסי מרזחי

תאר " Z

במכסיס ,סיסן-כגםסיס,

318100

מלרניים כגםסיים
ומלחיפם ,יםרנגס

גאתיס

ודnם ל pרבםיןם,
רארפרבניס חכוני.

-82-

עהרבת תורימ הזרחו בתרנכ ומעקב אחר מדית המיזחור של תפסופט עבזרת
אזיוטופים יציבים לש חמןצ
לקרם ד ,.קלורוני ,.י בץ .א

החםלקה לגיאלווגיה ,האתיבסריהס העבירת ,יורלשיס
מזה מסרפ שנים מהייים רתרמי הזרחן בכרנת ימיית מיחזירי ןגאב רגתא לחיקרי הגאם .זתא

בלש יסנמים דמאיגים של עליה ברפיחת האצה דהנייפלגלטית  Peridinium Cinetumבחיישי
החורף הואמחרים ובשל היותה ,כלכ רנההא ,תלוית זרחן .לרמות טיפלוים שונים בשעשי ןגאב

נהיקוז ע"מ להקטין את כמות הזרחן הגמיעה לכרנת נצפתה עלייה בריכוזי הזרחן בגאם

בעשרים השנים האחרונות .בלש הטרנספורמציות הכימיות שעורב הזרחן כיון מוסמ F04-3
קשה להרעיי האם קיים זיהום זרנחי ואם ןכ מהו.לצוךר מןת תשוחב לשלאה זו נעשה שימוש

בהרבכ האיוזטופי לש החמצן בפופסאט  ,S180(PO.Jלןלה  .Spיחס זה יציב מדרא

בתרכיבות

אאנורגניות פשוטות בטמפרטורות נמוכות ,ואליו בראקציות ביולוגיות מזורזות אנזימים קיים

שיחלוף איזןטופי מהיר של החמצנים הנמיאים את היחס הנ"ל לשוןי משקל עם היחס
האיזוטןיפ לש המים.

סדימנטים ממספר תחנןת בכנרת ובידרן נדגמו

בעזרת rapsו  Sedimentו,Box correr-

הופדרן

ללשושה דבלי רברב ,רבעו מיצוי לסקטיבי של פוספאט והוכנו לאנליזה איזוטופית.

רתומת הפופסאט הבזלתי תמיי הפוספאט הכללי נקבעה בחישובי מאזן חומר .מהצגת נתוני

Sp

עלומת ]) 1[Pכאשר ] [Pהוא ריכוז הזרחן בסדימנט( ניתן ללמיי אם ההרבכ האיזןטופי של

הפוסאפט איונ נועב מעירבוב של שני מרכיבי קהצ.
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סיבונים פוטנצילאיים לקעקר לוימ תהום בתצואה חםקשייה בימם לםייחם
ולדנ גcג  IץירגונJ ,כZ

 •1חםןוכ קלניקר יםים ,נםלח חpחננר לקחהאי
.נ דפניי חסביבח קחור אtונגריח ,םויב יוןםצ לדםני

חמסחור במים פשירים לשחPית גדילוים חלקאיים חאיץ תא רהתבח חישומש במים מליחים.
מח Pרנו

דבP

חצטרבות מלחים כתוצתא מחשPייח במים שפירים ומליחים בשני טיפושי

PרעO ,pל חולי וoל יסרחתי וחרשוח ואתם לpרעpות רבר.

לרחא חpשייח במי ומבלי ,ריחכי רתכתו,לכודיר לןסןאפט חגעיו עלכרים ימריבים לש 200 ,400

ר 13O -מא,Pל" בחתאמח ,בעומ  pשל  1Sמי רירתר .ערכים לאו חם פי  Zעד 4

רפבופלי שןרמ בלתי עמרדב.
 4S ,60ו 18-מא"Pל בערמ p

יותר אמשר

הירכוזים המיסpלמיים לואתם לתים לpרpע לש יסרחתי חיר
שעד  Sמ.י הפררפיל החולי מאופיו בחדירה

עלרמ p

רב יותר

רהצטרבות דגולה יותר של למחים לערתמ הרפרפלי החרשיתי.

לחאר השPייה במןש  11כשים במים מליחים וטפולי יטוב סבגב הגיעו ריסזי הירנים נתרו,
כלורדי סרולאפט בפרופיל הלש החריסתי המעודב עלרכים מריבים של  ZO ,10ו 60-מאייpל,

בהאתמה ,שהם פי  4,10ו4O -

יורת משאר פבררפיל ברר שמךו .לכ המלחים פסאנשר )כתרהאצ

גמשם ,השPיה רחמשת סבג( הצטברו בשלושת המטרים העליונים.

נכסהות הצפריות בממשP

ההשPיה נהייל הו:

.1

ירדיח בצומח וביבלו.

.z

צמצום ההשפעה של סבג כמטייב Pקרע הדוות להצטברות • N~4

 .3בהיות נגנמוו הבצאעי עתיPרי ברטנפסורט לש מלחים פבררפליים pדבכשו ,הוא מיחש תא

ידח  mהמים ועלומp
 .4המים המתנPזים המאזור הבלתי רורי והמזעים תא מי התהרם ,מכילים נתרו וביPררבנט
כיונים רבכן דגלה תככס רתכתוו שאכר המים נשכאים לשומש רחרז•
רב יירת ךותב האזור הבלתי רווי לומי וחתהם.
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לדומ עריתי זלירתמ יפ וחתהם ביווקאיטד עבדת בגנב
םיסנ cו ,.ביתנ ר.

תלחנכקת לקרקי ויננם ,נוMחיסרבסית היביית ,רחובות
בחורת דבעת היא היחדיה לסחעית לעהיתה מתחת למקורות זיהום פונטציאלים המצויים
בצפון-מרעב בגכח ורמכוז .דע כה לא לנדמה ההדירוגילואוגיה וא ההרדיוכימיה של האקווידרט

המצוי בסלעי חבורה זו משום שכמויות המים ןב איןנ דגולות ,ואיכותם ופלסת ואתם ברוב
המקרים לשמוש כמי שתייה .קסרי התשתית לפרוייקטים נבבג הצפוני כחיחו כי הצירוף של

אקלים יבש עם לסעי כיסוי עבלי מוליכות נמוכה ,דיים כדי למנוע נדדית מומסים אל מי
החתום הזאוריים.

במןלח העבדוה ואתרו כל הבראות אשר דחרו את אקוויטדר עבדת בנבג הצפוני והמרכזי.
בעשרים ואחת בראות מתוכן נוטרו דמי חדוש

וחמצן מומס .שלש עשרה מZl -

מפלסים,pH ,

מלויכות חשמלית ,טמפרטורה

בראות אלה נדגמו לנאליזה כימית ואיזוטופית למאה.

בסהתךמ על ) (1ונכחות רטיטיום במי התהום רבוב הבראות (Z) ,איבדוי מטחן במהךל קדיחת
קדיוחי מחקר אבזור רמת חובב (3) ,דסקים ושברים שנצפו בבלעיני קדיוח וחמשופים בבחורת
השקעות גסב ,קלציט ותחמוצות ברזל שנמאצו בחלקם הדגול של דסקים אלו ו-

עדבת(4 ) ,
) (Sקבצ דחירת

המזהמים לא מי התהום ,ניןת להסיק כי מי התהום בpאוויטדר בעדת אינם

פוסיליים כפי שהוצע ברבע ,והם זורמים במהירות רבה בתוךו שבור דסווק .השיטות בעזרתן

נודדמ דע חכ רעכים נמוכים לש דחירות ומלויוכת הדירלואית אןני מיאתמות לתוךו זה ,ולפיכד,
ממצאיהן אינם מאתרים כהלכה את זרימת מי התהום באקוויטדר .ההטרוגניות המרחבית
בפרמטרים הכימיים והאיזוטופיים נובעת ,כנראה ,מן העובדה שזרימת מי התהום איננה

בהכרח דןר התוךו הנקבובי הקרטוני )שמוליכותו נמוכה ביותר( ,לאא דןר שברים ,סדקים
ותעלות המסה ,המפאשרים נתיבי הסעה מעודפים בעלי מהירויות לא אחדיות במרחב .פירוס

הפרמטרים הכימיים והאיזוטופיים אינו תומן בקיומם של אזורי הזנה ראשיים במעלה
הזרימה בpאןןיטדר .לאוןר נתיבי ההעסה האפשריים אותם מכתיב מפל העומד אין נצפית
עליה בבלי המים וא רביכוז מלחיהם .רנאה כי כל שטחי המחשופים מהווים אזורי העשרה
פונטציאליים כאשר מי הגשם והרגנ חדורים אל מי התהום במהירות רבה דרד סדקים
ושרבים סבלע.
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זיהום מי תהום בקאוויפירם הראשיים של ישראל
ביתנ ו.

חפלחקח לקרקני ןפםי ,אחנויבסריסח חניבירת ,חרןבm
בצד המסחור החומר במים בשתניים האחרתות ,העביה המרכזית העודמת בפני משק המים

היא חדהדרררת הנמשכת רהולכת באיכות מי התmם .תכולת המורדיים הממוצעת במי

אקוויפר החוף עלתה ב ZS-הנשים חאחחרנת מ 100-נמ"ל לכ 1SS-במ"ל ,בממוצע )כאשר ZSO

rrגםל הוא הריכוז המירבי למי שתיה( .שאיבת יתר ממושכת באקוויפר גרםה להמלחה זו
בקצב של  3-9גמ"ל לשנה .תכולת החנקות במי הארpריפר חמשמשת אמת מדיה לרמת
הזיmם לש מי התהום לופארשות השיומש הבם כמי שתיה הולפכה אבוהת תקופה מrr ZS-גםל
(.לםג rrקבצ

ל 50-במ"ל ו;רתר )התוכלה המירבית הומתרת לש חנקות במי שתיה היא 90
עליית הניטרטים בחלק הצפוני לש ןגא החוף ודנררם מזרחו נע בין  1-5מ"ג לשנח .סקר של
ת  rrnל מבצעי כי חתת המךש מטשר ההפקה רנהכחי ,ישרתקר דע  450, Z010קדיוחים אבקרריפר
השובאים ידחיר כ 100-מלמק"ש )מתןר כמרת שנתית תמדחשת לש ZZO

מלמ rrpש( בגלל עלייה

של ריוכזי הכלורדי רהנחקות במימיהם .לחשקייה בקולחים שומבים אבזרר החרף ,דצב זיהום

ממקרררת תעשייתיים הופעלים עמל האקוריפר ,השלכרת קשרת רנהגערת לזיהרם מימיר על ידי
חרמר אור Dי רמתכרת דבכרת .זיהרם פאשרי זה יאוננ דבנק כלל ואבפן שיתטי במי

האקוריפר,

לופיכד אין בדיי נציבות חמים כל הערכה על דמת הנזק שגנרם דע כה ממקור זה ,או צפי
לעתדי .נהיצלו המופרז של מי הקאוריפר איננו מאפשר שטיפה טבעית הימה לש המלחים

והמזהמים המצטברים pאברריפר.
איכרת מי התחום באקווירפ חחר בגרהה מזר שבארpויפר החוף -%ו  9Oממימיו באיכות של מי

שתיה .עם זאת ,קבצי הזרימה המהירים לש מימיו לאוןו שרבים ,סדקים ותעלות הסמה
קסרטיות הופכים אותו לרגיש במירחד למקורות זיהרם .שאיבת יתר עלרלה לגרום גם
אברpויפר זה לדחירת מי ים מלוחים ממערב ,והתפשטותם לש לאו ברבחי הקאווירפ גם היא

עללוה להיות מהירה ביותר .ממצאים חדשים מורים כי ישנה אפשרות של דחירת תמלחות
לאקוויפר גם מאקוויפרים עמוקים יותר שמתחת לו ,אולם חקשר בין קצבי דהליפה מתחת
לבין מפליס מי התחום באקוויפר אנינו ברור .דע כה לא הובדרו מחשופיו הנרחבים של
הורpאפיר כשחרמת מים לעיהן אין לפארש עפילות מזהתמ וסמג משהו.א
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תונכס אפשוירת ונתנמתו ןםיםוח יונ תהוחם סיבב תוכר וחבב

ביתני.

חלחונחק לקרקע וםםיca ,וותיסרבחסי חע,תירב חרובm
מי התהרם אבקרוידרט דנעת נשדגמי בקדירחי נהיסרר המוםקמים בתאר הראצי לסיופל

בספלות הרעליה שרבתמ חרבב רבקדיוחי מחקר רבירסס סוםכים מכליים מזהמים רבים .על

סןמ קישרלים הרדילורגיים רהכחדיימיים ביןת ליסחק כי מי התוהם זאברו רתמ חרבב ביזתים

דמליתפ יכפשם ,ףסונב להזהנ הסבעית לש מי גשם ררגב .חאמר רמי m

הרם בpאררידרט דנעת

זרומים במיהחת רבה בותןו שבור רדסרק יש חשש שהמזהמים יבשרא לא בעמר לבגרלרת
רמת חרבב .כירןר הזירהמ העקייר אבזרר רמת חרבב הרא בכיורן הזרימה הרגירבלית לש מי

ההתרם אבקררירטד תדבע -

מזמרח לרעמב ,לביררן מישרו הרחף .בטשח ביבר במערבר לש בגנה

נוםחת מעל סלעי בחררת דבעת חבררת בררכר המבילה תא אקוריפר החרף .מי התהרם

)רהמרסמים שבהם( תמבזקים רנכאה אםקררידרט דבעת לאקררפיר החרף ממזרח לרצתעו עזה.
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קבלת מודלים גיאלווגיים תלת-מימדיים מנתונים סייסמיים דו-מימדיים
סוןיו ,.ו קדיי ש.

המבןו למחקיי נפס וגיאופיסיקה ,חלוןו
חאת ההבגלות של עיובד סיסימי קונבנציתלי טבעת מעהודבה שהמהירויות האינטרווליות
התמקבלות דמויקות ןא ורק בעור לדוונים דו-מידמיים.
בבעןדה זאת אונ רמאים שניתן לשחזר מדול תלת-מימדי )המירויןת אינטרןןליןת ןמיקום
אןפקים( מתון רשת קוים סייסמיים דן-מימדיים .חתלדי קבלת הומלד מחתלק לשלבים
הבאים ובער כל ואפק:
(א זהיןי זמני הההעג  t 0מהואפק תמןו חכתי aCkז Sופית מפת זןמ.

ב( חישןב רפמטרי הקרן לפי שיטת ורפ.פ לגצניסקי.

ג( עהרכה תלת-מידמית לש מהירןת אניטרוןלית.
ד( פית מפת עןמק.
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 CIן Naביפ עמניתו )תצתרו שקרו ,ירח יהחדו(

".וינס""חלחםקח גלילואוגיח ,חתMייסובחס עחביי,ת חילשיtנ
בסמתרג החמקר וכחnכי דבנק הבכרם הכימי לש מי מעינות נnועבים מתןו לסעי תצורת
שורק בהרי יהדוה .התצורה נבויה עביקרה לסעי דלוומיט וגיר לרסוגין עם מעט יחדיות

וnייראו.ת העמתוני npנשח הם עןי n,נד Pעין ומ,אצ עין יבם m

עוןי טסף.

המים הם בעלי מליחות ) ('lDSשל אמות מילירגמים בליטר ויחס  Na/C1בתחום •0.6-0.8

לעותמ זתא מי הגשם המזניים תא המעניות אבזרו ,לפי נחתות עבגת רם טסוף ,הם עבלי יסח
 Na/C1לש  ,0.86דחימה לזה של מי ים .כלירמ :מי המעוכית רמאים עדוף ב-

Na

a

אי מסחור ב-

בעשרית חאוזים בהשייאה למי הגשם.

בבעדוה נnוכחית מוצע מבננין המסביר את ההדבלים ביסח Na/C1

בין מי בכחעיות בלין מי

הגםש .הבנםרכן כמססר על חתלדי לש הסמה-השעקה הרתמחש בעלסי התוצרה לדכקןמ:

נא( המסה -מי הגשם במהךל זרימתם בסלע ממיסים קלציט ןדילימיט ימתעשרים

ברמכיבים ca

 Mg,ו .HC03 -תרןמתם למים נעשית פע"י היסחים שבנייהם עלסב .ידח עם

הידוסית הראשיים תנרמים למים מן הלסע גם סידורת קררט ,ביניהם ה Na -שתררמתר
יחסית נמרכה ןיחא נעשתי ע"פי יחסח  (NaICa)sשלסבע שהרא ךרע נמןו דאמ.

נב( השעקה -בבלש זה משPיעים המים pלציט משני בחללים ועבררPים שלסבע .לpציט זה
מכיל כיסדוית קורט בין השאר גם  Naו .Mg -היות דורלימיט לא ניצר בשלב זה,
מתעשרים המים ב Mg -רככל שלשב ההסמה-השPעה נרמץ ירתר ההעשרה ב Mg -דבןלה
יררת רהיחסים  Ca/Mgר ~ -ערלים .יראצ שרןב ה Mg -שבמי המעינרת מpררן בסלע.

לא כן המצב לבבי  Naשבמים :ררב הNa -

שבמי המעינית מקררי במי הגשם בשעה

שתררמת הלסע כמעט זניחה.

הסחמיר ב Na -במי המעירכת נירצ כשאר כמרת ה Na -שבPלציט המשני דבילה יררת מכמרת
ה Na -כשתרמה למים ע"י הלסע .במילים חארית,

סילרP

ה Na -מן המים ע"י השקעתר

בPלציט מכשי נעשה לפי היסח  (NaICa)wשבמים ,שהיא עךר בברה בהרחב חבשריאה

לeas -ו (N)aרתנשם ןמ עלסה למים.
חיזרק לסנגנרו זה אפשר לרארת כקררלציה ההפיכה ה Pיסת ביו  Na/C1לביו  Mg,Oבמים
קחנחרים.
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המפה סהיסיימת לש תת להוח סיני
לסןומ ע.ג ,והפשרסס .א,2גפרונלק צ.ג,ןור ח2.
 •1המלחקה לגיאלווגיה ,אהוניבסריסה העבירת ,ירולשים
 •2המכןו למקחיר נפס וגיאופיקיסה ,חלווו
באזור ארץ ישרלא ארעו עבבר רעדיות דאמה הרסניות רבות אשר

מקורו ,כפי הדיוע

ממחקרים קרומים ,גבמלות תת להוח סניי עם פאריקה ,ערב ואנטוליה .לראשונה תוצג כוא
תמונה מערוכנת של הטקטתיקה העכשוית לאוןר בגולות תת להוח כפי שמתקבלת נמיתוח
שיטתי ומקיף של כ 300-רעדיות דאמה בגמניטודה  MI >4אשר נרשמו מתחילת המאה
הנוכחית .הרשימה מבתססת על מספר קטלוגים קרומים אשר בהכנתם השקיעו עורכיהם
עמל רב .להלו דאוו במקסנות עהיקריות:

.1

שלמות הקטלוג :בתחילת המאה נקלטו מעט רעידות חלשות יאזורים מרוחקים

מהיסיסמוגרפים ,כגוו מפרץ אילת ווסאץ ,רנאו שקטים .עם השיפור בכמות התנחות,

פיזורו ורגישותו,נעשה הרישום שלם לבגי כל האזור בעור MI >4
תדירות הארועים למגניטרוה שלהם עולה כי בתחום MI >4.7
והשיפוע ,b-value ,הוא  .0.9התחום נהמו,ך בו השיפוע קטו,

וףא פחות .מדביקת יסח
>  5.7המיתאם לינאר,י

מצייו את גבול שלמות
הקטלוג ואילו החתום הבגיה ,מ המיתאם גרוע ,נועב ממיעוט הואעוים החזקים ומשיטות
שוטת בקביעת הבמניטרוה לשהם.

.2

השגיאה באיכוו :ידיעת גרול השגיאה מאפשרת לקשר ביו מוקדי הארועים למקורם
הטקטוני תןר הדגרת אי הורוואת הכרוכה בכך .השגיהא המצופרת למודק הולכת וקנטה

עם השיפור במיכשור יבשיטות עידמ הנתינים ,ואלום חישוב דמויק לשה לכל ראוע בנפדר
הינו תהליך ארןר .לכן ,משיקילים מעשיים ,הערכנו את הדיוק המיטבי האפשרי לאיכון
ערדיות הדאמה )להוציא מקרים בדדוים ,בהם ניתן על סןמ דע-ויות אנושיות וממצאים

אגילוגיים דלייק ייתר( כ  ,o.f -+ ,1° + -י  0.1°+-מעלת ריחב ,דע  ,1975,1955ודע היום
בהתאמה.

 .3המפה סחייסמית :בגילית תת להיח הם המקור לרוב הערדיות אבזיר .הואועים משתערים
כרציעית ריבח לאיןר הבגילית ימקורו כרנאה בעמררת שרלי הליח הנילייים לבגיל עצמו.
חלקי הדרימי של תת הלוח נראה שקט להוציא ואועים מדדים ,מאדי,ך מקו הכרמל
וצפינה ניכרת פעילות מפיזרת בתוך תת הלוח .חשיב לציין מספר ' ' seismic gapSכמי
למלש בערבה ,בית שוא,בקשת הקפריסאית וערו ,וואלם משעמmם לא רבורה דעייו.

.4

ארפי האררעים :ררב הואעוים מרפיעים כבדדוים ,רארלם רנשמית גם ערדיות מקדימות

לראעו המרכזי

) presbocksאבילת 12185 ,למש(ל וא ואמחחת לו )  aftersbocksדשברוא,
ומפיע טשף לש הרבה ערדיות )  swannבמפרץ אלית (1-2183 ,אר צמד

 .(3/69לעיתים
) doubletבונבלן (. 3/56 ,יכרע  b-valueחושמ ללא הואעוים המדקימים והואמחרים ובגלי
התחום הלניראי בלדב .נמאצ כי  1>=0.8בטרנספורם ים המלח )כפי שבכר נמצא בעבר(
עברו שבקשת

.s

הקפריסאית • •b=O•95

סימם :עידמ שיטתי לש הערראים המשעמותיים ,שעראו בהאמ נהוכחית אבזור תת הלוח
סניי מציג תא תמתת טקטתיקת להוחות המקומית במילבגת השגיאה המוצרפת למידק.
המעוות ביו להיחות איט מצטמצם רק לגבולותיהם לאא תמפזר גם ללושיהם .הפעילות
היססימית בפציו תת להיח שהת רדבמימי וזה מבציע ואלי ,לע שתי בתתכותיהם המנכיות
לש נשי לחקים לאי.
כלכל התמינה הסייסמוטקטונית תיאמת תא הדיוע לט על תת הליח מתחומי מחקר
גיאלריגיים שתים ,וואלם היא דמגישה תא המורבכית שתבלחיכים הלמווים את הונתעה
-90הייסחת ביו לחוmת זאבךןרני.

גיאובימיה של אזיווטפים יציבים בזאור המגע לש דיקיים עם אבני חלו של
צתותר אינמר ,מתכש רמןו ,ישלאר

סרפ .נס,2.ג ,ןוליא cו , Z.תולוקי י.ג
האתיטיסרבה הניביות ,יורלשים

•1
 •2הסבןו הגיאלווגי ,ירולשים

הרבכ איזוסיפים יציבים ארש נדדמי במרנילים ואסיגנים שהידרפי אונזירי עגמ לש דייקים עם

באני חול של תצירת אניומ,מציגים סהסיריה ידנגאסית רמרבבת .קיירץ ,קאלויניט יקלציס
הידרפו דםיגראונת שאר נלקחי אונזיר הגמע יהאלה ממרנ לתךו נבאי החלו.
הסדרה הפרגנסית כפי שנלמדה מבדיקית פסרוגרפיות היא :קיירץ אוסיגני נוצר ראשון,
בעקבותיו שקעי קאוליניט ,איליס/סמקסיס ילבסיף קלציס .ההרבכ האיזוסופי לש חמצן

בקיורץ דוטילט הוא

w= 11-12%0

~ ~18עבדו שהרםכ האיזוסויפ לש קוורץ ואסינבי הוא

• ~ 180sMOW = 13 ~200/00
הרעכים

הבגוהים ביורת (15-2O%d

נדדמי באזיר הגמע ומבצעיים על ןכ שהקיירץ רנוצ קריב

דאמ לזןמ דחירת דהייק ,באנתים של יחס מים/סעל נמךו מדרא יסמרפסורה של

כ .250-300oC -ההרבב האיזוסיפי של קאוליניס אבזור הגמע היא ~180smow = 12.7-16.7%0
בעדו שרחוק מהמגע הרבבי האיזוסופי הממוצע הוא  .16-22%0נתתים אלה מצביעים על כך
שהקאוליניס באזור הגמע ניצר גם הוא בסמפרסורות גביהית יחסית ,יתכן בתנאים
הדירורתלמיים.

ההרבכ האיזוסופי לש חמןצ בקלציס מראה יסחית סויח הרבה ייתר דגול

 ~ 180sMow=27-45%oיההרבב האיזיסיפי לש הפחןמ רהא  ~. 18<mB=-2-+4%oעnרכים הובגהים
ביורת של החמצן נמדדי באזור הגמע .ערכים לאה מצביעים רנכהא על יסח מים/לסע נמוך

מדא ,השקעה ממים עשירים מדא ב) .18o-לפרתת  (+10%0יבסמפרסורית נמוכות ,כלומר לחאר
התקררות התמיסית.

באבני החיל רחיק אמזיר העגמ ,ההרבב האיזוסופי של החמצן בקלציס נמךו הרבה יירת ,והיא
תיצר הווצרית בתקיפה מאיחרת ,מתמיסית דלות יחסית ב .l80-באזורים אלה גדלן
המירנלים דהיגאנסיים ממים ממקיר מסוארי ובתאנים של יחס מים/עלס בגוה.
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מפה גיאלווגית לש ישרלא בקב.ונ1:Z50,OOO .
נסה ,.ע בוטרב ,.י וורזנפס ם.

הםבןו הגיאלווגי ,יורלשים

95501

מפה גיאולוגית חדשה של ישרלא בנקה דמה  1:Z50,000נמצאת בהמה להוצאה לואר בשלושה
גליונות :צפון ,מרכז דורום .המפה במוסתס על עיבוד ממוחשב של מפות קיימות בקנה מדה

1:50,000

וכן על מיפוי שוטף.

הפוסטר מציג רדבים שונים

-

המרכיבים את המפה הגיואלוגית

-

בשלבי הכנה שונים ובצורות

הצגה שונות לפי הפירוט הבא :א .הרקע הגיואגרפי הכללי ורשת הקואורדינטות; ב .יחדיות מיפוי
גיואלוגיות; ג .אלמנטים טקטוניים; .ד שילוב בין יחידות מיפוי רלאמנטים טקטוניים; ה .רקע

טופוגרפי ברמווחי קוי גובה שונים; ו .מפה גילואוגית וטופופרגית משלובת.
דהרגאמות מובצות מתיי גליון מרכז בלדב .הגליון הוכן בהסתמך על עבדוות קדומות לפי פיררט
הגלינוות שלהלן :יריחו ..נז) בנין(; ו .לקט .י) רוט(; מצפה שלם .א) מור(; עין גדי .א) רז(; עין בוקק
.א) גענון(; סדום .א) עגנון ,י(; .ק'ז רללאמה .ע) שכאני(; ירושלים .י) ואקין(; הר חצרון .א) גלית(; עדר

.פ) הירש ,א .בורג(; המכתש הקטן .פ) הירש(; לוד .א) לבנת ,א .דימנט(; בית שמש .ב) בונכינדר(;
בית גוברין .פ) הירש(; אשתמוע נא .גילת;( תל מלחתה .ש) ודיובינסקי(; דימינה נר .רדוד(; אירין .ר)
רדדו(; ראנ שבע .ג) בגירצמן(; רביביס ).אסטרינpסי ,ע.זלירבןמ ,מ.רבאון(; דשה בוקר .י) ארקין(;
רחובות בגננ נע .זילברןמ(; ניצנה .ע) זלירבמן(;

ידרן 1:250,000

נפ .נבדר(; ירשלא

פיקדו ,א .גונלי(; רשילא רדום  1:250,000ני.ק .נבתור ,ע .פחמן ,י(. .ק'ז
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צפון 1:250,000

נל.ל.

יברב טנרספןרם לאןרך בגלוןת פתיחה ביו לןחן:ת ניותח תלת-ממדי של
וקיבע לnסותיפריה ביתמחה
עןונג ,.א אלדיןס ,.ע ןוסלבא כ.I

הסבוו לדסעי בדור-הץרא ,נואהיבסריטה עחברית ,יורלשים
נמתיוח תלת מדמי של המעוות באזורי מתיחה עולה שכיווו ביקער לחיתוספירה אוני בהכרח
ניבצ לכיווו ההתראכות המקיסמלי >ו Ei-בציור  {.1אנו מצעיים מזרל תיוארטי תלת-מדמי
להתדקקות מנכית של הליפסרתירה בטרם הביקוע .דומל זה ,השאול מתורת הפלסטיות,
תמרא יצירת צוראים )דהקקות( עייי מתיחת לוחות מתכת דיקם .לאחר יצירת צורא מפוזר
על פני שטח רנבח מצטמצם איזור העמוות לצורא מקומי בו מתפתח בעק )ציור  (.1הבעק

נורצ ובותי )90°

 ~( Sלכיווו ההראתכות המסקיאמלית ~.

הלדומ דורש שכריבי

הרעמות במשיור הואפקי מקיימים .ן. ~ > 0 ~ E

בכד אתמים הדומל

לשנו לתפיסה הגורסת ביקוע סבלי ,בגתובה לכוח מתיחה אופקי ,לואו דוקא תכגובה לזרמי
לעהי בעמטפת.
המזרל התיאורטי תואם מחקרים גיאולוגיים וגיאופיזיים בבגול הביקוע והפתיחה ביו ערב
לרפאיקה .מיקרוסטרוקטורות נשדדמו בשולי מפרץ סואץ וצפוו ים סוף מתדעות התקצרות

במישור הואפקי בשלב המתיחה שקדם לביקוע.

התקצרות אופקית זו )0

< (.ן Eתומכת

במלזר המוצע ,בו היא נדרשת כדי לפחת צווא מקומי.
במפרץ דעו כבר הושלם הביקוע תוצר קרום אוקיאני .ניתוח קנימטי אבוקיאונס עוברי זה
מחייב רכיב טרנספורם במקבלי לצירי התפשטות הקרקעית .רכיב הטרנספורם לוארן צירי
ההתפשטות הוא ככל נהראה שרדי לשלב ביקוע הליתופסירה )באלסןו וחוי ;1991 ,כרן זה(.
רכיב נרטפסורם זה ףא הוא תוןמ בדומל

המוצע )ציור (.1

למדול המצוע סנכםר יתותות ביתאור קיבוע:

{1

ההתדקקות שמקדימה תא הביקוע מתרכזת לאזור גיאוגרפי צר ,ןא פוגעת בכל עובי
הליתוספירה .התדקקות הליתוספירה ,כולל חלקה המעטפתי המהווה כ%סן מעוביה,
הכרחי ליצירת בגול פתיחה בנעק.

(Z

הריואלוגיה של הליתוספירה מציואתית ,וכוללת תא אפקט התחזקות החומר עם הדגלת
המעוות .הקרום הלעיוו מחתזק עם ירדית יעילות ההעתקים כתוצהא מסיבוב הבלוקים
ביניהם ומקיטועם עייי מרעכות משלימות .הקרום התחתוו והמעטפת הדוקטילים
מתחזקים בתהליכים מיקרוסקופיים של יצירת פבאריק מינלרי )כמו סיבוב מישורי
הלחקה ,ריסז וצימות דלסיpוציות{.

 {3האזורים שמחוץ לצורא המקומי נעים כלוחות צפידים .בכד מתאים המזרל לתורת
הלוחות לותצפיות על נבמי שלויים הדחלים לפעלו לחאר בירקע.

(4

ניתו קרש כרמתי ביו נטזור המרעות התלת-מדמי לפני יצירת הצורא לבוי כיווו הבקע וכיווני
תנועת הלוחות .בכד מתאפשר קישור ביו נתונים סטרוקטורליים למודלים קינמטיים.
מנהיתוח התלת-מדמי של ביקער הליתוספירה ,על סןמ תצפיות שונות ובהתאמה למזרל
התיוארטי המוצע ,עולה שרכיב טרנספורם משחק תפקדי מרכזי ביצירת גבולות פתיחה
ביו לווחת.
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פאפציס סקסוניס עבשווייםבננערב ישראל

-

תוצאות פנתוח של

Breakouts
לKיםני ,.י סבר ז.

חלחtבחק גליMלוגוחי ,נוMחייסדבחס עtו,תירב ורילשיס
הכיוון והעוצמה לש חמאמצים חטקטונים חעכשווים במערב ישרלא חושבו מניתוח

הגיאומירטה לש וחר pחודיח בישתט -n

 .Breakoufsנחותיח מעצ ראבעבה קדיויח פנט ,דשה

סבב ,רעמב ירש.לא  BJeakOUISםע nירוזיא נכתעי שוהריב לש דח רדיnpח הפומיעים ןזמ

כלל במ םננונ זה לזה מנשי צידי

ts -nט Breakoונירצם ותכהאצ רםרבג.ת

רדיnpח )טוטרש.(1 .

הצמאמים pטחייתטם לדי ורח רדי.npח נותיח לש זיפרו הצמאמים רמחא שהמןקר עהירקי

רר tsטB reako

ייורצו

ביאנת

שהאמץמ

להיוורצות  BreakoulSהוא הץמאמ השמקיי•CJee ,
המשיקי דגלו יירת וחמזק ,עלסה  ,Sרשא ומדגר לע ידי S S CJee = 3aHMAX - <Jmmn - 2po

רשאכ

לחץ הונלז ההבכש

 CJHMAXו CJhmin -הנים האמץמ הטקטתי הואפקי חמירבי והמיעזרי ו:fu -
עבומק .כומ ןכ ניןת לשחב תא ועמק ההיוותורצ לש ה Breakouts -תכלות בחוזק
לסה.ע רר . Breakoutsרוגמים nלראתסת לש וחר הקדיוח מיבצ ל ,CJHMAX-התסראת זו תנתכ

לזיהוי ורמדיה אבצמועת מכישיר לוגים.
קיימ

חתכי חור הקדיוח נדדמו בראבעה קדיוחים בדשה כובב בטווח עומקים לש 1-2.2
אבמצעות מכישר הטגים . Boreho1e Te1eviewer -nזהו מכשיר המפמה את עצתמ החזרת
הלגים ותא הלבתיט של חור הקדיוח על ידי שודיר לגי קלו דתבירות בגוהה ולקיטת הלג
הומזחר.

בקדיוחי סבב מצונא מרפס דעויות מעוטות ל ,Breakouts -בקודיח כובב  31נצפו Breakouts
בעומקים  1380-1400מי ו 1127-1161 -מי בכיוון .0עס ה Breakouts -היו בעלי בשיש שטוח
רררבחם  .700בקודיח סבב  28נפצר  Breakoutsבכירון מז'-מעי בערמק  1615-1620מי רלכיררן כ-
צפ'-דרי עברמק  1940-1950מ .rהכירון לש ה Breakout -משתנה באררת קדירח רבין קדירחים
שומכיס בחדש ס,בב תיפצת וז יחא בהאתהמ לרמדירת לש התכרארת חור הקדירח אבמצועת

n caliper 108ת Four aוכרענש דשבה .מןאכ יכשןור AXז CJmמשהנת בין צופן-דררם למזר-n

מ-ןעב.

הועדבה שאיזריר  Breakoutsכמעס ראינם ופמיחתם בדשה סבב מעדיה שחרזק עלסה m ,Sל
המאמץמ הואפקי המשקיי , CJceלואךר רמבית הקעטים לש וחר הקדירח .החוזק הדח-צריי
לש גירים דורלומיטים בדשה סבב עומךר

כ80-120 MPa -

רחישבנר תא ערצמת המאמצים

הפואקיים רבער רעכים לאר לש וחזק עלסה .מונאצ רשאכש  Breakoutsאינם ונירצם ,מרטש

השבירה מתאים לשבירה ואפקית שבר v CJHMAXS 1.5av
כועהשצהמ לש  CJhminיחא I S O·8avםםiם•O·6av S CJ

כש CJv -הרא המאמץ האנכי.

ה-ןעכת ועצמת הממאצים טהקטתים הואפקיים פאשרית בשיטה נפסות על דיי חישרב לחץ
נחרזל אשר שררב את העלס בנחבמי

ה.acidizabon -

חנושב שביצעונ בערר דשה כרבב נמצוא

אממצים המאתימים לשבירה ארפקית עויצמתם בטייח האממצים שחרשבר בשיטת ח-

 ,Breakoutלמלעה ,כלירמ ,האתהמ וטבה בין הישטי.ת
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שרטוט - .1

תמתת ה-

Borehole Televiewer

מקידוח כובכ

z8

בעומק

1615-1620

'.מ האיזוריס

הנאכייס תכהיס הס  breakoutsכבייין מ-ףעם' ,סהיUסואדיות כהוהת הס דסקיס נחוטיס לכיוון
ודוס ומישויו שיכוב ואפקייס.
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צתפיתו על יקדסם דיקבםיחו אבצםעות עמתבר חBorebole Televiewer -
לCJיםני  ',.בוס ו.

הלחנבקת גליאלווגית ,הנואיסרביטה העביר,ת יורלשים
יוגצ לראשתה מעדי על נתיוח דסקים בתת הקרקע בישרלא  .הדידמות סצוע אבמצעות
מרעתכ ה •(BHTV) Borebole Televiewer -שעבזרתה ניןת י?רתואיי את רפטי חור הקדיוח.

דר  BHIVהרא מכשרי לוגים וסתקר תא חרר הקודיח אבמצועת גלים על-קלוים ומציג על בגי
תרמנה את ההחזרה של השבכר,ת דסקים ,מישררי שיובב ,שיובב צרבל רחתך הגיואמטרי של
חרר הקדיוח .במהךל החמקר הרפעלה מערכת ה BH1V -בשיתרף פועלה עם בחרת להרגים
מצדח.

לאררך בקע ים המלח ברצער מדדירת בקדירחים הגיואטכניים של

המרמקמים משני צידי הכרנת רדיקוח הפנט הר-עילים המרמקם 8
בתת  -הלרח

לש שיני  -ירשלא

בוצעו

דמדיות

ראבעבה

ראבל רמברא-חמה

קיימ מרעבית לים המלח.

קדיוחים

ברשה

רכבכ

)קדירחים  28 ,25, 24ו  (31מערב ישרלא ,רבקדירחי המים ובער )בחל לכיש( ושרמרה )הגללי
המערבי( .בשך הכל בוצעו דמדירת בתשעה קידרחים בטורח ערמקים לש  250-700מטר
בקדירחים הגיואטכניים רקדירחי המים ,ר-

1000-2220

מטר בקדירחי נהפט.

שדקים רמישררי שיובב מופיעים·ברצרת שינרשואדיה כהה בתמרנת ה-

BHlV

)שרטרט

(.1

תמומרנת אלר נדדמר הכיררן ,הפיזרר עם הערמק ,רהומרפרלרגיה של הדסקים בקדירחים .נמצא
שבקידוח בדדר אין חאדירת בפיזרר הדסקים ,הכירון רצפיפרת השדקים משנתים בין משרפ

קעטים .לעיתים ,קטעים ללא דסקים מפרדיים בין הקטעים עם שדקים בכיררנים שרנים.
צפיפרת הדסקים בקדירחי מבוא-חמה ,ארבל ,שרמרה רבערר דגלוה יררת בהשררהא לצפיפרת
דסnקים בקדירחי הפנט של דשה כרבכ רהר יעלים .הדבל זה רנבע מהשרני בערמקים בין שתי
קבררצת הקדירחים ,וא במורמים מקרמיים.

בנדק הקשר בין הכיררן של השקדים בערמק ןכיררן השרבים רהבמנים בפני השטח .בקדירח

ארבל נמצאו שתי מערכות של דסקים :שדקים נהרטים  '!IJ°·SOOלצפ-ימעי רשדקי מתיחה
נאכיים בכירון צפ-ימזי דע צפ-יצפ-ימז '.כיררנים אלו אינם מאתימים למערכת השרבים אבזרר
שכיוונם מע-יצפ-ימעי רלשרב הטתשפורם שכיוררנ הכללי הרא צפ-ידר '.כיוון השדקים בקדירח

במוא-חמה מזרחית לכנרת הוא צפ-ימעי עד לכיוון צפ-ידר '.כיורן זה מתאים כללית לשברים
בפני השטח לוכירון הקדסים ונשחצ בre test -ג ,hydrofracbבקדיוח.
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מרבית הסדקיס בשדה כוכב נוטיס  _°'$.) 70°לצפ-ימע '.נמצא שכיווו הסדקיס אינו קשור
לעומק ,סוג הסלע או לגיל הסלע בו נמצאו הסדקיס .כיווו הסטרייק של השבריס מקביל
לציריס

של מבנה חלץ-כוכב ולמונוקלינות בישראל אד שונה מהסטרייק של השבריס

הונרמלייס בשדה כוכב שהוא צפ-יעם '.הדסקיס בדשה סנכ נפוציס יורת בלסעיס עס ההחזרה
הבגוהה )הקשיחיס יורת( ,נמאצה האתהמ טובה ביו איזורי הסדיוק תבמונות ה BHIV -בליו
רעכיס בגוהיס לבוג הההתדגנות החשלמית בקדיוחיס.
התאמה טובה ביורת נמצאה ביו שרביס בעומק ופני השטח בקדיוח הר-עיליס שבו מצעו
מדדיות בקטע שאורכו כ-

170

מטר .בקדיוח נצפו שני שברי גזירה תת אנכייס וסדקי תמיחה

אנכייס ואברד של מסרפ מטריס .כיווו סהטרייק לש השבריס ודסהק האנכי הוא מז-ימעי ,כל
שבר מורכב ממספר שברי

en-echelon

ירובח השבריס רצ יסחית לרוחב הסדקיס

.

הכיווו

והמורפולוגיה של השבריס והסדקיס בקדיוח הינס בהאתמה למעוכרת שבריס שנדדמו בצופו
.בגנה

בדרד כלל הדיע על תכונות הסדקיס בתת הקרקע הינו דל מחמת קשיי מדידה למרות
החשיבות הגדילה של הסדקיס לזרימה בתת-הקרקע ולתהליכיס טקטונייס .המחקר הונכחי

מציג כי ניתו למדדו ולנתח את מערכות הסדיוק עבומק באמצעות ה.BIn'V -
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הפשעת שפירת עיר בהרלם לע תלהיבי גנר לעי סופיחה

ערבנ ב ,.tדיםת ב ,.tתבנסיו נ

וחתג גל",וגפרחי ,אתיבתסיסו יחפח

השריפות מונשת את האקוססיטהמ של היער ומשפעיות בצורה מכרעת על התהליכים

הגירארמררפלוגיים .באזורי הרחשו הים תיתני בראץ,השריפות בגמירות תא שיעור רגנה העלי
ופתוקת סהףח ,שהם רבןר כלל נמוכים באנתים לש סכוי וצחמ טעבי.

תדם.

שריתפ החורש של הכרלמ סבפטרבמ  1989הקיפה שטח לש כ4,000-
-%כ  8Oמהשטח השריף נמצא בתצירת שמיר  -המירכבת קמירטוו ימכילה ציר -
בית-ראןר הגיתית-% .כ  4Oמהחטשים הרשופים הם בשיפעוים עהלוים על .30%

ימתצירת

המחקר התדקמ בשתי מטרות; .א קבעית שיעורי הגנר העלי ותפוקת סחף ממדרונות של יער

שרוף בהשייאה לחלקית לא שריפות .ב .קביעת שיעיר תפוקת הסחף בתנאי טפול כריתה
שונים וניתוח גורמיהם .הניוסיים נערכי

ב3-

אתרים; בכל אתר נקבעי חלקות מדרוניות של

שטח שרוף וחלקת ביקורת של שטח לא שרוף .החלקות כוללות שטח ניקוז של

100

דע

300

מייר ובהך אנפסו המים והסחף בכל ראוע גשם על דיי מערכת קלוטים .כמו כך הותקנה תחנה

הדירומטרית גאבו שרובו שרוף בשטח

של כ1-

קמייר .הגשם נמדד בנשי רושמים ודסרה של

דמי גשם בתארי המחקר .בעותנ הגשמים הראשתה לאחר השריפה שוער הגנר עהלי היה פי

500

מאשר בחלקת הבקורת ותרומת סהחף פי

.100,000

עוצמת הגשם היא הגורם המכריע

מיימ/שעה נחוצה לתחילת

לשיעור תפוקת המים וסהחף בלחקות השרופות .עוצמת סף של 10
ראוע הזרימה .ןס הכל שיעור גנהר עהלי היה כ 10%-בןגא הנדדמ .שעיור השיקום

של השטח

והכסיוי הצחמי הוא חמיר ,כיפ שרמאים התנונים לש עההת הנשיה.

שיעורי רגנה והסחף מושפעים מהכסיוי הצמחי ,הרבכ הקרקע ,פנות הדמרוך ושיפוע השטח.

פעולות של כריתה לאחר השריפה גמבירות תא שיעורי הסחף .השריפה גמבירה את שיעורי

סהחיהפ על דיי השוניי לש הכוסיי הצחמי ותכתות הקרקע; כלכ עשוצמת הרשיפה דגלוה יותר
פהונטצילא לסחף לדג.
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תכנת מחשב לחיפןש סביבןת .ןתלחיכים באןכלסויןת לדגי גרגר

עצוימ ,.ע לאוניר ד•
חןמחםח גלאילוו1עג ופניתוגיחM ,תיביסדתס ןב-גוירןו בבגנ ,ראב ויבע
באולכוסית דבלי גרגר ראשית ,דבגימת גרגירים חמוסעים נבוןל ,יכלוות לחמאצ שש
ראכלויסות נספחות ,שתים בעלות משועמת תמימטית לבבד ,וראעב רנכחא בעלות משמעות

·דסינםוטלוגית .בקוברים רבים אי פארש לופחדי ביו תת חראלכיסוm

נחפסוח,ת ךא יאן וקשי

לחרפזי בנייחן ובין חראלכוסיח חראשית .תכנת מחשב חוכחנ לצוךר יחולץ ,מןות דיבמח

גרגירית ,אוכלסויח ראשית בצורת משולש לונבורמלי מדולורי ,אשר צעלויתו מייצגות את
חציןו דבלי חרבגר שלן ,דרתג חמיון שלן ,ןחתקרטת פיןןר חרגגירים דבגימח לוכח ,ללוונברלמי.
חפרמטרים חתקלבו מכמח אמות דוגואמת חמייבצות שבע סביבות טבעיות וקבןצח חאת
של נסויים מדבעתיים .דירגאומת פיןור של חמדיע שחצטבר רמראת מדיח של חפתלוגת פלי
חסביטת.

-100-

מכברת לדידמת ייכח רןודו cייחפשי" בלס,
נילאחש ,.י הפי ,.י ןבא .ע
חוברם לקחמר רגניעי ,שיקר

גז רחדאור כייבתיי ברשתרש ה mפpרm

הוידרקאסיבית של הרארניום Nשב כטסר סביתבי

בצד היוות אמצעי ללגוי ראתיום עייי דמדית שפתעיו מעלס המקור .בלועם נמדדת תכלות
והוראר ,תוניPוקב רותאל רמצבי תראיום יסטמם לותכרעה נטסי nניר nPגמז זה ללכואיסוה.
ראבץn ,ב רוב השסח אניו מסוכה בקpרע ,פוחתה על ונדי מתכרע לדמדיה יישרה ווחזרת לש

ירמז רדאור ח"פ"יש עלסבים ,ןרת שותף פלועה ברי ממייג שורק והמכון הגילואוגי.

שטשה איזוסופים ופליט קרתני לאאפ של רדארוR 222 zמ R220,מ )רותרו( ו_R219מ ונרצים בסעב
בשרשרת ההתפרקות הרדיוקאסיבית של  111232 U238ו_ ,U23Sבהאתמה .האיזוסופ החשוב

הוא R 222מ דבלב,שןכ זןמ חמצית החיים לשו ןורא פסמיק )  3.82יום לR222 -מ  ss,כשי mל-
R220מו 4 -כשיות ל_ (Rn219ידכ לפארש נתתעוו מסהעל לאססומפירה בתהליכי דפסויה ועסהה.

עלסב עצומ יש יטס ונלחכm

ותןור ,במדיה pויים ריחכ לש תרויום מ.

המרעתכ פשותחה לדמדית רדאור בעלס סובמסת על שומש בפילם לופיקרבאנוס ,נהרצב עקב
גפיתע קרינת אלפ.א המכשיר ונבי מצנור  PVCהומנכס לקרקע ום פסית פלים ופליקרבואנס
הקבועה בתןו כוסית מפלססקי .הצנור סגור בפקק בקצהו העליור למניעת חדירת רדאור
ובאק מהאסמוספירה .המסית נצמתא חבלק החתתור של המוס ופוהנ כלפי מסה ללחל

הסעל .חבלקו החתתור של הומס רחיצים המרציים בצדיו לראןר  5ייסמ התחתתים .המיסת
מכוסה בחלקה הפותח כלפי מסה במנמתה המשמשת לשני עטמים:
א .מסחום לכנסית ותרור למסית .זןמ מערב התורור במנמתה דביפסויה ראןו יחסית לזןמ
חמצית חייו עול כר ננמע מונמ לדחרו.לועתמ זתא ארי המתנמה רפמיהע לדחירת הרדאור
מ תעמנייים.

ב.

מנעית נכסיה של חורמ סעל וא באק ,עהשוי להכלי פלוסי לאפא ,לקרבת הפלים.

על מנת לאפשר מדדיות חוזרות באותה נקודת דיגום ,בעיקר בשל הצוןר לדמדו שינויים
תתעיים בתלוכת הרדאוו "',שופח" ,,ומדחר צרונ ה PVC-לקרקע בואפר פרנמנסי ,כארש קצהו
עהליור אנסם בעזרת פקק .מכללו שפוחת במיודח לצוןר זה ומדחר לךות הצונר חמלקו עהליוי
וכולל את המסית עם הפילם והפילסר .בסיום תקופת המדדיה ,ניןת לשלוף את המכללו
מהצנור ולהשחלי כוסית ופילם דחשים ואבות מ.בצ
לאחר חשיפת הפילם למןש  2-30יום ,בהתאם לכמות הרדאוי ה"חופשייי הצפויה וא לאור
הכמות הנמדדת בפילמים המשמשים לבקרה וסמונים בקרקע למספר ימים ,נאספים
הפילמים .הם מפוחתים תבלהןי לאקסרו-כימי וצפיפות הצריבות נספרת תחת מיקרוסקופ.

כיול המרעכת לרימז רדאור ביחדיות מקובלות של  pCurie/literנעשה בממ"ג שורק ,בתא כיול
מיודח ועבזרת מקרו רדאוי דיו.ע פלים כילו ,הזהה לפלים ם משתמשים ,מונכס לאת עם רימז
רדאון דיוע לזמר קצוב .הפלים מפותח ונקבעת צפיפות צריבות קרינת האלפא בו .תהליך
הכיול נעשה עבזרת מרפס פלימים וחוזרים לעיו לפי הרצןר.
שיסת דמדיה זתא לש הרדאון בסעלים היא ייחדוית ובדעלי.ת
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פציסא אןרגני )פלינןפציאס(. :סאפקטים פלינלוןגיים לש העברת הפןטנצילא
של סלעי קמןר להדיקוררבןנים
עשת י.

הסבוו הגיאלווגי ,יורלשים
החל  pי Pים סהדינםטריים הוארגניים המשתמרים בעלסים מריניים נחל  pים לשלוש Pבוצות

עי Pריות לפי מ pורם של החל pיPים .חלו Pה זו היא בעלת חישובת בהערתכ הפונטצילא של
עלסי מ pור להרדיוPרובנים:
הפציאס האורגני האוסובסוני :שרדיי יצורים בעלי דופן אורנבית שסביבת חייהם היא גוף
המים עצומ .אלה הם עבי Pר Pבוצות פיטופלנ Pטון כמו דהניופבללטה ,הpאריטר Pים ואצות
פלנPטוניות חארות.

הפציאס האורגני האלובסוני :חל pיPים וארגניים שהובלו לא סהביבה המרינית מסביבתם
המ pורית ביבשה .אלה הם בעי Pר גרגרי בא Pה ,גבניםP ,וטי Pולות ורPמות הובלה של צמחי
יבשה.

תוצירם אורגניים

של פירוP

ביוגני ותרמלי של החומר האורנבי הדסימנטרי .רוב החל pיPים

הם אמורפיים ,למשל,fecal pellets :

מירpיניטים ואירנניטייטם.

Pיים מיתאם טוב בין הפציאס הוארגניים ובין הפוטנציאל שלהם ליצירת הדירוPרבונים
מטיפוסים שונים .הפציאס האוטוכטוני מאופיין לרוב בערכי

בכעל פוטנציאל ליצירת נפט .ערכים אלה הם ,לרוב,

HiC

בגוהים ומ pובל,

לפיכך,

נמוכים יותר בפציאס האלוכטוני

המ  pובל כמ  pור פונטצילאי לפנט וא גז )לפי סוג הלחpי Pים הוארנביים היבשתיים(.
החומר האורגני הדסימנטרי עובר אלטרציה תרמלית בעומ pי Pבורה דבולים ועשוי ליצור פנט

בהגיעו לבגרות תרמלית )ייחלון הנפטיי( .ניתן להגדיר את חלון הנפט ותא דרגת הברבות
התרלמית ,לע ידי דביPת השינויים בתכונותיהם האופטיות של פלינומורפים שונים .השיטות

נהפוצות לןכ הן ) Thermal Alteration Indexנמדד על בנגים(vitrinite reflectence ,

)נדדמ על

ויטריניטים( ופלואורסצנציה של חומר אורגני )נמדדת על פולן וגבנים(P .יימות ס Pלות
המאפשרות מיתאם בין התואצות המושגות בכל שיטה.

ניתוח משולב של חפציאס הוארגניים והגדרת חלון הנפט בשיוטת שונות ,מהווים תנאים

מדקימים הרכחיים בהעתכר עלסי הנטופצילא לש סעלי מpור להרדיוPרבנוים.
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השיוטת חpונולב mלןוימ Mיבm

ספת סחלי

עלס ·וסריpנתי

) Qו (RMR-וםשעםm

ו בסמת

לופקוש tב.ג ,דסבלפ ZJt
.ג תרבח שיתור פבס ניב"'
חתגו גלאיפוקיסיח נידDלוסי פנלoיירס ,תMסרביתסי לת-באיב

.z

מוקלב

ברוחניוב

תוכיא

שמווי

תסמ

עלסה

ובמצע שביוטת

-a

טישת טרבוו

) (ROCK QUALITYו - RMR-ישתט בנייקסכאי )•(ROCK MASS RATING
שיסות לאר חחמורת אמות דימח רנושאירת לתונכו מנחררת ,מבציועת על קשר ביו איכות

משת חשעל לזמו חיציברת חעצמית )מןש הזמו בר ניבצת מינחרח ללא תימיי ובמלי
שתתמרטט(.

ערבדח חיא שמנחרות בסמת שעל קירטרנית ,לומרת שחרדגרר על פי אכיות משת חלסע

עבכלרת זןמ יציברת עצמית קרצ ,ונשואת עצןמ )ללא תיןרמ( ערשרת ,ראמת רלאפי נשים.
איוכת משת חלסע חקרירטנית דבנקח בשלרשח ארתים בחם נרכו במחרות עמדירת רללא
יתןרמ .לןלת נרתבי חתחחנמ ןלוכש עבסת ןתח חסופ.
מקירם חוחנמח

חתפמ במי
תבח

ורגחנ

ערי זיק

10

15

בית רעשים )(13

4
6

נ

ומישח)( G71

גלי חנובותח בנשים

רכיאת סמת לסחע

a
6.3

12
1,800
2,200

גג

4.0

13

זןמ חיציברת עהצמית לש חנמר mלאו לפי רגף יציברת בישתט  RMRרביח :יעו זיק -

RMR
16
48
18
דוחישם,

בית עשרים  -ימים רומישח  -תיןומ ןרת דכי כריח )רתישם  (.1לפי רגף תיןומ בישטת a
לששרת חבמורחת יחיטת תיןרמ רסמגים נושים )רתישם •(1
לפי התנתים עליל ,אומררת חיו חחבמררת לחתומטט רזאת לחאר pתפוח קרצח ביורת ביחש

לזןמ עמודיתם עופבל.

m

m

משעמ עודברת לאו היא שחשpר ביו איוכת תסמ לסע קרתטי ליציב פמחת חבמרחח חוני
קרש שומני .שpר זח מתכיב יתמךו בפמתחי במהרח הסמרלבים לשתא תא עצמם ללא תימיי
וא בתיןרמ נימימלי.

a

ו RMR-מנpות לאי חרציפרירת במשת עלסה )שריוק ,שיוכ(ב על מפאיניחם
ישטרת חמירו
השתים עןר כרמזי .שוטית לאו ותורדג על בסיס חבנית מפאנייחם עלסב רגניט ,גיר ,באו חלו
רכןי לוא בקירטןן .כתןצתא מןכ הואפי הושחב לש אי הרציפרירת במתס לסע קירטתית לא

חאב לידי ביטןי נוכן בשיטm

המיןו.
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שיPלול אי הרציפויות מתעלם משתי תכונות הואפיניות למסת עלס Pירוטנית ביסח למסות
לש לעלסים חארים.
נ יקדסוום

-

במסת לסע Pירטונתי תכתות מאפיני

הסזיוP

משתנות מpומית .תופעה זו

מלטת בעיקר במפחת ורבציופת הדסק .המפתח עשיי להשנתות אביות

דסP

בין מפתח

של מילימטרים חאדים למפתח סגור בו מישורי הדסק נוקשים הדחא למשנהו.רציפות
דסהק נמכשת מספר מטרים בדודים לורוב פחות מךכ .עלסבי גתיט ,ודלומיט גיר ווכי
מתפח דסהק קבוע ורציופות נמתכש לךרוא פסמרים מטרים ייורת.

 .2חשיבוב -

סמת לסהע הקירטתית אמופיתנ במסיביית גמהה .ותפעה רז ניבעת ממעיוט

מישירי שיכוב שהם ביטיי להקספות התבליכי הדסימנטציה .משיורי הישוכב שהם ותפעה
רגיתלית וברורה ,בלויטם עלסבי גיי דולוימיט יסחרים בקיוטון.
משמעות ותפעות אלר שסמת עלס Pירטונית במיבה בוצרה שתה מסמת עלס חאתר פלתיחת
מנהרות בתוכה .לןכ השימרש בשיטרת המיון  Qו RMR-מקנה לסמת לסע קירטונית ערכים
שמרניים הגורמים בפועל להקטנת איכות מסת סהלע .התוצהא המעשית לpביעה זו הניה
תומד במנהרות בהן מסת לסהע הקירטונית מוסגלת לשתא בתוכה מפתחי מהנרות גלודים
ללא תיןום רזתא לזןמ יציבית עצמית ראןו ביותר.
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- 2

ESR

תרסים

-

ניל מטמורפיום באנו חתרורים

-

עדות חדשת מתארוך תחודת מננטית

אלקטרונית )תמ"א( ESR ,

רונות ~ג  ,ק7~,ןדנ z•t t

ג
,שווץר ה.

.1המלחקה לגיאןלןגיה ,אןניברסיטת קםi-כסטר ,אןנטיון ,קנדה

•2

החמלקה לגיאןולגיה ,המבןו למדע  tבדה",א אהןניברסיטה עהירבת t ,ורלשים

תארךו נשיסת תהןדה מגנסית לא pסרןנית ) (ESRמבוסס על מדידת אל pסרונים בלתי
מזןןגים הלכדוים בגפמים בבגישים .אלpסרןנים אלן מpןרם בPרינה רדיןאPסיבית סבעית,

ןובפסרם רפרופרצירני למתב ה Pריהנ הסביתבית לוגיל הדרג.אמ הרpנה מלאכןתית של הדןגובא
במנות קרינה (ך) עולות ,רובדזית התןצאה בראת ה  ,ESRמאפשרת הערכת ובנת הPרינה
שהדוגובא צברה ובאז ייהפעלת השעון" )הובנה הרנכשת,

(. AD

הובנה הסביבתית )(ED

מתPבלת ממדדית ריכוזי היסדוות הרדיואPסיביים העקריים  .U. Th. Kהגיל ובחושב כמנה

לש AD

וE.כ

תצורת חתרורים )ייהאזור הגמוון"( הוא סדרת סלעים מסובורפיים של סובפרסורה גברהה

ולחץ נמךו החשופה בובסרפ אזורים בישראל ובירדן .הובסמירפיזם בסלעים לאר הרא תוצאה
של שריפת חומר אורגני של הקירסונים הביסוובניים של תצורת עירב הקרסיקונית.
המסמורפיזם השפיע על סלעי תצורית עירב ,תקיה ,ובמסרפ תארים גם על קוגנלומרסים של
תצורת חצבה וקוגנלורמסים

צעירים יררת) .בור,ג (.1990

תא סמפרסוררת המסוביפריזם פאשר

להעריך על פי קריסריוניס ובכללרוגייס ,איזוסופייס ,ופליראגמניטיס .הסמרפסררות השתערר על
סווח רחב; ברמבית הקומפלקס הן הגיעו ל  ,500'C - 400'Cכבקדרות החמות בירתר ףא עלו על

.1000'C

סמפרסורות כאלו ובספיקות לאיפוס שעון  ESRעל מנת לתארך את האררע

הובסומרפי.

הדוגובראת שנדבקו היו של חלוקי צרר ,הן בלתי גנועיס בובסובורפרזה ,הן כאלר שהואצר

מקונגלומרסים מסמורפיים .החלו Pים היו בחל pם של צור מישאש ,בחלpם ייצור יבוא"
האלןכסןני .כל הדןגמאות הן מןגא חרתןרים,

ראבע מהן נלקחו ממחשןף של קןנגלןרמס

מסמירפי ליד צימת חתררריס ככביש ערד-סדוס( ,ואילו חלוק אח,ד המראה מסובורפוזה

קיצונית ,ובובחשוף קגייל כ  Zקייוב ובזרחה ובשס .הדוגמראת הןקרונ בובקיר ( 6OCOך)  .עקוס
צוביחה אקספוננציאלי הותאס לנקדורת על ובתב להעריך

.AD

ריכוז  U. Th. Kנקבע ע"י

אנליזת אקסיבציה של וכיסרוניס.

החלןקים הלא-מסומרפיים רמאים פסPסרום  ESRאפייני לוצרים .שי הנם ראותת '•OHC. E
אןת הוביןחס ,נ AJ/ןכו אןותת רבים של וברכיבים רארגניים .הן' , Eהן

Al

למעשה רוויים,

ורובאים רגישןת נומכה זאמ להPתה .זן הרנווהנוגת הצפןיה מוצר זוזםןאי .עלתמם,
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ספקטרום ח ESR

של חצורים חמטררםפיים שיחנ דאמ מספקרטים של וצרים ,דרימח יירת

לקווארץ ממקור מגמטי• '  Eוחאותות חרארגניים אנים קיימים עדר ,תורת ןא שריד חלש

לראת .OH

ממצאים אלו רמאים כי חמטרפרפיזם רגם גליבוש חמדש מלא של חצורים ,וכי

אןכ חשעןר חגיראכררנרלוגי ואפס חיטב לכרצי ואתןר שימש ראת ח  Alנשמח ב •1100K
בשלש חדוגמראת מצומת חתרורים נדמד Mכ בטווח של כ  Gy) 2200Gyחיא יחידת מנת

חקריחנ " "grayוחיא שווח ל adז .( lOOחגליים חחמשובים עמכרים לאו חם ביי  1ל  1.7מיליוי
נשח .חלחוק

0.2

ןמ חמחשוף חמזריח וירת חוא צעיר משמועתי,ת לעב  ADלש כ 400Gy

יגלי לש כ

מליריי חנש.

חגילים חצעירים מדרא לראוע חמטרפרפי בגאי תnרורים נמאצים חבאתחם לגילים חצעירים

)z - 4

מ .ש( אשר חוצרע לראוע .בןגא זח  ,נמיומקי דשח ימואתןר K-Ar

(.1991

חדבלי חגילים ביי נשי חחמשופים עשוי לתמןר בחצעח כי חשריפח אברתים שתים

)בורג,

,1990

וצר,

חרתחשח בזנמים שונים .חצעח זו עלתח בבלל אי חחתאמח ביי חגליים חצעירים של תוצרת
חרתורים ןגאב חרתורים ,לגיל חדpום יורת )כ  13.5מ.ש( נשתקבל לראוע חמטמורפי אבזור
מעלח דאימים ,בעזרת תראןר עקמת ביקער.
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תסהטורית תתרלמית בחתך לש דורם ישראל מראשית תזמחואקיון
פיינשיטןי ,.ש ליא ,.כ iןוק .ב
הלחנכקה לגיאלוןגיה ןיםלרנןגיה ,אתיבסריסת ןב גןירןו ,בגנב אבר שבע
ההיססוריה התרמלית היבה אדח נחושאים החיוביים לרבובת סיבבות סקסתיות והתפתחות

נבאים דסימבסריים דחמ לוחישופי טפנ אמךדי .הסnסוריה התרלמית תלויה בצורה nב שnנתו

עומק הקבורה והשיפוע התרמלי עם הזןמ .אפשר לשחזר תא השינוי בעומק של יחדית לסע
עם הזןמ על דיי נבית עקומת הקבורה לש החתך על פי נחתתים סnסרסיגפריים ,באל לא ניתן
לדמדו ישירות פליאו סמפרסורות וא שפיעת חום .תכונות שוונת לסבעים נחשלסות על דיי

הסמפרסורות וזןמ החיומם מהוות רשם סעבי לסnסוריה הותמלית של העלס ויכולות לשמש
כמדדים פליואתרוממסריים .הדמדים הפליואתרמומסריים העיקריים בעבדוה נחוכחית הם
דמדיות  %(Ro) vitrinit.ereflectanceונאליזות של עקבות ביקער במינרלי פאסיס וצירקוו.
מדידות

vitrinite reflectance

מצביעות על רמה נמוכה יסחית

)« 1.0%Ro

של מסורציה

תרמלית )פיחום( לש החומר האורבני חבתך הפרמי-מווזואי דנרום ישרלא .ברמבית המיקרים
התפתחות המסורציה התרמלית )זמן החשיפה לסמפרסורות המירביות( קדומה לזמן בו
נקברו השבכות לעומק המירבי דבר המעיד על שינויים בשיפוע התרמלי במהןל ההססוריה
הגיאולוגית .שילוב של הפרופיל הנאכי של הפיחום בחתך ,היסח ביו הקתסורים שווי %Ro

ליחדיות סnסרסירגפיות בחת,ן וחישובי זןמ-סמפרסורה-מסןרציה בקדיוחים השונים אמפשר

לחלק את איזור המחקר לשלושה איזורים הנבדלים במשסר התרמלי ובזמו התפתחות
המסורציה של החורמ הוארנגי.

.1

האיזןר שביו הiכישר לiכבתש חצירה .החשיפה לסמפרוטרות המירביות והתפתחות
המסורציה של החומר האורגני בחתך הפרמו-סריסאי קדומות לאי ההתאמה לש בסיס

הקרסיקוו .נאליזת זןמ-סמפרסורה שנעשתה על דיי שילוב לש נתוני vitrinit.e retlectance

ועקמת ביקוע מצביעה על nראוע  nשל שיפוע תרמלי סביבב44-ss'b1an m
קצר יחסית

(15-25 m.y ).

בתקופת היורה המוקדם והאמצעי בקדיוחים

למךש זןמ

רמוו 1

ומכתש

קסן  ,lושיפוע תרמלי בגוה יותר לזמן קצר יותר בקידוח כורנוב  .1במכתש קסן l

ובכורנוב 1

השיפוע התרמלי עדך כנראה בקצב מהיר ונשרא נמךו יחסית מתקופת

הקרסיקוו ואיןל .בקודיח רמוו  1השיפוע חתרלמי בתקופת הקרסקיוו mחתןו חיה בגוח

יסחית )בסביבות  (.40-SO<>C/ kmףא על פי כו ,הסמפרסורות בחתך חפרמו-סךיסאי חיו
נמוכות אמלה שהיו בתקופת היורה עקב הבדיוע החזק סיסבב הקרסיקוו לוכו לא היחת
לו נכראה השפעה משמעותית על התפתחות המסורציה הותמלית .במןלח הקרסיקון

הואמחר-ראשית הסרצירא ןעז שnיפוע הותמלי ברומו רלמה לש יחום)(.<25<t1an
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.Z

רצועה צהר ממערב וצפפןו לזיאור  •1איזיר זה לוכל בין היתר את הקודיחים עדבת ,1
יזיהר

רחמה  ,1ציק תמחר 1
הקרטיקין ,בתנאים לש שיפעו תרמלי נמיי מעט מזה שבאיזיר  1נב C/km -ן<>נ(35-
ולמךש זןמ יותר ןורא  (.3045 m.y).חבלק המקדיוחים הישפעו הותמלי דןע יסחית המר

.8

המטירציה הותמלית באיזיר זה התפתחה במהןל

ואבחרים ואבןפ רדהגתי במהןל הקרטPיין הואמחר והציטיןא.
.נ

אזיור הבגנ המעריב ושפלית החויו הדרומית .בהשויאה לאיזורים האחרים אזיור זה
ואמפיין על דיי פרופלי פיחום תונון יסחית ,שהתפחת באנתים לש עומק בקורה דגלו יירת

ושיפוע תרמלי מרתן יסחית )CAanך (.24-2Oהתפתחות המטירציה השתיימה דבןר בלל
בשוף pהרטיקון

-

ראשית הטרציאר .בחלק מהדיקוחים נראה שהיה שלב נסוף של

יימטורציה אמיחריית בהיקף ומבגל ,אם תכוצאה גמדייל עבימק הקוברה ואם מיסבית

חארות .גם שלב זה היה בתאנים של שיפעו תרמלי נמיי.
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תגלית דיקי במכתש קהןט
2
~
1
......
 .........י,1.
711רסב .ע  ,א7 ,ני ש , .נורקג7 Jך
נ

2

דל
1
גיגרובצנ .א,חרנפ
נ

נ

Jב ,אהורני א, .אשסוןייט .פ ,ןaבצב ר.

ןח ד•3

3

,ןתו ע, .ישננובג

,

Nיםאס א.

,

נ

.,א נוהיגשיטרי אMt.a1,2.
2

,ג 7 ,ךבגר

 ..........ד.נ,רדיב ת.נ,
יסי וסב ע.נ'"י.... v ,

.נ3

 .1החוג לגיאופיקיסה לודםעים פלנטירים ,אוניברסיטת לת-אביב

 .2הונבוו הגיאלווגי יורלשים
.נ טסדוניטם לתואר שני ולשישי ,חהוג לגיאופיסקיה לוונעדים לפנטירים ,אתיביסוטת
לת-באיב
מכתש ררמן מצטיין בשפע של תןפעןת גממתיןת מדחרים ,דייקים ,סליים ןשפכים ןלונpים.

לעומתן במתכש הדגלו ןבמכתש הקטן לא נמצא דע כה ביטןי חיצתי לפעילןת גממתית על ףא
שנרשמה בממצאי הקדיוחים.

תעלה צרה וראוכה החוצה תא לסעי היורא )תצורת זוהר( במכתש הקטן בכיוון דרום-מזרח-

צפון מערב מצויה

ב-נ.צ.מ .1693/0414.גןדלברג )(1967

תיארה ככתיב קדום של מהןל גיאות

ושפל רא כליניאמנט הקשור דנייק יילשילייי.
דכי לאשש ההיפותזה האחרונה נערכה בדיקה גיאולוגית וגיראפיסית מקפת רובה ככולה

במסגרת קמפוס לתלמדיי ומסךמ של אתיבריסטת תל-באיב .ללחן התואצות:

 .1ונבהנ  -כיוון התעלה הוא  N30C\vרארכה מעל  500מי ,רוחבה מ ll -מיבגבה ודע ל I -מי
בתחתיתה ,עומקה כ 10-מי .התעלה מכוסה בבסיסה בחול אלובילאי.

 .lפטורגרפיה של סלע סהביבה

-

דולומיט חולי .מכיל גרגרי קוורץ דטריטי ומעט פיריט

שהתחמצן להמטיט וגאתיט .דחולומיט הוא בחלקו אפיגנטי.
לראןר שולי התעלה ניכר תהלדי ברור של צרור

-

החלפה של גבישי דחולומיט בקוורץ

קריפטוקריסטליני .מינלריזציה של לpציט עוקבת אחרי חתלדי הצרור וביטויה עלסב הוא
דדחלוומיטיזציה .לראןר שולי התעלה בלוטת מינרליזציה של רבזל .מירנליזציה זו וכללת

נגישי פיריט בנשי דורות המאוחרים להצבת הדולומיט ,והמטיט וגתאיט המופעיים
כמורצי חימצןן לש הפיריט וכעורקים.
 .3גיאוביוניה

-

קירות התעלה מועשרים במתכות כמו , Niמ  Zמ Fe, ,Mו .O"-מצויים גם

אבקראי רגרגי זהב גבדול דע

 .4ונינלווגיה -

60

מיקרון ורגרגי כסף אלמנטרי ,בגלדו דע

20

מיקרון.

מינרלי הברזל הם פיריט ,המטיט ואגתיט ,מופעיים גם כלקופיריט ,פסלריט

וקולבט-פנטלנדיט.

.s

גיאיפי;:ויסה -

נערכו מספר חתכים מגנטיים ,אלקטרומגנטיים וגרבימטריים .התוצאות

מבציעות על פאשרות להמצאות דייק נאכי או נטוי במקצת .דמרום מערב לתעלה נמצאה

אנומליה המתאימה לקיומו של סיל .אנומליה

נשתקבלו מקדיוחי מכתש קטן  1ו.2-
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זו

משתלבת

היטב

עם

נהתונים

קחר מדדיות חום באתר האכריאלווגי צמדות הצלבנים -

אום חדל )נתניה(

פפחח.

תנניה ,חויסשתחיוביקס 4ג42309,
דובעהה nכuחית חנה הגבןש דובעלת npםר שונבא חקר דמדיות וחם אברתים בראילואוגיים.
גבסרת npגבר זה היא לגבצוא שיסה גיואפיזית-רתגבית שתדpים תא החפירות הראכילואוגיות
על תנגכ שתוואצת הדמדיות יעורז לבראילוארגים בפחירותיהם.

השסיה :הכרת תונוכתהים הרתגביות של עלסחים וגביתם לפי כתונות לאה .השיסה נובצלת תא

הערבדה שקיררת רבגבנים ראכיואלרגיים קבררים פרייס גבסלעי בניה שונים הגבואפיינים
בתכתרת רתגבירת שונות לעוגבת סביבתם.
בnגבקר ונהכחי הרונחב רהרדגרר קיחת הומייס לגנפי רכררכ רגיר גבסרתתר,ת הקבררים סבביבה
לש חמרה ,חרסית רסיט.
פרסף לסגבפרסרררת הגנרגברת ע"י קריתנ השגבש שהיא קרינה רצופה ,נדמדר בארת גבצדות

הצנבליס הנדרנה ,גם סרפמסרררת רגנשגבר ע"י גבכת חרס לגנאכותית.
במחקר זה נמצא תארם מלא בין תרצואת דמדירת החרס לבין תרצואת החפיררת הגבידייות

שנרעכו לחאר המדידרת .האתום נמצא דמריק רמושלם .הגבחקר המרגש גבהררה שלב גבתדpם

לערמת קדומר ,שנרען בארת הראכיואלוגי גגבלא .תרצארתיר מרכיחרת את הצלחת השיסה

שהביאה לתרצואת גבשביערת ררצן.
השימרש בשיסה ,לפני עריכת חפיררת ארכיארלרגירת באתרים מתאימים ,מקל על
חראכילוארגיס לתכןנ תא חפיררתיחס .חבמינח כלכלי,ת חשיסח זרלה עלרמת שיסרת גיואפיזירת
אחרות.
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התפחתות דיאפיר הר סודם בחלוקוו לפי עמרבת קהרסט שבו

פורןיקמ ע ,1.קז יZ.
 •1הברנכז לקחר נבערן,ת חהברה להננת טהבע ,עפרה 90906
. ZהלNנקה לניאלוןניה ,האןניברסיטה העבירת ,ירןשלים
ניתן לשעךר את כמות חנתועח של דיאפיר חמלח חר סדוס במךש תקופת חחולוקן בעזרת

תיארךר פחמן 14

של ענפי עציס אשר נמצאו במשקעי שיספתות בקרקעית מחילות

בחר.

חתחתרות חמחילות מביאח לחתפתחות מפלסי זרימח חדשיס תסישת חמפלסיס חקדומיס,

תון חפסקת פעילותס .לכן תיואךר ענפי חעציס מייגצ בקירוב את גיל מפלס חמחילח שבו
שקעו .מתיואךר ענפי עציס נמאצ כי קבצ חתחתרות חמחילות גמיע לעשרות ס"מ עד מסר
במאח שנח .גיל חמפלס חקדוס ביותר באזור מסויס נותן תאריד מינימוס לחתרוממותו

ולחשיפתו של אותו אזור מעל סביס חניקוז .חגיליס חקדומיס שנמצאו מעדייס שחלקיס
שוניס של דיאפיר חר דסוס חיו מעל מפלס בסיס חניקוז לפני  7000-4000שנח .חנוף חעילי
וחמעחת שבחר סדוס לא חלחו לחתפחת לפני חחלווקן.

קבצ חחתרוממות חממוצע של שוליו חפצון מזרחייס של חחר

מעוךר ב3.S-

מ"מ בכשח .שיעור

דומח חיעךר לפי כמות חסס יחסיח של שבכית תצורת חלשין בקוץ חמלח שבחר סדוס
דחרומי.

חרכיב חסיבובי של חתרי ממית דיאפיר סדיס חיערד לפי מדית חסיתס של אלמנסיס
גיאומורפייס שוניס אשר תנוחתס חמקירית ניתתנ לשחזור :א .מפלסי חמסח בךות חמערית.

ב .ספלאותמיס )דוגמת נסיפיס( .ג .ראי חמלח .ד .פני חשסח של במת חר דסיס .חשוואת
תנוחתס חמקורית וחעכשווית של לאמנסיס אלו מלמדת שראש חדיאפיר חוסח מזרחח

במךלח חחולוקן בשעיור כ. 15°-10•-

-llZ-

הפשעת נתיא קתעקר על ערדיתו דאחם בץרא
דירפןס"·
קפחלוסח לחסדנח ",תיחל ,נבסחיןו ,יח Iח
חתונכן חנאיט-יססימי כראץ בובססן ,כומ rםכ ראוצת חלועם ,על תכרעח חואתצות עשללוות

לחפת  Mפכני חקרקע כיןמ ערדית דאמח ,וח Mשכות כחפשתע ואתצות לאו לע חנתחוגת
חחנבוב נחןח, .סבוסי להתלךי נכתהןו יחןנ פמת Mואוצת שחנכוה "עי חףגא לסייסמלווגיח;
חמפח רמחא ערכי ואתצח תנונכיים וכער זאוירם ושנים כראץ ,וחיא בובססןת לע שיקולים

יססילוםוגיים כדכל ,ללא ח Mשסת אנתבים חגילואוגים וחתכי חקעקר הפסציפיים ואכורים
חתשםו.

נחיסון שחצטרב ערמדיות קטנליm

שחתרחשו עבלום כנשים חרחאונות מלדמ לשיאנת חתאר

חשפעה מכריעח על תגוכת חבובנים ,ועל חניקים חמתפתחים כהם .כערדית הדאמה
כאוקטוכר

שחרתחשה כ-לומח רפיאטח )לדי סן רפנסיסקו( כ17-
חתרכי אכתרים ששטחם חמווח פחות מ-יMו 1משטח איור חחשפעח של חערידח .חמאפיין

,1989

דלוגמה ,רוכ נחיק

חמושףת לירתאם לאה הניו חיואצמתה לש קרקע רכה תMם לפני הטשח.
כחרצאח יו נדוחנ חחשפעח של תאני חקרקע על חתגוכח חסיסימית כפני חשטח ,תןו דכי
חתייחסות לחתכי קרקע יטפסויים כראץ .מתסכר שכמדיח ותתרחש רעדיח חיקח שמודקח
כראץ וא סככיכתח ,צפוי שחאתוצות חמקסימליות שיתפתחו כאתרים חמכוסים כשכבות
קרקע יחיו שתות ,כואפן משמעותי ,אמלו חמוגדרות כמפת חתאוצות .כמקרים מסויימים

תואצות ולא לעולות לחגעי ל-פי  3-4עמרכי חמפח.
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מבנה תת הקרקע בזאןר הגללי המערבי
פלזירנדר .,א רטושטיין .,י סוויר ו.

המכןו למחקיר בפט וגיאופיסיקה ,חלוון

הגליל המערבי מהייה את חלקי הצופני של אזיר תמיחה המשתער משבר הרכמל רברים דעו
שבר רשא הנקרה בצפין .סקר סייסמי רב עריצי שביצע לאחרינה אנזיר הגליל המערבי מספק
אינפירמציה חדשה על מפה תת-הקקרע באזיר .מפיעניח הקיים יסהיסמיים החדשים יקיים
ישנים שעיבדי מדחש ,עילה כי נבמה הגללי המערבי היא של חצי רגןב .חצי רגןב זה ומבגל ע Hי
שבר ראש נהקרה בצפיני ילרכל דסרה לש בלpרים נטייים פצתה Mחימים ע Hי שבירם רנרמלים

שכוונם מזרח מערב .מדרים לחצי הרגןב של הגליל המרעבי ומפיע חצי הרגןב של הקישין יבי
נהטיית הפיכית .במנה האזיר היא תיצהא של מתיחה בכיין צפין דרים ימזכיר במנים דימים
בנקעים במזרח אפריקה.
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דימןת מננטי נעריני לש ערבןב קןבנקטייב בוי תימסתו מיססתו בךות נקבןבי
לרפ ז.ג ,ץירנם ,גכ .aלימב .פ Z

 •1קלחנכה לדםיי סהביהב רקחו נאהדגיה ,בםןו ןציוננ לדםי ,וחדבתו 6100ו

•z

לחנכתק לפסיקיה יכינכ,ת נכבןו יוצןם לדםי ,וחדובת 6100ו

הונושת ברמבח ובזןמ המפאתני התליכי הסעה ערררבב אבPוירפים רנרגלריים נועבת משניויים

במוליכות ההדירואלית ואמי יצירבת בזרימה .אבזורים בהם הזרימה אתמפנית בסמפר פPלט
נךומ )Pןט מ ,(l -דלפיחהי לומpרלוית פתPדי רממי להתביכי עסהה .ובם ,באזורים לאכו יכלו

להיווצ חגניט צפיפויות נאכי שעושי לרבום לאי יציבות שתלוךי לערבוב PבנוPטיבי מהיר לש
גופי מים ומומיסם .גדרניט צפיפויות נאכי יוצר דלוגאמ בטבלת מי התהום באזורים בהם מי

המילוי החוזר למיחים ממי האPופיר ,או כאשר מי המליוי החוזר מאדרים דברגה שונה )גשמי
קיץ וחורף(.

שיטת הדימות המגנטי הובעיני )נמר( מאפשרת לעקוב חאר ההתפתחות של תהליכי הסעה

וערבוב בתוד נPבובי בזמן ובמרחב בצורה בלתי חדירה ולא הרנסית ,בדוגמאות תלת
מידמיו.ת בעזרת שיטה ייחדרית זו חPונר תא הערבוב הPבנוPטיבי לש גופי מים כתואצה מאי
יציבות גרביטציונית .בערב ,לא נחPרו תהליכי  Pובנ Pציה כתוצאה מאי יציבות בזרימה
דבוגמאות דומל תלת מידמיות מחוסר טכניקה ניסויית המאפשרת לע Pוב אחר התהלךי,

P

המתאפין ביצירת אבצעות ,במרבח ובזמן .שיטת נהרמ מספ ת תמונות האנספות בזמנים

שונים מתחילת התהלךי ,באמצעותו נמדדו  Pצב גדילת האבצעות ,תנאי הסף להיוצרות

 PובנPציה ,והתרומה הייסחת של המרכיב הPובנPטיבי ודהיפוסיבי לתלהךי.
תואצות ראשוניות מראות כי במpרה של תןו פורוזי הומוגני ,מהירות דגילת האצבעות דגלה
ביחס לינארי להפרש הצפיפויות בין התמיסות.

הפרש הצפיפויות ה Pריטי בו מתחילה

קונב Pציה מתאים לפרמטר ריילי של ה Pונב Pציה החופשית .תוצאות לאו משמשות בסיס
לשימוש בשיטת הנמר למעקב אחר תהליכי  Pובנקציה בתןו פורוזי מורכב.
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שימוש רב שנית בימם למייחם ונתתיים והשפעתם על כתונות קהקרע
לקתפח.

חכפין לקקרע וtםסt ,םנלח חקחםר לקחח- tM

פבין ילונק  ,tב tת-דןג

משק המים בישרלא סולב ממצקוה פירחה וכומת המים השפירים עהודונת לרשות הpnלואת
הולכת ותממעתט .בעקבות הגלודי חפצוי בואכלויסה ובתשתית התעשיתית .בישרלא בעשור
הקרוב דחמ,דלדוול רגאמי המים הפשירים אמךדי ךלי ויבגר תלחדי ההרמה לש מים שפירים
הנמוצלים כיום חבקלואת במים שוליים )מים למיחים ומים ומשבים(.

הרחבת השיומש במים שוליים להשקיית גדילוים חלקאיים עשויה להשפיע על התתפחות
צמחים ויהבול וכן לרגום להלמחה כלוזקים רחאים בקרע) pנרתון( ולזיהום מי תהום.

ההשלכות של שימוש במים מליחים תרתניים על הקרקע ·,רתמ היסלים ואיובת הסביבה
)זהום קרקע רמי תהרם( תסקר בהרצאה זר .דלרגמא ישמש אזור צפון עמרב הנבג בו

משתמשים חקלאים זה כ 1S-שנה במים מלייחם ) (EC 2.5-8.5 dS/mתנרתיים )(SAR 13-26
להשקיית גלודיים חלקאיים.
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מי קולחים במקור למי הקשייה

ילאיבצ ד.

אןוגר עיביי יננnס

צמצןם תממדי במקןרןת מים שפירים לחPלואת הביא לפיותח מפעלי מים ןשיטןת השקייה
במי קלוחים בכל איזןרי הראץ .עצם השימןש בקלוחים יןצר עביןת מןרבכןת במחינת
המשתמש/הרצןכ החקלאי .אמרח ןדמןרב בהש Pייה עתתית ,הרי יש צןןר לונאם מים לאה
ןלהכשירם בטיפןלים שןנים התמאימים לגודילים ןלשיטןת ההשקייה בחלקאןת .השימןש

בגאמרים עמקוים )דע  15מרט( לאיוגם קןלחים הןא יידוחי ןרשאןני בעלום .שיטןת השאיבה,
הטיפןל במים )כימי-ביןלןגי( ,הסינןן לסןגין

-

משפיעים על איכןת המים ןהאפשרןת לנצלם

להשקיהי.
רמת איכות המים שתה ממקןם למ pום ועוברת שינןיים לאורך השנה ,ןגם בתיי היממה.
הפעילות האורגנית משנתה בהתאם ל pרנית השמש וטמפרטורות המים .רמת טיהור המים

קובעת את

אפשרויm

ניצלום לגדיולים שתים .הרמה

הלשישתית )שפ"ין ,חיפה( -

מפאשרת

השקייה לבתי מובגל,ת עבזו טשפילו נשיתי תמאים לגדילוי תעשייה ,חתמץי ןדחרים.
עצם השימןש במים לאה להקשייה זנרך סילןק גארן-סנירטית נןתנת תרןמה עצןמה לאיכןת
הסביבה ושימןר מי התהןם מזיהןם .תרןמה זן לש המגזר החקלאי לא הןכרה דע היןם ןלןכ
נמנען אפשרןיןת לפיתןח מפעלי Pןלחים נוספים לחPלואת .בצי המחקרי מןרגש המחסןר
ברקע של מחקר ןמעקב חאר תןצואת מצטברות ושינןיים בשטחים בהם מתקיימת השקייה
זאת רבכ

כ15-

נשה.
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מדידות

K • Ar

בתצותר תחורירם ,בזאור עדר

צורד,/%1.טסירניקס א, 1.שסיינץי ג, %.קלודוני י1.

 •1חמלחקח לגיאלווגיח ,חמכוו לנכדניי כדח"א ,אוווניבסריסח חנירבית ,יורשלים
 %.חנככןו הגיאלוןגי ,נכשרד אוונרגיח וחתשיתת ,ירושלים

בתצורת חתרורים נעשי  5מדדיית  K - Arעל מדגמים מיחדית ה"ואליב" >  (KuPh-3באזיר

רעד .תואר הדמגמים ניןת בטבלה  .1תןואצת הדמדיות בטבלה .2
ואתר הדמגמים.

טבלה .1

גדaכם סנכ'

אתןר נכינלרןגי

6

•Di., Geh., Thom., Mag
 Ba-Phil., Mag.מ,.A
An.,Mag.
Di.-Hed., Hem., Phil., Mag .
 San.מ,.A

25
25D

26D
12D

דיוספדי Di. -
Aמ

אניךטיט -
נסדייו San. -

טבלה .2

גלחניטGeh .

תומסוניטThom .-

וולסוטניט Wo . -

פלייפסיט PhiL -

בםנטיט/בםהמיט Mag• -

המטיט Hem. -

תוצואת

דמדיןת .K - Ar

4<X,ppm

4OArj36Ar

~36N

סxl 4

(*2) 6

0.40
4.74
2.27

*(Z)ZSD

l86
l81

307.4
416.8
327.7
3317

37488
1302178

l.23
4.50
3.76
3.67
2.40

דיגמא מסי

1ZD

zs
26D

*()-

333.8

197" 0
187187
Z94SS3

4OAr,ppm

גיל מלדו מ.ש.

5.4
16
2.8
3.3

z.z

מפסר הדמדיות

חישוב גלי על פי רעכים לאה במרעכת  40Arf36Ar - 4Oyj36Arונתו עןו לש  l4מ.ש.
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אפיןו גיואיבמי לש מים רפיום סיני
ג

רירפצ ח.

_ Z

,נווקפ,,,י, .

נ

ווזם Iנ'.

 •1קלחנכת יישו'iכ רשח ,חוברiכ לiכרקח גערניי לחנ שוקד
 •2חתוג גליאופסיקיה לוזנבניים לפנירטים ,אתיבסרתסי לת-באיב
.נ זנבניי סחמהב ורקח נאווגויחi ,כןוב יייצי לניזנכ
מתןר אנליזח של  150מקירית מים שדנגמי דנרים סיני עילח כי ניתן לחלקם ל S-קביצית
גיראכימיית )רחא שרטיט( לושייכם לזאירים גיואפרגיים שתים.

א .חמים חתמיקים ) (Ca ,HC03ביירת נפצי אנזיר חרמכזי לש חרח חנביח בסיני חואמפיין

רביבי על דיי סעלים בממטיים.
ב.

מים פחית ותמקים ) ,(Na ,Ca ,0 ,HC03ואפיוני בפי m

.ב

קביצח ניספת של מים בשיעיר מליחית דימח ) (Na ,Ca ,S04נמצאח ףא חיא באזיר

ת לש חרח חנביח.

חמידרית לש חחר חרבבח.
.ד

מים מליחים יירת )  (Na ,Ca ,5°4 ,Clנדגומ לרמגלית חחר חנביח יבקרבת שפת חים.

ח .חמים חמליחים בייתר ),Ca ,CI

 (Naתנגלי ףא חם למרגלית חחר חנביח יבקרבת שפת

חלם.
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סםניקקיח ,וחושחם בינתים

יוינWוג J8

יי-י" ,נללוMיוגחי ,נווcחיסדביחס t,וידבניח חי-יow
בפצון זםרח יוום יmJכון וצaיים מרפס' נבאים ידסנםירטי ,bשפזnwולותם נוכסםנ פלוחת אמז
חמירקן עnלירן .רואבח ודרפלסpי לכרואח נמאצים נגאnים סןומ לםגל לש בנתnשרת לרוחת,
חיחמיב תא קירמם לש נבמי לחיnצ סבבירתב .עביח רז roקרח ןרת שירמש במירב חחנתים

הגירארלגיים חניתני-ם לשיומש ואמרר ..המחרק ,בשיטרת .גיאופיזירת

חייש?D

ת גם לאזררים

דןוcים.

ניתרח חלאנמיטם סהטרוקרטלריים אבזרר החמקר רבצע על דייעפונח לש Mכי רפלצקיה
יסיסמית רב-ררניציים בים ,רתסהבךמ לני חעדי גהילואריג pחים בגלי מחיכש הנכםים יבבשה.
נמאצ כי לכ הנבמים בצרפן-מזרח הים התיסן ראםפינים על דיי טסהרת פואקוית .הרעמתכ
סלח יוצרת ייבמנה פרייח ררםבכ ,שברמכזי כרס קירניה-מיסיס-גאדירין יגאבפיי

-

גאני

קיליקיח יתאה מצרפן/צרפן-רעמב יגאני מזראריה ,לקטיה יאסינpדרין דםרים/דרי-םמזרח.

לאיןר הנכםה זיהי קניטים הבם הן הרסכ חן הבאנים קשעוים יסחית ,ועלמת קניטים בהם
רהסכ לובט מלני נפי הים יהנגאים שפגאביי שקיעים פוח.ת
ניתיח קנימטי לש תניעת להוחות באזיר זה

-

ערב ,אפריקה )סניי( ,אנטלויה יואיאסיה

-

רמאה כי לאיןר ובגלית חליחית בצפןו-ובזרח חים התיסן צרפיות נתיעית פאקיית בעיקרן,

לDיית רבכיב משני של ליחnצ רא לש ובתיחה .אפיי ילדגי לש רהכיב חובנשי נקבע בכל קטע
ייעי יהסח בין סין הונתעה בלין סתי לש הלרנג עצןוב קבעט זה .נובהאצ האתובה טיבה יבmר

בין טייח הנתיעית האפשריית בכל קטע לפי תאצוית נהיתיח הקינובטי ,לבין סיג הנבמים
יהוטסהת שזיחי לרראס נביותח הלאנמיטם ררטסnקטלרריים.

ובובזרח לגפמש הובשלוש בין רע,ב ארפקיה )סיני( ינאטיליה רכיב הנתערה הובנשי היא רכיב של
לחיצה ידגלי דיובה לזה של רכיב התעuה הפאקית .ובובערב לובגפש הובשישל שילטת ת Uעה

אפקית .בקניטים בהם סהרטייק לש לובג הליmת ניטה צפתה יורת ובחסם נשקעב בניתיח
הקינובטי ,הרכיב הנשמי היא לש ובתיחה ובהתאם ,וברכיביי לש ייnנבוב הפרייח שקערים יסחית.
בקניטים הבם נוטה הסרטייק של ובגל הליחית ובזרחה ןוב החסם האוביר ,רכיב התנערה

הובנשי רחא כריב לש לחיצה ירמיכבי ייחנבוב רפה"ח שקיעים פmת.
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היהבטים הנח~םלש גוקש הפםי קלרתאשונת ה· ZOOO -
נקרוס ש.

חבתדקםתm

 .1התזח'ת לעדוםת ובקש הובים )והפמלע ·הראצי ךותב .זה( ל~ת .הפלאייס חייתב לז1בתסס
על פסמר עורבות דוסי:

-

יונשח היופצ בחנכמ ךצחיחכ וברונייבה.

 בעיות יאסת הובים נפביןח ענדומ. ההתפחתות הלונכטוגית לש וברכייב עפונלי הובים. הודיקם הערמי הצופי.הוגשי הצפיו ברמכייב זאמן הובים תעהדיי.

.z

תPצר היריהע מלהנכס לכנכי כל דחא עמודבות הרוסי הופמרטות עללי .הדגרת רמכיביהם,

יססיי ואופי הונשי ,מתדי החיונ'ות לשהם והדג  Mנחדירש למימושם וההתמדדוות אתם
מוחוים רגתא רבnחי למדו pהפעליות בוכתים נחכתים·,כפי שיוואב להןל.

.3

חשניי צחםיו בבמנח חצידבח ןמבריביח

P 3.1בצ גדילו צהירהכ עהירתית ילדג ייךלי עבשיר לשפנוני ,גם נוחכ הרביי הטעבי ,גם נוכח
גודיל הצריחכ לפנש וגם ניחכ לקיסת עהליה הצופיה.

 3.2מגבלית מאזן המים יכתיבי את הצירד להפנית מPירות מים שפירים מהחPלאות
לרציכה העירתית והרמתם ע"י מים שלויים )כילל מליחים( ומי שופכים מטוהרים.

 3.3ההפתתחות הצפויה בחלקואת בסוי של חלקאות חממה תחייב סהגתלות להספPה
אמניה ביירת ,בנתאים במוPרים

ואביכm

מיכבתת.

 3.4הרציכה ה  pnלאית של מים ליחדית שטח וליחידת יבול תעבור שניי מהפכני ,גאב
לימדו שיוטת הpשיה ונםיתע הפדסי מים.

 3.sכמות המים שתדרש לתעשיה דגתל ותןל ייהיה ציןר להבטיח דרכים למחזיר המים
לשמיש חוזר.
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.4

השנוי הצפוי ברםביבי ובזאן הובים עהדיתי

דמינת ישראל נמצאת נכר כיום במבצ של מאזי מים שלילי הגורם להדגלת הגערוי

4.1

במי תהום.

גדול הגועוי מתעצם גם עקב העדו גאיוה רב שנתית מספקת אשו עשויה לאפשר

4.2

ניצול יתו של מים בנשים גשומות ושמיותם לנשות שפל.

דכי לטפל נכונה ננעיה יהיה וצןו לסןמ מדולים נכונים וואלי מונכרים לצוות ניצלו

4.3

מקווות מי התהום השונים בהיבט לואמי כולל תוד התסלקות במעיות מקומיות-
עונתיות כגוום מכתיב את תוכנית ה תיפעול .נושא זה יחייב יתו עמקות בהבתנ

הגיאולוגיה של האקויפוים הפוויים ,מגבלות הניצול )קוים דאומים( ,מכשלות
למיניהם )דחיות מי למח למלש( וכיואצ בזה.

4.4

רנאה שאנו איננו ידועים עדייי כל הדווש כוקע לניצול המים הגאווים בכנות
והמושפעים מבגמלות

שוונת -

הדיוולוגיות ,כימיות וביולוגיות) .בעשוו הקווב חיתי

להביי התופעות בכרנת ביתו עמקות(.

4.5

אמזי המים הצפוי מחייב פתוח מקווות מים דחשים ,שאינם טבעיים ,בטכנולוגיות

דחנשיות .יבן לאה צודי להזכיו:

4.5.1

התפלת מים מליחים.
התפלת מי ים ,תןו שליוב עם תונחת כח עתדיות.

4.5.2
 4.5.3טהוו
4.5.4

מי ביוב לומה ונגהה.

הנגות המטו בשיטות קיימות לדחנשיות.

 4.5.5חזוי אלקימי וחזוי מזג אויו.
נמעית Mאידיות.

4.5.6
4.5.7

אמצעים להקנטת ואפוטונפסוואמציה

4.6

התאמת כלים נהסדיים מתדקמים לניצול מי תהום ,כולל מינהוו ,פיוים ,טנכיקות
דקיחה מדותיות ואמצעים דחשים לחדיוש וניקוי דקוחים קיימים.

.5

בעיתו איבות היובם בפניהם נעדום

5.1

דהוישה לאיכות מים בומה גבוהה יותר ומשופות תהווה גוום מכויע בשנים
הבאות .כוונת הדבוים לאיכות המים לשתיה )אמצעי חטוי דחשים בלתי מזיקים(

ואיכות המיס לגדיולים חקלאיים שונים שיבטיחו מקסימום יבלו ליחדית מים.

s.z

ענית הזהום של מקווות מים עקב הצפיפות באוכלוסיה תהווה מודק הן למעקב
אחו התתפחות דהבוים והן לחיפוש אמצעים לסילוק המזהמים והמיקוומזהמים
למנייהם.

5.3

ומת הטיהוו של מי ביוב בטום סילוקם לנחל או לים תהווה ללא ספק נושא הן

לפיתוח טכנולוגיה והי להדגות דוכי מימוי המופעלים הנדושים ,כולל הדגרת
הארחיות לע המזהם.

5.4

נצטךר ללמדו כידצ להתמחר עס המןוע הבילווגי במרגאי מיס.
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 .6ההפתתחות טהכנלווגית לש םבויבי םפלעי ינכם

6.1

יש מקום לנהחה כי הנשים לשפננין יביאן אתם פיתןח טכנןלןגי שישפיע על כל
המיבנים והבאיזרים השונים המרכיבים את מפעלי המים .השמןש המתרחב

בחןרמים פלסטיים ןוחמרים לא ובלזיים אחרים ,התכנון ההדירלוי המשןפר של

באיזרים ,העדי המתדקם להקמת במנים קשוחים ווני יפתחו עדין חדש של תנכון
הנדיס מפורט וישפעיו גם על עקרוונת התנכון העקרוני והאמצעים לגאירת והבערת
מים ממקןם למקום.

6l

המיחשוב המתקדם יהלשיטה הלאקטרינית מרחןק יפאשרן שליטה טןבה ייתר על
תוכנית תיפעיל המןכתבת לפי תחזית צריכה דקימה בהבתסס על ניתוח הצריכה
בבער.

6.3

הפיתוח הלאקטרתי יאפשר מעקב בזןמ נונן על נתתים הדירלויים לש העמרתכ עול
איכות המים המוספקים .ךכ תתאפשר שליטה טובה יותר על אמצעי חטוי ורמית
רטחי.

6.4

פאשרויןת נהיצןל הטובןת יירת של אמצעי הייציר והגאירה במערכת יבטיחן השלןב
הנכון לש משק החשמל ומpש המים )בהיותן צרכן חשמל דגלו (,ךכ ךסש לכ ההןאצה

של השנים תהיה מינימלית וניצןל מקןרות האנרגיה כלכלי ביותר מנקדות במט
לראמית.

.7

דיקחסן הדפעי צהיופ

כל הארמר מחייב אמץמ כולל של פיתוח דמעי ,בהתייסח למחקר סבסיי אשר יכלו להוות
רעק לפיתוח לונכטוגי.

.8

יסמם

8.1

אין ספק שהעתדי ציפן בתוכו שניי ,אפילו מהפכני ,במבנה משק המים הישראלי
מנקדוןת ראות שינות:

 לונכטוגית כללכית במנית-ראגןניתדמעית

8l

די אם נזכיר תא השנוי המשמעותי עבקבןת האמור לעלי ןאת המשתמע מקליטת

מאות מליונים מטרים מעוקבים של מים במערכת במוססים על התפלת מי ים

)בשילוב עם תנחm

כח( כדי להבין שאין להניח כי מיפעל המים הראצי לא יהיה דומה

בונשת האלפיים דלמותו ובציונו כיום.

8.3

אין הנשיי קל ואיטי .היא חייב הסלגתות והתמדדוות עם נשויים רמחיקי לכת.

8.4

הדיע שנצבר עד היים במשק המים ,כושר התעיזה שלני ,הידע אשר מביאים אתם

העלוים הדחשים ,ניתנים מקים להנחה

שונכל לעדומ באשר נדרש מאינתי.
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תהליכי המלחה בנבג המערבי ובבקעת באר-שבע

קרונפלד י ,1.וינברגר .ג ,1רזונלט א ,Z.לפכרס

•1

.בי1

חהוג לגיאופיסיקה לומדעים פלנטירים ,אוניברסיטת לת-אביב

 •2מלחקת המחקר ,השירות ההידרלווגי ,ירושלים
תהליכי ההמלחה ופגעים באיכותם של משאבי מי התהום הזורמים אבקויפר בחורת יהודה

באזיר באר-שבע יבמערב הנגב .ממחקרים גיאולוגים-ססרוקסורליים וסדימנסולוגיים
מפורסים שבוצעו ,נסבתרה האפשרות שהמים הכלואים תחת לחץ ארסזי באקויפר בחורת

כורנוב יכולים לדחור לתךו השכבות האקויפריות מחבורת יהדוה ובכד לגרום להמלחת מי
התהום שבהם.

מתךו האנליזות הכימיות של מי התהום אמזור ברא-שבע אפשר להבחיר במגמת התפתחות
כימית מאזורי המלוי החוזר ולאורד מסלולי זרימת מי התהום .התפתחות הדירוכימית

ושינויים בהרבכ המים הובחנו אפילו בחתום הצר יחסית לש אזור המלוי החוזר .בגזרות אלה
הרכבם הכימי של המים אינונ עוד סידני-דו פחמתי )כמרצפה באקויפרים פחתמיים( אלא נע

אל עבר הרבכ נתתי-כלורדיי .הרבכם הכימי של מי התהום הזורמים באקויפר בחורת יהודה
בהרי יהדוה ובשומרור נבחרו כמרכיב קצה של המים השפירים בעדו שההרבכ הכימי של מי

התהום אבקויפר חבורת כורנוב )אבר החול הנובית( מהייים את רמכיב הקצה השני .לוארד
מסלולי הזרימה ,הרבכם הכימי של מי רמכיב הקצה השפיר משתנה והופד בהדרגה לנתרני-
כלורדיי .במסרפ מקרים ,מים שנשבאו מהאקויפר הפחמתי של בחורת יהדוה ,אינם כלל בשייי
משקל כימי עם הסלעים הפחמתיים .מי קידוח אשלים  Zהינם דוגמה מובהקת )ולא יחדיה(
של תופעה זו .המים אמופיינים על דיי  pHנמךו יחסית ,סמפרסורות בגוהות ומאסף יונים בו
שולסים הכלורדי ונתרר .מקרים לאה עמדיים בבירור על דחירת מים אמקוירפ בחורת וכתוב.
המאסף האיזוסופי של המים השפירים ביותר שנמצאו באזור המחקר מתאימים לערכים
שניתר לצפות במי אקויפר בחורת יהדוה .מאדי,ן בואתר בארות בהר נקבעה )על פי בחינת
המרכיבים האמקרוכימיים( חדירה של מי אקויפר בחורת כורנוב ,האיזוסופים שנמדדו הינם

בערכי ביניים דהיינו מצויים ביר אלה המאפיינים ,דברד כלל ,את המים העתיקים והמליחים
של אקויפר חבורת וכרנוב ללאה הפאמיינים תא מרכיב הקצה השפיר של בחורת יהדוה.

התכלוה הנמוכה של  14Cשנמצאה במים הדבנקים ,המייה מצייר איזוסופי סלס
האמפיין את ממצאי המחקר נהוכחי .הערד הגבוה ביותר ) (64pmcשנמצא בדשה שוקת ,פוחת

במהירות ומגיע עד לכדי מחציתו אל עבר שדה קידוחי ברא שבע .אמחר עורכי  ~ 13cאחדיים
דוומים ללאה שנמדדים במים הפחמתיים העכשויים באזור יהדוה ,רנהא שתכולת הרדיוקרבון
הנמוכה אינה קשורה חבלופין איזוסופיים עם הסעלים הפחמתיים של האקויפר ואןכ במסאת
את גיל המים.

תכןלת החייקרבין של מי אקויפר בחירת כורניב נמיכה ,ומערכת ליחידות אחדות של

•14C

לפיכד נראה שגילם של מי התהים הקרובים לאזורי המלוי החיזר היא :היליקר מוקדם  -דע
תיכןו )דהיינן מספר לאפי נשים( .מכןא אפשר להסיק שהואגר לש אקויפר חבורת יהדוה דבול
מפכי שהתת דע הכ.
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בובני לחתצי לארוי סנרסחופoר לש םי חלפח

סחוירייס י.ג,וסרבב יZ.
הסבוי ירקחaבל נפס וגיאפוויווקי ,לוחןו

•1
 •Zהבפוי הגאילווגי ,לwחייס

עד כח ביצעי מרפס רpסים סיסימים ןוראל קעטיי לש נרטפסירם ים חמלח יחנם תיראי
רתוחת ממי nציחל.
חאזייים רן:ודבנש חם )ליפ רדס ןופצמ (:mםn

-

אזיר רפכ נnיש,א צמפיי ל.תרנכ Jמ מיבער חשרב חראיש נתעוח מדצי חמועבי לש רגןב
חתרנכ לרבע רצח חמרזיח לש רגןב חלוחח .צמופן

כ 1-2

לתרנכ רירבח לש אזיר חשביm

חיא

ייקמ ,רחיא רמחא עמיית רחיף .קשה עלקןב רחאי מהלכן לש שרב דדם.צפיnנ ירתו

חמרערת פיתח ,רחרא רמרכז יררת בקעט רצ .חמעררת לש שלרי לnרח חרא אי יסמטרי ,יבדרע
חלברק חמזריח לשם ליזפ ,חיי רלבptר חרעמיב pסררם,ררמחא "nנבם רפייח יחרבי.

-

בבעpת רנכית ,חדםם לים תרנכm .חדב נשי שירב נרטופסרם ,מנשי צדיי רב.ע ,pיכן אזרר

מעירת רנבח .נקעב כי במךלח יציית בnק,ע לארח תןpפח לש תמיחח ,חיח חאזיר נותן
תתח מרטש לש ליחצח ,שחלחתף רשב בתמיחח .חןנשי במרטש חטקנוטי חיח רנכחא קשיר

שנןכיי ימקרם רןרויכ לש שחרב חראיש.

-

אזיר יריחי ,מצופן ים חמלח .שרב חנרטספירם חיא אזרר לש מערית אנינטיסבי ,חרמחא

רמכיבים לש שביm
-

חופחכ ,חקשרוח בסמרפ קמיטם עצירים.

אזרר תנמע ,מצפין לאילת .לחיצח שגרמח ליצירת במנים ,גמיל צעיר יחסית ,תדערח
במסרפ ןpים סיסמיים בשועס באזרר .חשרב חרמכזי תבת חקרקע ערקב חארי קר חשרב

חרמסית לש רעnnב ,שחותרח pסברי חופמי חגילראןגי.
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החזרות מהקרום העמוק במישור החוף של ישראל

סורשיסין ,.י סטברןמ פ.,פלזירדנר א.

המכןו למחקיר נפט ןגיאןפיסיקה ,חתןן

חתך סייסמי

עמוP

באורך כ np 120-מ נערך לאורך שפלת החוף בישראל .החתך מורבב

ראמעבה Pוים יסיסמיים לחיפושי נפס שאר עודבו עידוב מיודח דע לזןמ החזרה של  14נשיות.

נהתונים מראים ריבוי החזרות סייסמיות דע לעומ pשל למעלה מ40-

 npמ ,במיודח בחציו

הדרומי של החתך .אם נשלדי לאזוונר תא דפוס ההחזרות עהומPות אשר נצהפ באזורים רבים
בעולם ,הרי ה Pרום במישור החוף הוא של מסיב סיפוסי .לחליפין ,אין דעיין בסחון מלא כי
המדול הקלאסי ת Pף גם אבזורונ וכי אין אלו החזרות מתוך המעספת העליונה .בכל מ pרה,

חבילית החזרית אשר לכולן נסיה דריהמ מכילות מדיע על הבמנה יעל התפתחית הליתוספירה.
במייח,ד הן עשייית לתת מדיע על התהליך של ההפחתה

להיתיספירה באזיתי.
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והבניה )(accretion

הפר Pמברי של

דשןת המאמצים באזןר דרןם ים הלמח :עדןיןת גיאןלןגיןת ןסייסמלוןגיןת
ןור ח.,והפשרסס א.,ולסןומ י.,וי-עא ס.

המכןו למחקיי נפס וגיאופיסיקה ,חלווו
אזור דרום ים הלמח והשוליים המרעביים לש הנבמ זוהר היו והינם ותננים לפעליות טקטונית
החל מסוף הקרתיקון ודע היום .הזאור נותן להשפעת המשטר הטקטתי של הקשת סהורית
בשלב עהתיק יורת ולמשטר הונתעה הטרנסופרמית ופתיחת בקע ים המלח החל מאמצע
המיוקן.לידומ תיותח משטרי המאמצים ארש פעלו אבזרו אגבז הקרתיקון דעו היום נעשה ע"י
איוסף תצפיות סטרוקטורליות של נבוני שבירה ותצפיות סייסמיות של עודיות דאמה .נותני

הכיוון והתנועה של 122

העתקים נדדובו בשני ארתים באזור ,הדחא במנהרת תעלת הימים

והשני במעלה זהר.עיבדו ותנוח נתוני השבירה בוצע בשיטות סנטדרטיות תמאצו ואכלוסיות
במני שבירה של שבירה נורמלית ואופקית הואפיניות הן למשטר הקשת סהורית והן למשטר
בקע ים המלח .על חלק מההעתקים אובנחו תופעות אשר מעדיות על פעולתם גם במשטר
העתיק וגם במשטר הצעיר ןא בגממות שתות .יותר

לש  ML=O.Sדע  ML=4.2תבקופה של ואגסוט 1986

מ60-

דע

רעדיות דאמה ,בחתום גמניטדוח

אפריל ,1988

התרחשו גאבן ים המלח

רדהומי .דביקת מיכניזם השבירה רמהא כי ללוכם ,מלדב ראבע רעדיו,ת יש מיכניזם המאתים

לתונעת הטתספורם של בקע ים המלח .כיווני האממצים הראשיים פכי שפעלו באזור מוגצים
בטבלה הבאה:

T

P

No.
Azimuth

Dip

50
50
57
44

10
7
27
3

319
319
312
315

10
7
27
3

1
2
3
4

42
"79
11

9
36
6

0
285
110

77
50
53

5
6
7

66

12
5

99
336

12
5

8
9

9

נהתונים עבור מקרים  1דע 4

Dip

Azimuth

Type
Earthquakes

Faults

הם מצבירים דמרום ללשון ,עין בוקק ,הלשון ומזרחית למצדה
באזורים דרומי ללשון ,עין בוקק ,ומזרחית

בהתאמה; רעידות ובדדות הן מקרים  Sעד 7
למצדה בהתאמה; מקרים  8ו 9-הם עבור הקשת הסורית ומשטר נוכחי של בקע ים המלח,
בהתאמה.
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איתור ביווו זרימה לש מי תהום באקויטרדים סדוקים
אפור .בג ,ןנור ד 1.Z.י וקרבבץי .ב ,Zגםץיר םג.

•1

הקלחננה לםדעי הסביבה וחקר האנרגיה ,כנכוו ויצןם לםדע ,רחובות

76100

. 2ם;nחת הםקחר ,שהירתו הדיהרלווגי ,ת.ד ,6381 .יורלשים 91063
שדה המוליכות ההדיראולית במערכת גרגרית ,בלתי דסו Pה ,הומוגנית ואנאיזוטרופית ניתן
לתיאור באמצעות אליפסה בעלת שני ציריס עי Pרייס .הציר הארןו מייצג את הכיוון בו
המוליכות ההידראולית בגוהה ומיבצ לו נמצא הציר הPצר המייצג תא הכיוון בן המוליכות
ההידרואלית נהומכה .המוליכות ההדירואלית משתנה בדהרגה ,בהתאס לאזימוט ומתוראת

עייי מעטפת האליפסה P .וויס שווי פוטנציאל ו Pווי זרימה אינס בהכרח ניצביס במערכת
הדירוגילואוגית כזו.

P

P

כיוון זרימת מי תהוס בא ויפריס דסו יס מוכבת עייי אזימוט

עבלי רפמיבאלייות ראשנוית )לפני סהדיו (Pנומכה .ל p

הסידו,P

P

בעי ר בpאויפריס

הזירמה תתרשח לואןר הדסPיס ויאלו

בכל אזימוט אחר לא תתרחש כל זרימה משמעותית .נובע מכד ששיפוע פני מי התהוס,
שיחושב בניצב לכיוון

הסדיו,P

יכול להיות דגול מאדו מאחר שלמעשה לא  Pייס  Pשר
הפיזור

הדירואלי בכיוון זה .אמךדי ,השיופע יהיה מניילמי בכיוון הזירמה ,שהוא יכוון דיסהו.P
הרמבחי לש הריסו ,Pבהנחה שצפיפות הסדיו Pמפס Pת ,יוצר א Pוידרט אנאיזוטרופי והומוגני.
ומצע כי דשה המיליכות ההדיראלוית אב Pויטדר כזה ניתן לתואר אבמצעות אליפסה דחוסה

מאיד )אי  Pי( כאשר הזרימה אפשרית

לאזיומט

רP

לאירכה ,בשני הכיויניס .כייין הPי יהיה זהה

סהדיי Pאב Pייטדר.

נתוני מפלסיס מהא Pייטרד

האיאיPני הסדוP

ברמת חובב ,נבחני לאור המודל המוצע.

גרדיינטיס נמוכיס נמצאי בתחיס האזימיטיס  .220° - 2SOoהאזימיט המדןיי Pשחישב,
באמצעות אופטימיזציה של הנתנויס למידל ,היה  .238°לכן מיצע כי זרימת מי התהוס
אב Pויטרד האיוא Pני הסדי Pברמת חיבב ,גבבולות השטח שנלמ,ד מתבצעת באזימוט 238°
ונשלטת בעיPר עייי דסPיס בתת הPר Pע בעלי אזימוט זהה.
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חרסיm

לוחנקווית לש צפ' זמ' חיפה עוקמ זלובןו

ורתיי ר ,.יוסןם ג" ,.וaכתקי י.
הםלחקה לגיאוסנבלווגיה ,סהבגיןו,יחפה
הסדימנטים ההולונpים לש צרפן מזרח חיפה )כולל Pרקעית הים הקרובה לחוף( ושל עמק

זבולון מכליים שתי ובכשת של סרחיות בתןר החתך הללכי האב:
לוח חצוב

חם לוח דויונת

דעשות של יסרחת סלפיטת רפארה חכה

 -פתאה ביצתית וברקית

וחל פאור עם דעושת לש נרןכיכות )דע (90%

-ימי דע pובי

רחיסת לפסיטת אפורה ,וחמה ליסרטית בלחקה הרתחתן

-עמט תאפה

באן חול גירית קשה ,לוחית בקרתב הוחף רנחnכי

-

תאפה לש ליטורל דרדו

תכונותיהם ההנדסיות של שתי יחדיות החרסית )המכונות ייחרסית עליונהיי וייחרסית

תחתנוהיי( דבנקו במןש יותר מ3O -

שנה לצורך ביססו מבנים .נתוני קונסולדיציה רבים

נמצאים בבמדקה דלרכים ו PרPע לש הטכניון .ניתן להשתמש בהם על מנת לשחזר את

תנאים הגיאולוגיים שגרמו בבער למאמצים בתןר החרסיות )•(Komomik et al ,. 1970
משתמשים לצוןר זה בירת-קונלוסדיציה מ (overconsolidati)oשהיא הלחץ המסpימלי סשבלה

רח.רסיתבערב

),(PO

פחות הלחץ האפPטיבי של הכוסיי הנוכחי

). (gz

בחרסיות עבלות

קנוסולדיציה ונרמלית ~gzי כלומר קנוסולדיצית יתר רשוה ל-אספ .לחץ דגלו למץח הרסבי
דהיום עבבר ילוכ להיות תוצתא לש כוסיי אשר הסור בניתיים אן של התיבשות הסרחית בלגל
ירדית פני מי חתום רא יבוש בעגמ עם ראיר אבPלים יבש.

החסריות דבנשקו שייכות לפי הסיטורית האממצים לשלוש Pבוצות .קבוצה ראשנוה )ציור -1-
 (Aמאפיינת את הייחרסית העליונהיי .יש לה Pונסולידצית יתר בחלקיה שהם מעל פני מי
תהום )של היום ושל הרבע( וקנוסולדיציה נורמלית בחלpה התחותן )מתחת לפני מי תהום(.
לקונחצ

נשיה )ציור (I-B

המפאייתנ תא הייחסרית התחתנוהיי קונוסלדיציה נורמלית בחלקה

העליון וקונסולדיצית יתר )דאמ מדוגשת( בחלקה התחתון .יש לשים לב שבעומק היתר-
Pונסולדיציה עולה )ההפך מתקבל על דיי הורדת המפלס של מי תהום( .מבצ זה הוא כנראה

תוצאה של התיבשות תקופתית של דסחימנט שנמאצ על פני השטח .קבוצה

שלישית )ציור -

 ( l-Cכולל את החרסיות הקרובות למורד של הכרמל )חרסיות יינשריי(.לחלקם העליון יש יתר-

קונסולדיציה כמו ל ייחרסית העליונהיי ןא חל pם התחתון הוא נורמלי או בעל יתר-
קנוסולדיציה

קבוע -

מבצ שיכול להיווצר כתוצאה של ראוזיה.

אפשר לשחזר תא הסnטוריה הגיאולוגית כדלקןמ:
החסרית התחתונה הורדבה בסביבה פלוביטילית דע ברקית .חשיפתה העונתית לאקלים ים-
תיכוני יבש )בדיקות פולן( גרמה ל pונסולידצית יתר של החלק התחתון .החלק העליון
כ הנורמלי( נוצר כאשר עלית מפלס המיס כתוצאה של טרנסגרסיה גרמה להרבדה תת-מימית
של החסרית .דרב זה התרחש מסוף ההלווPן עד ל 8000-לפני הפסירה.
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החרסית העליינה הירבדה על סןמ עדייית ארכיאיליגיית אחרי 3000

לפני סהפירה בסביבה

ביצתית עד ברקית אשר התקיים עד למאה הקדומת כאשר עבדוית נחיקיז יבשי תא הביצית.
חרסיית מטיפיס יינשר" קרוב למתלול הכרמל מראלם איפי שינה .אמחר יהחיל האפיר חסר

שם ,אין לדעת האם מדיבר בחרסלת העללינה וא התחתינה )כנראה שתיהן( .חרסית זי מכילה
גם איפקל אבנים יחיל המרמזלם על אריזיה פעללה )פעילית טקטיניית

(.1

הסטירית

המאמצים של חרסיית הללי רממזת על ואיזיה של כיסןי )כנראה טליס( בזןמ ההלויקן.

Fig.1 :Overconsolidation of Haifa Clays
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ס

השקתמןת מינלרי חסרית בחרסים מאתירם ב"ארץ גשןר"
שובלא ש%.יג,קב .וננ,ולי ר.ג ,ספב נJtג ,יקשר י.ג ,וידי .אנ
 •1קבוצת הגיאלווגיה קובוצת הפזיקיה ,האתיסרביטה הפתוחה ,רננת אביב
 •2הננכןו הגיאלווגי ,יורלשים
.נ הננןוכ אלכריאולוגיה אוניבסריטת לת-אביב ,רננת אביב
במהךל רציפת חומר גלס לחסר מתרחשיס דבןר כלל תהליכיס של הרס מירנלי החרסית,
ניותק ההדירוקסיליס שלהס והיוורצות חוומ אומרפי לקרני  .Xלרחא הצריפה חלק ממירנלי
החסרית עשוי להשתקס חבוומ נשרצף תןו חזרת ההדירוקסיליס.
בעבדוה זו בנדקה השתקמות מינרלי חרסית בחסריס מתקופות הברונזה והברזל מאזור
ייראץ גשוריי )דרוס מערב הגלון וומרדותיו( .הדביקות נערס הן על באקת החרס המקורית והן
על מקסע חרסיתי שהורפד ןמ החסמיס בחרס )המקסע החולי( .כן בנדקו חומרי גלס
אפשרייס אחדיס מאזור המחקר .הדוגמאות נדבקו באמצעות עקיפת קתי

,X

בהירעכות

מודעפת; ובאמצעות ספקסרוpסופיית אינפר-אדאוס לאחר חימוס דיסקי  KBrלסילוק המיס
הספוחיס דבוגאמות המסתיריס את תחוס ההדירוקסיליס סבפקסרוס.
מינרלי החרסית שהודגרו בחרסיס הס סמקסיס )מונסמורילוניס( ו/או איליס )וא סמקסיס

שקרס בשל הצריפה( .לא נמצא קאיליניס .מינרלי החרסית מצוייסבומבית החרסיס בכמות
קסנה המשתנית מדיגאמ לדוגמא .לפיכך ,הייתה הדעפה במחקר לשימוש בספקסרוסקיפיית
אינפרא-אדיס .מרבית החוומ נשצרף ניתר אמורפי .חלק ןמ החרסיס מכיליס גס סיליקסיס
סידנייס הנוצריס בצריפה לסמפרסירה גבוהה :גלניס ,אנורתיס ידיופסדי .במעס חסריס לא
הובונח מילרני חסרית כלל.

באנליזה תרמית נמצא כי במרבית החרסיס למינרלי החרסית סמפרסורת ניתוק
הידריקסיליס שנייה נמוכה יחסית .ידיע כי תיפעה זו מאפיינת חרסיית שבהס חזרו
ההידריקסיליס לאחר ניתוקס בצריפה .בכמה מן החרסיס נמצא כי למירנלי החרסית

סמרפסירת ניתיק הדיריקסיליס בגיהה יירת דהימה לזי של מינלוי חרסית מקורייס .ייתכן כי
להלו מינרלי חרסית שהיו יציביס ילא עובי ניתיק הידריקסיליס בסמרפסורת הצריפה )ברפס
איליס המצסיין בסמפרסירת ניתיק הדיריקסיליס בגיהה יחסית(.
כמיתס המעסה יהמשתנה של מינרלי החרסית במרבית החרסית שנבדקו מעידה כי
סמפרסירת הצריפה הייתה מספקת לניתיק ההדיריקסיליס .התוואצת הניסוייית מבציעית כי
במהןל צריפת חימר גלס לחרס מתקיימית שתי צירית של ניתיק הידרוקסיליס בהתאס
לסמפרסירת הצריפה :הראשינה ,ניתיק הידריקסיליס חלקי וא הפןי המתרחש בסמפרסירת
צריפה נמוכה יחסית .לאחריו ,מירנלי החרסית משתקמיס תןו חזרת ההדירוקסיליס .השנייה,
ניתיק הדיריקסיליס מלא וא לבתי הפןי המתרחש בסמפרסירת צריפה בגיהה יחסית .לחאריו,

מינרלי החרסית אינס משתקמיס יבחרס ניתר חומר אמורפי המלייה לעתיס בסיליקסי סידן
של סמרפסורה גביהה .ככל שסמפרסירת הצריפה הייתה גביהה ייתר התחזק ניתוק

ההידריקסיליס הבלתי הפןי וכמית מינרלי החרסית סמקסיס י/אי איליס שהשתקמי ירדה.
קואליניס מצסייי בסמרפסירת הדיריקסיליס נמיכה ולא השתקס בחרסיס
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שבנדקי.

הערבה טקטונית חדשה של האןג הדרומי של ים המלח

ש לו ןמ ח.נ ,.קשאי אZ.
חברת הנפט להאוננית בעווננ ,לת-אביב

•1
 •Zיועץ לחפושי נפט ,רהצליה 46371

61500

קוים סיסמיים דחשים ועיבדום החוזר של מספר קוים ישנים מצביעים בברור על קיומי של
רבס בגוה באזור ואנת הכרב ,אשר בווונ

צפון עמרב -

דרום

מזרח )אייר (.1

מעל לרכס זה ובבל הנראה בעטיו ,נוצר והתפתח אזור השבירה הליסטרית של אמציהו

המעתיק תא החתך הפליסטיקני.
בצדיי הדרום-מזרחי של רבס זה התפתח שקע מקומי עמיק ,שעל דרב קיומו לא היה דיוע דע

עתה ,יאשר התמלא במשקעים משיבבלם היטב בנראה מגיל פליסטוקן .לשקע צירה רינמית
והוא מאופיין בציר צפון-דרום .דרומית לו מצויה פלטפורמה מוגבהת עליה ממוקם קדיוח

ערבה  .1האגן מסתיים בלפי דרום ע"י חציתו של שבר לאבסתי ב Z-ק"מ דרומית לערבה•1-
צפינית לרכס ,באזיר הלשין מציי שקע צעיר ניסף המלא במשקעים פליסטוקניים ימלח

פליי קני .שקיעתם ההמירה של שקעים לאה הלחה לרחא שקעית המלח בפלטסייקן הומקדם.
בהסתןמ על מימאצים אלה ניתן לחלק את הררצעה המרבזלת של הןגא דהרימי של ים המלח

ללחדיית הטקטיניית הבאית )דמרים לצפין(:
א .הפלטפורמה של ערבה ,הערבת העימק הממיצע לבסיס הגרבן
ב .שקע נחל אמציהו ,הערבת עומק מומצע

 4ק"מ
ק"מ

ג .רבס נראת הבירב ,עהרבת עומק ממיצע

.דהאןג המרכזי העיקרי ,הרעתב ועמק ממיצע

ה .שעק הלשין ,הערבת עימק ממיצע

8-6.5נ  4.5 -ק"מ  7 - 5.5ק"מ 8 - 6.5 -קיימ

ןמ הרראי לציין שבסקר ראיגמנטי שביצע לאחרינה לא גתנלו אונמליות בעלית ערבים בגוהים
בתןו השקעים ,דבר המצביע על בך שתיפעה טקטינית זו לא היתה מלייה בהתרוממית
הגממה.
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שלושה שלבי קימוט של מבני הננב הצפוני :נישה אחרת

שחרי.

ירושלים ,רח' רמכוס 92233 ,10
מיבני FORELAND

מישרבים בדייכ על דיי שברים הרפכים בעימק .העבדרה הזי בינחת את

שינקלינות הנבג חצפוני שכיוונן  NE-SWומעדיפח שלושה שלבי קיומט ואילי שבירח הפיכח
מדווגת בחשיבות

משנית בלדב.

בשלב חרשאון )טורון תיסן  -איואקן תיסן( ונרצו שינלpינות שימרטיות בשגונן FLEXURAL

.LDAD

הדבר מוצג בעזרת מפות עובי וליטולוגיח של פושפטים ופצלי שמן .בשלב חשני

-

מיוקן תיכון( צירי השינקלינות נדדו לצפון מערב בגלל שבירה הפוכה ,עם

)איאוקן תיכון

זריקה של כ100-

תצורת חציבח ששקעח תןו

מי ,וסבגנון

כדי הפעילות הטקטונית

,

של החתלת .11IRUST BAND FOLD

דומה בעובי לליטולוגיח במרבית השטח ,ומוכיחח בכד תנאים

מורפו-טקטוניים דומים בכל הגאנים .בשבל

שלישי )מיוקן תיסן -

הווה( נפתח שקע ים המלח

תןו דכי חרתוממות דירפנצילאית לש בגנח חצפתי .שלוש חשנילpיונת דיומנח וארון עוין עפריס
קיבלו הפרשי גובה של כ SOO -מי ביניהן ,ןא כל שינקלינח לא נגפעח כלל מן ההתרוממות,
לרבות הגמע עם שלוי הנאטיקלינות .בתקופת הפליוקן שולי שעק ים המלח התייובצ והשבירח
חמשיכח רק ברמכז.

בנחנים משפר ונשאים מעוררי מחלוקת:

.l

שבירה הפוכח בקרטיקון וא מיואןג.

 .2חאדיות המיבניס והליטלווגיה עד חמיוקן דגנכ תיאורית .sAG BASINS

.3

קג'ל הגג בתצורת חצבח.

מדרלים של קימיט אלפיני אינם מתאימים לנבג הצפוני הן בשגנון )התקצרות רק

(2%

והן

בכוון )לחץ דלרום מזרח( .הלחץ חזה רגם למערתכ שדיוק בסון  .1200 - 1400מערכת שדקים
ונשפת שמעידח כאילו על שנוי חלחץ דלרום לא נמצאה בשדימנטים של סינקליתנ אורון -
נקאים ,ולכן מוצע שהיא קשורה להרתוממות דהיפרנצילאית ולא לשוני כוון חלחץ .שקע ים
המלח יסל להיות ומשבר גם חוא בלחץ לכוון דרום מזרח.
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המבנה הטקטוני העמוק ומיקום מחדש של מוקדי רעידות אדמה באזור ים
הלמח
שסיבבגר ג.ג ,רבעןבץי .נג ,פליירש

.לZ

•1

המכןו למחקיר נפס ןגיאןפיקיסה ,חלוןו

.z

חברת תהשתית לנפס בע",מ .רתמ-אביב

בקע ים המלח הוא השקע העמוק והרמשים ביותר לוארד מערכת התזוזה מפרץ אילת-ים

המלח-עמק ירדו .כללית המערתב היא שבר תזוזה שאמלי בואןר כl,OOO -
רמכז התפיחה

ק"מ ,המקשר ביו

לש ים סוף דנרום בלוי אזרו ההפחתה של הטוארוס בצפוו.

אזור הגזירה נורצ ע"י דסרת שברי תזוזה שלאמיים ,דמורגים ,שכיותם הלכלי צפוו-דרום ,עבלי

הסטה ובללת של כ10S -

ק"מ באזור ים המלח .תובעת הפתיחה יצרה השתפלות מהירה של

קרקעית אןג ים המלח ,וןב קצב השקעה בגוה .מלוי הבקע מורבב בעיקר מחרסיות ,חולות

וקוגנלומרטים ,ממוצא נחלי וא גאמי ,חבלופים עם בגסים ומלחים ,וגמיע עלובי מירבי לש -10
 8ק"מ לןמ המיו-פליוקו ודע לימוני.
מהחומר הנאסף
שינים

-

-

•

גיאולוגיה של פני השטח ,תוצאות במראות עומקות וקסרים גיאופיסיים

נוצר דגם טקטוני מורכב עביר בקע ים המלח .פריסת השברים היא לפי בשי שברי

בגלו ראשיים ,מלווים בשברי דמרגה כמעט מקבילים וא אלכסוניים ,שברים ליסטריים בזוית
נמיכה ישברי תזיזה אפקית .דגם זה ירכל להעמדי בליקים של למוי צעיר ךןיאפירים של מלח
מיל לסעים מזיזיאיים וא לסעי תשתית.

דגם מהירייית תלת ממדי באזיר ים המלח חישב על ידני בשיטה טימיגרפית מתיד נתינים
סייסמיליגיים הקיימים באזיר .בשלב ראשיו למיקים מחדש של ראיעים סייסמיים אבזיר ים

המלח חישבי שכבית של מהירית עד לעימק 1S

ק"מ בהתבסס על נתינים גיאיפיסיים-

גילואיגיים .נבמה המהירייית שנירצ רחשייה דלגם הגילואיגי הקיים ינמצא דימה לדמי.
סהטת הראיעים הסייסמיים נראית לכיייו שברי הבעק הראשיים .במנה המהירייית לש החלק
העמיק של בקע ים המלח מצביע על חדירה כלפי מעלה של שכבה בעלת מהירית גביהה,

עידבה היכילה לעזיר חנבנת תהלדי הייצרית הבקע.
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התפתחןת הקןמפלקס המגמתי של הר תמנע לאןר מדידןת איזןטןפיןת של
סטרןנציןם ןנאןדיניןם

טשןר ר.ג ,בייט JכZ

 •1אוניבסריטה לש קטסס בדלאס
 •Zהמכןו הגיאולוגי ,ירושלים

במדדיןת של גבישי ציר Pןן בדודיס נמאצ כי ראבעה טיפןסי הסלע הפלןטןני העי Pרייס בהר

תמנע דחרי בשתי Pבוצות גיל :הרגניט

הPל p

אל pליני לפני  625מיליין נשה והגברי ,דיןריט

ילאלpי נרגיט לפני כ 610-מליון שהנ .לע כד דווח בנכס הבחרה ב•1990-
טווח הערכיס ההתחלתייס של האיזוטופיס של סטרונטציוס לגתיט

הPל p

אל pליני ,לבגרן

דלןיןריט מחןשב נליליס אלה ,נע בין  0.70312ל•0,70339-
האיזןטןפיס של נאדויניןס מצייריס תמןנה ברןרה של שתי סדרןת מגמתיןת .האפסילןן

דואניניןס של הנרגי~ הPל  pלאלpיני הןא  +5.6ן +5.9-בדוע שבננח הוא  ,+3.6דביןריט הןא +3.4
ולאבלpי גתיט הןא •+3.9
I

 Mם /~ 44Ndi ~ 43Nd/ ~ 44NdIE-NdITום  Sך Zircon ~ 4
Age
) ( T ) ( Ga
) ( Ma

 pleום Sa

Rock Type

+3.4 0.84

0.51242 ! 2

0.102

610

MB-109

Diorite

+5.6 0.70

0.51252 ! 2

0.100

625

) MB-113(a

+5.9 0.69

0.51255 ! 2

0.105

625

) MB-113(b

 Calcalkaline
granite

+3.9 0.80

0.51244 ! 2

0.101

609

MB-115

Alkali
granite

+3.6 0.85

0.51248 ! 2

0.115

611

MB-119

Gabbro

 Sr/(Cl8Sr)jך ( Cl
0.70339
0.70312
כ 0.69568(reset
0.70321

 sr/ ~ "srך  srIClך  Rb/Clך Sr ICl
)ום ( pP
0.70511 ! 4
0.70434 ! 4
0 .. 84680 ! 4
0.70446 ! 4

0.198
0.137
17.4
0.143
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855
772
23.4
365

Rb
)ום ( pP
58.4
36.7
139.0
18.0

 pleום Sa
MB-109
MB-113
MB-115
MB-119

חמקר נלעיני סלע חביפושי נפט יבשרלא
לשויי •2
תונכיי לונחקיר נפס וגיאופיסיקת ,חלויי
לקיחת געלינים בקודיחי פנט חמווה חלק בלתל דרפנ תמלהךי הידקחח .ןדמ כלל נקעב רמשא
תבכנית הקדיוח שגלעינים ילקחו בבכשות המטרה ,בואפקים סטרטירגפיים סמוימים וא עם
הופעת סינמי פנט וגז.

חמקר הגלעין אמפשר לדבוק רפמרטים שאינם ניתנים לדביקח אבמצעות מטןח וא בןרד
חארת ,וגכן ,הפת תאני שקיעח של הסלע .פטרוגרפיה ,סידוק ,תהליכים דינבאטים וע~.
חגלעינים משמשים גם לכיול להוגים החשמליים ולקביעת פרמטרים פטרופיזיים וגם
לחישובים של הנסדת רגאמ.
בונשת החמישים והשישים הומקדומת שי מרפס רב של לגעניים בקדיוחים עומקים שנדקחו

אברץ כמו בקדיוח קרן  ,1מכתש טקן 1,2

ורבים חארים .בתקופה זו ,מדבל לוג המיקרולו,ג

טרם היו לוגים לחישובי נקבוביות ואנליזות נקבוביות של גלעינים היתח למעשח הבסיס
היחדי לחישוב נקסביות .רעכי הפרמיבאיליות גבלעניים שונים משמשים דע היום חנק מדיח
יח~ית לרעהכת תנוכה זו ברגאמים רבים שלא נעוש בהם במנחים.

מאז התפתחות הלוגים לש נקבוביות חלה נסיגה משמעותית במפסר הגלעניים שנלקחו
בקדיוחים .בקדיוחים נשדקחו עבשור החארון ראבץ נלקחו פחות גלעניים אמשר בקדיוח אדח
נשדקח בנשות החמישים.

סאור לנו לשכוח שפחרמטרים של משווואת הנקבוביות והרוויה ואפיניים לסלע מסוים ניתן

לישם רק באמצעות גלעין סהלע .פקטור הצמנטציה של באן-חול בתצורת קרן בבגנ מערבי
)בקדיוח

קרן (1

הוא בעל עןר

של .16-15

אין להשיג מידע זה מהלוג המשוכלל ביורת אלא

מהגלעין המתאים .למרות העובדה שבדשה הגז של זוהר ,למשל ,מידת הרוויה של
הדירוקרסנים של באני הגיר של זוהר )לפי לוגים חשמליים( הוא פחות מ 50%-דשה גז זח
מרפק גז נקי משד נשים רבית .בבאי גיר זיהר נעשו בדיקית רבות של לחץ קפילרי במסגרת

רבחת נפטא שהרוא שחאיז המים הכלואים בבאי הגיר היא בגיה נריתי לקבל גם גז נקי גם
מסעל שמדית הריייח בהדיריקרבינים שומאה להיג החשמלי היא נמןר.שתי דהיגואמת הלאה
מרואת תא החשיבות של חמקר הגעלין בסלעי מרגא בעלי פרמיבאלייות נמוכח יחסית.
עבזרת בדיקות של לחץ קפילרי של געליני סלע פרמיבאיליות נמוכה ניתן לקבוע תא ג~לו של
אזור המערב מים-נפט לצוןר הפקה של נפט נקי.
בביואגן של שפלת החוף יש מספר קטן ביורת של גלעיניס וקשה לקבוע בעזרת חומר המטחן
הקיים של הקידוחים איפה קייס ריף או קונגלימרט .לא נלקחו גלעינים בחילית שקמה
בקדיוחי שקמה ועד היוס מקור החול נשרא דגבר עתלומה.
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סקר סייסמי בהפרדה גבותה באזןר מאגר הגז הרדןד של אשדןד

-

תןצאןת

ראשוניות

לשיין נ.ג 1ןב-גיא י,%.בובכינדר .בנ ,שסיב ד•%

.ג חברת השתתתי לנפס בע",ונ רונת-אביב
ג .הונכןו לונחקרי נפט וגיאופיסיקה ,חלוון
 •3הונבון הגיאלווגי ,ירולשים
מגאר הגז של אדשיד נתגלה באזוראי בעת זודייח

אשדדו Z-בנשת .1976

שתי שיבכית דזוית

של זולטסים גסים יצפדים בעימזו לש SOנ וב' י 42O -מ' בתיי תצירת יפי העליתה מפיזוית גז
ובתו בזודייח אדשדו גז 1-נשזודח ואבתה שנה .עבזובית גיליי זה נדקחי עדו  9זודירחים דרדוים

מדרים ימצפוו לזוידיח הראשיו במטרה להרחיב את ההפזוה .לרמית שהשבכית המפיזוית
נובצאי גם בחלזו ובשרא הזוידיחים ,אף דחא חמם לא הפיזו כומת מסחרית אי שהיה יבש.

זודיוחים לאי נעשו ללא סקרים גיאופייסים ,רפט סלקרים סללסובללם נשעשי לוצןר חיפישי פנט
רהם בעלי רזלורציה נמרכה בייתר באזיר המטרה.
בשנה החרלפת ביצע באזיר אשדדו סזור סייסובי בהפדרה בגוהה במטרה לבחרו שיטית
גיואפיסיית לתארר רגאוני גז דומים בכל ובישיר החרף .סnרק נחיתכי ענשה בשיטת יללברוסיסי
בפרמטרים שמטרתם היתה לשמןר תחום דחירות רחב ככל האפשר אבזור הובטרה .ובצע זוי

אחד בכייין צפיו-דרים בוארד של 5

זו"וב העיבר בקרבת ריב הזודייחים ,ישני קיים בכיייו

ובזרח-מערב באיןר של  Zזו"וב כל אדח ,הדחא חיצה תא זודייח אדשדו גז 1-יהשני את זודירח

בני דרי-ם.1
לאחר עיביד נתינים ראשיני ,נתגלי בכל הקיים ובחזירים המשכיים נחיתנים לזושירה עם

הבכשית המפיקית בקידיח .באזיר הקדייח עצומ נובצאה היפעה אונובלית של ובחזירים אלי
התמבטתא באמפליטדוה ,בתדירית יבפזה שלהם .בשלב זה מתבצעת נאליזה כמיתית של

תנינים אלי וביל נתיני בזוירת ובקדייח יבש .העידנה שהאונובליה היפיעה רזו בזוידיח הובפיזו
ובאפשרת לזובןע בכר בשלב ראשיני זה כי השיטה שנבחנה ןאכ אכו אתפשר זיהיי מרגאים

נרפסים ,במדיה קוללמים לאכן.
העניה הרמכזית בשלב זה של התונקר היא ובציתא חרקיית לכ שהיא לונחכית הובגאר בובזוים
זה דכי לצמצם תא פנח סnקרים שיש לבצע לציןר מציתא רגאונים ונספים בובישיר החרף.
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דמדים ליאבות המםי לקרתא שנות הZOOO -
ףלש).

חpפלוno

לנnסדtו ווtcחד,ת סחנביןו ,בםןו סבביייגי לירשלא

לדאם רגישית מיידחת לאיכית המים נnיבעת נכראה מנסיין קאמי יאלוי אטיייטסי לקרש
שבין רביואתי יבין מי השתיה .ושרשיהם לש המתחים יימערליי ראביתיייי ,יימים מקללריייtכ,
יימים ראםריייtכ ,יימים מיכיםיי ידכיי לעימת יימים חייייtכ ,יימים זכיםיי ייימים מתיקיםיי,
עתקיים ביירת ייש לאיהם התיוסחת בכר בחיקי חמירבי בהאמ השומחנ-עשרה לנפי סחפירה

יבתנייך .חלק דגלו מהגמיפית הדגלוית באיריפה יסאיה )יבמדיה מיעטת ייתר ביבשת
ארמיקה( מזא המהכפה התעשייתית ,רביבן מגיפות כלורה וטיפוס הבטן ,עבני ממי שתיה

מזיהמים יחמלית רגכן שיתוק דליים )פוליו( דולקת דבכ זיהומית )צהתב מדיבקת( רגנומת
במדיה רבה ייעי שתית מים מזיהמים.

בחמצית השניה של המאה הנוכחית מדוגשת האיכות הכימית של המים יבמיידח רנכחית
מתכות דבכות ,תרמבות נחקן ,דטרנגטים וחרמים וארגניים שהם בחלקם רעליים ולחבקם
יעודים כסמנטרים.

דדמי איכית המים המבתטאים לריב בתקן רשמי ,מתדעכנים בלכ כ 1O-שנים מאז נשות
החמישים באמצעות ודעות התממנות עייי שר הבריואת .בראש הועדית לתקן איכות מי

השתיה ב 1973-יב1986-

עמדהבחםר ,והועדה לתקן איכית מי השתיה ממשיכה לעדכן תא

התקן .בעקבית תיקונים לאי מוצאית תקנות דחשות לפרקים עייפ פקדות בריאית העם

)(.1940

עדכון התקנים מבתטא בשינויים )דברד כלל בהחרמה( בריכיזים המותרים של

מיקריוארגניזמים אידניקוטרים )גבין חיידקי הקןליפורם( ,של ריכיזי חירמים כימיים ישל
דדמים פיסיקליים יררארנגפליטים )גבון עכירות ,עבצ ,טעם דברוי( .כומ ןכ דמי עשור מצטפרים
חירמים החשדוים וכעליים וא כמרסנטים לשא היו דיעוים לפני כן .ןכ דלוגאמ בתקן החארון

ובעקבות תקנים ב"ןאצות מפןתחות אחרות ,מופיעה רמה מירבית בת 100

מיPרוגרם לליטר

של טרי-הלי-מתאנים )משפחת הכלורופום( ,חומרים הידועים כמסרטנים יאשר מקורם
בהלכרה של מים בעלי תכלוה לש חומר וארנגי מסיס וא רמחף.
לרקתא המאה העשרים יחאת יחלוו רנכאה שינויים רבים בדדמי איכות המים ובתקני איכות
מי השתיה .שינויים לאו נובעים מהיסבות האבות( :א) הוכחות פרואיות לקשר בין ההרכב
כחימי של מי השתיה ובין מחלית סרטן ,תסמןנות טרטונגיות )השפעה על עוברים( ,תסמונות

פיזייליגיית שינית ייתכן יתסומרנת התנהגיתיית ינפשיית; (ב) ההתדקומת במיכשיר האנליטי
הכימי יברמת דהייק אבבליזה המדבעתית לזיהיי ריכיזים נמוכים בייתר של חומרים כימיים
במים; (ג) התפתחית התעשיה והשימוש התעשיתי בחומרים כימיים חדשים החידרים

למקירית המים ,במיוחד חימרים אירגנים כגין פחמימבים רב-טבעתיים יחמרים כלירי-

אורגניים (ד)-י הדדללות מpורות המים במחינת כישר המיהיל יההדחה יבי זמנית הגדלת

ייעימס הזיהוייtכ העיריני ,התעשיתי יהחלקאי ףיקיציר המעגל ההדירלריגייי.
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בישראל מצב איכות המים קשה מבארצות אחרות עקב הגורמים המנויים לעיל ושמירה על
איכות המים לקראת המאה העשרים מותנים במניעת זיהום המים ופתרון בעיות הביוב

העירוני ,התעשיתי והחקלאי .לא יהיה מנוס כנראה מהקמת מפעלי סיפול במי שתיה
באמצעות הפתתה נפלוקולציה( שיקוע ,סינון ,חיסוי ויתכן אף ספיחה נכגון באמצעות פחם

פעיל( ןףא שימוש באמצעים סכנןלןגיים מתקדמים כגון סיפול באמצעות מנמרנות ,דה-

נירטיפיצpיה בילווגית דועו.
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בחינה רטרסופקטיבית לש קריטריןני זיהןי של זמני התראה לרעדיןת דאמה
בישארל
שפארי.א

אגי סייסמלווגיה ,המכןו לחפי'י נפס וגיאפויסקיה ,חלוןו
חףגא לסייסומלוגיח חלמיץ לע קבלת קריטריתים לזיחוי חזןמ שם קייתמ עליח סהברבתות
לחרתחשותח של ערדית דאמח אבזור ומדגר לוקרפ זןמ לש דוחשים ופסרים .קריטריתים אלח
מסבתסים על זיחוי שינויים בקבצ חפעילות חסיסימית .במקומות שונים בעולם )בעיקר
בארחייב ,ברחיימ ,סין ויפן( קיימת חסבמח על קורלציח בין שינויים בקבצ חפעילות
יסחיסמית בלין חיייזו"' ערדיות ואחפ .ידח עם זתא ,חסהרבתויות חאפמרייות חן דעין נומסת

ממח שחמדענים קיוו לקבל .חנסיון שחצטבר במקומות שונים בעולם וגם בישראל חביא
לגיםש קריטריתים סיסילומוגיים לחדגרת רומת פעילח תשות לחרתהא בפני רעדיות ואחפ.

נערבח בחינח רטרוספקטיבית של חקריטריונים ומשמעותם בחגדרת רמות חפעולח

חבתמססים על נתתי קלטוג רעדיות ואחפ לתקופח 1969-1989

וררבתמ בי:

א( אמז  1969זוחו  5מpרים שחיו מדציקים חמלצח לחרתיע בנפי חמשטרח על רעדית דאמח
שגתרום לנזק .תמובם  3ייחתרעותיי חבתררו בומצדPות .רתמ חתרעח חזרח לע עצמח רק
אבזור אלית ובל שרא  4חמרקים חתיחסו לאזורים שונים ץראב.
ב( זיחו  14מ pרים שחיו מצדיקים חמלצח לחודעי למשטרח על פאשרות שתרתחש ערידת
דאמח ומרגשת

) .(ML~.Oותמבס 8

חרבתרי בחדועות ייומדצקויית.

ג( בבל חתקופח )  20נשיס( חיח ףגא סייסלומוגיח יינדרשיי לבנתית פגאית 26

פעמים.

חמ pרח חאחרין שחייב חתיחסות לאפשרות לרעידת אדמח חז Pח חתרחש בארפיל 1990
במפרץ אילת .מpרח זח יותרא בחרבחח .חערבת חמבצ ,שחתבררח במוצדPת ,חייבח סננות

גאפית בלבד ולא נמסרת תדועת למשטרת.
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מפה סטרוקטורלית על גג תצורת זוהר
שרתקו .,צ.א פליישר ל.
חבתר התשתית לנפט בע"מ ,רתננ-אביב
מוצגת מפה ססרוקסולרית על גג תצורת

זוהר.

תצורת זוהר ,גמיל היורה התיכון ,מורכבת בעיקרה מבאן גיר ,שוניתית במקומות ,עם השפעה

יבשתית במזרח )הופעת חולות וחרסיות( .עובי התצורה הוא בין  100ל 180-מסרים בקרוב
כשמעליה מונחת תצורת כדיוד ,החרסיתית בעיקרה .בדרום ,בהר הנבג ,היא גדועה ע"י תצורת

חתירה ,ובמישור החוף

שבמרעב -

ע"י תצורות בגערם ותלמי יפה .כולן ןמ ה קרסי קון המוקדם.

כלפי צפון משתנה המלסע של תצורות זוהר וכדידו לגיר

קרסוני רצוף -

תצורת חיפה.

החשמלי " "P

במזרח

הנגב ובמדבר יהודה ,בעוד שבשפלה ובמישור החוף הוא המסמן " "Rהמופיע כ 50-

מסרים

המגע בין תצורות זוהר וכידדו הוא מישור אי-התאמה ,ודיוע כמסמן

עמוק יותר .גג תצורת זוהר מקובל כחאד המסמנים הסייסמיים הסובים ביותר למפוי.
חלקה המזרחי של המפה המוצגת מתבסס על מפוי שדה של גג הסורון בגנב ושל גג הלאביאן
באזור השומרון ,והפחתה מהם אל גג תצורת זוהר ,בהתאמה לקידוחים באזור .חלקה

המערבי של המפה הוא עיבדו וקונסורציה של נתונים מקידוחים ומסקרים גיאופיסיים .המפות

ששורססו ידנית והוזנו למחשב ע"י מספרת .המפה המשולבת מוצגת

כאן.

במפה ניתן להבחין בסדרת במנים אסימסריים שכיוונם הכללי דרוס מערב

-

צפון מזרח.

באזור הנגב אגפם הדרום מזרחי הוא התלול והמלווה בשבריס הפוכים ,בעדו שבהרי יהודה
בולסת האסימסריות ההפוכה ,למערב .צפונית מתל באיב ,עקב השינוי הליתולוגי )המעבר

לתצורת חיפה( לא ניתן למפות בברור את מסמן גג הזוהר.
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The geochemical classification of southern Sinai waters
Zafrir, 8.1, Kronfeld. J. 2 , Mazor, E.3
1. Applied Field Research Group, Soreq Nuclear Research Center, Yavne
2. Department of Geophysics and Planetary Sciences. Tel Aviv University

3. Geo-Isotope Group. Weizmann Institute of Science, Rehovot
Analyses of 150 water sources in southem Sinai could be classified in 5 geochemical groups
which conform to rather distinct geographical sub-regions: (a) the freshest water sources are
found in the central. predominantJy magmatic. highlands (52 sources. averaging 13 meq/l TDI) .
These waters are dominated by Ca and HC03• (b) slightJy saltier waters are found along
the mountain slopes (28 sources. averaging 28meq/l) whose dominant ions are Na. Ca. Cl •
HC0 3• (c) here too are found another smaller group (5 sources. averaging 27 meq/l) whose
dominant ions are Na. Ca. S04' (d) saltier waters (30 sources, averaging 78 meq/l TDI) - of
Na, Cl, S04' Cl composition as well as (e) those having a Na, Cl, S04' Cl composition ( 32
sources, averaging 123 meq/l TDI), are found in the low lying areas close to the sea. In each
region there is the interplay of rainwater. with varying contributions of sea spray/ocean water,
and the exposed rock surface.
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Timing of the evaporitic phase in the Dead Sea area during the
Pliestocene - Holocene transition
Yechieli, y. 1 , Magaritz, M. 1 , Levy, y.2 , Ronen, D}, Carmi, 1.1
1. Weizmann Institute of Science, Rehovot
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Israel Street, Jerusalem 95501

Three shallow boreholes were drilled in the southem part of the Zeelim alluvial fan (81 depths of
10.18 and 34m). The deep borehole (DSIF - 34m) is olcated at coord. 1880/0822. elevation
about -394m. The upper part of the lithological section (24m) is composed mainly of detrital
material (alternation of gravel. sand and clay). At a depth of 24m layers of halite, 6.5m thick.
are found. They are composed of halite crystals of grain size upto 0.5 cm. Undemeath. a clay
layer. 2m thick, containing giant halite crystals (up to 10 cm in size) was penetrated. The

bottom of the section is built of alternating aragonitic and clayey laminae.
Several samples of wood fragments. found in the boreholes. were dated using the C-14 method.
The upper samples. from depths of 17 and 18m, gave ages of 8255:1:.70 and 839O:t80 years
B.P. respectively. The age of the lower sample. found 81 a depth of 32m is 11.315:1:.80 years
B.P. The age of the sediment at the bouom of the section (resemble those of the Lisan
Formation) is about 22,000 years B.P. (dated by A. Kaufman. using the U-Th method) ..
These age determinations show that the ha1ite deposition began approximately 11,000 years ago.
coinciding with the recorded arid phase in other parts of Israel described by Magaritz and
Goodfriend (1987). The youngest reported age for the Lisan Formation (14.600 Y.B.P. Druckman et al., 1987) was reported from an elevation of about -19Om. The main aridic phase
of the shrinking of the Lisan Lake had to be 81 the end of the Pleistocene while for the previous
period (14,600 - 11.000 Y.B.P.) there is evidence for a wetter period in other parts of Israel (in
the coastal area and in the Negev - Magaritz and Goodfriend. 1987).
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Dalwe Basalt (northern Golan): A product of various degrees of
partial melting and high pressure fractionation
Weinstein, Y.1,2, Navon,O.I, Lang,B.2
1. Institute of Earth Science, Hebrew University, Jerusalem
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
Dalwe BasaIt (pleistoceמe, 0rtaI Fm, Mor, 1986), is the lowest exposed volcanic unit, covering
large surfaces in the northern part of Golan Heights. 15 samples, representing mainly the upper
part of the Dalwe section, were analysed mineralogically and geochemically (total oxides and
selected trace elements). The rocks show an alkaline character and can be defined as alkali
basalts, hawaiites and basanites. They have low MgO (5-7% wt), high לA03(15.0-16.6% wt,)
and low Ni (42-133 ppm) contents. The phenocrysts assemblage is composed by frequent
clinOPזסyxene, olivine and occasionally plagioclase.
The examination of the chemical data show that it is impossible 10 explain the chemistry of
different Dalwe samples by fractionation of a single primary melt Low «8%) and variable
degree of partial melt is needed סt span the compositional ranges of the incompatible elements.
The enrichment of highly incompatibles (Ba, La) relative סt Ce, Sr and Eu, suggests that the
source was enriched in the highly incompatible elements prior סt melting.
Mass balance of compatible elements (e.g. Mg, Ca, Al, Ni, Co), as well as the FelMg ratio ,
indicates 20

סt

30% fractionation of the primary melts. The principal crysta1lized phases are

clinopyroxene (70-90%) and olivine (10-30%). The clinopyroxene was

Al-rich, or

altematively, a small amount of other Al-bearing phase (garnet or spinel) was also removed. The
correlation between Sr and other incompatible elements, suggests that plagioclase fractionation
was not quantitatively important
Mahood and Baker (1986), studied the fractionation of an alkali basaltic melt at 1 bar and 8
Kbar. The good correspondence of MgO, לA03 and Si02 content in our samples with their

8 Kbar experiments (Fig 1), as well as the high abundance of clinopyroxene phenocrysts and
the incompatibility of Sr, strongly suggest that Dalwe Basalt is a product of a high pressure
fractionation .
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Geochemical and mineralogical criteria for mapping volcanic units
in the Avital-Bental area (northern Golan)
Weinstein,

y.l,2,

Halicz, L.1 , Sneh, A. 1 , Lang, B.1, Navon, 0. 2

1. Geological Survey o( Israel, Jerusalem
2. Institute or Earth Sciences, Hebrew University, Jerusalem
The Pleistocene volcanic rocks in the studied area were divided by Mor (1986) using
geochronological and morphological criteria, into the older ortal Fm (Dalwe Basalt and Sheivan
Scoria) and the younger Golan Fm (Muweisse and 'En Zivan Basalts and Odem Scoria). Our
petrological study based on 55 samples studied mineralogically and geochemically (major and
זrace elements analyses), confmn generally this division.
According to the SilicaJTotal Alka1ies diagram, most of the rocks are basanites, although
hawaiites and alka1i basalts are present. Under microscope, the porphyric texture is evident by
the presence of olivine, titan-augite and occasionally plagioclase phenocrysts within a matrix
consisting of the above phases, K-felspar and ores.
Although the rocks are petrologically similar, there are several differences in the chemical and
mineralogical composition of the various rock members, which can be used as indicators for
mapping purposes:
a) DalweBasaltis characterized by low MgO «7%) and high ~03 (>15%) contents
(Fig 1).
A higher frequence of clinopyroxene phenocrysts is observed in thin sections.
b) High concentration of MgO (>7%) and of incompatible elements (La, Ce, Ba, Sr, K) are
characteristic for the Muweisse Basalt (Fig 2).
c) The 'En Zivan Basalts show a high chemical variabi1ity even between nearly located lava
flows, and span the compositional domains of both Muweisse and Dalwe Basalts.
Mineralogically, most of the 'En Zivan rocks are characterized by the presence of
abundant plagioclase phenocrysts.
d) The two scoria units in the area show clear geochemical affinities to the associated
basaltic units: Sheivan with Dalwe and Odem with 'En Zivan and Muweisse. The
differences between them are most1y textural, related to the type of eruption occured.
Our resu1ts point out several chemical and mineralogical features which, at this stage, clearly
distinguish between the Dalwe and the Muweisse Basalts. Further research is required for a
better characterization of the 'En Zivan evenL A detai1ed petrological study concerning the
volcanic units מi the area is in progress, some of its fmdings are presented separately.
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Sources of ochre inthe Natufian assemblage of El-Wad Cave,
Nahal Me'arot, Mt. Carmel
Weinstein-Evron, M. 1, Ilani, S.2
1. Department of Arcbeology, Haifa University
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
Pigments called "ochre" are found in prehistoric sites beginning in the Middle Paleolithic. It is
geneזally held that ochre was used by prehistoric man for ceremonial, symbolic and artistic
activities. Ochre occurs in a variety of colors including red, oran ~e, yellow and brown which
reflect the varying concentrations of iron and different redox states. A geochemical study of the
ochres found at EI-Wad Cave was carried out for the purpose of identifying the sources of this
raw material•
Natufian (12,000-10,000 yrs. B.P.) ochre samples found at the EI-Wad Cave are of "jasperoid"
composition. The Fו03 content varies between 2% and 28% and the Si02 content varies
between 36% and 72%. However. at this same site, iron found on basalt grinding stones (used
for grinding pigment) is composed of the iron oxides hematite and geothite.
Five iron mineralization sites were found in the Carmel Mountain area. The iron is found as
hematite and goethite in veins which contain up 10 79% iron oxides as well as various amounts
of silica. These veins are found מi association with quartZolite veins in the contact zone of
carbonates and volcanics of Cenomanian סt Turonian age. These sites are found at a distance of
3 10 10km from the cave.
The chemical composition of the iron material found in the cave and that of the mineralization
sites is similar. This may indicate that these local resources provided the ochre used by the
Natufנan inhabitants ofEI-Wad Cave.
The difference in material between the pigment retained on the basalt grinding stones 10 that of
the fragments distributed at the site, may indicate that the latter were the discarded waste of raw
material too hard סt grind easily (more than 36% silica). Rcd quartZolite fragments also occur
within the Natufian layer. though their iron content is very low. It is possible that these red
stones were collected for their aesthetic value rather than for the extraction of pigment
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Fig.1: Alternative Schematic Cross Sections
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Paleomagnetism 01 Sedom Formatioמ: Tectoמics a  מd Stratigraphy

Weinberger, R.1, Agnon, A. 1, Ron, 8.2
1. Institute 01 Eartb Seiences, Tbe 8ebrew University, Jerusalem
2. Institute lor Petroleum Researeb and Geopbysies, 8010n
The identification of bottom and top in the vertical beds of ML Sedom is not certain•
Knowledge of the original magnetization will affinn the sense of the sו:ratigraphic sequence•
Accoזding to sedimentary ctuזessוru and geochemical modeling, zak (1967, PhD, The Hebrew
University) has suggested that the top of tlוe sequence is facing easL Therefore he concludes
that the salt body originat.es from undemeatI וtlוe Dead-Sea (Fig. la), and it followed a westward
direction during its ascenL Altematively, if tlוe top of the sequence is facing west, the SOשCe of
the salt-body is underneath A'mia'z PIain (Fig. lb.)
The remanent magnetization has been ti1ted witI וtlוe bedding planes, 50 magnetic measlD'eמ1ents
may resolve the unceזtainty. Sedom Fonnation contains ferromagnetic minerals, and some of
the remanent magnetism is like1y to be depositional. Upon tilting the beds on a north-south
axis, the inc1ination becomes declination (Fig. 2). Measurements of the magnetic vector in the
vertical beds will enable to detnמine the sence of rotation, regardless of the magnetic po1arity
(nonnal or reverse.)
The original flux dips 45° below horizon northward (nonnal), or above horizon southward
(reverse). Tilting the top of the sequence to face east (Fig. la) brings tlוe flux to point northwestward (no,תna1 Fig. 2b) or 5Outh-eastward (reversal.) מO the other hand, tilting the top to
face west (Fig. lb) brings tlוe flux to point north-eastward (no,תna1 Fig. 2c) or 5Outh-westward
(reversal.)
We will present paleomagnetic data that will help 10 unambigously identify the sense of
emergence of the salt body. This identification is necessary for stratigraphy of the thickest
section exposed in the Dead-Sea rift (2 km according to Zak. 1967).
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Rado  מi  מrock u  מits i מthe Negev, Israel
Vulkan,

u. 1,

Shiloni,

y.2 ,

Steinitz, G. 2 , Zafrir, H. 1

1. Soreq Nuclear Researcb Center, Yavne
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
The content of "free" radon (viable to transport) was measured in several rock units in the
southem Judean Desert in order to define its level

מi

these uni1S. Measurement sites were on

surfaces of typical outcrops having simple geological situations and overlying formation
thicknesses of at least several tens of meters. Some 30 films, sensitive to Rn derived alpha
radiation. were placed on each site at a depth of around 50 cm for 2-21 days. Alpha tracks were
counted on the films after development and translated to concentrations as pCurie/1iter. Uranium
and radium concetrations were measurect in the rock samples and gamma radiation was
measured at the surface.
Table: Radon concentration מi various rock uni1S
Lithology

Rock Unit

No.
samples

Rn at
SOcm
(pC1/1)

Surface
radiation
(cps)

Hazeva Fm.

conglomerate

25

68:t

26

46:t

4

Ghareb Fm.

011 shales

20

72:t

39

129:t

10

M1shash Fm.

phosphorites

35

5180:t2067

677:t 145

Mishash Fm.

massive chert

27

1260:t 475

206:t 128

Menuha Fm.

cha1k

27

223:t

84

67:t

8

Nezer Fm.

limestone

29

80:t

40

25:t

10

The IeveIs ofRn in the rocks seem to be typical סt each formation. The concentrations span two
orders of magnitude. The content of "free" radon is non-random. probably being dependent on
geochemical and physical parameters. Among those. the uranium content is most important as
observed מi the phosphorite sequence. A comparison of the Rn concentration at a depth of 50cm
(pCurie/1iter) and radiation (cps) on the surface shows ratios which vary from ך: 1 on the
phsophorite

סt

0.5:1 for the oil shales. Thus the Rn content at such depth cannot be derived

directory from surface radiation measuremen1S. The differences are attributed

סt

different Rn

emanation rates as well as varying mobility of the "free" Rn with מi the different rock uni1S .
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The influence of the Yarkon-Taninim aquifer and artificial water
recharge on the chemical composition of groundwater from the
Coastal Aquifer in southern Israel
Vengosh, A. 1,2, Starinsky, A.3
1. Hydrological Service, Water Commission, Jerusalem
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St., Jerusalem 95501
3. Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 95501
The chemical composition and the location of groundwater from the Southem Coasta1 Aquifer in
Israel reflect two main water groups. In the west, characterized by low salinity (25 to 50 mg/lכ,
high Na/Cl and high Ca/Mg ratios (in equivalent units, up סt 2.4 and 2.2, respectively). The
groundwaters of the second group are located 5 to 10 km. eastem and were sampled from subaquifer B. These waters are characterized by relatively higher salinity (100 to 300 mg/lכ, and
lower Na/Cl and Ca/Mg ratios (ranges of 0.8 to 1.3 and 0.6 סt 1.3, respectivelyכ.

Assuming that the main source of chlorine in the groundwaters is meteoric, we use the different
ions סt chlorine ratios סt calculate the marine and terrestrial (salts that have been derived from
interactions with dust and country rocks) fractions. The assemblages of the terrestrial ions are
used סt detect the composition of minerals that have been dissolved and control the water
composition. The calcu1ated mineralogical composition is: dolomite - 60% סt 90%; calcite - up סt
20% and minor tracers of gypsum. In the mass-balance calcu1ations excess of Na, HC03 and
N03 are recognized and explained as products of diagenetic reactions of the unstable carbonate
mineral phases in the Kurkar unit. The high ab?שdances of "dolomite" (high concentrations of
Mg in the waters, Ca/Mg ratios of about 1) can be explained by three different sources: (I  כthe
main sourse is attributed סt water from the adjacent Yarkon-Taninim Aquifer; (2) artificial water
recharge; and (3) diagenetic reactions in the transformation of high-Mg calcite סt low-Mg calcite.
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Boron.isotope composition of modern biogenic carbonates:
A potential new tracer for palaeoenvironments
Vengosh, A},2, Kolodny, y. 3 , Starinsky, A. 3 , Chivas, A.R. 1 , McCulloch,
M.t. 1
1. Research School of Earth Sciences, The Australian National University,
Canberra, ACT 26001 Australia
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St. Jerusalem 95501
3. Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 95501
The abundances and iso1Opic composition of boron have been examined by negative thermalionization mass spectrometty in modem, biogenic calcareous skeletons from the open ocean,
Gulf of Elat, Israel. the Great Barrier Reef, Australia and in modem deep-sea sediments. The
selected species (Foraminifera. Pteropoda, corals, Gastropoda, and Pelecypoda) yield large
variations in boron concentration that range from lppm in gastropod shells to 80 ppm in corals.
The boron content of the biogenic skeletons is independent of the mineralogical composition and
is probably related to biological (vital) effects. The 011 B values of the carbonates range from
14.2%0 to 32.2%0 and overlap with the 0 11 B values of modem deep-sea carbonate sediments
(0 1I B=8.9%o סt 26.2%0). The variations of 0 11 B may be controlled by isotopic exchange of
boron species in which 1uB is preferentially partitioned into the tetrahedral species, and l1B is
enriched in boric acid. Carbonates with low 0 11 B values (-15%0) may indicate preferential
incorporation of tetrahedral species, whereas the higher 0 11 B values (-30%0) may indicate: ( 1)
uptake of both boron species assuming equilibrium with seawater; (2) preferential incorporation
of B(OH)4- from in-situ high pH intemal fluids of organisms; and/or (3) isolation of the intemal
reservoir from seawater.
The B content and 011 B values of deep-sea sediments. Foraminifera tests and corals are used 10
estimate the global oceanic sink of elemental boron by calcium carbonate deposition. As a result
of enrichment of B in corals, a substantially higher biogenic sink of 6.4f.0.9xl0 1U g/yr is
calculated for carbonates. The carbonates are an important sink for B in the oceans being -20%
of the 10tal sinks. The preferential incorporation of 1uB into calcium carbonate results in oceanic
lIB-enrichment, estimated as 1.2;tO.3xlO I2 permil.g/yr.
The boron-isotope composition of authigenic, well preserved carbonate skeletons may provide a
useful tool 10 record secular boron-isotope variations in seawater at vaious times in the
geological record In addition, boron isotopes may record variations in seawater at various times
in the geological record. In addition, boron isotopes may record variations of the alkalinity of
seawater. The potential use of boron-isotope geochemistry in skeletons as a tracer for
palaeoenvironments is demonstrated in Ostracoda and Foraminifera from the Gulf of
Carpentaria, Australia. The 0 11 B values of glacial-age, buried skeletons (4.0%0 and 4.9%0,
respectively) are lower than that of their modem equivalents (13.30/00 and 17.60/00, respectively).
This may reflect a "terreslJ'ial" boron-isotope signature of the water in the Gulf during the Late
Quatemary when it was isolated from the ocean.
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The Triassic outcrop in Makhtesh Ramon: A reference section for
Middle East Triassic palynology: Preliminary results
Van Houte, M.1, Eshet, y.2, Druckman, y.2
1. Utrecht Univer~ity, The Netherlands
2. Geological Survwy or Israel, Jerusalem
The Triassic succession in Makhtesh Ramon (Anisian-Camian) is the best preserved and
documented section in the Midd1e East It is conttolled by ammonoid, fOזaminifer and conodont
zonation. Lithostratigraphy and depositional environments are well understood. All previous
efforts 10 obtain productive palynological samples failed, due 10 the use of inappropriate
sampling and lab processמig techniques.
Since the Midd1e East is lacking a Triassic palynological reference section, this research is
designated 10 establish the Ramon outcrop as a regional standard section. מItensive sampling
started at the Gevanim Valley (Gevanim and lower Saharonim Formations> .
מI the recent study, samples are taken from depth of up 10 1 m 10 avoid oxidation effect as much
as possible. Core samples from 1 m deep didn't exhibit observable difference from samples
taken from 20 cm deep, suggesting that the effect of oxidation is probably greater than usually
believed.Because palynomorphs are carbonized מi most samples מi the Gevanim Fm., Schulz

Solution (HN03 with KCl) is used 10 bleach the organic residues when needed. Samples

מi

the

Saharonim Formation exhibit lower carbonization rank, suggesting that depositional processes
might be involved מi the coalification rank of organic matter. The use of these lab techniques
resulted in the recovery of palyniferous assemblages מi the studied section .
In order 10 present the section as a comparable standard. location of each sample is marked
clearly by spikes and metallic labels. Sample location is marked with reference 10 the YD
(Druckman, 1974) samples that were USed 10 mark the lithostratigraphy. This will enable
comparative studies of the section by other scholars from other disciplines.
Preliminary observation of the palynological assemblages reveals the predominance of the genus
Aratrisporites in most samples. along with a variety of typical Anisian palynomorphs such as
Densoisporites nejburgii, Triadispora spp., Enzonalasporites vigens and
Lunatisporites pellucidus. Aratrisporites is typical of nearshore vegetation in humid
paleoenvironments. and it is indicative of the depositional environment of the Gevanim
Formation.
Next stages of research include the completion of intensive sampling of the Saharonim and
Mohilla Formations. labora1Ory and data analysis.
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K·Ar measurments in the Hatrurim Formation, Arad Area
Tzur, D. 1,2, Starinsky, A. 1 , Steinitz, G.2 , Kolodny,

y.l

1. Department of Geology, Institute of Earth Sciences, The Hebrew University,
Jerusalem
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
5 K-Ar measunneots were perfonned 00 samples of "olive" rocks from the KuPh-3 unit of the
Fm . מi the Arad area. Sample descriptions are given מi Table 1; results are presented
מi Table2 .

Haוrשim

Table 1. Sample descriptions.
Sample No.

6
25
25D
26D
12D

Mineralogy

Di.• Geh .• Thom .• Mag.
An.• Ba-Phil.• Mag.
An., Mag.
Di.-Hed.. Hem .• Phil.• Mag.
An.• San.

Di. - Diopside Geh. - Gehlenite Thom. - Thomsonite
Wo. - Wollastonite
An. - Anorthite Phil. - Phillipsite Mag - Magnetite/Maghemite Hem. - Hematite
San. - Sanidine
Table 2 . K - Ar results.
Sample No.

~, ppm

4OArf6Ar

4O<זf6Ar

40Ar. ppm

6(2)*
l2D
25
25D(2)*
26D

0.40
4.74
2.27
1.86
1.81

307.4
416.8
327.7
331.7
333.8

37488
1302178
197770
187187
294553

1.23
4.5
3.76
3.67
2.40

x 104 model age
5.4
1.6
2.8
3.3
2.2

* - ( ) - Number of measunnents.
Age calculation from these data מi a 40Arf6Ar -4ogj36Ar system yields a value of 1.4 Ma.
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Late Tertiary subsidence history of the southern Levant margin
and its implications to the Messinian event
Tibor, G. 1 , Ben-Avraham, Z.I, Steckler, M.S.2 , Fligelman, H.3
1. Department o( Geophysics and Planetary Sciences, Tel A viv
2. Lamont-Doherty Geological Observatory, Palisades, NY
3. Petrolenm In(rastructure Corp. Ltd., Tel Aviv

 סniversity

The late Tertiary subsidence bistory of the southern Levant continental margin situated מi the

southeastem Medi terraמean sea was quantitatively analyzed. Several deep wells מi the coastal
plain and shelf area were backstripped. The paleodepth of the base Neogene. base Messinian
and top Messinian were reconstructed along a 140 km long northwest-southeast trending
traתsect which cross the margin .
The subsidence analysis of the deep wells indicate that מi geneזa1 the tectoמic subsidence follows

a smooth path which corresponds 10 thennal subsidence. During the Pliocene a major מicrease מi
the tectoמic subsidence occזשed. Its magnitude מicrease 10ward the margin and ranges from 250
m מi the outer coastal plain 10 about 700 m מi the shelf area.
Two dimensional paleodepth reconstruction across the margin suggests that the paleobathymetry
of the margin has not changed much since the Neogene. This implies that the deposition of the
Messinian evaporites מi the eastern Mediten'aמean sea occdeמ שזi a deep basin.
מI

the Quatemary subsidence rates מi the deep wells decrease 10 the pre-Messמiian rates. Thus
מidicating that the shelf area and the coastal plain aiready recovered from the Messinian event
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Alteration processes in basaltic dike, Maktesh Ramon, Israel
Teutsch, N.l ,ג, Ayalon, A,ג. Kolodny, y.l
1. Department of Geology, Hebrew U םiversity, Jerusalem
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
Lower Cretaceous basaltic and trachytic dikes are intruded into Triassic and Jurassic
sedimentary rocks in Makhtesh Ramon. A basaltic dike, exposed in Wadi Ardon, is relatively
fזeSh in its center and consists of plagioclase (mainly labradorite), olivine, pyroxene (augite) and
ore minerals (mainly i1menite). The phenocrysts compose about 30% of the rock.
During the a1teration processes, olivine is a1tered rust, followed by pyroxene then p1agioclase•
Authigenic phases include high-Mg and low·Mg calcite, K-feldspar (orthoclase), anhydrite. Feand Ti-oxides, silica (mainly chalcedony), and several clay minerals; smectite. illite/smectite
mixed-layer. iIlite• kaסlinite and chlorite•
Formation of a1kaIi feldspars such as orthoclase and a1bite, characterize the advanced stages of
the a1teration. The mode of a1bite formation isn't clear yeL Calcite is a very common authigenic
phase. forming very early and througסh ut the a1teration history. Authigenic calcite form מO the
previously formed authigenic K-feldspar, thus implying that it post dates the K-feldspar.
Idiomorphic anhydrite crystals often accompanied by chalcedony in their center. replace the
phenocrysts•
Alteration processes are characterized by loss of Mg and Fe fmm the system. The remaining Mg
and Fe are redeposited as authigenic clay minerals. As a1teration proceeds. Ca and Na are aISO
removed. Calcium. which is released fmm the pyroxenes and the plagioclase, forms calcites and
anhydrite. In contrast, סptassium is enriched in the rock. contributing to the formation of
orthoclase and illite.
The solutions which were present during the a1teration processes were enriched in COz•SO4'
and K. These components were either related to the dike intrusion, or originated from the
sedimentary country rocks.
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Stable isotope geochemistry 01 dikeןInmar sandstone contact
zones, Makhtesh Ramon, Israel
Summer, N.S.1,2, Ayalon, A.2 , Kolodny, y.l
1. Hebrew University or Jerusalem
2. Geological Survey or Israel, Jerusalem
The stable isotope composition of authigenic mineזals from contact zones within the Inmar
fonnation, illusttate a complex magenetic history. The paragenetic sequence obtained from
pettography is: tirst quartz overgrowths followed by kao1inite and then calcite. These authigenic
mineזals were separated from samples taken at intervals away from contacts, from "Nagariot,"
and from unaltered Inmar sandstones.
Isotopic composition of detrital quartz is 8180sוn0w =10.5 10 1,2CH כאwhereas those of authigenic
quartz are 8 180smow =13 to 20%0. These data imply that the authigenic quartz fonned under
conditions of very low water!rock ratio, 250-300°C, and from a highly enriched fluid). The
isotopic composition of kao1inite in the contact zone ranges from 8 180smow = 12.7 10 16.7%0,
while in unaltered sandstones the range is from 8 18Osmow = 16 to 2.2CH כאThese da18 suggest that
the kaolinite in the contact zones formed under lower, but stil1 relatively high temperatures ,
possibly under hydrotheתnal conditions. Ca1cite isotopic composition ranges from
8 18Osmow =27 to 45%0 and 813CPDB =-2104%0. The highest values are found at the contact,
indicating low water!rock ratios, low temperatures, and a 8 180 enriched fluid (8 180smow >
10%0.)
Quartz and kao1inite which formed under the elevated temperat'שes of the inuusive event have a
much narrower range of 8 180 values than calcite. However all the data from contact zones
imply: low water!rock ratios, and precipi18tion from a 8 180 enriched fluid. In contrast,
sandstones far from contacts, show lower quartz, kao1inite and calcite 8 180 values reflecting
higher water/rock ratios. The clustering of 8180 calcite values from unaltered sandstones and
nagariot suggest that the calcite formed from meteoric derived pore waters.
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Rock Type

$

Sample

Z1rcon ~ 4  וSm/ ~ 44Nd ~! 4  נNd/ ~ 44Nd E-Nd T  םH
Age
( T ) ( Ga )
( Ma )
I

D1or1te

MB-109

610

0.102

0.51242:t2

+3.4 0.84

Calc alka11ne
gran1te

MB-113(a )

625

0.100

0.51252:t2

+5.6 0.70

MB-113(b )

625

0.105

0.51255:t2

+5.9 0.69

Alka11
gran1te

MB-115

609

0.101

0.51244:t2

+3.9 0.80

Gabbro

MB-119

611

0.115

0.51248:t2

+3.6 0.85

Saropl e
MB-109
MB-113
MB-115
MB-119

ו

Sr  ו87Rb/87SrI87Sr/uoSr
אb ו
( ppm ) ( ppm )
58.4
36.7
139.0
18.0

855
772
23.4
365

0.198
0.137
17.4
0.143

0.70511:t4
0.70434:t4
0.84680 ! 4
0.70446:t4

( 8  וSr/(80Sr)j
0.70339
0.70312
0.69568(reset )
0.70321

I

Sr· and Nd isotopic constraints on the evolution of the Har Timna
igneous complex, southern IsraeI
Stern, R .. נl, Beyth, M.Z
1. University or Texas at Dallas
2. Geological Survey or Israel, Jerusalem
Four principal plutonic rock types of o1ivine gabbro, diorite caIc-alkali granite and a1ka1i granite,
comprise most of the late Precambrian Timna igneous complex. These were dated using zircon
evaporation techniques by Kroner and Beyth (1990). Two age groups were recognized: the caIca1ka1i granite (625 Ma) and the gabbro-diorite-a1ka1i granite (610 Ma). We repon here new RbSr and Sm-Nd isotopic studies intended to further constnUn the magmatic evolution of the
Timna igneous complex.
Our Rb-Sr studies of the four plutonic lithologies yield inconclusive results: The four points
scatter about an errorchron (MSWD=II) with an age of 585:t60 Ma and initial 9 ךSrjJ6Sr=
0.7033:t2 (enhanced errors). We interpret these results to indicate thermal resetting of the Sr
isotopic systematics in the a1ka1i granite and possibly in the other lithologies as well. Initial
97Sr{J6Sr obtained using the above mentioned zircon ages for the gabbro, diorite, and caIc-a1ka1i
graמi te fall

in the range of0.70312-O.70339, in a similar range obtained for other plutonic rocks

of similar age in the Arabian-Nubian Shield.
Nd isotopic studies provide strong suppon for the identification of two distinct magma series in
Timna. Duplicate analyses of the calc-a1kali granite yielded Epsilon-Nd (625 Ma) =+5.6 and +
5.9. This may correspond to Batholithic Phase mof Bentor (1985). Epsilon -Nd(610 Ma) for
the gabbro (+3.6), diorite (+3.4) and the alkali granite (+3.9) are indistinguishable within the
estimated uncenainty of :t0.3 epsilon units, establishing these as part of separate magma series,
which we here term the Timna Bimodal Alka1i Series (TBAS). The TBAS may be equivalent to
Batholithic Phase IV. Interestingly, TDM for the calc-alkali granite (0.7 Ga) is younger than for
the TBAS (0.80-0.85 Ga). Although the slightly higher Epsilon-Nd of the alkali granite
compared to the diorite and gabbro permits some of the calc-alkali granite to have been
assimilated, the alkali granite for the most pan evolved from the fractionation of more mafic
parental magmas of the TBAS. The details of this process await resolution, but suggest that in
general, the development of Batholithic Phase IV involved fractionation of alkali granite from
more mafic precursors.
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Deep seated tectonic structure and hypocenter relocation in the
Dead Sea area
Steinberg, J. 1, Rabinowitz, N. 1 , Fleischer, L. 2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon
2. The Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat-A viv
The Dead Sea graben is the deepest and most significant depression along the Gulf of Eilat -

Dead Sea - Jordan Valley rift system. The rift system is a sinistral transform fault link, some
1,000 km in length, between the Red Sea spreading center in the south and the Taurus
subduction zone in the north. The shearing zone is formed by a series of en echelon left lateral
strike-slip faults trending generally north-south, with a

סt tal

amount of displacement of

approximately 105 km. The strike-slip movement induced extensive subsidence in the Dead Sea
basin, accompanied by a very high rate of sedimentation. The fill consists mostly of clastics of
fluvial

סt

lacustrine clays, sands and conglomerates altemating with evaporites and reaches a

maximum thickness of 8-10 km. from Mio-Pliocene סt recent
From all the collected data, such as surface geological mapping, deep well results and various
geophysical surveys, a very complex tectonic model for the Dead Sea graben has been
established. The fault pattem of this area is composed of two major border faults accompanied
by sub-parallel to diagonal step faults, low angle listric faults and the main strike-slip faults.
This presumed fault pattem produced a structural configuration of the graben which might be
expressed by opposing block relations of young fill and salt diapirs to old Mesozoic or
Crystalline basement
A three dimensional velocity model beneath the Dead Sea area was evaluated by applying a
tomographic procedure

סt

the local seismological data. As a first attempt to relocate seismic

events in the Dead Sea area, a series of velocity layers down to 15km depth, based on present
geophysical-geological data was compiled. The resulting velocity structure has been compared
to the Cשrent geological model and found סt correspond.
The displacement of the relocated seismic events appears סt be vaguely oriented along the major

graben faults. However, the derived velocity structure of the deeper part of the Dead Sea graben
indicates a definite upward penetration of a high velocity layer. This fact may support a new
tecסtnic view regarding the opening process of the graben.
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Na/CI in spring water (Soreq Formation, Judean Mountains)
Starinsky, A.
Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem
The present study deals with the chemical composition of the water in springs flowing from
rocks of the Soreq Formation, Judean Mountains. The Soreq Formation is essentially composed
oflayers of dolomite and limes10ne alternating with smal1er, marly units. The springs that were
studied are: 'En Handak, 'En Moza, 'En Bikhora and 'En Sataf.
The salinity (l'DS) of the spring water was found to be a few hundreds mg/l with a Na/Cl ratio
of .6-.8. This contrasts with the salinity of the rain water which feeds these springs. Rain water
collected at two stations in the area, Givat Ram and Sataf, proved 10 have a Na/Cl ratio of .86
which resembles the Na/Cl ratio in sea water. There appears 10 be a significant surplus of Cl or a
significant deficiency of Na in the spring water as compared 10 rain water.
This study suggests that the mechanism responsible for the above Na/Cl discrepancy is due 10
dissolution-precipitation processes taking place in the Soreq Formation:
a) Dissolution - As it flows thrסugh the rock, rain water dissolves calcite and dolomite while it
becomes enriched with Ca, Mg, and HC03 according 10 their proportions in the rock. Trace
elements are also added 10 the water, among them Na which is added according סt the very
low Na/Cl ratio in the rock.
b) Precipitation - At this stage secondary calcite is deposited in cavities and grooves in the rock.
This calcite contains trace amounts of elements, among them Na and Mg. Since dolomite is
not yet formed at this point, the water is enriched with Mg. As dissolution-precipitation
progresses, the Mg enrichment increases and the Ca/Mg and Mg/Cl ratios rise. The so,טrce
then, for most of the Mg in the spring water is the country rock. The source for most of the
Na in the spring water is rain water, whereas tן:ןe contribution of the country rock is almost
negligible.
The deficiency of Na in the spring water results from the situation where the amount of Na מi
the secondary calcite is greater than the amount of Na contributed to the spring water by the
country rock. In another words, removal ofNa from spring water as a result of its precipitation
מi the secondary calcite is done according to the Na/Cl ratio in the spring water: a much greater
value than Na/Cl contributed by the country rock .
Additiona1 support of this dissolution-precipitation mechanism is evidenced by the inverse
correlation between Na/Cl and Mg/Cl found in the investigated spring water.
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3D geological model reconstruction from seismic line data
Sorin, V., Keydar, S.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon
One of the limitations of conventioמal seismic data processing results from the fact that the
eStimaזed interval velocities aזe accשate only for 2D models.
In this work we show that.:tbe 3D model (interval velocities and horizon location) can be
reconstructed from a set of seismic line profiles. The process of 3D model estimation includes
the following stages for eaclt;o1ogical horizon:
a) to-time horizon recognitiono ·םstack sections and time map construction•
b) Ray parameter calculatiOlUlfter dוe Gelchinsky method.
c) 3D interval velocity estimadoם.
d)Mapmigration.
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Geological Map of Israel, 1:250.000 Scale
Sneh, A., Bartov, Y., Rosenzaft, M.
Geological Survey or Israel, Jerusalem 95501
A new 1:250.000 geological map of Israel is currently being prepared for publication. in three
sheetS: North. Central and South. The map is based on a computarized edition of existing
1:50.000 scale maps and on presently carried niapping.
The poster displays various layers ,; comprising thegeological map .. in different preparatory
stages and in a variety of presentations: a. The general geographic outline and grid; b.
Geological mapping units; c. Tectonic elements; d. Mapping units 'and tectonic elements.
combined; e. Topography in d.ifferent contour intervals; f. Combined geological and topographic
map.
The examples presented are patches from the Central sheet only. bןe geological edition is based
on the following maps: Jericho (Z.B. Begin); W. Qilt (1. Roth); Mizpe Shalem (U. Mor;) מE
Gedi (E. Raz); En Boqeq (A. Agnon); Sedom (A. Agnon. 1. Zak); Ramalla (E. Shachnai;)
Jemsalem ('1. Arkin); Har Hezron (A. Gilat); Arad (F. Hirsch. A. Burg); Hamakhtesh Haqataמ
(F. Hirsch); Lod (A. Livnat. E. Dimant); Bet Shemesh (B. Buchbinder); Bet Guvrin (F.
Hirsch); Eshtemoa (A. Gilat); Tel Malhata (S. Wdowinski); Dimona (R. Roded); Oron (R.
Roded); Beer Sheva (G. Gvirtzman); Revivim (A. Starinsky. E. Zilbennan. M. Braun); Sede
Boqer ('1. Arkin); Rehovot Banegev (E. Zilberman); Nizzana (E. Zilberman); Jordan 1:250.000
(F. Bender); Israel North 1:250.000 (L.Y. Picard, U. Golani); Israel South 1:250.000 ('I.K .
Bentor, A. Vroman. 1. Zak.)
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Tectonic review of the southern Dead Sea basin
Sbulman, H. 1, Kasbai, E.2
1. Israel National Oil Corp., Tel-Aviv 61500
2. Petroleum Exploration Consultant, Herzliya 64371

New seismic profl1es and recent1y reprocessed older lines clearly מidicate a high ridge מi the
Neot Ha1dkar area trending NW-SE (Fig. 1.) מO Top of this ridge and probably triggered by it,
evolved the large Amazyahu 1istric faטlt zone. cutting throטgh the Pleistocene sequence.
Southeast of the ridge a hitherto unknown. and very deep.local rוough - tentatively ממeted the
Nahal Amazyahu trough - has developed. filled with well-sוratified sediments of probably
Pleistocene age. This local trough is rhomb-shaped and has a remarkable N-S axis. Fטrther 10
the south a higher platform is found. on which the Arava 1 well was located. The basin is
זerminated at the south by a large oblique traמscurrent fault some 2 ki10meters south of Arava 1•
Northward another young trough is indicated in the vicinity of the Usan peniosula. filled with
Pleistocene deposits and thick Pliocene salL The rapid subsidence of the troughs initiated postsalt deposition. probably in the Early Pleistocene•
Based on the above findings the cenוral be1t of the southem Dead Sea basin can subdivided מi10
the following tectonic units (from south to north:)
a. the Arava platfonn. estimated average depth (e.a.d.) to the graben floor
b. the Nahal Amazyahu trough. e.a.d.
c. the Neot Hakikar ridge. e.a.d•
d. the main Cenוral basin. e.a.d.
e. the Lisan trough. e.a.d•

4K.m •
6.5 - 8K.m •
3 - 4.5K.m•
5.5 -  ךK.m •
6.5 - 8K.m •

lt should be noted that the recently executed magnetic survey did not fmd anomalous high values
מi the troughs. indicating that no magma up-welling exists undemeath .
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Reconstruction of clay minerlas in ancient pottery from "Land of
Geshor"
Sboval, S.I,Z, Beak,

p.3,

Levy, D. 1 , Gaft, M. 1 , Kirsh, y. 1 , Yadin, E.3

1. Geological and pbysics group; Tbe Open University of Israel, Tel-A viv
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
3. Institute of Arcbeology, Tel-Aviv University
During the firing of raw materials to pottery, processes of destruction of the clay minerals ,
dehydroxylation and formation ofX-ray amorphous matter usually occur. After the fגrin g some
clay minemls may reconstruct in the fired matter and rehydroxylate.
Reconstruction of clay minerals in Bronze and Iron age pottery from the "Land of Geshor" (S W Golan hight and slopes) was investigated in this work. The samples includes: bulk pottery
powder, clay minerals which were separated from the tempers of the pottery (the sandy
fraction), and some potential raw materials for pottery in the excavation area. The samples were
investigated with X-ray diffraction in preferred orientation and by infrared spectroscopy after
heating the KBr disks 10 remove the absorbed water in the sample that overlaps the OH-region
of the spectra.
Smectite is the most typical clay of potential raw materials from the excavation area. The clay
minerals found in the pottery were smectite (montmorillonite) and/or illite (or desintegrated
smectite formed by the fגring), but not kaolinite. Clay minerals appear in most pottery in small
amounts which vary from sample 10 sample. Thus infrared spectroscopy was preferred method
used. The fll'ed matter mainly remains amorphous. Some pottery contain high temperature Casi1icates formed by fning - gehlenite anorthite and diopside. No clay minerals were detected in
some pottery.
Thermal analysis of most pottery showed lower second dehydroxylation temperature of the clay
minerals. It is known that this phenomena is connected with reconstructed clays. Some clay
minemls have higher dehydroxylation temperature under repeated fIring resembling those of the
originally clays. It is possible that these clay minerals are stable 10 dehydroxylation at the fIring
temperaשre (especially illite which has higher dehydroxylation temperature.)
Experimental results demonstrate that according 10 fIring temperature most probably two kinds
of transformation of clay minerals took place under fIring the raw materials to pottery. Firstly,
after partly or reversible dehydroxylation of clay minerals when firing at relatively low
temperature they reconstructed by rehydroxylation. Secondly, after complete or non-reversible
dehydroxylation when fIring under higher temperature no reconstruction of clay minerals took
place and amorphous matter sometimes with high temperature Ca-silicates remained in the
pottery•
The various and smaU amounts of the clay minerals in most pottery examined indicate that the
fning temperatures were high enough for rehydroxylation. The clay minerals reconstrטcted by
rehydroxylation (and also by rehydratation of smectite) of some of the flfed matter after partly or
reversible dehydroxylation at the fגring temperature. When most of the clay minerals underwent
complete or non-reversible dehydroxylation, only amorphous matter remained in the pottery,
sometimes accompanied with high temperature Ca-silicates. As the temperature raises the
amount of non-reversible dehydroxylation increases and the amount of reconstructed smectite
and illite decreases. Kaolinite has lower dehydroxylation temperature and not reconstructed מi
the pottery examined.
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A structural map of the Top Zohar Formation
Shertok, E.Z., Fleischer, L.
Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat·A viv
A structural map of the top Zohar Formation is presented.
The Zohar Formation, of Midd1e Jurassic age, is composed mainly of limestones, reefoidal מi
places, with continental influence in the east (increasing sands and clays). Its thickness ranges
between 100 to 180 meters and it is overlain by the predominantly shaly Kidod Formation. In
the south • מi the Negev Mountains • the formation is truncated by the Hatira Formation an<L מi
the Coastal Plain to the west. by the Gevar'am and Talme· Yafe formations, all of Early
Cretaceous age. In the north, the lithology of both the Zohar and Kidod formations changes to
cha1ky limestone • the Haifa Formation .
The contact between the Zohar and Kidod formations is an unconformity surface which is
known as the electric marker ''P'' in the eastern Negev and Judean Desert and as the "R" marker,
occurring some 50 meters deeper, in the Shephela region and the Coastal Plain. The top Zohar is
considered to be one of the best seismic markers for mapping purposes.
The eastern part of the presented map is based on field mapping of the top Turonian in the
Negev and the top Albian in Samaria, reducing the thickness to top Zohar from them, with ties
to wells drilled מi the area. The western part of the map was computed by seismic מi terpretation
with well control. The hand drawn maps were then fed into a computer using a digitizer. The
resulting combined map is presented .
The map shows a series of asymmetrica1 structures, trending general1y to the NE . מI the Negev
their SE flank is steeper and accomapnied by reverse fau1ts, whi1e in the Judean Mountains, the
asymmetry lies to the west North of Tel-Aviv, due to litho10gical changes (the transition to the
Haifa Formation), it is impossible to map the top Zohar to any greater degree of certainty .
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Towards the twenty-flfSt century. we can expect significant changes in drinking water quality
standards. These changes will stem from the following:(a) increasing evidence of the association
between the presence of chemical compounds in water and cancer. teratogenic syndromes and
possibly physiological and even behavioral syndromes; (b) the advancements in the resolution
of chemical analytical methodology and instrumentation facilitating the detection of minute
concenוrations of chemicals in water. (c) the continuous introduction of new chemicals. such as
poly-aromatic-hydrocarbons and chloro-organic compounds for industrial and domestic uses of
chemicals that finally appear in water. and (d) the reduced water resources in general and the
diminishing dilution and wash-out capacities. together with the increased "pollution load" from
municipal. industrial and agricultural sources coupled with the "shortening of the hydrological
cycle". The above factors are particularly severe in IsraeI. and maintaining an acceptable water
quality requires proper solutions as far as municipal. industrial and agricultural wastes are
concemed.
Israel wiII also have to resort to the treatment of its municipal water supply by conventional
methods of coagulation. flocculation and filtration. More advanced technologies such as
activated carbon sorption. biological or physico-chemica1 removal of nitrates. ultra-flגtration and
reverse osmosis membranes should be also considered to elevate the quality of drink:ing water.
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Water quality criteria towards the 21st century
Shelef, G.
Faculty of CivU Engineering, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa
Ancient or even atavistic experience has rendeזed man to be particularly sensitive 10 the quality
of drinking water associating it to health or malady. The roo18 of "well poisoning" "cursed
waters" vs. "sweet waters" and "living water" are found reference מi early laws such as
Hammurabi's Laws (18th Century B.C.) and biblicallaws.
A significant part of the זampant cholera and typhoid epidemics in Europe and Asia since the
Industria1 Revolution was caused by polluted drinking water. Severe vira1 diseases such as pollo
and infectious hepatitis in the second ha1f of this century are aISO water borne. Current1y. we are
also facing the contamination of water with chemicals such as heavy metals, nitrogenous
compounds. detergen18. as well as organic compounds known as cancer causing 10 .maמ
Drinking water quality staמdards in Israel have been updated every decade since the fifties by
committees appointed by the Minister of Health. The author has been the chairman of the
committees who updated these staמdards in 1973 and 1986. The last one has been assigned as a
staמding committee 10 continue this periodic updating. These staמdards are becoming official
regulations according 10 the Public Health Act (1940). Recent updating was concemed with
allowable concentration of indicator microorganisms such as Coliforms of chemical compounds
and of physical and organoleptic limits such as turbidity. color. taste and odors and the like. In
the 1986 updated drinking water staמdard, for example. a maximum pennissible concentration
of 100 micrograms per liter of tri-halo-methane (chlorofonn being part of this group) was
introduced. These compounds are known carcinogens and their presence in water is usually a
result of chlorination of waters rich with dissolved or suspended organic matter. typical of
surface waters.
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Retrospective analysis of current criteria to identify the time of
increasing probability of a strong earthquake in Israel
Shapira, A.
Seismological Division, Institute for PetroleUffi Research and Geophysics,
8010n

The Seismological Division has recommended certain criteria סt identify the time of increasing
probabi1ity of the occurence of a sttong earthquake in  זsrael within a short time interval (a few
months). These criteria are based on world wide observations and suggestions for precursors
based on detecting seismicity changes. Although there is general agreement regarding the
precursory effect of such changes, the observed rate of success is lower than hoped for. Based
on local and world wide experiences, proeedures for earthquake a1ert in Israel have been
formulated.
A retrospective analysis of these criteria and their implementation was performed for the period
1969-1989, based on the available earthquake catalog. This analysis revealed that:
a) Since 1969 there have been five cases identified as alert level B (the highest practical at
present). Three of these were followed by strong earthquakes and are considered justified.
These five cases correspond סt four different seismic zones מi the area.
b) Fourteen cases were identified as alert level C (which would lead to notification of the
authorities that a felt earthquake [M2:,4.0]may occur. Eight of hוese cases preceeded felt
earthq.טakes
c) With מi 20 years, there were 26 possible occasions on which the Seismological Division
would be a1erted.
The last analyzed case occurred during April1990 in the Gulf of Eilat and will be described in
detai1. Seismological evaluations and practical considerations have lead סt the conclusion that no
a1ert will be issued סt the authorities. This decision was apparently justified.
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Three stage folding of the northern Negev foreland monoclines of
Israel: A different approach
Shahar, J.
10 Marcus St., Jerusalem, 92233
Foreland monoclines are often interpreted as the result of inverted thrust faults. This paper
reexamines the NE-SW northem Negev synclines and suggests three stage mild folding, rather
than reverse faulting. The first stage (mid. Turonian - mid. Eocene) produced symmetrical
folding by flexuralload. The symmetry was checked by means of lithology and thicknesses of
some synclinal sedimens (phosphates + oil shales.)
During the second stage (mid. Eocene - Mid Miocene) the axes shifted סt the NW of the each
syncline. Syntectonic horizontal sediments of the Hazeva Fm., similar in thickness and
lithology, indicate similar morphotectonic conditions all over the region. Small scale reverse
faults (up to 100 m.) which acted during this stage, only play the role of the "side pushers" in an
ambrionic style of thrust band fold. Rifting of the Dead Sea and differential uplift are the result
of the last mid. Miocene - Recent 3rd folding stage. Some 500 m. of differential uplift is proved
by different horizontallevels of Hazeva Fm. in 3 adjacent synclines, (Dimona, Oron. Ofarim,)
while no faults are observed along. During the Pliocene age the Dead Sea margins became
stabilised. but intence faulting commenced along its centr8I strip.
Some controvertial subjects are reviewed:
1. Cretaceסus Vs. Neogene Thrust faulting .
2. Sag basins Vs. homogeneuity of structure and lithology.
3. Hazeva tסP conglomerate.
Models of Alpine deformation are not appropriate for the Negev region, neither in style
(shortening of 2%) nor in stress direction (SE). The SE stress direction produced one set of
joints and mesostructures. directed 120°-1400 . Other joint directions are probably the result of
the differential uplift and not to change of stress to the south. since the synclines (OronKanayim) were not affected the Dead Sea rift is also interpreted by the same SE stress direction.
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High resolutions seismic survey over the shallow gas field in
Ashdod • Preliminary results
Scblein, N. 1 , Ben-Gai, V.2 , Bucbbinder, B.3 , Sbavit, D.2
1. Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat-A viv
2. Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, Holon
3. Geological Survey of IsraeI, Jerusalem
The Ashdod gas field was discovered in 1976 during the drilling of Ashdod-2, an oil
exploration wel1. Two thin Iayers, consisting of coarse cIastics and shells, produce biogenic gas
at the Ashdod Gas-l wel1 which was drilled in the same year. These layers lie within tbe Upper
Yafo Formation (Upper Pliocene) at deptbs of 350m. and 420m. Following this discovery, a
further nine wells were drilled to tbe north·and soutb of the flfSt Although tbe porous layers
were penetrated by tbese wells, none of them produced commercial quantities of gas. These
wells were drilled witbout any geophysical control, except for seismic sections collected in the
area for oil exploration which have a very poor resolution at tbe target deptb.
During the last year, a high resolution seismic survey has been conducted in tbe Ashdod area in
order סt test geophysical metbods for tbe detection of simi1ar gas reservoirs in other parts of tbe
coastal pIain. The survey used tbe Vibroseis method witb parameters aimed at preserving a
broad frequency band at tbe target. Three lines were shot in the area: a 5 km north-soutb line
across most of the wel1s, two east-west lines 2 km each across the Ashdod Gas-l well and a 2
km east-west line across tbe Bene Darom-l well.
After preliminary data processing, continous reflectors correlating witb tbe productive Iayers can
be observed on all of tbese lines. At the Ashdod Gas-l location tbese reflectors are characterized
by the anomalous appearance of amplitude, frequency and phase. We are now conducting a
quantitative analysis of tbe data collected from the productive well in comparison witb data
col1ected from a dry hole.
The fact tbat tbe anomaly appears only over tbe productive weU encourages us to believe tbat tbe
method used so far will indeed be useful in identifying gas reservoirs elsewhere in tbe coastal
plain, if such do exist The main problem at tbis stage of tbe research is to find tbe pattem
explaining the accumulation of gas at tbis particu1ar spot; this will minimize the volume of
required seismic data to be collected while exploring for additional reservoirs.
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Core studies in Israel's oil explorations
Schlein, N.
The Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat-A viv
Taking cores מi oil wells is part of the drilling process. 1t is generally part of the drilIing
program that cores be taken מi the target zones, in certain stratigraphic horizons or with the
appearance of oil and gas shows. The core study faci1itates checking of parameters that cannot
be shown by rock cuttings or by any other method such as depositional conditions ,
petrography, fracturing, diagentic processes, etc. The cores are required for calibration of
electric logs and physical parameters of logging formulae and also for reservoir engineering
purposes .
מI the Fifties and early Sixties, מi many deep and importa מt wells

dri11ed in Israel such as Qeren1, Machtesh Katan-l, 2 and many others, a large number of cores was taken. At that time, with
the exception of micrologs, there were no logs 10 compute porosity and the core permeability
values of many reservoir rocks remain until today the only way 10 estimate this value.
Since the development of porosity logs, the number of cores taken in wells has declined
sharply• מI wells dri11ed during the last decade,less cores were taken than in wells drilled in the
early Fגfties. However, we cannot forget that the pסrosity parameters and saturabon equation are
typical 10 certain rock units and can be extracted from the study of relevant cores. The
cementation factor of the sands10ne beds מi the Qeren Formation in the westem Negev (Qeren-l
well) is a value of 1.5 10 1.6. This data could not be extracted from welllogs, but only from
cores. מI spite of the fact that מi the סZhar gas field the water saturation value is over 50% (from
welllogs), the field has been producing clean gas for many years. Many capilliary tests were
performed on the reservoir limes10ne here by the Naptha Company and these מidicated that the
connate w8ter percentage of this carbonate is very high. Thus, pure gas can be produced from a
rock with low hydroc arbסn saturation .
These examples show the importance of core studies מi rock with relatively low permeability
values. Capi1liary pressure studies of low permeability value cores can determine the size of the
original oil-water transition zone required 10 prd סuce clean oil. For stimulation purposes, such
as acidization and fracturing and core analyses are required. There are very few cores מi the
Neogene of the Coastal Plaמi and it is difficult to find fmm well cutting if certain rock units are
reefs or conglomerates. No cores were taken in the Shiqma sands of the Shiqma wells and the
source of these sands is still unknown. Three core studies in various formations are briefly
described מi this review .
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A new seismicity map of the Sinai Subplate
Salamon, A!, Hofstetter, A.'1., Garfuokel, Z.l, Ron, H.'1.
1. Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon
The occurrence of many deslructive earthquakes מi the Levantine region Iוave been attributed by
various researchers to their location on the Sinai Subplate borders. Here, for the f נrst time we
present an updated perspective of the present plate tectonics activity; as compi1ed from a
systematic and comprebensive study of 300 events recorded since 1900. The present list is
based on previous catalogs 00 which their authors did much work. Here 1 Wi1I discuss the main
subjects
1. completeמess of the catalog: few low magnitude events were recorded at the beginning of the
century and remote regions seemed quiet. Later, with the improvement of instrumentation
the list becomes complete for M1>4. 11וis arises from the Frequency-Magnitude relation
which is linear to 4.7> Ml >5.7 and it's slope, the b-value, is 0.9. The lower range, where
the slope decreases, indicates the limit of completeמess. The weak correlation at the upper
range is due to the scarcity of stroמg events and the different methods of determining their
magמitude.

2. The error associated with the epicenter: knowing the eסnr allows one to determine the
וmcedainty מi associaIiQg events with their tectonic source. The enסr decreases with the
improvement of מi strumentation and data processing methods, however the exact
calculations are time consuming. Therefore we estimated the uncertainty to be -+ 1u, O.sU,
and O.lu degree for the time period of 1900-1955, 1956-1975, and 1976-1990 respectively.

3. The seismicity map: the Sinai subplate borders seems to be the main source of events•
However, the events are spread as a wide band along them, reוtecting the distributed
defomוation מi the plare margins• מI general, dו.e southern part of the subplate is quiet whi1e
north of the Carmel we מote promineמt activity inside the plate. It is interesting to note some
seismic gaps such as מi the Arava, Bet-Shean, the Cyprean Arc, etc. Nevertheless their
explanation is unknown as of yet
4. Type of events: most of the events are singular, but some are preceded by preshocks (e.g.
Ei1at, 12187), or followed by aftershocks (S lוadwan, 3/69). We also note swarm (Eilat 1-2/
83) or doublets (Lebaמon, 3/56). B-value of the Dead Sea Transform and the cyprean Arc
were found to be 0.8 and 0.95, respectively. We excluded pre and aftershocks, and regarded
only the linear range.
5. Conclusions: The systematic study of the recodזed events in the Sinai subplate represents the
plate tectonics activity with respect to their associated errors. The concenll'ation of events
along the p1ate margins shows that the deformation is distributed along the plate bodזers.
The southem intraplate zone is silent, while it's northem counterpart is active. This is
probably due to their different mechanical properties.
Thus, whi1e the seismotectonic picture supports our established knowledge, it also
emplוasizes the complexity of the processes accompanying the relative plate motions in the
region•
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InteractivelAutomated crustal modelling using multiple data sets
and multiple optimized intuitive/Automated inversion tecbniques
Rybakov, M.
Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, 8010n
This paper describes a computer method using automatic and interactive methods סt perform
inversion of geopbysica1 and geological data in order to describc tbc gcometrica1 and
petropbysical pai'ameters of geological bodies. The result is a volume model of the Eartb's crust
witb reliability estiוnations for tbe most importaמt parameters.

The program metbodology consists of two interrelated stages:
1) auסtmated inversion of gravity and magnetics data aided by seismically-determined
geomebica1 consוraints. and 2) interactive definition and geological interpretation of a
volume model. Thc results of tbc frגst stage. augmented by regional geological and ז.eCtמסiC
data. are used in tbe second stage.
This metbodology minimizes tbe danger of using an a priori modcl. which is inappropriare to tbe
actual situation. and allows defmition of a variety of models commensurate witb tbe original
data. The process enables new insigbt into tbe problem and tbus e1aboration of new ideas.
The program includes leaming methods wbich. through the use of the "Particular Pointsn
algorithm for interpretation of gravity and magnetic data and cluster analysis of tbe resulting
characterizations of density. magnetization contrast and seismic velocity differences. can
automate tbe process of defming a model.
Quality estimations of the interpretations are also given. The programs are user friend1y. with
provision for correction and output of intermediate and final results on a color graphic display
and as bardcopy. Examples are given for several regions with differing materials.
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Deep crustal reflections in the Coastal Plane of Israel
Rotstein, Y., Trachtman, P., Frieslander, U.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, 8010n
A 120km long. deep seismic reflection profile extending along the coastal plane of Israel is
presented. The profile consists of four oil exploration lines which were special1y processed and
extended to 14 sec. The data indicate a multitude of crustal reflections to a depth of over 4Okm •
particularly מi the southem part of the section. If the crustal reflection pattem. which has been
observed in many areas around the world, is applicable to the coastal plane. the crust is that of a
thick craton. At present, however. the possibility that the reflections are mainly from the upper
mantle cannot be ruled ouL Regard1ess of the thickness of the crust in the region. the deep
reflections most likely carry information on the structure and development of the lithosphere.
More particularly. the reflections appear to be distinct southward dipping wedges. possibly
reflecting the early subduction-accreting lithospheric development in the region.
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Compressional tectonics across the Dead Sea transform
Rotstein, y.l, Bartov, y.2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, 8010n

2. Geological Survey, Jerusalem
The resu1ts of several seismic reflectioo surveys across the Dead sea וransform are dispJayed
and are used םt describe and analyze the structure of this feature. The areas sbJdied are fזOm(
מorth םt south:)
- The Kfar Hanasi area, north ofLake KinnereL Here the main fau1t zone transfers the motion
from the westeת1 margin of the Kinneret-Zemah graben םt the eastem margin of the Hula
graben. Immediately north of I.ake Kinneret, the main fault is a 1-2 km wide zone of

extensive deformation and a discrete main fault trace is hard םt define. Further םt the north•
the deformation is less extensive and is concentrated in a narrow fault zone. Deformation
across the plate boundary is asymmetrical and, whi1e the eastem block is quite coherent, the
westem side is lוigh1y fau1ted and defonned with a positive flower structure.
- The Kinarot VaIley. south of Lake KinnereL The location and character of two וransform
segments on both sides of the valley were detennined and are shown םt be wide zones of

defonnaUon. rather than discret.e fault traces. After an מiitial extensional period. the 1כasin
was מuder compression which was repJaced by a renewed exteמsion reJatively receמdy. The
change מi tecםtnic regime was, most probably, associated with the change מi the location and
direction of the Transfonn מi the area.

sea.

- The Jericho area, north of the Dead
Here the traמsfonn is a zone of מitense defoתnation
showמig a reverse fau1ting component associated with several young folds .

- The Timna area, north of the Gulf of Elat. Recent compression is documented along the
transfonn and the young tectonic activity can be descn1>ed מi detail.
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Determination of groundwater flow direction in fractured
aquitards
Rophe', 8. 1 , Ronen, D},2, 8erkowitz, 8.2, Magaritz, M}
1. Environmental Sciences and Energy Research, Weizmann Institute of Science
Rehovot 76100
2. Research Dept., Hydrological Service, P.O.8. 6381, Jerusalem 91063
The hydraulic conductivity fleld of homogeneous anisotropic unfractured aquitards have an
ellipsoidal shape, where the long axis of the ellipse describes the azimuth of high hydraulic
conductivity and the shOl1 axis describes the azimuth of lowest hydraulic conductivity. Between
these two axes, the hydraulic conductivity changes gradually, according 00. the angle of rotation.
In such systems, f10w lines and equipotentiallines are not necessarily orthogonal.
The direction of groundwater f10w in fractured aquitards which possess low primary
permeability is main1y controlled by the .azimuth of the joints, since the bulk of the f10w will take
place within the frac .tuזes Hydraulic gradients calculated perpendicular 00 the joint azimuth may
result מi very high gradient values due 10 lack of hydraulic connection in that direction .
Conversely, a calculation of the hydrauIic gradient along the jOint דr~~in relatively
low gradient values, due 10 the high hydraulic conductivity in thatdirCction. Given a sufficiently
densely fractured formation, the spatial distribution of the joints can create a medium with
relatively homogeneous and anisotropic hydraulic properties. Therefore, it is proposed that the
hydraulic conductivity field of such a system is best described by a very compressed ellipse
(even approximating a line), where the f10w direction is practically limited along the line in both
directions. The azimuth of the line is identical 00 the azimuth of the joints.
We analyzed water level data from the Eocene chalk aquitard at Ramat Hovav, using the above
mentioned model. Low gradients were found in the 2000 to 2500 azimuth mnge. Calculation of
an exact azimuth, using an optimization procedure, yield the direction 2300. It is thus proposed
that groundwater f10w at the Eocene fractured aquitard is mainly controlled by subsurface
frac tuזes or joints at that azimuth .
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Hazardous . aspects of irrigating with sewage ef תuents in the
replenishment area of phreatic aquifers
Ronen, D.1,2, Magaritz, M.2
1. Research Department, Hydrological Service, Jerusalem
2. Environmental Science Energy Research, Weizmann Institute or Science
The sandy, 30 m deep, phreatic aquifer at the G שYam study area מi Israel has been under a
high organic carbon load (140 kg Cor/hBIyr) due 10 the utilization of sewage effiuents as
imgation water since the early 1960's. Under a supply of biodegradable organic

נnatter

from

the unsatשated zone (average DOC flux calculated 10 be at least 3.1xl0-nדgCon/cm2/yr,)
the oxygen dissolved מi groundwater at the water table region is consumed, the average 02
decreasing 0.78 mg/J/cm. Oxygen consumption, the very high concentrations of N20 (up 10
400 J1g/l) and CO2 (log pC02 from -1.7 10 -1.3) and the large amount of bacteria (bacteria1
popu1ation 105 10 l06/ml) at the water table region are evidence of the intensive biological
activity operative at the saturated-unsaturated interface. The persista מce of DOC under
unsaturated conditions for very long time periods (about 15 years, מi our case-study) indicates
that the moisture content may be a major controlling factor in biodegradation. Limited moisture
content can control bacteria1 activity directly or indirecdy by limiting nuttient availabi1ity or
contro11ing pH requirements. The preliminary BOD-tests, conducted with samples from the
unsaturated zone obtained while drilling research well WT-4, support this hypothesis since מi
these experiments water content was the major variable changed in the system. מI the studied
field at Glil Yam area the unsaturated zone is aerobic, nitrogen is not a limiting nutrient, and pH
values are neutral ranging from 6.7 10 7.4 both in the unsaturated and saturated zones. We
assume that phosphorous is not a limitingfac10r in the unsaturated zone of an מi tensively
cultivated and fertilized area. מI any case the dramatic decrease מi DOC observed at the capillary
fringe and groundwater anoxification at the water table region as a result of biodegradation can
hardly be related 10 a sudden supply of phosphorous sמi ce its concentration in Israel
groundwaters range from 0.01 to 0.19 mg/l only. The major variable changing at the water table
region is water content of the porous media between unsaturated 10 saturated conditions. We
postulate that the gases produced during the biodegradation of the organic matter and/or air
entrapped מi the porous medium during groundwater recharge accumulate as a distinct gas phase
- bubbles - down 10 a depth of less than lm below the water table, the theoretical critical depth at
which bubbles are most likely 10 be found in the study region. Large bubbles (radius -200 m)
reduce volumetric water content and, hence, hydraulic conductivity. Small bubbles (radius -50
m) clog pores without significandy decreasing the volumetric water conteמL At a depth of less
than 1 m the pressure at a point in the moving fluid (0.1 atm) is at least one order of magnitude
smaller than that required 10 both initiate the movement of bubbles through a pore space and 10
overcome the resistaמce 10 flow offered by detached gas bubbles and liquid drops מi capillary
conduits. Thus, the presence of gas bubbles significantly reduces the flow, leading 10
the development of an almost stagnant water layer (specific discharge lxl0-6c זn/sec) down
to a depth of 60 cm below the water table. This is the depth of the a1most stagnant water layer
found מi the field experiments at G שYam. The hydrau1ic properties developed מi the aquifer are
זran sient and difficult to predict due to the dynamic characteristic of bubbles (production ,
mobility and dissolution). This fmding of long-term migration of DOC which is biodegraded at
the water table region renders highly questionable the suitability of imgation with sewage
effluents (containing large amounts of organic carbon) in the replenishment area of phreatic
aquifers .
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Stress orientation in the southern Dead pull apart basin:
Geological and seismological evidence
RO מ, H., Hofstetter, A., Salamoמ, A., va  מEck, T •
The I מstitute for Petroleum Research a  מd Geophysics, Holo מ
The southem Dead Sea region and the westem side of the Zohar structure were and still are
subjected to the influence of the tectonic activity starting at the end of the Creataceous period
(Syrian Arc system [SAA] regime) and.later, the Dead Sea Transform Fault starting מi the midMiocene (Dead Sea Sttess [DSS] regime) until recent times. The מi terpretation of both stress
regimes is obtaiמed usמig a combiמed study of structural observation of faults and seismological
data. The direction of motion of 122 faults was measured מi two sites in the southem Dead Sea
basin. The faults can be interpreted as being associated with the typical SAS and DSS regimes.
Some of the faults were actived under both stress regime, but with a different sense of motion.
About 60 earthquakes, מi the magnitude range of 0.5 S. ML S. 4.2 during the 20 month
observaUon period from August 1986 to April1988, occdeמ שזi the southem Dead Sea basin. A
study of the focal mechanisms of all except four of them exhibits a typical present prevailiמg
DSS regime. The mai מcompressional and tensional stress axes arelisted below:
T

P

Type
Earthquakes

Faults

No.
Dip

Azimuth

Dip

Azimuth

1
2
"3
4

10
7
27
3

319
319
312
315

10
7
27
3

50
50
57
44

5
6
7

77
50
53

0
285
110

9
36
6

42
79
11

8
9

12
5

99
336

12
5

9
66

The table includes fault parameters for composite solutions (nos. 1 to 4, south of the Lisan , Eiמ
Bokek, the Lisan and east of Massada respectively), single event (nos. 5 to ך, south of the
Lisan, Ei מBokek and east of Massada, respectively) solutions and the SAS and DSS (cases 8
and 9, respectively.)
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Fig.1 :Overconsolidation of Haif6 Clays
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Holocene Clays from NE Haifa and the Zevulun Plain
Rohrlich, V., Wiseman, G., Komornik, A.
Department of Geotechnology, Technion, Haifa
The Holocene sediments from NE Haifa (including the adjoining sea) and the Zevulun Plain
have the following generalized section:
Yellow fine to medium sand
- mostly dune sand
Lenses of dadc gray plastic clay
- brackish swampy fauna
Gray sand with lenses of up to
90% mollusc shells
- marine to brackish
Dark grey plastic clay, brown
- poor in fauna
and silty מi lower Paזt
Calcareous sandstone sandy near to
the present shore, hard מiland
- sha110w 1ittoral fauna
The engineering properties of both clay units (termed "Upper clay" and "Lower Clay") were
investigated for building purposes. A wealth of consolidation test accumulated over three
decades. They can be used to determine the stress hisסtry of the clays and the geological
condition causing it (Komomik et al., 1970). For this purpose the over-consolidation, i.e. the
maximum pressure felt by the clay during its history (pO) minus the actual overburden pressure
(gz) is used. מI normally consolidated clays PO = gz, i.e. the overconsolidation is zero. The
pressure מi excess of the actual overburden pressure was caused מi the past by o:ver-burden
sמice eroded, by drying do to lowering of the ground water level or by desiccation do to
subareal exposure i (מa dry climate. )
The clays studied belong - according to their stזess - history to three groups. Group A
(Fig.l-A) is characteristic of the "Upper Clay". It is overconsolidated מi its upper part do to
draining of water above the actual and past waזer level, and normally consolidated מi its lower
part. Group B (Fig. l-B) characteristic of the "Lower clay" is normally consolidated מi its upper
part and heavily overconsolidated מi the lower. It should be noted that at greater depth the
overconsolidation מicreases (contrary to the situation when the water table is lowered). This
indicates periodical subareal exposure and desiccation of the sediment. Group C (Fig.l-C)
comprises of clays near סt the Carmel escarpment ("Nesher clays"). Its upper part shows
overconsolidation similar to the "Upper clay", but its lower >ןart is either normally consolidated
or overconsolidated at a constant rate. This could be compatible with erosion of overlaying
strata.
The geological history of the clays can be envisaged as follows:
The Lower Qay was deposited in fluviatile to brackish swamp environmenL Its מitermittent
exposure סt the air in a dry Mediteuanean climate (according to pollen) caused overconso1idation of the lower part.
Later, because the oncoming transgression, the water level rose and the clay was constantly
submerged מi water. The time span of this unit is from the beginning of Holocene סt 8000 BP.
The Upper Clay was deposited after 3000 BP according to archaeological evidence מi a swampy
to brackish environment which persisted until the marshes were drained מi the last century and
the beginning of this century.
The "Nesher Clays" near the Carmel escarpment show a diff'erent character. As the gray sand is
missing it is not clear to which unit they belong (probably to both). They contain also horizons
ofboulders and sand, indicating active erosion (due to זec tonic activity 1). There stress history
מidicates erosion of overburden (probably talus) during the Holocene.
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Timing of metamorphism in the Hatrurim basin • new evidence
from ESR dating
Porat, N.1 , Koloclny,

y.2,

Schwarcz, H.1

1. 'Geology Department, Mc Master University, HamUton, Ontario, CANADA
L8S 4Ml
2. Department o( Geology, Institute o( Earth Sciences, The Hebrew University,

Jerusalem
Electron spin resonance (ESR) daling is based m the measurement of 1שpaired electtons trapped
מi crysta1 defects. These electtoמs are produced by natural radiation and their number is
proportional 10 the environmental dose rate and the age of the sample. By arוificia11y irradiating
the sample with increasing Y (נdoses and measuring the reSPOםSe of the BSR signal. the tota1
amount of מatural radiation that the sample abSOזbed since its formation or signal zeroמig (the
acquired dose or AD) can be deteתnined. The envUסnmental dose rate (ED) is obtained fr"om the
concentration of the major radioactive elements U. Th and K. 11וe age is then calculated from the
ratio between the AD and the ED.
The Mottled Zone (the Hatturim Formation) complex is a sequence of high-T low-P
metamorphic rocks exposed in severalloca1ities in Israel and Jordan. The metamorphism of
these rocks was caused by combustion of organic matter מi Cretaceous bitשninous marls of the
Ghareb Fm . מi contact with air oxygen. Metamorphism involves rocks of the Ghareb and
Taqiye Formations• מI severa110calities it affected cmglomerates of the Hazeva Fm. or טy1 שger
conglomerates (Burg 1990). Temperatures of metamoזphism can be estimated by mineralogical.
isotopic and paleomagnetic criזeria. These apparendy varied considerably. reaching 400 - soooc
throughout most of the complex and probably close 10 l0000C מi some "hot spots". Such
temperatures are suffICient 10 reset the ESR clock in cherts. thus enab1ing the use of chert
pebbles from metamorpbcנsed conglomeגates for the daling of the metamoIphic event.
Five samples. including unmetamorphosed and metamorphic chert pebbles were aתalyzed. The
pebbles are both of Mishash chert and of alloch1Onic "Import chert". A11 samples are from the
Hatrשim basin. four from an outcrop at the Hatrurim Junction and one extremely
metamorphosed chert, from a locality about 2 km. east • The samples were irradiated with a
6Oeo ("f) source and an exponential growth cvשe was fitted 10 the points. in order 10 calculate
the AD. The concentra1im ofU. Th. and K was measured by neuttoD activation aתalysis.
The unmetamoזphosed pebbles show ESR spectra typical of chert, with E'. OHC and Al signals
and a host of organic components. Both the E' and the Al signals are essentially saturated and
have a very low susceptibility םt Uradiatim. as expected from Mesozoic cbert. The ESR signal
of metamorphosed samples diffes זmadaכd1y from tha1 of chert and resembles quartz of igneous
origin. The E' and organic signals no 10nger exist, and only a very weak OH signal is observed.
This confוrm s that complete recrystallization and resetting of the geochronometer took place•
The Al signal measured at 110o K. was used for dating.
Three samples from the Hatrurim Junctim have AD מi the range of 2200Gy (Gy is the energy
dose 1שit "gmy": l00rad). and the preliminary calculated age is 1 -1.7Ma. The pebble from the
other locatim is signiflCaמdy younger; the AD is close םt 400Gy and the age about O.2Ma.

The very young ages for the thermal event in the Hatrurim basin are מi accord with the young
ages suggested for this basin from freld considerations and preliminary K-Ar dates (2-4Ma•
Burg 1990. Zur, 1991) . The range of dates for the two localities may confmn previous
suspicion (based on the discrepancy between the young dates for the Hatrurim basin and the
13.5Ma fission track age of the Maale Adumim complex) tha1 combustion was מot simultaneous
at the various outcrops.
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The Q and RMR classification systems are based on the discontinuity (joints and bedding
planes) of the rock mass and their different parameters. These systems were dermed based on
investigation of the parameters in granite. limestone. sandstone. etc. and not in chalk. As a
result, the character of the discontinuities in the chalk rock mass is incorrectly expressed by the
claSsification systems.
In practice the weighting of the discontinuities ignores two factors which are characteristic 10 the

chalk rock mass compared 10 other rocks.
1. Joints - in the chalk rock mass the joint characteristics change locaIly. This phenomenon
can be seen mainly in the joint opening and its continuity. The opening varies in the same
joint from a few millimeters 10 a close one in which the joint planes touch one another. The
joint continuity in chalk rock mass is generally a few meters long and usually even less•
while in granite. dolomite. limestone etc.• the joint opening is constant and continuity is
consideזably longer.
2. Bedding planes - the chalk rock mass is usually very massive. This phenomenon results
from the smal1 number of bedding planes which are the consequence of interrupted
sedimentation processes. A large number of bedding planes is a common feature in
limestone and dolomite and not typical in chalk rock mass.
The significance of these facts is that the chalk rock mass react differently then other rock
masses 10 excavation of tunnels. The use of Q and RMR systems generates conservative chalk
rock mass values which tend actually 10 decrease the computed rock mass quality.
The practical results of this determination is unnecessary supporting of tunnels in which the
chalk rock mass can manage unsupported large SPfU1s for long periods of stand-up times.
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The customary system for rock mass classification (Q and RMR)
and their meaning in chalk rock mass
Polishook, B.1 , Flexer, A.2
1. Petroleum Services Ltd.
2. The Department of Geophysics, Tel-Aviv University
It is customary מi tunnel designing to classify the rock mass quality in the Q-Barton system
(rock quality) and the RMR-Bieniawski system (rock mass rating) methods.
The methods which constitute a primary scale for the designing of tunnels point out a relation
between the rock mass quality and the stand-up time duration מi which the tunnel is set-up
without support and without collapsing.)
In fact, tunnels מi chalk rock mass in spite of having according to the rock mass quality a short
stand-up time. exist (without support) tens. hundreds and even thousand ofyears .
The chalk rock mass quality was investigated at three different sites. where tunnels without
support were excavated. Data of the tunnels (all of which have a horseshoe cross-section) is
shown below.

Tunnels Locatio ח
Ei  חZiq

Span in meters
Height Width

Tunnels Rock Mass Quality
age
in years
RMR
Q

IS

10

12

6.3

6S

Beft Shearfm ( 13 )

3

4

. 1,800

4.0

48

Maresha

3.3

6

2,200

1.3

18

(G71 )

The stand-up times of those tunnels according to the RMR system stability chart is as follows :
E -iמziq - months. Beit Shearim - days and Maresha - support (required) during excavation (fig.
1). According to the Q system support chart, the three tunnels require different types of support
(fig • 2.)
According to the above data. the tunnels should have collapsed after a very short period
compared with their actual stand-up time.
The significance of these factors is that the relation between the chalk rock mass quality ~ the
span stability is a conservative one. This relation dictates support of the chalk rock mass in
ממutels which מi fact can stand up with little or no support.
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Magnetic resonance imaging of miscible displacement in porous
media
Pearl,

z.

1, Magaritz, M. 1, Bendel, P. 2

1. Envirinmental Scinces and Energy Research, Weizmann Institute 01 Science,
Rehovot 76100
2. Chemical Physics Dept., Weizmann Institute 01 Science, Rehovot 76100
Spatial variations m traמSPOrt and miכdng processes of water and solutes m granular aquifers is a
result of spatial variabilities m the bydrau1ic properties of the aquifer and flow mstabilities. In
aquifer cbaracterized by a small Peclet number (pe < 1). molecular diffusion is the dominant
traמsport mecbanism. However. m sucb systems vertical density gradients can develop. e.g. m
the wate זtable region. wbenever tbe recbarge water is more saline than the aquifer water. This
gradients migbt cause a fluid instability tbat willlead o זa rapid mixing of water pan:e1s.
Convective processes caused by gravitational instability are cbaracterized by tbe development of
finger sbaped pattems wbicb cannot be studied by conventional tecbniques. Usmg nuclear
magnetic resonance imaging (MRI) tbe 3-D spatial sidttibution of protoמs m tbe liquid pbase can
be detemined nondestructively and noninvasively. Tbe fmger growtb .זate tbe critical conditions
for tbeir development and tbe relative contribution of tbe diffusive and convective components
were studied. Preliminary results mdicate tbat that for bomogenous porousmedia the fmger
growtb aזte is proportional o זthe density gradienL Tbe critical density gradient is m agreement
with the Rayleigb parameter for convection m porous media. Tbis results set the basis for using
MRI o זstudy convective processes מi beterogeno~ porous media.
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Temperature study of the archaeological site Crusades Fortress
Um Haled (Netanya)
Paparo, H.
14 Tchernichovsky St., Netanya, 42309
This study is a follow-up previous research on temperature measurements on various
archaeological sites. The aim of this research is to apply a geophysical-thermal method to
archaeological sites prior to a period of digging. This method is to guide archaeologists in their
research.
Derming the method: getting to know and define the thermal characteristics of rocks in order
סt classify them. The method relies on the fact that archaelogocial findings, buried underground:
walls, buildings and various building rocks, have different thennal characteristics in contrast to
their immediate environment
מI this research, the proposed thermal method identified kurkar and limes toמe cut walls buried in
hamra, clay and loam surroundings.
מI addition to temperatures brought-about by the sun which is continuous, temperatures
stemming from artificial sources such as artificial heat shock were detected 100•
The immediate diggings carried-out on the site confirmed the thermal-method fmdings. There
was a perfect correlation between the two. This research is more advanced than the previous one
carried out in Gamla. The outcomes support considerably the effectiveness of the proposed
method in providing satisfacסtry results.
Using the thermal-method, prior סt actual planning and digging on archaeological sites, provides
arcaeologists with new and efflcient 1001, solving some of their problems. Financially ,
the proposed method provides a cheaper solution than other geophysical-methods.

-ת-

A conceptuaI model for groundwater תow in Avdat aquitard, the
Negev desert
Ni~ im ,

,.ז

Nativ, R •

Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Hebrew University,
Rehovot

The Avdat Group is the upper rock unit that underlies potentia1 SOטn:eS of groundwater
contamination מi the north-westem and central Negev. So far, neither the hydrogeology nor the
hydrochemistty of this aqוardטi have been sטtdied because of small groundwater quantity and
low qua1ity. Environmental bnpact StטdieS that preceded the coמstrטction of vanous plants מi the
northem Negev assumed that the combination of dry cJimate with low permeability cover rocks,
is sטfficient to prevent solute migration to the local groטndwater•
Dטring

the stטdy all the wells that penetrate the Avdat Group at the northem and central Negev
were located. Water level, pH. elecוrical conductivity, tempembנl'e and dissolved OXygen were
monitored on a monthly basis dטring one year מi 21 wells. Chemical and isotopic anaIyses were
made on groundwater samples from 13 of these 21 wells.
The presence of (1) tritium מi the aqטitard's groundwater, (2) loss of md טcirculation dטring the
drilling of research weUs at Ramat-Hovav area, (3) joints and frac bנl'es מi cores and outcrops,
(4) secondary precipitation of gypsum, calcite and iron oxides in most of these joints, suggest
that groundwater in the Avdat aqiטtard is not fossil as previously pזesumed, but flows mther
rapidly through the fracbנred medium. Methods טsed for calcט1ations of low values of hyט1idזac
conטdctivity and penneability are irrelevant 10 fractured medium and cannot be טsed to depict
groundwater flow in this aqiטtard. Spatial hererogeneity in the chemical and isotopic parameters
is caused by the flow pattern, occטrring main1y through joints and fract'שes with prefetTed flow
paths, mther than through the porסus medium (having very low penneability). The distribution
of the chemical and isotopic parameters do not suggest a good correlation between the updip
areas and recharge zones. No increase was observed in groundwater age nor in salt
concentrations a10ng the inferred hydraט1ic gmdient. Apparendy, the entire outcrop area serves
as potential recharge zone, as rain and rטnoff water percolate through the jointed and frac tטred
networks.
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Potential hazards from groundwater contamination in the Ramat
Hovav area
Nativ, R.
Tbe Seagram Center ror Soil and Water Sciences, Tbe Hebrew University,
Rebovot
Groundwater sampled from monitoring wells in the national site for treatment of hazardous
waste מi Ramat Hovav and in adjacent exploration boreholes contain various contaminants .
Hydrologic and hydrochemical evidence suggest that liquid waste leak into the aquitard. As
groundwater of the Avdat aquitard rapidly flow via the מi tensive jointed and fractured network ,
contaminant migration outside the Ramat Hovav area becomes plausible. Groundwater מi the
Ramat Hovav area follow the regional flow direction מi the aquitard-from east to wesL In the
western Negev, rocks of the Kurkar Group, eontaining the Coastal Plain aquifer directly overly
the Avdat Group chalk, thus groundwater (and solutes) from the Avdat aquitard may migrate
מito the CoastaI aquifer.
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Groundwater contamination in tbe major aquifen of Israel
Nativ, R.
Tbe Seagram Center for Soll and Water Seienees, Tbe Hebrew University,
Rebevot
The severe water shortage מi Israel dשing the last two years is accompanied by an even more
serious problem: the oogoiog deterioratioo of grouodwater qua1ity. Mean cbloride
concenttations in groundwater of the coasta1 P1ain aquifer has מicreased duriתg the last 25 yr
from 100 10 155 mg/1 (250 mg/l beמig the upper limit for drinking water). Long-lasting overpumpage of groטndwater from the aquifer resulted מi groundwater sa1iתization a1 a rate of 309
mg/1/yr. Nittate concenttation. whicb generally מidicates groundwater contamiמation. has
doubled at the same period from 25 10 50 mg/l (90 mg/1 being the upper limit for drinking
water). Nittate increaSe מi the nortbem and מi the southeastem areas of the Coastal P1ain aquifer
varies from 1 to 5 mg/1/yr. A survey made by Tabal suggests that טnder the present pumpage
rates from the aquifer. 450 wells (pumpמig 100 million cubic mןyr) will bave 10 sbut down
because of the increase of cbloride and nittate concenttations in their water. Irrigation with
treated waste water מi the Coastal P1ain area. and operating polluting מidustries. has serious
implications on groundwater contamination by organic materials and beavy metals. Overpumpage of the aquifer groundwater do oot allow for מatural t1ushiתg of these contaminants מito
the sea. No regional surveys concerning this pollution are available. as the aquifer groundwater
is not monitored for these constituents.
Groundwater quality מi the Mountain aquifer is better tban tha1 of the Coastal P1ain aquifer. and
90% of its water is potable. However. the rapid t10w rates of its water along fractures. joמits
and dissolution cbannels makes it vulnerable 10 pollution. Over-pumpage מi tbis aquifer may
result מi sea water encroacbment from the west, and its penetration into the aquifer may be very
rapid. New fmdings suggest there is a possibility of cross-formational t10w of brines from the
underlying deeper aquifers; the co1Telation between this leakage and water levels מi the aquifer is
not yet clear. So far. the extensive outcrops of the aquifer bave oot been defined as water
protection zones wbere polluting activities are banned.
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Saline water irrigation • potential disadvantages to soil, plant and
groundwater
Nadler, A. 1, Magaritz, M.z
1. SoU Physics Division, Soil and Water Institute, ARO
2. Environmental Science & Energy Research, Weizmann Institute of Science
Scarcity of fresh water for crop irrigation has accelerated the use of saline waters. Salt
accumulation due to fresh and saline water application on nearby sandy and clayey loess soils
were studied and compared to uncultivated profiles. After fresh water irrigation the
concenttation of uncultivated profI1es. After fresh water irrigation the concenttation of Na+, CIand S04-2 reached מi the sandy profI1e maximallevels of 400,200 and 130 (mmole charge/liter,)
respectively, at a depth ~ 15m; these values are 24 times higher when compared to the nearby
uncultivated profile. The maximal concenttations for the same ions for the calyey profile were
60, 45 and 18 (mmole charge/1iter) at the upper 5m. Higher salt accumulation and deeper
penettation characterize the sandy profI1e, relative to the clayey one.
Under saline water irrigation and gypsum amendment for twelve yr, Na+, CI-, and S04-2 content
of the clayey loess cultivated profile reach level of 100, 20, 60 (mmole charge/1iter,)
respectively, which are 10,4 and 40 times more than the nearby uncultivated profile. All the
added salt (rain, irrigation, gypsum) have accumulated in the upper 3m. Expected potentia1 risks
related to the above irrigation management are: 1. Decrease מi plant growth and crop yield. 2.
Reduction in gypsum effectiveness as a soil conditioner due to N~S04 accumulation. 3. As
fingering is the major component of salt וransport, there is an enhanced salt penettation (relative
to the one assumed for piston flow) מito the unsaturated zone and the local ground water. 4. As
water draining the unsaturated zone has Na+ and HC03- as its major ions - hazard of soil
sodification increases, as this water is reused for irrigation.
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A geohydrologic model of the deep aquifers (Triassic to
Cretaceous) north to Beer-Sheba
MeJ1asbe, S., Nativ, R.
Tbe Department of Soll and Water Stientes, Tbe Hebrew University, Rebovot
מI northem Israel deep aquifers (I'riassic to Cretaceous) underly the Turonian-Cenomanian
aquifer and contain saline water. and in places. gas and oil. Oil exploration wells and a few
outcrops provide data for these aquifers including formation thickness and lithology. Drill stem
tests. swabs and core analyses supply information on the porosity and permeability of the tested
intervals. and on the pressure. salinity and temperature offormation water•

מI

the proposed geohydrologic model the study area was divided into the northem and centtal
basins. The rock sequence of Triassic to Cזetaceous formation in each basin were divided into
hydrostratigraphic units using lithologic criteria. The validity of this division was examined
using hydrologic and hycזסdhemical criteria.
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Hydraulic calculation of grou  מdwater.f1ow velocity and age i מ
real field conditions
Mazor, E. 1 , Nativ, R.2
1. Department of Environmental Sciences and Energy Research, Weizmann
Institute of Science, Rehovot 76100
2. The Seagram Center for Soil and Water Sciences, Hebrew University of
Jerusalem, Rehovot 76100
Darcy's law, develo~ in a laboratory setup and later exuapolated to field conditions 10
calculate groundwater flow velocity is:

v =Kןne &(!וA )ו
where v is the average velocity of a particle moving along a distance .:\ ו, K is the hydraulic
conductivity, ne is the effective porosity, and.M1 is the hydraulic head dropacross .ו.:\
The uavel time, t, often refe1Ted to as groundwater age, is given by
t= ne(A )ו2 /K.:\h
Groundwater-flow velocity and age are calculated using these equations for systems that span
across tens and hundreds of kilometers; These values are employed during site assessment of
repositories for industrial and nuclear waste.
These computations are meaningful only for systems that fulfill basic premises e.g.: (1) the
system is homogeneous to a degree that it can be described by measureable and representative
values of aquifer porosity and permeabiltiy, (2) the recharge area is well defined (and is not
distnbuted over the entire system), (3) topographic and geologic controls are accounted for, (4 )
groundwater flow obeys Darcy's law, (5) structural and lithological barriers are identified and
calculation are made for hydraulically connected sections, (6) the system hosts a single water
body, or else, in the case of mixing, the end members have been identified and accounted for ,
(7) active throughflow has been established between unconfined and confined segments of the
system, (8) the possibilty of groundwater enuappment in dead volumes, especially מi deep
confined systems, was considered, and (9) the special meaning of the hydrau1ic gradient מi
transient systems was evaluated.
These premises can be quantified with the aid of physical, chemical and isotopic measurements ,
and a variety of dating techniques. Therefore, updating of groundwater inventories and the
understading of the natural systems is possible (and much needed) with (a) existing data
(important also as base lines), and (b) new measurements of old and new parameters. The task
in Israel is enormous, as it is in all advanced countries: updating of the מi ventories. and
deepening the understanding of natural groundwater systems.
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Multi·temporal analysis of sedime מt ·traמsport i מtbe soutbeastem
Mediterraמea מcoast by remote seמsi מg
Mayo, M ,. גKarnieli, A.2 , Gitelson, A.2, Ben-Avraham, Z.l
1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University
2. The BlaustaiD Institute of desert research, Ben-Gurion University
The Coastal Zone Color Scaמner (CZCS) ,וnounted מO the NIMBUS-7 satel1ite was a multispecttal scanner devoted principally  ןסmeasure OCeגm colors. it bad six SPeCםa1 bands centered
8t 443, 520, 550, 670, 750, and 1150 nanometers. the satellite was operated by NASA for 7.s
years between late 1978  ןסmid 1985.
A few hundred images of the southeast Mediteמanean coast were produced by the scanner,
providing the potential of examining the mesoscale circulation pattem, and the sediment
וransport model of the region, from the Ni1e delta to the Isזaeli coast
The goals of the study are:  ןסdevelop an optical model which is more suitable for estimation of
suspended sediment cמocentrations from CZCS data,  ןסfind the annual variation of the
suspended sedimeמts between 1978 and 1985, to tind the seasonal variation. and  ןסcompare the
results with known conventional models.
We found that the maximum sensitivity to suspended sediment concenוration variation takes
place at around 550 nm and the minimum - 8t 520nm. therefore, the radiance differences
[R(550)-R(520)] and [R(550)-R(670)] are direcdy proportional to suspended sediment amount
מi the W8ter.
Preliminary results show th8t the most suitable function for deriv8tion of Css (suspended
sediment concentration) is:
Z =[R(550)-R(670)]a[R(520(ןR)550)]b
where Z is used  ןסcalculate the concentration using the equation
Css

=A+B*log(Z)

a,b,A,B are experimental coefficients. Results show that remotely sensed data is an effective
tool for mapping suspended sediment distribution in the coastal zone. Signiticant seasonal
variations have been obtained. The winter and spring currents can be recognized by using the
above ratio.
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Submerged coastal terraces off northern Israel: Evidence for sea
level variations in the Eastern Mediterranean
Mart, y},2, Belknap, D.F.3
1. Israel Oceanograpbic and Limnological Researcb, Tel Sbikmona, Haifa
2. Department of Maritime Civilizations, Haifa University, Haifa
3. Department of Geological Sciences, University of Maine, Orono, Maine,
USA
Observations on submerged rocky terraces along the lower continental shelf west of Haifa, at
depths of l ס ססt 120 m were carried out recently using remotely opened vebicle (ROV). The
terraces rise several meters above tbeir surroundings, and tbey have steep slopes seawards and
gradual slopes landwards. The terraces ate covered partly by hard and litbified biogenic
substaמce, and partly by soft unconsolidated sediment. The tbickness of tbe biogenic cover is
commonly 1 - 2 m, and stratification pattems along outcrops ofbedrock suggest tbat tbe hills are
built of calcareous eolianite ("kurkar"). Occurrences of layers of coquina were encountered in
several sites at tbe base of tbe lithified biogenic cover, built of shells tbat were not observed at
tbe present environment of tbe submerged terrace. This type of eolianite is known in tbe coastal
plain of Israel סt have originated from litbified coastal dunes. Therefore tbe eolianite and tbe
coquina suggest tbat tbe submerged terrace was located at the near shore zone, probably during
the late Pleistoceמe sea levellow staמd.
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Cretaceous structures along the Levant continental margin
Mart, y.l,Z
1. tsrael Oceanographic and Limnological Research, Tel Shiqmona, Haifa
2. Department of Maritime Civilizations, Haifa University, Haifa
The Cretaceous sedimentary sequence in the continental margin of the SE Mediteתaמea מregion
is characterized by three significant depositional series, constrained by four major
unconformities that are indicated by four signifiant seismic maזkers. The unconformities are the
products of tectonic activities during the Cretaceous and the early Tertiary, that led to repeated
faulting, folding and subsidence, as well as drastic changes in the sedimentary regime a10ng the
continental margin. The unconformities are stacked one on top of the other, and their
superposition shows the impressions of younger tectonic events on the preexisting structures.
Interpretation of the marine seismic reflection data suggests that the Cretaceous continental slope
and rise were located approximately parallel to the present continental margin, and several
depositional basins developed in places a10ng the deeper part of the margin. The earliest
Sb'Uctural patterמs were atttibuted to the Iate Jurassic - early Cretaceous tectonic regime of uplift,
normal faulting and subsequent erosion. The overlying Albian to Turonian series shows
structural pattems that are commonly compatible with the underlying early Cretaceous
structures. Therefore it can be presumed that the middle Cretaceous was a period of relative
tectonic stability. The depositional regime ofthe early and middle Cretaceous is associated with
elongated depocenters. The possibility that these depocenters could be associated with a northsouth trending Tethyan וran sform fault, that affected the tectonic development of the Levant
margin cannot be ruled ouL
The seismo-stratigraphic unconformity atttibuted to the base of the Seoonian indicates extensive
subsidence of the Iate Cretaceous marine basin. The late Cretaceous co-occurrence of the
extensional basin subsidence at sea and the compressional folding of the Syrian Arc a10ng the
continental shelves of the Levant is enigmatic. However, if we correlate the basinal subsidence
in the Levant with the oceanic subduction off southem Anatolia. and with the incipient
continental collision between Arabia and eastem Anatolia in the Senonian. a comprehensive
regional tectonic stress field can be reconsb'Ucted. that could account for the co-occurrence of the
Syrian Arc and the deepening marine basin in the Levant region. The seismic reflection data
from the Levant margin suggest that some of the SlI'Uctures that were formed in the early
Cretaceous were rejuvenated and reversed by the tectonic activity of the Iate Cretaceous, but the
systematic patterns of the SbUctural superposition and reversal was could not be resolved.
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Table 1: Summary of magnetic field directions and magnetic mineral content in the igneous rocks of Mount Timna
(based מO peוrography• וnineralogy and magnetic properties.)
Bods u  ומt

1. Gabזbo

D'rcst1oQ

303°/56°

Magnctls

m  מוcra ,'

Cgmmc  מts

Altered minerals-teתnineduםde time•

Magnetite, cbromite

R.ecent overpriתL

2. "Deshe"

353°/48°

Altered miner.aגs sub-recent

Magnetite

direction.
3. Monzodiorite

356°/42°

Magnetite, Ti-haematite, goeוhite

Altered miner.aגs sub-recent

direction.

Uוabמsle magnetization. Direction

4 • Alkali-granite

343°/ 14°

Magnetite, Ti-haematite, haematite

5. Andesite dikes

003°/36°

Magnetite. Ti-hamatite, goeוhite,

Altered miner.aגs sub-recent

haematite

direction+Precambrian component.

Magnetite, goeוhite. 'baematite

Altered miner.aגs sub-recent

similar o זLowזe Cretaceous•

6. Rhyolite dikes

005°/42°

direction+Precambrian component.

bearins Ti-haematite

7. Qz. נnonzodiorite 360°/ 42°

Magnetite, Mn

8. East dolerite dike 356°/38°

Magnetite, Ti-magnetite, goeוhite

Altered miner.aגs 5Ub-recent

direction•

site#l
9.

East dolerite dike 318°/00°

Altered miner.aגs sub-recent

direction.
Magnetite, Ti-magnetite, goelhite

Alleled minera1s, Precambrian
direction+sub-receם.t OVeזpזinL

site#2
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The north treמding dec1inations indicate that Mount Timna hasn't rotated about a vertical axis

since the acquisition of the CRM. The horizontal Cambrian sediments on 10p of the igneous
rocks preclude significant tilting as well. The absence of reversals imply that the acquisition of
the CRM occde שזdשing a time interval oot longer then 1 ma. the maximum dשation of normal
polarities since the Oligocene.
The magnetite-held shallow inclinations are interpreted as remnants of the original
thermoremanent magnetization. They therefore indicate a near equatoria11ocation of the area at
the end of the Precambrian, a conclusion compatible with the nature of erosion and weathering
which resulted with the infזa-Cambrian penepJain.
Alteration of the gabbro to "Deshe" occde שזin sub-recent time. However, מi the fresh-looking
gabbro (the pro1Olith of the "Deshe") the magnetite is associated with alteration of olivines 10
serpentine. Its different magnetic direction indicates that the serpentinization occurred at מa
earlier (pre-Miocene), as yet undetennined, time.

Equal Area projection of magnetic field directions,
igneous rocks of Mount Timna. Numbers refer 10 table.
Empty symbol denotes Lower Cretaceous direction,
star denotes the present field direction.
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Paleomagnetism of the igneous rocks in Mount Timna: Tectonic
implications
Marco, S.1, Ron, 8.2 , Beyth, M.3 , Navon, 0.1, Matthews, A.1
1. Department of Geology, The 8ebrew University of Jerusalem
2. Institute for Petroleum Research and Geophysics, 8010n
3. Geological Survey of Israel, Jerusalem
A combined paleomagnetic and mineralogic sנbdy was carried oot on the shallow intrusive rocks
of Mount Tirnna- the north exוreme of the Arabo-Nubian basement complex (29.8"N ; 34.9°E.)
All the igneous rocks of Mount Timna are of Late Precambrian age. However, a magnetic field
direction similar סt that of Miocene סt Present was identified in samples of altered gabbro
"( Deshe"), monzodiorite, dikes of various composition and quartz-monzodiorite. The average
field direction of these rock units is 359°/41 0 ,· <X95=40 • This direction is difficult 10 reconcile with
the apparent polar wander of Africa at the end of the Precamb.ria תA second component, of
shallow inc1ination and northwest trending declination, is found in the dikes. This direction is
compatible with data from Late Precamb-ria תEarly Cambrian in southem Israel and Africa.
Electron microprobe analyses show that the shallow inclinations are carried by magnetite which
is a primary mineral in igneous rocks whereas the dominant magnetic minerals in the rocks
which have a magnetic field direction sirnilar סt the sub-recent are hydrous and oxidized phases
of secondary מature.
The following phenomena are interpreted as indications of hydrothermal alteration of the ore
minerals in the igneous rocks :
* Alteration of single crystals into separate Fe oxides and Ti oxides,
* Presence of haematite and hydrous phases (goethite and limonite)
* Veins and vesicles of calcite, dolomite, barite and mangaתese within the ore grains,
* Fe-Ti oxides replace primary sphene grains. Secondary overgrowths of sphene on the same
grains.
* Magnetite appears inside serpentine as an alteration product of olivine in gabbro.
The association of secondary magnetic minerals and sub-recent magnetic field direction s irnplies
that large area in Mount Timna acquired chemical remanent magnetization (CRM) due to
hydrothermal alteration. The hydrothermal activity must have occurred prior 10 the uplift and
erosion which exposed the basement, when the magnetic direction was similar to the sub-reeent
These conditions point to the Miocene, the time of the early activity of the Dead Sea transform.
Since goethite dehydrates to haematite at about 250°c its presence rules out prevalence of higher
temperatures after its formation.
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Mathematical model of the development of Dead Sea Transform
Lyakbovsky, V., Ben·Avrabam, Z.
Department of Geopbysics and Planetary Sciences, Tel·A viv University
The evolution of the Dead Sea Transform is not well understood. Several key questions
regarding its Sb'Ucture and evolution are: Is sea floor spreading activity propagating from the
Red Sea in10 the Gulf of Ei1at7 Did rifting activity started simultaneously aIong the entire length
of the Dead Sea rift, or did it propagate from the other rifting centers?
Proceeding with integזa!ion of the asymptoticaIIy expanded boundary-layer equation one obtains
the anaIyticaI boundary-layer solutions as a function of inner-mantle distזibutiODS. Using this
results and assuming that the viscosity of subslratum under the crust is much smaller then the
viscosity of the crust itself yields an equation for the regionaI stress field. The equation makes it
possible 10 take in10 account variations of thickness, flexure and verticaI 1סad of the lithosphere.
To solve equation of this type, a finite element method was applied.
The results of the mathematicaI model1ing suggest that there were two phases in the evolution of
Dead Sea Transform.
Phase 1: Opening of the Gulf of Suez, origin of weak zones in the central part of Dead Sea
Transform and Gulf of EilaL
Phase 2: MechanicaI interaction of stress fields of Gulf of Eilat and weak zone in the centtal part
of Dead Sea Transfon תresults in the creation of active shear zone.
It is aIso possible that a preexisting weak zone was located in the region of the Dead Sea rift
prior 10 the opening of the Gulf of Suez.
Two processes, the transfon תmotion and the propagation of rifting activity are the results of the
common reason: opening of the Red Sea.
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Explicit up and dowm separation for wavefield extrapolation
Loewenthal, D. 1, Shtivelman, V.1
1. Department o( Geopbysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University
2. The Institute (or Petroleuוn Research and Geophysics P.O.Box 2286, Holon
The availability of dual up/down streamers technique developed during the last five years for
gathering marine data, allows for the f וrst time to treat correct1y two boundary conditions needed
for appropriate hand1ing of the wave equation which is the basis for several processing
procedures. מI particular we show here a process by which the pressure field can be separated
into upcoming and downcoming components of the total wavefield. The separation is
accomplished through reconsuucting the vertical particle velocity component. The particle
velocity is determined from knowledge of the pressure field at two adjacent depth levels or
equivalent1y. the pressure vertical gradient. The pressure gradient is integrated in time by
summing all the previous time samples. By adding and subtracting the pressure and the scaled
version of the particle velocity fields, the desired separation is achieved. The scaling factor
equals the characteristics acoustic impedance of the water in which the two up/down streamers

are immersed.
Note that we achieve the desired separation for the total pressure field without the need to
decompose the wavefield into a set of angular plane waves.
The method can be naturally extended for full three-dimensional separation problem but then we

need to measure a set of two horizontal planes of the pressure field at two depth leve1s.
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Discharge and water quality in flash . floods: Immediate
determination of the stage-discharge and stage-bedload discharge
curves for Nahal Yatir, Southern HebronMountains
Laronne, J.B.1, Yitzcbak ·y.1,Reid 1.2
1. Department 01 Geograpby, Ben-Gurion Univ. 01 tbe Negev, Beer-Sbeva
2. Department 01 Geograpby, Birkbeck College, London
Water discharge data for most of the coשנtry's channels is based on inaccurate stage-discharge
curves which result from changes מi the hydrau1ic geometry of the measured section. Severa1
years of record are required for the construction of a stage-discharge curve due 10 the sma1l
number of mתoff' events• מI addition 10 the inaccuracy of water quantity determination, the
quality and, specifica1ly, the spatial and temporal changes מi qua1ity have not been assessed
with few exceptions.
מA updated w8ter quantity and quality data base is required 10 handle the national

water budgeL
Accordingly, we have made a first step in this direction by operating a hydrometric station at
Nahal Yatir 10 continuously record water quantity and qua1ity as of this wמiter. Water stage is
measured at two ends of the study reach for the continuous digital recording of water surface
slope during a flood, a documentation that enables the immediate consttuction of a stagedischarge curve. Calculations are based on the equations of mass and energy conservation. A
unique water qua1ity parameter, first ever measשed מi Israel and מi a semi-arid environment, is
the discharge of coarse bedload. The 8.1.1991 flow event is used 10 exemplify the technique .
Water surface slope varied as much as 10 perc~t. bedload discharge more than 50 percent
cross-sectionaly and maximum bedload (sub aerial) discharge is the highest ever published, over
10 Kg/ms .
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Salinity processes in the Beersheva region and western Negev
Kronfeld, J. 1 , Weinberger, G. 1 , Rosenthal, E. 2 , Flexer, A. 1
1. Department o( Geophysics and Panetary Sciences, Tel Aviv University
2. Research Department, The Hydrological Sevices, Jerusalem
Salinization processes are affecting the quality of the groundwater reserves within the Judea
Group carbonate aquifer in the Beersheva region and the Western Negev. A detailed
geohydrologic study encompassing stratigraphy, tectonics, and sedimentology has shown that
in this region intrusion of the underlying saline pressurized water of the Kumub Group
"( Nubian Sandstone)" מito the Judea Group is feasible.
Chemical analyses of the groundwater resiQing within the Judea Group, demonstrate that the
water undergoes geochemical evolutionary processes from the recharge region along the flow
trend. This evolutionary trend falls along a mixing trend line where the ea. Mg, HC03 waters
(found מi the carbonate aquifer in the Judean Hills) is the fresh end member on the one hand
while the water of the Kurnub Group can be taken as the salty end member on the other hand.
In several instances, water is pumped from the carbonate aquifer that is not in chemical
equilibrium with the carbonate aquiferial rocks. The water in the Ashalim-2 well is an example
of this phenomenon. The water is characterized by a weakly acidic pH, high temperature and
whose salt is dominated by Na and CI ions. These wells clearly indicate that Kurnub Group
water have relatively recently intruded into the J udea Group. This is corroborated by an isotopic
analysis of the regional waters. The freshest water is denoted by a stable oxygen and hydrogen
composition that is similar to recent and Holocene age precipitation. In opposition, the Kurnub
Group water is paleowater, relatively depleted in the heavy isotopes. A correlation can be seen
between the CI content and the stable isotope content of the mixed waters. The radiocarbon
content of the saltiest water is very low, of similar magnitude to that exhibited by the Kurnub
Group.
The highest radiocarbon value encountered so far is (64 pmc) in the Shoqet well field. The value
decreases rapidly in the surrounding and down dip wells. As the 5 13 C values remain constant,
the decrease מi the radiocarbon is attributed primarily 10 increase מi age. It appears that the age of
even the water closest to the recharge region have a large component that is of Late tO Mid
Holocene age. It is proposed that the Judea Group aquiferial reserves in the study region is
greater than has been assumed until now.
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The northeast Mediterranean • structural elements, plate
kinematics, and tbeir correlation
Kempler, D., Garfunkel, Z.
Geology Department, Tbe Hebrew University, Jerusalem
Paradoxically at first sigbt, tbe nortbeast Mediterranean includes sediנnentary basins wbicb bave
been subsiding at least since tbe Upper Miocene, wbilst it accomoda1es a part of tbe EurasiaAfroarabia convergence. We present bere tbe results of a combined study in wbicb most of tbe
available geological data from tbe study area were used in geopbysical metbods wbicb are
applicable elsewbere as well.
SbגIa1וruc elements in tbe sbldy area were identified, based on tbe interpretation of multicbannel
seismic reflection profl1es offsbore and tbe known geology on land. It was found tbat tbe main
sttuctural elements in tbe nortbeast Med:iterranean are continuous across tbe sea-continent
boundary , from soutbeast Tkשey - nortbwest Syria to Cyprus. Tbe sttuctural elements are
cbaracterized by lateral offsets, and form togetber a complex flower-sttucture. Tbe nortbeast
Mediterranean flower-sוructure consists of tbe Kyrenia-Misis-Andirin Range מi tbe centre, tbe
Adana-Cilicia Basin to tbe nortb/מortbwest, and tbe Iskenderun-Latakia-Mesaoria Basמi to tbe
southlsoutbeast Differential subsidence of tbe main segments is evident along tbe Sוructure.
A kinematic analysis of tbe motions between Arabia, Africa (Sinai), Anatolia and Eurasia reveals
tbat tbe expected motions along plate boundaries in tbe nortbeast Mediterranean are
predominantly strike-slip, accompanied by a secondary component of eitber compression or
extension. Tbe type of motion along any segment of plate boundary is defmed in terms of
tra מspressiotraמsמ/tension and tbe relative magnitudes of tbe lateral and tbe traמsverse motion
components, as inferred from tbe relations between tbe strike of tbe plate boundary segment and
tbe direction of tbe local relative plate motion.
A good correlation was found between tbe expected motions along eacb plate boundary segment
as revealed from tbe kinematic analysis, and tbe type of sttuctures along tbis segment. East of
tbe nortbeast Med:iterranean triple junction, a ttanspressional motion is accomodated by tbe East
Anatolian Fault and similar left-lateral faults and by east-west striking tbrust sttuctuזes and
folds. West of tbe triple junction tbe tectonic regime cbanges from transtension along plate
boundary segments wbose orientation is closer to nortb-soutb, to tra מspression along segments
wbicb strike closer to east-west. Tbe sttuctures along tbe traמstensional segments of tbe
nonheast Mediterranean flower-sttucture are relatively more submerged tban along tbe
tra מspressional segments.
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Composite sections מi Western Gali1ee exhibiting the stratigraphic position
of the conglomerate (Kub2). high above aוווmoni te zone T8 (Coi10poceras sp .)
Subdivision 01 zone T6 according to Leעw ( 1989) •
The cong1oוnerate is
regarded as a facies of the C1astic Unit (C.U.) of c מe tral Israel .
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Turonian conglomerate in Galilee
Kafri, U., Sa םdler, A•
Geological Survey of Israel, Jerusalem
Tשסnian conglomerates were described from Ga1iIee within the B'ina Fm. by Kafri ( 1963) מi
ML Gilon and Buchbinder (1965) near Ma'aloL Simialr conglomerates were found later מi
adjacent areas. All these are regarded as a stratigraphic unit which overlies the top of the coarse
crystalline reefal member (lower Kishk Fm. Meleke. etc.) of the Bi'na Fm. The thickness of the
conglomerate varies between half a meter to 24 m.
It consists of angular to subrounded pebbles with a size between a few millimeters to a few tens
of centimeters. A considerable amount of the pebbles are "black pebbles" with a typical dark
brownish-grey colour. Their thin sections like those of the light coloured pebbles show a typical
Turonian limestones microfacies. Sand-size "black pebbles" altemate with quarז.z grains in
laminated soft micritic limestone in the upper part of the Gilon section. The maUix changes from
marl, in which palygorskite is the main clay mineral, to hard limestone. A micritized "chalk"
layer is observed in a freshly cut walls (at the Gilon section) in which thin fragmented layers of
dark limestone are preserved. This layer is intepזreted as a synchronous Turonian nari (calerete.)
The stratigraphic position. the "black white" appearance. the rapid change of thickness and the
association with quartz grains and palygorskite enable us to regard this conglomerate as another
facies of the Clastic Unit (Sandler & Zilberman. 1985) whose sandstone facies has been known
from the Judea Mts. for many years (Weiler & Sass• 1972.)
The Galilean facies is much alike the conglomerate. which was found recent1y at the flank of the
Hatira anticline. where a "black and white" c?nglomerate also show a thinning upward
structure. There two appearances are probably the result of short distance (kms) mass-flows
during episodic floods.
The blackening of the pebbles is intepזreted as an insitu pedogenic process. clearly seen in
outcrops of traמsitional profiles from bedrocks to paleosoil in the Arad area. The phenomenon
of rock-flour nari, like that of ML Gilon, also occurs in the Clastic Unit in the vicinity of
Jerusalem .
Karst features, known in centre and south of the country. preceeding the sedimentation of the
clastic unit, probably diminish towards the North (Sandler, 1990). The conglomerate is an
evidence of areal exposure and terrestזi al sedimentation that occurred in Galilee as part of the
same regional evenL Ammonite zonation (Freund & Raab, 1969), indicates that this event (at
least מi Gali1ee), is younger than the Upper Mbr. ofthe ora Shale in the southern Negev.
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Effects of the 1989 Carmel Forest Fire on runoff and erosion
processes
Inbar, M., Tamir, M., Wittenberg, L.
Department of Geography, University of Haifa
Fire changes forest ecosystems causing major effects on geomorphic processes . מI the
Mediterranean forest area of Israel, fue increases runoff and sediment yield rates relative to
undisturbed forested land.
The September 1989 Carmel fire covered an area of 4000 dunams. Eighty percent of the bumed
area is in the chalky Shamir Fm and twenty percent in the limestoמe Bet oren Fm. About 40%
of the bumed area have steep slopes, exceeding 30% .
Objectives of the present study are: (1) To determinate rates of water runoff and sediment yield
from burned slope sites, related סt unbumed areas; (2) To determine the sediment yield from
bumed sites under different logging techniques, and (3) to analyze the fac סtrs affecting the
geomorphic processes.
Three study plots were established with burned and unbumed areas.
Plots were located on 100 סt 300 sq drainage areas of different slopes .
Runoff and sediments were collected after each rainstorm by a collector system. A hydrometric
station was established in a bumed one sq km atershed; rainfall was measured by 2 recorders
and several raingages at the experimental sites.
מI

the first rainfall season after the fue, runoff and sediment yield were 500 and 100,000 times
higher respectively than in the unbumed areas. Rainfall intensity is the dorninant fac סtr in
runoff and sediment yield rates. A threshold inteמsity of 1Omm/hr is needed to initiate nmoffs.
מI the measured basin, tסtal nmoff in the first year was 10%. Revegetation and recovery of the
area is rapid, as shown by the results from the second season.
Runoff and sediment yield are related to vegetational cover, soil properties slope steepness and
exposure; logging activities after fue increases sediment yields. Through its effects on
vegetation cover and soil, fire severity increases the poteמtial for erosion•
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00 the problems involved with Focal Mechanism determination
Horstetter, A., Rabinowitz, N.
Seismological Division, Institute ror Petroleum Research and Geophysics,
Holon
A common technique for detennining the source mechanism of an earthquake is 10 use P-wave
fוrst onsets. the polarities of which fit some assumed theoretical mechanism. The fault plane
solution depends on two parameters: angle of incidence and azimuth. If we assume that the
epicenter location is knOWD, meaning no significant sideways epicenter shift. then the azimuth
remains essentially the same• מO the other hand. the angle of incidence is sensitive סt the focal
depth. the crustal model and the availability of nearby surrounding seismic stations. We can
overcome this difficulty by using a large number of far stations recording Pn-refracted waves
and which are not influenced by the focal depth or the crustal model. This. in turn. stabilizes the
focal plane solution.
In reality. the situation is far from ideal. Usually there is only partially unifonn and/or uneven
station coverage of the azimuth. מI such a case. where the condition of covering many stations
within a restricted azimuthal range is inapplicable. the P-wave data may defme on1y one nodal
plane with a large uncertainty conceming the defmition of the second nodal plane. מI many
cases the 10tal number of seismic stations is quite small. especially where a portable network
designed for moni1Oring the seismicity of a specific area during a limited period of time is used.
If the number of stations is small. then it may be that the fault plane solution is very sensitive סt
the fוrst P-wave onsets of some individual stations. Furthennore. a cluster of stations in some
azimuthal direction can bias the solution by giving higher priority for some preferred nodal
plane.
All these fac tםrs impair the reliability of the estimated fault plane solution. We demonstזate some
of the above difficulties and pitfalls for the Zofar event (ML=3.9) which OCC שזed on February
5. 1988 along the Dead Sea-Jסrdan rift fault system. We propose an efficient algorithm for the
estimating fault plane solution. This algorithm. based on a constrained nonlinear programming .
approach. allows us 10 estimate the unknown focal mechanism using P-wave onset polarity data
and/or a rough description of some P onset amplitude. The perfonnance capability of the
algorithm is tested using the Zofar event Combining the P onset polarity and absolute amplitude
data. we show that this nonlinear approach may substantially improve the estimated focal
mechanism.
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Gravity and teleseismic constraints on the crustal structure
beneath a small local seismic network: An example from the Mt.
Carmel area, Israel
Hofstetter, A., Feldman, L., Rotstein, Y.
The Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, 8010n
The sttucture of the crust under ML Carmel and the Lower Galilee area was studied using P
wave וravel time residuals of 47 teleseisms recorded by the Isrnel seismic network. The regional
time differences between the וravel time residuals in the ML Carmel and Lower Galilee is up to
O.7S sec. After subtracting the eזtect of the eastward dipping Moho. most of this difference can
be explained by volcanic units in the upper crust under Mt. Carmel. Independently of the
telesismic residuals. the Bouger gravity anon\alies were used as an additional aid to examine the
sttucture of the crust under Mt. Carmel .
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The isotopic composition of strontium i מIsraeli rains
Herut, B., Starinsky, A., Katz, A.
Department of Geology, The Hebrew University of נerusalem
A model was developed 10 וrace the sourees of soluble salts מj זain water. The model combmes
Sr isotopic data ('K1Srf'6gr) and chemical data (0, Sr, ca and SOJ obtained from analysis of
the rains. It is possible 10 ideotify originally-acid rains, which have beeo oeuttalized מi the
atmosphere or מj the sampImg bottle before pH-measurement, and 10 calculate the size of the
antropogenic SO4 fractioo.
The three main salt sources מi rain are, a) sea spray; b) dust and gas of oatural, ooo-marine
origin; c) gaseous,liquid and particulate anthropogenic materia1s.
The high abuodance of chloride io the ocean, and its scarcity io crustal rocks and io
anthropogeoic materials make it a good tracer of the marine salt מiput ioto ra.i מThe
coocentratioo of strootium מj rain and its isotopic composition represeot a mixture of sea spray
( 87 Sr/86Sr=O. 7092) with continental dust which is introduced into the rain via dissolution of
minerals (mainly carbonates and sulphates) at the site of cloud formation or wash ouL
23 samples were selected from rains collected during three winters (1981fl, 1982/3 and 198819 )
מi the Golan, Galilee, Judea mountains, the coastal plain and the northern Negev. The samples
were analyzed for their chemical and Sr-isotopic compositions. The N8/Cl ratio are close
10 0.86 indicating a clear marine origin for these ions. Mg, K, Ca, Sr and SO4 show an
additional non-marine fraction from calcite/aragonite, gypsum and dolomite. The main acidity
sources for the rains are sulphuric and nitric acids. Excess sulphate (over its marine fraction) is
closely balanced by hydrogen and Ca-ions of a pon-carbonate orig .j מHence this su1phate is
probably derived from neutralization of sulphuric acid by carbonates and from gypsum
dissolution. The model enables to calculate the fraction of dissolved gypsum in each sample and
10 obtain the relative contributions from the other sulphate sources as well.
The substiגbtion of the rain data into the model resulted in the following conclusions:
1. All the samples fall on a mixing line between marine aerosols and Upper-Cretaceous 10
Eocene limes10ne and chalks .
2. The isotopic composition of the non-marine salt fraction is different from sample to sample.
3. Most samples contain a non-marine phase with a higher 87 Sr/86 Sr ratio than that of
Iimestone and carbonate rocks. Recent marine gypsum is a Iikely candidate for this phase.
4. The relative contribution of the sulphate sources to rain changes temporaly and spatially.
5. Most rains contain anthropogenic sulphate. Few of them impinge as acid rains (pH< 5.6)
whereas the others show acid neutralization by carbonate minerals.
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36CI in rainwater in Israel
Herut, B.1 , Katz, A.1, Paul, M. 2, Starinsky, A. 1 , Boaretto, E.2
1. Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem
2. Department of Physics, Hebrew University, Jerusalem
Concentrations of the cosmogenic 36CI in 11 rainwater samples, from 9 different locations in
Israel, have been detennined using accelerator mass spectromety .
Chlorine-36 is prodoced in the atmosphere by cosmic-ray induced reactions, mainly by cosmic
ray spallation of 40Ar and neutron activation of 36Ar. Neutron activation of 35Cl and spallation of
Ca and K are very mמior due to the low abundance of the parent isotopes in the atmosphere .
About two-thirds of tbe production is in' tbe stratosphere and about one-third is in the
troposphere. מI addition, a pulse of tbennonuclear 3ם6 tbat exceeds the cosmogenic component
by three orders of magnitude, was reported in rainwater collected during periods of nuclear
testing (1953-1964) through capture ofbomb-produced neutroמs by stable 350 .
After a short residence time of about one week, meteoric 360 together with stable chloride from
aerosols (marine sea spray) are washed out by rain and snow. The fraction of 360 tbat enters
the oceans remains in solution unti1 it decays (tl12=3.08xl0S yr) because of tbe long oceanic
residence time of chlorine (lxI08 yr).
The fallout rate of chlorine-36 is latitude dependent. The average calculated fallout over Israel
(32<> >אis about 7.9xl04 atoms cm-2 yr-l. Assuming an averagerainfallof 100-700 mm/yr, the
predicted 36Cl fallout is (1.1-7.6)xl (/ נatoms 36cJ/liter, respectively.
The 36cl concentration in Israel rainwater ranges between (0.3-125)xl06 atoms 36Cl/liter. מI
rains witb chlorine concentrations of about 40 mg/l or more, tbe 36Cl concentrations have
positive 1inear correlation with the chlorine and the 36CVCl ratios are higher tban in seawater.
The reasons for the differences מi tbe 36Cl concentrations and tbe 36CI-Cl correlation are not
known. They may be caused by:
1. Uneven introduction of high 360 concentrations from tbe stratosphere into tbe troposphere
during the periods of mixing (tropopose fall). It is probably that these situations increase the
injection of seawater material מito tbe atmosphere.
2. Evaporation of the fa11ing rain which depend on tbe rain inte מsity at the cloud base level and
on the fall distaמce from tbe cloud base•
3. The average 1ifetime of a cloud wich places an upper limit for cloud drops-meteoric 36CI
fallout inreraction time.
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Ar·Ar age measureme מts
sectio מi מsouthem Israel

מס

clay mi  מerals from the Paleozoic

HarlavaD, y.l.2, Steמiitz, G.1, Starisםky, A•2

1. Geologieal Survey, JerusaleDl
2. DepartmeDt of Geology, Hebrew UDiversity, JensaleDl
two of biotite separares from the
Shehoret Formation. 3 muscovite separates from the Amudei Shelomo. Shehoret and Netafim
Formםaons and 1 illite separate from the Shehoret Foתnation were measשed with the Ar-Ar
method.
מI the course of dוiS study six clean SePaזafeS of cJay נnineraJS;

XRD and IR data suggest probably an audוigenic origin for וhe illite. Blecnםס-probe analyses
indicate that the biotite differs from it's ideal composion and tbat this difference postdates the
formation of the sediment. The muscovite show only s1ight difference from it's ideal
coמiposilion•
The fUU זange of apparet מages calculated for all heating steps is 200-700 Ma. However the זage
for each mineral separates is much smaller and is 220-480 Ma for illite. 240-620 Ma for the
biotite (with 560 Ma is the mode) and 500-700 Ma for the muscovite (with 660 Ma as the
mode.)
Plataeu ages calcuJated for two of the muscovite separates show an age of 650Ma. The biotite
maximum age is 6S0Ma.
11וree age groups were distinguished for

the i1lite:
(1) 580 Ma - this age group זepresents relict muscovite;

(2)470Ma;

(3)380Ma.
The last two groups represents a late heating evenL

Ca1cuJated isochron for the various mineזal separates indicates that the system suffered argon
loss after it's closure.
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Drastic and gradual thickness changes within the Daya and Inmar
Formations in the Negev
Grossowicz, Y.
Institute of Petroleum Research and Geophysics, 8010n
Thickness changes within the sediments of the Daya and Inmar fms. (early midd1e J wassic) מi
the Negev area can be observed מi deep wells and seismic lמies. These changes can be devided
to several types depending on stזucbJra1 elements.
Dזastic

1.

thickness changes:
This type of thickness change can be found in the vic מi ity of old faults. A spectacular
example for this type is found between the Qeren-l (583m.) and the Shezaf-l (195m ).
wells. The thickness change occurs in the proximate vic מiity of the reverse fault located
2.5 km east of the Qeren-l well. Here one can observe a strטctural מiversion with the
maximal thickness is מi the currently high Qeren block and the minimal thickness is in the
Shezaf block which was high during early midd1e Jurassic times.

2.

Gradual thickness changes:
This type of thickness change is due to local stזuctural changes within a fault block. מA
example is the thickness variation observed in severa1 wells in the Rekhme chain.
Thickening can be observed both northwards and southwards from the Zavoa-l well
( 195m.). northwards the section מi the Daya-l well is 261m. and מi the Tzia-l well it is
318m. Southwards the section is 241m . מi the Rekhme-l well and 252m . מi the Boqer-l
well.

3.

Ineשateteזm type:
This type of thickness change combines both gradual and drastic thickness changes within
an intermediate block. מA example for this type is the Nevatim intermeשate block. South of
this block is the Shezaf block with a thickness of about 200m. and to the north lies the
Qeren-Hazerim block with a thickness of about 6OOm. A10ng the 15km. of this block a
gradual northward thickening occurs superimposed with drastic thickening (of lower
magnitude then case 1) relevant to old faults.
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The Samra Aquifer in a buried drainage system of the northern
Arava
Golts, S.l, Rosenthal, E.2
1. Morphoproject Consulting Group, 4114 Meir Naqar St., Jerusalem 93803
2. Hydrological Service, Research Div., POB 6381, Jerusalem 91063
Sediments of the Samra fonnation are represented by two rock-types: lacustrine marl,limestone
and silt in the northem part of the area and by coarse alluvial sands, sandstone, pebbles and
large boulders buried in river channels מi the south. These rocks are exposed south of Gebel
Khufeira. The fluviatile deposits fill up young grabens (evidence from wells Hazeva 5, 5A,
Marzeva 5 and En Yahav T/594) and incised valleys (Zofar T/610 A) that drained towards the
grabens which at their tum, constitued during the Mazar-Samra period erosion bases for that
drainage system. The sands and conglomerates filling these valleys and grabens, are interbedded
by layers of sands and mar1s of lacustrine-marine origin (information from wells Marzeva 5 and
Zofar T/610). A new forceful phase of graben formation caused accelerated מicision of the
drainage system down 10 the lower part of the Arava conglomerate and 10 the bottom of the
dissected valleys (reaching to depths of 200-250 m in the area of En Yahav and southward.)
Within a short time the grabens and the valleys were partially f lגled by coarse alluvium.This
phase was followed by the formation of the Samra lake. By considering the depth 10 which the
buried valleys were incised, the level of the Samra Sea did not drop below -250 m. The lake
filled the valleys reaching as far as the area of well Zofar T/610. The level of the lake fluctuated
between (-40) and (-60) m (evidence from well Zofar T/510). During the Mazar-Samra period,
the drainage system was well developed. It was later buried under younger fluvial deposits -also
of the Samra formation- which form a regional rock -unit and which is now characterized by
aquiferous properties. The buried valleys and the their sedimentary f lגl occur in the area of
distribution the Arava and Mazar conglomerates. As by evidence from well Zofar T/610, this
aquiferous unit is up to 150 m thick and the Q-content of groundwater flowing through them is
195-350 mg/l (fig.l .)
Reexamination of subsurface data from wells drilled מi the Arava, should facilitate the
reconstruction of the drainage system which existed during the Samra period. The valleys of
this drainage system filled up with coarse alluvial material could serve as a new fresh-water
aquifer in the Arava.
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Tbe lower Hazeva formation • a new aquifer in nortbern Arava
Golts, S.I, Rosentbal, E.2
1.
2.

Morpboproject Consnlting Gronp, 4114 Meir Naqar St., Jerusalem 93803
Hydrological Service, Researcb Div., POB 6381, Jerusalem 91063

By employing morphostratigraphic methods מi the northem Arava, it was concluded tbat the
lower Hazeva foתnation occuring at the base of the Miocene sequence מi the Arava, is composed
of aquiferous sediments.
Water well Hazeva 14A dril1ed during the summer of 1990, penetrated below the Mashaq and
Gidron members the combמied thickness of which is 199 m. The boring penetrated מito layers
of white, light grey and yellow well sorted, medium grain-sized quartz sands. These sands
resemble to those found close to the water divide מi the Arad region and could be atוributed to
the oldest Neogene continental beds. These sediments f נ11ed depressions מi the relief which was
fonned following the regression of the Late Eocene sea. The sands מi borehole Hazeva 14A are
ך. 3 m thick and overlie detrital Upper Eocene limestones deposited מi a shallow beachrock
facies (SLipson, personal communication.)
The tectonic slrUc bגre of the northem Arava constitues a mosaic composed of N-NE elongated
tectonic blocks, narrow horsts and graben and one-sided grabens (ramp valleys). Borehole
Hazeva 14 A is located מi one of these grabens. It reached down to the lower Hazeva aזtesian
aquifer (fig.l). The Cl-content of groundwater flowing through this aquifer reaches up to 300
mg/l. This new aquifer was encountered within the depth range of 199-206.3 m. The new well
yielded 160 m3ןbr (or 1.4.106/yr.)
מO

the basis of geological considerations, it can be assumed that these aquiferous beds occur
also מi other parts of the northem Arava.
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On the identification of the Biblical Odem Stone
Ginzburg, D.
Geological Survey of Israel, Jerusalem
The Odem S10ne is a gem used as one of the breastplate stoמes (Exodus, 28: 17) and is also
mentioned מi this sense מi Ezekiel (28:13). It was also the symbol of the ttibe of Reuben.
"Reuben, his stooe is odem and the color of his f1ag is red. .."(Midrash Rabba on Numbers 2:7>
because "his face became red because of the sמi of Bilhah" (Rabbi Babya on Exodus, 28:15)•
Odem is translated in Aramaic as "Samqan" - red. In most of the early translations and
commentaries of the Bible the stoמe is identified as Camelian. A stone known as "Lapis
Sardius", was known by ancient Greeks and ancient Romans. A red stone. the color of blood
was used מi ancient time as an amulet which had the power 10 confer "long life."
"Sarion" is also identified with odem by theSeptuagint, Pliny, Josephus and Vulgata. Carnel is
known today as Red Quartz. Rabbi Bahya identified this gem with Ruby, "It looks as red as
blood: a pregnant woman, carrying the s10e מwould oot have a זniscaזriage and it would help her
מi cbildbirth" (R. Bahya - Exodus 28:17). The Ruby is a red gem, a variant belong 10 the
COrUndשn fami1y, its harness is 9 מO the Moss scale. The red Ruby was not found מi ancient
Egypt. It is possible identify the odem as Red Jasper.

Source

Date

Reference to stone

Sepוuagint
Pliny
Onkelos (Exodus)
Josepbus
Vulgata
Midrash Rabba (Exodus)
Midrash Rabba (Numbers)
Yerushalmi Targum
Saadiah Gaon
RabbiBabya
SaIitei Hagiborim
English tתUוSIatiOn A.V•
Auזhorized French Versioם
Lebsca -Fזaםce Bib. Dic•
Kautsch UaםSIatiOn Gennan
Konig traםslaIion to Gennan
Dillman translation to Gennan
Revised version םt English

285-245 B.C.E.
lstCentury
lst-2OO Century
38-100
4th-Sth Ceםtury
Sth-6th Century
Sth-6th Century
7thCentury
9thCentury
14th Century
16th Century
17th Century ( 1611)
18th Century
19th Century
19th Century
19th Century
19th Century
Eמd ofl9th
Century ( 1885)
20th Century
20th Century
20th Ceמtury

SardioD
Sardius
Samqan
Sardonyx
Sardius

Encyct Bוanicaזi

Jew. Encycl.(Miares)
Lexicon of the Bible
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sadernagin

Reds10ne
S'maqta
Ahmar
Rubina
Comeola
Sardius
Sardion
Cameline
Cameol
Rubin
Saridus=Cameol
CarneIian
Sard (Camelian )
sard
Redjasper

Educational xames as a learninx tool
Ginat, H.1 , Orion, N.z
1. ~ igb Scbool, Ma'ale Sbabaroot. Yotvata
2. Science Teacbing Department. Tbe Weizmann Institute or Science Rebovot
Over the last few years. We have witnessed an advancement in the in וroduction of geology into
the educational system. One of the causes has been the development of educational materia1s in
geology for teachers and students. The materials used up until now have been used primarily
with students of the upper grades and in two leaming areas: the 1ab and the field. Lately ,
leaming materia1s and teaching seminars have been created for the midd1e and lower grades as
well. Within this ftamework, educational games have been developed dea1ing with a variety of
subjects in the earth sciences•
The game is an accepted 1001 in the field of scientific teaching. The use of the game as a 1001
capable of sharpening basic concepts stems from its ability to integrate object matter, enjoyment
and motivation into the leaming .prסcess

This poster presents 16 geology games designed on the basis of card and board games. The
games are suited to different age levels, from early chilhood unti1 the upper grades. They can be
divided into three categories:
1) The "MIKSAM" games: This group contains games belonging to the "MIKSAM" set 1He
set includes on-hand examples of minerals, soils, rocks and fossils found inside Israel. THe
group includes a memory game for rock identification. Rock Quarters,Rock Rummy,
Mineral Rummy, Minneral Domino, Fossil Domino, "MIKSAM" Bingo and Triangles of
the Rock World.
These games can be integrated into the learning process once the students have a basic
farniliarity with earth materials. Their objective is סt help the students define and internalize
the properties of the materials, identification systems, environments of rock creation and the
existing connections between mineral, rock and soil.
2) Board games: This group includes two board games dea1ing with the cyclical process on and
within the earth's crust - Nature Water Cycle and Nature Rocks Cycle.
3) Puzzles: This group includes three puzzles games: The Geological Suuctures puzzle, a
puzzle on the plates of the earth's crust and a puzzle dealing with plate tectonics.
During the summer vacation of 1990, more than 150 geology teachers of the upper and midd1e
grades participated in a seminar on the subject of Geogames. Except for the Memory Game for
Rock identification which is being commen:ia1ly produced, the rest of the games were produced
in a "do it yourself' manner. The teachers received duplicate sheets with the components of the
different games and booklets explaining how they can build and use the games themselves .
This year, many teachers have already integrated the games into their classrooms. Early results
of a survey research which accompanied games indicated their positive contribution סt
improving the students knowledge and standing in the geology discipline.
The Geogames have also been used in more informal educational settings in nature and hik
groups, in nature museums and within the family setting.
In a stimulating and enjoyable way, the geology games offer an additional tool in the
presentation of earth sciences to the general public.
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The calcite-dolomite-magnesite system in sea water and Dead Sea
brines: An experimental study
Gavrieli, 1., Katz, A., Matthews, A.
Department o( Geology, The Hebrew University, Jerusalem 91904

The calcite-dolomite-magnesite system מi sea water, evaporated sea water, Dead Sea brines and
diluted Dead sea brines was studied at 250uC. Experiments were conducted with constant
volume of solution 10 which various weights of calcite or aragonite were added. Magnesite was
found to be the stable phase in all of the experimental solutions at 250uC . מI initial low
solid:solution ratio (50 mg: 10 cc) both aragonite and calcite completely dissolve within few
hours whi1e magnesite crystallizes.
Increasing the initial solid:solution ratio enables the crystallization of calcium phases by
changing the Mg/Ca ratio of the closed system. At high solid:solution ratio (few grams of calcite
מi 10 cc of solution) a fl1m of magnesian calcite crystallizes around the dissסlving calcite grains.
This armouring fi1m prohibits or strongly sזows down the reaction as no homogeneous calcite
crystallizes.
With intermediate solid:solution ratios products from calcite and aragonite runs differ. With
calcite as reageJit, run products include magnesian calcite + magnesite, sometime with remnants
of calcite, or magnesian calcite + calcite. Dolomite crystallized מi one experiment מi an assembly
with calcite and magnesite. Clearly, these assemblages are metastable and thus the solutions
chemistry at the end of the experiments are not at equilibrium with the carbonate phases. מI
similar experiments but with aragonite, magnesite + סdlomite crystallize at low solid:solution
ratio whi1e סdlomite + magnesian calcite crystallize at higher ratios.
The מicoosistency between the run products from calcite and aragonite experiments is due 10 the
difference מi the surface area and crystallography of the two reagents. The surface area of the
aragonite is much larger than that of calcite, enabling enhanced dissolution rate as compared
with calcite. Furthermore, the minute grains prevent massive solution circu1ation through the
dissolving aragonite. This in tum causes a sharp decrease in the Mg/Ca ratio within the
interstitial solution, bringing it סt the stability field of dolomite. Such a mechanism does not
require the entire solution in the closed system 10 be at equilibrium with the dolomite.
Solution circulation through the calcite grains is easier. Thus, the dissסlving calcite changes the
Mg/Ca ratio of a larger volume but 10 a smaller extenL Thus, higher solid:solution ratio is
required for the solution סt reach the stability field of the calcium phases. However, two
crystallization mechanism are active here: magnesite crystallizes from the bulk solution and at
equilibrium with it while magnesian calcite crystallizes from a calcium rich thin solution f1lm
around the dissolving calcite. In the later case the calcite serves as a nucleation center. The
reaction s10ps or strongly slows down once the magnesian calcite has completely armoured the
dissolving calcite.
Experiments with crushed calcite support the suggested mechanisms: Some of the assemblages
obtained from such runs agree with those obtained from aragonite, including סdlomite +
magnesite, while other were similar 10 calcite run products. such intermediate behavior of the
crushed calcite is מi agreement with it's surface area and the mobility of the solution through it
Its surface area is smaller than that of the aragonite but is larger than that of the original calcite•
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Re-establishment 01 lic:be מs a  מd otber mic:roorgaoisms 00
c:arboמatic: roc:ks after severe forest nre i מtbe Carmel Mouמtains
Garty, J.
Department of Botany and Institute for Nature Conservation Research, The
G.S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University
Two years after a forest fire מi the Carmel Mounlains. we observed. on ChaJk rocks. ascocarps
of the free-living fungus DydymeUa applanata which is considered to be the first visible
pioneer on such rocks following a forest conflagration. 3-4 years after the fire. we observed
unicellular green algae on bumt surfaces of the rocks. and clusters of ascospores of the lichen
Caloplaca spp. and Xantholia parietina located מi pinhead holes. small pits and other small
rock depressions. Young tha11i of the lichen Xanthoria parietina were found 3-6 years after
the forest fire especia11y on north-fac מig rocks מi the bumt area. The f וrst thalli of crustose
lichens which were observed on rocks 4 years after the fire were of Caloplaca aurantia. The
total volume of several selected structural weathering elements formed by lithobiontic
microorganisms dשing the prefire period was esוimated מi regard with the conזtibution of these
lithobionts to local pedogenesis. Water holding capacity of empty pinhead holes and small pits
on rock surface מi bumt areas was estimated too•
the Carmel Mountain area. lichens. algae and free-living fungi do not depend on long
processes of micropedogenesis on the burnt rocks since the microrelief which was fonned by
foמner lithobiontic communiוies provide favorable conditions for re-estab1ishmenL
מI
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A reevaluation 01 tbe lake sediment cbronology in tbe Dead Sea
Basin based on new 230THIU dates
Gardosh, M.1, Kaufman, A.2, Yechieli, y •2
1. Israel National Oil Companו, Tel-Aviv
2. Weitzman Institute, Rechovot
1be absolute age of the Lisan formation מi the Dead sea area was fנrst deזermined by Kaufman
( 1971) usמig isotםpes of the Uranium series• מI the present work the same method was applied
again to the Lisan sedimenrs. iמcluding improved analyוical pסזcedlD'eS and new locations north
and south of the lake• מI additioo, sedimמes זfrom the older Samra formation were dated for the
firsttime •

Sevמe columnar sections were sampled; at Hazeva. Bitron and Amatzyahu in the northem
Al'ava. Perazim, Massada and Darga west of the Dead
and at Bet Haaזava north of the Dead
Sea.
The relative abundance of the Th and U isotopes was measured מi thirty samples which are
generally composed of finely laminated aragonite and delI'ituS varves, except for the lower
Bitron and Hazeva sections !.!!.ere p!~ty limestone was sampled. The age of the sedimens זwas
calculated by comparing the ~ mtio to the isotopic זaDo מi the origina11akes (Kaufman
and Broecker, 1965)•
The sectioos are 20 to 70m thick and מi most of them three stratigraphic unis זcan be found. 1be
lower part is composed of lacusוrine and fluviati1e sedimens זgמeeזally rich מi clastic materia1
and displaying dark colors which be10ng to the Samra formation (Picard, 1943, Bentor and
Vroman, 1957). The upper part is composed of soft, light colored sediment of the Lisan
formaIioo which is subdivided מito the Laminated member at the bottom and the chemically rich
White Cliff member at the top (Begin et al, 1974.)
The lower stratigraphic contact is prominent מi the Beit Haarava, Perazim, Darga and
Amatzyahu sections. The age of the sedimens זat the base of the Lisan formation מi these
sections is S9z2.9ky to 71;t3.Sky.
The upper contact is prominet מin the Perazim and Massada sections. The maximal age of the
sedimens זat the base of the white Cliff is 39.:t2.2Ky. The age of the Samra formation is from
about 70ky to more than 3SOky•
.
1be youngest Lisan sedimמets. dated i מthe present work, at Amatzyhau, is 18.:t2ky old
1be Samra formation as it appears in the sampled sections is not of a uniform age. Is זolder part
which is represented by the oolite and platy limestone beds at the base of the Hazeva and Bitron
sections is more than 170ky old. During this time the Samm lake level reached a topographic
elevation of at least -18Om. The pronounced hiatus between the Samra and the Lisan beds at the
nonhem Al'ava מidicates erosive conditions מi this area during the upper Pleistocene. The Samra
sediments מi the central part of the basin, at Perazim, Darga and Bet Haaזava. are gמeerally
younger than 120ky and were deposited מi the lacustrine phase which preceded the Lisan lake.
The Lisan sediments started to accumulate about 60ky to 70ky ago. The clay and aragonite beds
at the base of the Lamמiated member מi the Amatzyahu section ret1ect a rise מi the w8ter level to
at least -280m at the beginning of the Lake Lisan period. The lake probably reached its largest
areal extent during the time of the White Cliff member. as can be learned from the young age of
the Lisan sediments at Bitron and Hazeva. The high content of chemical sediments in this
member מi the central part of the basin was probably due to a low supply mte of delI'ital material.
מI conclusion. the new ages presented here improve the defmition of the stratigraphic units and
contacts. of the Late Pleistoceמe מi the Dead Sea Area.

sea.
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Reexamination of t1uid involvement in regional metamorphism in
view of the Cycladic massive (Greece) case study
Ganor, J.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem
Comparison of sגbdies from sites all over the world shows that fluid composition, fluid source
and fluid-rock ratio in regional metamorphism are highly variable. Does this picture reflect a
real natural variability of regional metamorphism? Furthennore, some of the interpretations
conflict with our understanding of fluid behavior under metamorphic condition; infl1tration of
surface water (i.e. meteoric and sea water) down 10 metamorphic depth is believed impossible if
the fluids are under lithostatic pressure. A high fluid-rock ratio can not be explained by any
known source of fluids under the metamorphic pile and hמece contradict the widely accepted
single-pass model. A suggested model of convection under a less permeable cap can not explain
infiltration of water from the surface and therefore does not solve the contradiction. These
inconsistencies must lead either 10 remodeling of the system, maybe even 10 changing some of
our basic understanding of metamorphic petrology (fluid pressure = lithostatic pressure) or 10
reexamination of data interpretation. To that end we reexamine fluid involvement in
metamorphism at the Cycladic massive (Greece.)
A detailed study of iso1opic analyses of interlayered schists-gneiss sequences on Sifnos and
Tinos islands indicate a common tectono-stratigraphic succession: a lower ~ 180
metavolcanoclastic dominated sequence overlies a more 180 enriched mainly metasedimentary
unit Within single layers, ~ 180 compositions of eclogites, blueschists and greenschists are
similar to each other, but they differ from layer to layer, showing neither evidence for the
introduction of an exotic fluid nor that large scale exchange has occurred across lithological
boundaries. Previous studies at Sifnos island, assumed that the present isotopic composition of
the overlaying unit represents the composition of the lower unit prior 10 retrograde
metamorphism. This means that the differences between the iso1opic compositions of the two
units represent changes due to infl1tration of fluid during metamorphism. That assumption
results in an exaggerated evaluation of water-rock ratio. In .contrast, the new results
demonstrate that the retrograde metamorphism require a minor amount of fluid. Such a minor
amount is in agreement with the basic understaמding of metamorphic hydrology.
It is suggested here that changing the assumed initial compositions in other metamorphic
complexes and attributing some of the chemical and isotopic compositions 10 processes prior 10
metamorphism, as is demonstrated here for the Cyclades, will yield lower water-rock ratio and
different fluid sources, that will better agree with fluid flow modeling. This will also lower the
variability of fluid sources and fluid-rock ratio.
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A section through the Pre-Pottery Neolithic well of Atlit-Yam,
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The Atlit·Yam Neolithic well, its Palaeogeographic and Eustatic
implications
Galili, E.1 , Nir, y.2
1. Israel Antiquities Authority
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
A waזer well dating from the beginning of the 6th millenium BCE was recently redug at the
Atlit-Yam site by divers headed by the first author. This well is located some 400 m west of the
present shoreline at the Nahal Oren oudet, north of the Crusader castle of Chateau Pelerin. The
well's opening lies at a depth of ca. IOm water. It served the pre Pottery Neolithic vilIage at the
vicinity, the age of which was found 10 be 8,150-7,550 yBP. The well is cylindrical in profile,
coמstruc ted of undressed kurkar s10nes "kשkar"( is a local term for carboמate cemented quartz
sands10ne ofPleistocene age), extending some 5ד.Om below the seafloor (i.e. some 16m below
present sea level.)
.
The sedimen18 of this site consist of terresttial dark clay, which in places is covered by a sand
layer. This site was found during an overall investigation of the northem Carmel coast and
shallow shelf. This investigation, of extraordinary importaמce, also discovered a few sites
dating from the Pottery-Neolithic period, and remnan18 of wrecks and their cargoes. It seems
that the excessive qwuryמig of beach sand caused an enormous deficit in sand מi this section of
the Nile littoזa1 cell, resu1ting מi the recent exposure of the underlying clay layer where the finds
are l ocaזed.

Coמicident with the discovery of the Atlit-Yam Pre-Pottery Neolithic village which covers an
area of about 40,000 sq.m., a s10ne mound bעn"( ulus") was found. This mound was opened
and found to be a water well, perhaps the earliest one yet discovered. 118 upper section (ca,
3.5m) penetrates the clay, and therefore was lined with S1ones, while i18 lower section (ca.
1.6Om) was dug מi the kurkar, and therefore was not lined. We estimate that in this well, as מi
many other ancient wells around Israel, the groundwater layer was around 50-6Ocm thick,
alIowing large quantities of qua1ity water 10 be drawn. Sמice the groundwater surface s10pe is
about 1%0 towards the sea, it wou1d appear that the sea level during the digging of the well has
been some 5.5m below its mouth, or some 16m below present leveL The vilIage therefore was
some 4OO-65Om eastwards of the ancient seashore and about 4-6m above sea level•
The well, after i18 desertion, was mainly fdled with clayey sand and s10nes of various sizes ,
flint, bone, and sסמte tools, animal and fish bones, seeds and other sectioos of plan18 מi various
stages of preservation•
This find has a typical anthropogenic origin, indicates that the well was deserted beforc the
entire vilIage was abandoned. Ca1cu1ations of sea level changes, based on the above mentioned
data on both sea levels and ages of the building and abandonment of the site, show a very high
aveaזge aזte of sea level rise of about 17m.rמ/yr This rise מi sea level slowed somewhat 10 on1y
8mm/yr 10wards the end of the Post-Wשזמian transgression, fading at about 6,500 yBP when
the level stabilized.
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2. Beneflcation of ores on high eff1Ciet מand ecologically pure separation of coarse ores (grade
size from 1 mm סt 250 mm) characterised by ununifon תdisttibution of useful components•
מI this process au10matical separation of ores takes place before traditional methods of
recovering. Based on מitensity of distinctive luminesceoce feature is possible 10 fOnת
concentrate and waste. Uoder this separation 50-90% of lumps go 10 waste with average
coמcentrabon te םtime less then the lumps in co.nceםtזate The method succeeded in cases of
diamonds. sheelite. fluorite and apatite but it can be used for any other luminescent mineral.
Beoefication is most effective if used simul taמeously with pho1Ometric separatioo.
Preliminary trea1מlent of ores by theתna1, chemical. and magnetic methods allow sometimes
artificially induce selective luminescence upon minerals with commeזcial value. which do
oot have this property מi םatura1 fOn( תminerals of Au, Ag. Pb. So. W• מZ and so on.)
3•

מI addition lumioescence can be used for dosimetry (zircon. calcite. anhydrite). dating of
archeological samples (quartz). dating of geological events (quartz. calcite. zircoo.)
evaluatioo of mechanical and gemological properties of natural and artificial diamonds•
quantitative phase analysis of luminescent minera1s. quantitative elemental analysis of
luminescent impurities (lR2+. TR3+• מM2+ and other LC).
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Practical applications of luminescence of minerals
Gaft, M.
Geological and pbysics group; Tbe Open University of Israel, Tel·A viv
Luninescence is emission of light by a non-thennal process. The material is excited with a pulse
of energy, such as a burst of light from a laser or a flash tube, X-rays and so on. The electrons
in definite defects of the crystal structure are excited סt elevated energy states. After the
excitation they are relaxing סt the ground state and release energy in the form of light. The
spectrum, intensity and decay time of the luminescence as well as the excitation spectrum ,
provide important inforוnation on the nature of the defects - the luminescence centres (LC.)
Many minerals exhibit under different excitations characteristic luminescence which is connected
mainly סt the following LC: impurity elements ofFe-group with partially f גlled 3d-shell (Mn2+,
Fe3+, C~+, Ti3 ר, impurity lantanides with partially f 1ג1ed 4f-shell (1R2+ - Eu, Yb, Sm, TR3+ Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb), impurity mercurylike elements with partially filled p shell (Tl+, Pb2+, Sn2ר, molecular complexes [U02]2+, [MoO4] -2, [Ti06l8-, [WO4]2-, [VO4]4- ,
donor-acceptor pairs and water-organic complexes absorbed on the surface of minerals.
For practical applications determine a selective window (SW) • optimal parameters of excitation
and registration of luminescence. This gives an opportunity of selective detection of useful
minerals. If this SW is found luminescence can be used for prospecting, benefication and
analysis of minerals and .סres
1. Prospecting and evaluation of ore deposits based on discovering dissemination zones in the
host rocks, which are formed by both useful minerals (cassiterite-Sn, sheelite-W,
molybdosheelite-Mo, cerussite-Pb, zircon and baddeleyite-Zr, evcryptite and spodumen-Li,
willemite-Zn, embolite and cerargyrite-Ag, strontianite-Sr, non-metallic halite, microcline,
fluorite, apatite, anhydrite, barite) and ancillary minerals associated with certain types of ore
rocks (zircon and baddeleyte - deposits of TR and Ta-Nb, embolite-Ag, Ag-Au and
polymetallic deposits, fluorite - ore zones of Be, Ta-Nb, TR, apatite - indication of rock
types, calcite - deposits of Pb-Zn, Cu-Bi, Ag-Au). Method can be used for ground and
airbom prospecting. Using powerful UV laser excitation developed geophisical systems of
distant zonding which gave an opportunity to detect from distance 50-100 m surface
concentrations of useful minerals - O,n%. Similarly, system can be used for the
mineralogical mapping and wells logging.
Luminescence methods can also be used for oil prospecting before deep drilling. This is
based on specificalluminescence of rocks overlapping oil zone. The most effective method
combines distant zonding with laser excitation and laboratory investigation of discovered
potentially oil containing zones by methods of thermostimulated luminescence and Spolsky
spectroscopy.
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The effect of local soil conditions on earthquakes in Israel
Frydman S.
Fac:ulty of Civil Engineering, Tec:hnion, Haifa
Anti-seismic design in Israel. as מi most other counb'ies. is based on an estimation of the
accelerations which may develop at the soil surface during an earthquake. and consideration of
the effects of these accelerations on the structure beמig designed. The basis for the design
process is the acceleration map prepared by the Seismological Division of the Petroleum
Infrastructure Corp. Ltd. The map. which defines design acceleIations for different regions in
Israel. was developed on the basis of seismological considerations alone. and takes  תסaccount
of the geological conditions and the specific soil profiles מi the various regions.
Experience accumulated from catastrophic earthquake which have occured מi the world מi recent
years shows that site conditions have a major effect on the behaviour of buildings during
earthquakes. and on the resulting damage which occurs. During the Loma Prieta earthquake of
17 Oc1Ober 1989. for example. most of the damage was concen tזated at sites whose are
represented less than 1% of the totaI area affected by the earthquake. The characteristic common
10 all these sites was that they are all underlain by poor soil conditions.
This lecture discusses the effect of soil conditions onseismic response at the soil surface, with
special reference 10 typical soil profI1es מi Israel. It is shown that מi the event of a strong
earthquake whose epicenter is מi Israel or its vicinity, the maximum acceleזations which develop
at sites underlain by soil deposits may be very di~ferent from those defined by the acceleration
map. In some cases the actuaI acceleIations may be as high as 3 - 4 times those specified by the
map.
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Holocene evolution of the Mount Sedom diapir based on karst
evidence
Frumkin, A. 1 , Zak, 1.2
1. Israel Cave Researc:h Center, Ofra 90906
2. Department of Geol,oוY Hebrew University of Jerusalem
The amount of movement of the Sedom saIt diapir during the Holocene is estimated by
radioc:aibdD dating of wood fiagments found em'5edded in aIluviaI tזbOO sediments
saIt

witJAfi

caves in the mountain. Entrenchment leads to the development of new stream passages and the
abandonment of earlier cave levels, and therefore dated twigs represent the approximate age of
the karst passage in which they were deposited. The entrenchment rate of the caves was found
to reach one meter per cenbJry. The oldest age of a cave provided by the wood-dated sediments
gives a minimum age of the rising and exposure of the area, above base level. The determined
ages indicate that different parts of the Mt Sedom diapir were aIready above base level 70004000 years ago. Surface morphology and karst could not have s taזted to develop before the

,.

Hol·.oceםe

The no~tem part of ~ ~ was found. י1; se at an ave. ~ of 3.5 mm/y~The
same rate was suggested by the'amount of dispIacement and tilt of beds of the Lisan formation at
the saIt spine of southem Mt. Sedom .
The rotational movement of the upper part of the diapir was measured by the tilt of
morphologicaI elements whose initiaI position is known. Used for this anaIysis were: a .
Solution levels in caves. b. Speleothems (e.g. stalactites). c. The salt mirror. d. The s וu::face
plane of the Mt. Sedom plateau. Comparison of the initiaI and present-day positions of these
elements suggests that during the Holocene the top of the diapir rotated 10 _15 to the east
0
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The subsurface structure in the western Galilee
Freislander, U., Rotstein, Y., Sorin, V.
Tbe Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, Holon
The Westem Gaשee is the noזthem part of the exteמsional area exteמding from the Carmel fault
מi the south 10 the Rosh Haniqra fault מi the north. A multichannel seismic survey, recent1y
carried out מi the Westem Galilee area, provides new information on the subswface Sb'Ucture מi
this region.
Interpretation of the new seismic 1ines and reprocessed 1ines shows that the Westem Galilee is a
half-graben. This half-graben is bounded by the Iarge Rosh Haniqra fault 10 the north and
contains a number of tilted blocks dipping 10 the north, separated by E-W trending nonnal
faults. The Kishon half-graben, in which the tilted blocks dip 10 the south, extends south of the
Westem Galilee half-graben. The Sb'Ucture of the entire area is a result of a N-S extensional
stress and is quite similar 10 sbנrtזuces in other extensional regions, particularly the East Africa
Rift System.
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A newly discovered dyke in Makhtesh Qatan.
Flexer, A. 1 , Ilani, S.2, Kronfeld, y.l, Ginzburg, A. 1 , Rosenfeld, A. 2,
Honigstein, A. 1,2, Goldberg, M. 2, Aharoni, A.3 , Artshtein, P.3 , Kazman, R.3 ,
Nachmias, A. 3 , Siman-Tov, 0.3 , Kasler, D.3 , Ravid, T.3 , Ron, D.3 , Ronen,
E.3 , Shinenberg, N.3
1. The Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-A viv university
2. The Geological Survey of Israel, Jerusalem
3. Graduate students, The Department of Geophysics and Planetary Sciences,
Tel-A viv university
מI

the Makhtesh Qata מno surface expression of magmatism is found. However, a geophysical
investigation (using magnetic and gravimetric techniques) over a curious 500m long linear
feature, that has been variously described as a tidal channel on the one hand or related to igneous
inbUsion on the other hand (Goldberg, 1967), is indeed conf'mned to be related 10 a basic
magmatic inuםsion in the subsurface.
The presence of this magrnatic body is made manifest as well by the mineralogical and
geochemical alterations noted along the wall rocks of the in uםded (Jurassic) Zohar Formation.
The dolomite host rock has undergone silicification and dedolomitization. Solution cavities have
been fi1led with chalcedony, and later by calcite and iron sulfides and oxides. Along this CODtact
zone the metal poor dolomite host rock has been enriched with a variety of metal bearing
minerals. Pyrite, sphalerite, Co-pentlandite, as well as gold and native silver grains have been
identified using the scanning electron microscope. Although they are not of any economic value,
they serve 10 demonstrate the poteמtial of magrnatic in u םsives for altering and enriching the
carboמate cover rocks of Isזael with metals.
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Mesozoic to recent thermal history of southern Israel
FeinsteiD, S., E וal, M., Kobn, B•
Department 01 Geology and Mineralogy, Ben Gurion University, Beer Sbeva
Thennal bistty is an essentia1 elemeמt fCX' ושderStaםding mechanisms ofbasin evoIutioo and for
petroleשn explora1ion. It is depeמdeמt on the variation of bשia1 depth and dוennal gradient with

time. ReconsbUCtion of clepth with time is possible by consbUCוion of bשia1 curves from
stratigraphic analysis. But neither pa1eothermal gradients nor theתnal hiStםrY can be directly
measured. However. a nUmbe זof thermally dependent rock PaזameterS wbicb are natural
recorders can be utilized for .paJeodוeמnoוneI We bere apply two of tbese .paraנneters vitrinite
reflectance (%Ro) and flSSion track analysis מi apatite and .ZiזCOn for tbermal bistory
reconsttuction מi soutbem Israel.
Viםinite reflectance measuremeמts reveal reJatively low theמnal maturation of organic mareria1 «
1.0 %Ro) מi tbe Pennian-Mesozoic section.1n most cases mat'שation time (time of exposure 10
maximum temperalUres) predates maximum bשial מidicating significant variation of the tbermal
gradient tbrougb time. Based on tbe combination of: 1) the maturation profi1e. 2) the relation
between isoreflectance contours and stratigraphic units. and 3) time-temperature-maturation
calcuJations, tbe study region may be subdivided into three areas.
1. Tbe area between Hameisbar and Makbtesb Hazera. Exposure 10 maximum
temperatures and mabגration of organic materia1 in the Permo-Triassic section pזedate tbe
basal cretaceous unconfoתnity. Time-temperature analysis using vitזinite reflectance and
fission track data מidicates an Early to Mid Jurassic "thermal event." מI tbe Ramon 1 and
Makhtesb Qatan 2 boreboles thermal gזadients reached ca. 44-5 סsC/km over ca. 15-25 Ma.
whereas מi Kumub 1 even higher gradients over a shorter period of time are מidicated. In
Ramon 1 tbe Early Cretaceous tbermal gradient was relatively higb (ca. 4O-500 C/km) but
due to deep basal cretaceous וnmcation it did riot overprint organic maturity attained during
Jurassic time• Duזing Late Cretaceous-Early Tertiary time tbe dוennal gradieמt in Ramon 1
decayed to its present day level (20-2סsC/km.) מI Makhtesb Qata מ2 and Kumub 1 thermal
gradients bad already decayed to this level dשing Cretaceous time.

2 A narrow belt NW 01 area 1. This area includes Avdat 1. Rekbme 1, Zuk Tamrur 1
and Zobar 8 boreboles. Thermal maturation מi this area evolved during Cretaceous time
under lower gradients (ca. 35-3OךC/km) over a longer period (ca. 3045 Ma) tban in area 1.
Rate of theתna1 gradieמt decay dשing Late Cretaceous to Early Tertiary time was variable.
3. Western Negev and southern coastal plain. Compared 10 tbe areas above tbis area is
cbaracterised by a moderate mabJrity profI1e that evolved under deeper burial and lower
thermal gradients (ca. 24-2OךC/km .) מI general, maturation peaked during Late CretaceousEarly Tertiary time. However. in some of the boreholes there are indications for a resbicted
phase of  חlate maturation," possibly due 10 deeper buria1 or additional beat transfer via a
fluid phase.
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Organic facies (palynofacies)
rock evaluation

Palynological aspects of source

Eshet, Y.
Geological Survey or Israel, Jerusalem
Sedimentary organic matter (OM) מi marine rocks is classifגed מito three major facies groups
according to their origin. This classification is a1so significant מi hydrocarbon source-rock
eva1uation:
The autochthonous organic racies: organic particles whose origin is the marine
environment; consists mainly of organic-walled phytoplankton (dinoOage1Jale cysts. acritarchs).
The allochthonous organic racies: organic particles that originated from land vegetation:
pollen grains. spores. vascular and cuticular tissues.
Organic products of bio- and therma1 degradation of the OM. These include mainly
amorphous OM of all kinds (e.g. feca1 peUets. micrinites and inertinires.)
The chemica1 properties of these palynologica1 grOUPS are מidicative of the source-rock potentia1

of strata. The autochthonous organic facies is usua1ly clוaracterized by high H/C ratios. and is•
therefore. considered good source-rocks for wet hydrocarbons. The a1lochthonous organic
facies is usua1ly characterized by low H/C ratios. and is considered gas-prone.
The sedimentary OM is thermally a1זered at great burial depth to generate hydrocarbons ("oil

window"). The oil window and maturation rank of OM can be deזerrnined by applying optica1
methods to various palynologica1 particle types. These methods are the Theתnal Alזeration Index
(measured on spores). vibinite reflectence (measured on vibinites). and fluorescence (measured
on pollen and spores). These methods are based on detecting changes מi optica1 properties of the
measured palynologica1 particles under increasing maturation•
Organic facies and therma1 maturation deזerminations are crucia1 in appropriate source-rock
eva1uation. It can be achieved by applying the above methods to the pa1ynologica1 particles
preserved מi rock strata.
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Fig 1: Fractured pebbles in the base conglomerate of Hazeva Fm. (Naha1 Marzeva)
Fig 2: The trends of more than 650 fracturcs in pcbbles. Three sitcs in En Yahav regjon
(N= ... number of cracks).
Fig 3: The main faults and the stress trajcctorics 01' (jI-IMAX drawn according to the fractures in
pebbles.
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Fractured pebbles- a new paleostress indicator, with application
to stress analysis in central Arava, Israel
Eidelman, A., Reches, Z.
Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 91904
tשedFזac pebbles are pebbles that contain open, subpara11el cracks that cut through them. These
pebbles are extensively distributed מi the conglomerates of the Salto מSea trough Califomia, and
מi the Arava ValIey, Ismel . מO local and regional scales the fractures display systematic patterns
and they appear to be a useful and reliable indicator of the tectonic paleosttesses. We present
here the analysis of fractured pebbles מi En Yahav area, Arava.

A typical fractured pebble is a rounded, ellipsoidal pebble, crossed by two to five throughcutting, subparaIlel fractures (Fig 1). Cracks within neighbouring fractured pebbles show , מi
general, no direct continuity. The sfשaces of the fractures are generally smooth and curved and
מi places they are stepped, composed of en-echelon segments. This geometry and the opening
mode of the fractures מidicate that they are extensional fractures, fonned noתnal to the axis of
maximum tectonic extension. It is assumed that a pebble embedded within a poorly cemented
materia1, behaves as a rigid inclusion מi which the tectonic stresses are amplified.
In the Arava valIey fractuזed pebbles are common מi the conglomerates of the Miocene Hazeva

Fonnation. These conglomerates are composed mostly of limestone and chert pebbles with a
common size of 15-30 cm for the fractured pebbles. The trends of more than 650 fractures were
measured מi three sites מi the En Yahav region. Each site מicludes at least 10 frac tuזed pebblesl
m2. The fractures are subvertical with a mean strike of 33sO :t 2rP, (Fig 2i)מdicating that
<זHMAX' the axis of maximum horizontal compression, also trends מi this direction.
The Dead sea transform and the faults of the Sinai-Negev shear zone are the main fault systems
מi this region, that were active after the deposition of Hazeva Fonnation. The stress 1Iajectories
of <זHMAX (heavy lines מi Fig. 3) form מa מagle of about 4sO with the direction of the Dead Sea
transfonn fault, and with two faults of the Sinai-Negev shear zone (Saad Nafha, and Masor.)
מO the other hand, the 1Iajectories are almost perpendicular to the Arif Batur fault and to the
Ramon fault, and they form מa angle of about ']1)0 with the Marzeva faulL
The differences מi the angle between the 1Iajectories and the various faults, may reflect different
ages of formation, changes of the regional stress field or differences מi the mechanical properties
of the faults.
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The geothermal potential of Poland
Dowgiallo, J.
Embassy of the Republic of Poland, Ramat·Gan
Geotbennal conditions are not particularly favourable within the Polish temtory, the heat flow
density seldom exceeding 70mWm-2• However,large amounts of thennal water are avai1able in
various regions at depths·mostly less than 2000m. The most privileged areas in which low
enthalpy geotheתna1 resources may be developed and largely utilized are: the Inner Carpathians,
the Sudetes, and the south-westem part of the Polish Lowland.
The Tatry Podhale hydrogeothennal system (Inner Carpathians) is situated between the Tatra
Mts. and the Pieniny Klippen BelL
The sub-Tatric calcareans nappes and Eocene nummulitic limestones covered by Palaeogene
flysch fonn here a resourceful artesian basin. Temperatures of water struck at 1500-2500m and
flowing under artesian pressure amount here to 70-80oC. A comprehensive program of its
utilization, mainly for space heating is at present under implementation. The Sudetic crystalline
formations (granites, gneisses) yield thermal water both from springs and drillholes. The
maximum temperature obtained till now from a 750m deep drillhole is 68°C (spontaneous
outt1ow from Variscan granite but geothennometric calculation suggests that temperatures up 10
900 C exist in tbe lower parts of the system. These waters are typical of their very low salt
content and are till now uti1ized exclusively in health resorts for therapeutic purposes.
Large artesian basins of the south-westem part of the Polish Lowland include importaמt aquifers
mainly of Jurassic and Lower Creataceous age.-They yield thermal water of relatively low
salinity and temperature as high as 60- יOoC, from depths less than 2000m. These waters are
used up 10 now only in health resorts. Plans of their utilization for large scale space heating are
being prepared.
Poland's tense energy balance requires the full use סt be made of her low enthalpy geothennal
resources.
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A comparison between geological maps and processed Landsat TM
images: The Ramon case study
Dody, A}, Sbosbani, M.2 , Eyal, Y}
1. Geology Department, Ben Gurion University, Beer Sbeva
2. Geograpby Department, Bar Ilan University, Ramat Gan
A comparison between existing geological maps and images of Landsat TM is a crucial step for
utilizing remote sensing data for geological mapping. A preliminary study conducted in
Makhtesh Ramon reveals:
1. Regarding the separation between parent rock and colluvium, geological maps have severe
limitation relative to satelite images. For example, מi the geological map of Givat Gaash no
separation exists between the -i מsitu basalt, and its rockfalls, whereas on the image they are
distinguishable.
2.

מI geological maps, the colluvium is signed as, q, without information about its lithological
composition, which may change from one locality to another depending on their source rock.
Differences betwwen colluvial exposures were observed on the images although their
accwate composition is yet not known .

3. Some rock units which, according to the geological map, are expected to have a uniform
reflectance pattem (=colour) show marked differences מi their colour image. For example,
on the geological map, Shen Ramon is signed as one unit, whereas מi the ratio image it
consists of three units.
4. Some rock units consisting of different lithologies appear uniform מi the image. For
example, the gabbroic rocks of the Ramon Laccolith and the basalt of Givat Gaasb, have the
same colour in the image, although mineraloically they are different.
These cases indicate that satlite images, because more sensitive to lithological differences. may
assist to improve the geological mapping.
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A bistory of data acquisition tbrougbout Israel and a look to tbe
future
Dekel, A., Asael, R.
The Institute ror Petroleum Research and Geophysics, Holoמ
Many oil exploration surveys using the seismic reflection method have been caזried out מi Israel
over the years. מI this wotk most of the digital seismic data gathered over an area from Beer
Sheva מi the south to the מitemational border מi the north have been exam מied. The location of
all seismic lines is presented. From the present map the imbalance in the dispersion of seismic
surveys over various areas of the countty is evident:
1. 85% of the seisזnic data has been collected from areas covered with aluvium which comprise
only 25% of the whole countty. The information is mostly of good quality .
2. The remaining 15% has been collected from areas with exposed carbonate and basalt rocks.
The information is mostly of fair סt poor quality.
Field parameters have been optimized according סt the following criteria: cable length should be
at least 4500 meters, mu1tiplicity should be at least 48 and the frequency specbUm bandpass
generated and recorded shou1d be as wide as possible and include 8-48Hz. The aim was to
isolate the credible seismic data which can provide reliable information from the deep
sedimentary section, the Jurassic-PaIeozoic geological section, which could be a target for oil
exploration. The fmal map obtained provides an idea of the amount of reliable seismic data
presently available for oil exploration and shows that there are large areas of the countty for
which we possess little seismic information. This phenomenon is prominent in the central
mountainous area. This is a large area in which there is great interest in its geometric and
tוסecnic regime in the deep Jurassic-Triassic basin, as observed in the Ramalla-1 well and which
appears to extend southward.
According to the trends מi oil exploration activities over the years, as observed from the
additional graphs (km of drilling and km of seismic lines), we may conclude that we appear to
be facing the end of oil exploration in the near future. All the above proves there is good enough
reason סt believe that there is stil1 a great deal סt be done in oil exploration in Israel and that,
perhaps, it is time סt think of changing old concepts in order סt create new vitality in the coming
decade.
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The danger of clogging the Coastal Aquifer due to dense
urbanization
Dan, J.
The Institute of Soils and Water, ARO, Bet Dagan
Various sediments and soils are found מi the central coastal plain of Israel. in the replenishment
areas of the coastal aquifer. The amount of water that percolates through the soil to the
groundwater is mainly related to the soil texture and vegetation cover. The highest rate of
groundwater replenishment is in the bare shifting dunes. This replenishment rate is reduced
somewhat מi the sand fields due to the evapottanspiration of the plant cover. A stil1 relatively
high rate of groundwater replenishment exists מi the sandy Hamra areas. while in the typical
Hamra soils it is reduced aJready quite considerably.
The groundwater replenishment of the finer textured soils like the Grumusols and grumic dark
Brown soils is negligible. Most of these soils are also calcareous as lime leaching is restricted
due to the re1atively shallow penetration of the זainwater.
The sand and Hamra areas are very suitable for urbanization. as a result these areas are gradually
covered by concrete and asphalt. The groundwater replenishment of the urbanized areas may be
related both to the percentage of the concrete and asphalt cover and the soil properties in the
noncovered areas between the houses and the roads.
מI

sandy areas most or even all of the excess rainwater may penetrate the groundwater. even
when the concrete and asphalt cover is high. more than 50%. due to the good permeability of the
sand. מI the Hamra areas high amounts of water may aJready be lost, even when the cover is oot
very dense. מI typical urbanized areas where the concrete and asphalt cover reaches 80 or 90% •
nearly all the rainwater is Iost due to rapid runoff.

The concrete and asphalt cover מi the central coastal plain should be limited in the future. in
order to prevent stil1 more 1088 of water that rep1enishes the coastal aquifer•
It is thus suggested to shift the future urbanization to the hilly areas
re1atively empty areas מi the Ga1ilee and the Negev.
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Hydrocarbon Generative Basins, Onshore • Offshore Israel
Cohen, Z., Kaptsan, V., Flexer, A.
1. Israel National Oil Corp., Tel·A viv 61500
2. Petroleum Inrrastructure Corp., Tel·A viv 69978
3. Tel·Aviv University, Tel·Aviv 69978
Four significant generative basins are believed to exist in Israel. These basins are related to four
grabens; the Paleozoic-Mesozoic NE offshore Pleshet and onshore Judea and Ga1ilee. and the
Miocene to recent N-S Dead sea pullapart related to the East African rift system.
The f נrst three are elements of a basement controlled tectonic block mosaic. They were formed in
at least three phases: pre-Upper Peממian. Early to Middle Triassic and Middle Jurassic. Each of
these stacked grabens teתninates with a depositional sag basin centered above the graben and
extending beyond its boundaries. The grabens and their neighbouring horsts have gone through
a series of vertical ("yoyo") and tilt ("seesaw") inversions in response to regional extensional
and compressional s.וresses
The Dead Sea graben on the other hand, began to f ממסin the Miocene and has gone through
stages of subsidence. sagging and wrench tectonics.
Examination of the stratigraphic column indicates that most of the potential source beds that are
rich in organic matter accumulated in depositional sag basins. These are Late Pe ממian Arqov
Foתnation. Late Triassic Saharonim-Mohilla. Late Jurassic Kidod. and Late Cretaceous Mount
Scopus group; the latter. though. accumulated in fault-fold sag basins. In addition. the
argillaceous parts of the basinward sedimentary wedges resulting from regional tilts are also
considered to be sites of hydrocarbon generation. These include the Midd1e Jurassic Bamea
Formation. the Lower Cretaceous Gevaזam Formation and the Neogene Saqiye Group.
Mabגration studies indicate that only Triassic and older sediments had reached maturity in the

Paleozoic-Mesozoic basins. It seems that the same is true in the basinward edges of the
sedimentary wedges.
מI the Dead Sea basin.

on the other hand, sediments as young as Mio-Pliocence that are buried
at the great depths of the graben have reached maturation. Therefore all potential source rocks
that are older than Pleisocene are probably capable of generating hydrocarbons. Of particular
interest are Senonian rocks. known to be extremely rich in organic matter in the vicinity of the
DeadSea.

The presence of a stacked series of geneזative basins (besides the Dead Sea basin) each having a
graben at its core, requires the planning of an exploזation program applicable to this specific
tectono-stratigrapbic setting•
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The low chemical activity of mineral media requires precise watering and ferti1ization regimes.
תAY irregularity, such as water shortage, or a decrease of pH for a few hours, may result in
irreversible damage. Introduction of organic matter into the container medium mix is likely to
prevent damage. This approach seems to have advantages especia11y מi small greenhouse
oאזT.uions where the cost of a precise conlrol unit is too high. Future resean:h will concentrate
on the use of the same medium for as long as possible after proper disinfestation (chemical of
solar.) מI addition, investigations on optima1 container size and shape, and optima1 watering and
fertilizing regimes are being conducted.
Greenhouses vegetables (inelons and tomatoes) production using container media resulted in a
gross income of 15-20$ (US) per 1 m3 of water, while the same amount of water used for
cotto מgrowth provides a gross income of about 1$ only.
Therefore, greenhouse agriculture seems to provide a promising alternative for some of the
conventional agriculture.

-22-

Cut-flowers and nursery plants are grown in container media for many years while vegetable
growth in containers is a relatively new practice in Israel. Experimental work conducted so far,
showed that greenhouse winter tomatoes grown in container media produced earlier yield,
improved fruit quality, and usually higher yield than that obtained from plants growing in soils.
The use of container media facilitates improved fertilization and irrigation regimes so that
optimal growth conditions may be achieved. As recently found by our research group, soil-bom
diseases can be eliminated or reduced by the utilization of suppressive composts which are
accommodated to container media. The introduction of organic matter into the media usually
increased yields.
Future substrates should be environmental friendly (recyclable.) מI order to save water and to
minimize pollution, recycling of the nutrient solution should be considered for fuwre planning.
Rain water should be collected from the greenhouses roofs and used for irrigation. This requires
some engineering alteration. מI recycled fertigation (irrigation + fertilization) the fate of plant
disease, changes in nutrients concentration and pH, should be investigated and controlled.
Recycled waters and rain waters may save up to 50% of the water used during the main growing

season.
Container media can be divided to three general categories: (1) mineral; (2) organic; and (3) a
mixture of the two. The main mineral components used in Israel are: Tuff (volcanic ash), perlite
and rock-wool. These media exhibit limited chemical activity (rock-wool almost none), low
buffering capacity to pH variations, low water and nutrient content, and they are usually
pathogen and weed free, but conducive to plant diseases. Tuff from the Golan Heights is the
major mineral substrate used in greenhouses in Israel. Recently, our research group found that
industrial bottom coal cinder can be used successfully as a growing media provided it was
mixed with organic matter (peat or compost). In the near future the use of rock-wool in Israel
may expand, as it did in the Netherlands, but, alternative media should be explored since rockwool is costly to recycle and fertigation requires high standards of management and control.
The main organic components used for container media are peat and high quality composts.
Their main advatages are high buffering capacity, optimal water to air ratio, high microbial
activity which may suppress plant pathogens, and the presence of humic substances which
enhance the cation exchange capacity and availability of micronutrients of the medium, and may
enhance plant growth.
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Intensive modern agriculture in times of water shortage - The
development of greenbouse agriculture using container media
Chen, Y., Inbar, Y.

0' soil and water Sciences, Faculty 0' Agriculture, The Hebrew
0' Jerusalem, Rehovot 76100

Department
University

The severe water shortage in Israel and worldwide results in recent changes of strategies of
agriculnגra1 planning. Intensification of agricultural planning components. and beneficial water
use becomes a main factor in these coosiderations. Future econסmic value of an agricultural crop
will be firstly evaluated by the gross income per cubic meter of water. Efficient cropping in
greenhouses may enhance the net income through the achievement of high quality and quantity
of any given crop. For successful greenhouse operation high capital and energy input costs •
appropriate supporting systems of research and developet מand high degree of competence מi all
aspects of plant science and engineering skills. are required frסm סbth growers and extension
service supervisors. Crops that may justify and support such systems must have high cash
value. Included are cut flowers. vegetables and omamentals.
A further development of greengouse agriculture requires testing of the advantages and
disadvantages as compared to the competitor European grower. During winter. Israeli weather
provides sufficient solar radiation סt support plant growth and high quality yields. Wמiter
temperatures מi Israel are mild and the expenese for heating energy are low. The absence of
severe wמid and snow sסtrms enables building of low cost plastic covered greenhouses .
Vegetables and cut flowers cultivars that have been breeded in Israel are of outstanding quality .
The main disadvantages of greenhouse operations when compared to Europe are excessive heat
and radiation during late spring. summer and early autumD. which shortens the growing season
and forces a short cropping season. or altematively a capital investment in shading and cooling
the greenhouse environment. The long distance between Israel and the target market leads to
increasing marketing co.sזs
Greenhouse cultivation in which plants are grown in container media covers a continuously
increasing number of greenhouses. Most horticultural crops share this increase. Important
groups of crops are cut flowers, vegetables, omamentals, nursery plants, forest seedlings
prd סuction, and sometimes fruit trees. Farmers are switching to grow plants in container media
rather than in soil due to the fol10wing reasסns: Low quality soils. deterioration problems such
as soil סbm diseases, paddy soils exhibiting permeability problems, and yield decrease due to
mono-culture practices. Insufficient availability of suitable soils and difficulties in maintaining
proper control of irrigation and fertilization regimes in many soils, enhances the search for
container media (substrates) in protected hסrticulture. The use of substrates provides means סt
overcome most of these problems and סt achieve high yields .

-20-

Higb resolution seismic reflection survey across tbe Carmel fault
zone
Bruner, 1.1, Rotstein,

y.l,

Kafri, U.2

1. The Institute for Pekoleum Research and Geophysics, Holon
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
Previous geological and seismological investigations of the Carmel fault zone have shown it to
be one of the most cwrently active in Israel. Several tectonic models describing the Carmel fault
zone have related it to the Dead Sea Transfon תsystem and noted that motion on it may account
for some of the apparent northward dissipation of motion along the transform. A high resolution
seismic reflection survey was carried out across the Cannel fault zone. The survey comprised
four Iines, all with field parameters designed to study the details of the uppermost part of the
sedimentary column. The Iines were located near the Yagur junction. Tivon, Yokneam and
Mishmar-Haemeq.
Alllines crossed the main fault zone but the Yagur junction line crossed it only at the extreme
end of the line. All the Iines clearly delineate the main fault zone and show the location of other
faults in the area, several of which were previously unknown. In addition, the profl1es show
changes מi the sense of the dip component of the slip, indicating a change in the stress regime
(compression VS tension) along the fault. Finally, detailed information from the shallow
subsurface facilitated the study of the temporal changes in the tectonic regime along the Carmel
FaultZone•
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Viviparus beds from central Jordan Valley • The southern
correlative of Gesher Benot·Ya'akov formation
Braun, D.1,2, Techernov, E.3
1. Geological Survey of Israel, 30 Malchei Israel St. Jerusalem 95501
2. Department of Geology, Hebrew University of Jerusalem 91904
3. Department of Zeology, Hebrew University of Jerusalem 91904
A lacusttine limestone bed, which contains a rich Molluscs assemblage of fresh water, was
found recently מi the central Jordan Valley, near Kibbutz Ashdot Ya'akov (coord• 20365/
22775). The thickness of this unit is -1 meter, and is exposed only along 20 meters. The
Yarmouk basalt, which was dated nearby at 0.7;tO.3 m.a., is overlayed by the limestone bed,
and the Naharayim conglomerate covers iL The Wurm Lisan formation overlies the
conglomerate. All this section is horizontal. A flint flake, unre10uched was found within the
layer.
The paleon1Ologic assemblage contains the Viviparus apameae, which is known as aguide fossil
from the Gesher Benot Ya'akov Formation at the Hula valley. This endemic species is also
known from the Orontes in Syria. Other species that were found associated with it are Thedoxus
sp. and Melanopsis sp., and Unio tenninalis.
At the area of Gesher Benot-Ya'akov the Viviparus beds overlie the Yarda basalt, whose age is
0.8;t0.15. Based on the similarity of the stratigraphic position of the two Viviparus beds and the
similarity of the faunistic assemblages, these two units are probably of the same age.
The Viviparus aparnaea extended 10 the cen rוal Jordan Valley further south than previously
known .
CENTRALI0RDAN VAILEY
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Magnetostratigraphy of Erk el Ahmar formation in the northern
Dead Sea Rift. (A hominid tool bearing strata ?)
Br~un, D.1,2, Ron, H.3 , Marc:o, S. 2,3

1. Geologic:al Survey or Israel, 30 Malc:hei Israel St. Jerusalem 95501
2. Department or Geology, Hebrew University or Jerusalem 91904
3. The Institute ror Petroleum Researc:h and Geophysics, 1 Hamashbir St.
Holon 58122
The Erk el Ahmar formabon was sampled for paleomagnetic measurements. Ninety samples
were taken from type locality section. The formation מicludes a polarity sequence of RNRN
(base וס וסp) which is correlated with the absolute polarity time scale based on paleonוסlogy and
palynology. The reversal of 2.04 ma is within the studied section and the upper normal section
may correlate with either the Olduval or the upper Reunion (2r-l) subchrons. Sedimentation
rate, during the lower normal (sequence of 47 meters), is either 1.6 mזn!year or 2.3 mזn!year
respectively.
Based on these results the Erk el Ahmar formation predates the earliest known 1001 ( וסdate,)
bearing strata out of Africa, the Ubeidya formation. If man made artifacts which are found
throughout the outcrops of Erk el Ahmar formation are insitu, they indicate a pre Ubeidya
(therefore the earliest) hominid presence מi the area, about 2 ma ago.
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A preliminary study of the dike swarms in Har Timna, southern
Israel
Beyth, M., Peltz, S., Baer, G.
Geological Survey o( Israel, Jerusalem
A preliminary study of the dikes in Har Timna (Timna Mountain) reveals three distinct dike
sWaתnS. The oldest swaim is composed of rhyolitic. N-S trending dikes, the intermediate
SWaתn includes ENE trending andesitic, rhyolitic. and composite dikes, and the youngest dikes
are NW trending doleritic dikes. Similar dikes are known from Elat, Sinai and other areas of the
Arabo-Nubian Shield
The Ha זTimna dikes are up to 4 km long and are a few centimeters to 40 meters wide. All
composite dikes are rhyolitic at their centers and andesitic at their margins. Diffusive contacts
between the rhyolite and the andesite members of the composite dikes, indicate
contemporaneous intrusion of the two. מI most cases it appears that the andesites were the fll'St
to intrude, however, opposite relations were also found .
Field evidence (stepped contacts, flow lineations and elongated vesicles) indicate subhorizontal
propagation of the ENE andesitic dikes and subvertical propagation of the NW trending doleritic
dike. The ENE dikes are generally thinner (up to 6 m) and occupy a dominant pre-existing joint
system; individual dikes "wander" between adjacentjoints. The doleritic dikes are significantly
thicker (up to 40 m) and intruded self-generated fractures.
The prevalence of groundmass in the dikes (more than 70% of the whole rock) limits the rock
definition by modal composition to give only a "pheno-name". For the COITeCt defmitions, a few
major element chemical analyses were carried out and compared to the modal analyses. The Har
Timna composite dike swarms reveal a bimodal: alkali rhyolitic to וrachyandesitic composition.
The magma has an a1ka1i trend, N~O + לIO% = 6.4 to 6.7 in the trachy-andesites, and 8.9 in
the rhyolites; N~O>לIO in all the analyzed rocks.
The dikes are hydrothermally altered. This alteration is selective: the melanocratic minerals are
completely altered, whereas the feldspars are only panly altered.
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Shallow ret1ection profiles with a ground penetrating radar
Basson, U., Ben-A vraham, Z., Ginzburg, A.
Department of Geopbysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University
Several surveys with a Ground Penettating Radar (GPR) of the shallow section (0-20 m) were
conducted recendy by the Department of Geophysics and Planetary Sciences. Tel Aviv
University. These surveys are parts of studies in archaeology. engiמeering geology and neotectonics.
GPR is used סt map the subsurface with a high resolution. The radar transmits high frequency
electtomagnetic pulses which are reflected as a result of the differences מi the electrical
properties of the layers. Depth of penetration. amplitude of reflections. and resolution are mainly
functions of the frequency , מi tensity of transmission and the type of the subsurface material.
Our GPR, pulseEKKO-4 type' operates on two frequencies, 100 and 200 MHz. The receiving
and transmitting antennas are in contact with the ground in order to reduce energy loss .
Connections between the anteמnas and the radar console are by means of optical fibers which
eliminates noises that are created by ordinary communication wires. The data is digitally
recorded and is processed on-line מi the field. More sophisticated analysis is done with special
programs that were developed at our department
During our work with the GPR we have acquired reflection prof1גes from several applications.
These profiles מiclude: foundation engineering, sttatigraphic sections and profiles from the
archaeological sites at Tel-Malchata, Tel-Michal and Mount-Temple. מI these profiles we could
identify caves, types of soils and rocks, folds and ancient structures.
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Computer program searching for environments and processes in
grain-size populations
Azmon, E., Elazar, D.
Department
Beer·Sheva

0' Geology and Mineralogy, Ben·Gurion University 0' the Negev,

A major grain size pסpuI8tion of fluid וransported grains. may have six flaתking "moon" subpopulation. two of merely matbematical significance. and four of possible sedimentological
value. It is often irnpossible to differentiate between the "moon" sub-populations, but it is
possible to separate them from the major popu1ation. A computer program was designed to
extrude from a granular sample a major population מi a form of a modular lognomוal ttiangle,
where the sides of this ttiangle represent its median diameter, its degree of sorting, and the
approach of the total sample to lognoמnal disttibution, These parmeters were obtained from
several hundreds samples representing seven מatural environments, and one set of laboratory
experirnents. Spreading diagrams of the above show some segregation on the basis of the
environments.
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Diagenesis of the Inmar Formation, southern Israel :Stable
isotope studies of carbonate minerals
Ayalon, A. 1, Longstaffe, F.J.2
1. Geological Survey of Israel, Jerusalem
2. Dept. of Geology, University of Wester  מOntario, London, Ontario ,
Canada

The oxyge מand caזbon isotope compositions of diagenetic minerals from the Lower Jurassic
Inmar Formation. 80uthern Israel are used to identify changes in pore-water composition during
diagenesis. These changes can be related to major geologic events within southern Israel.
Diagenetic carbonate phases include early siderite (8180SMOW = +24.4 to +26.5 %0; 813CPDB =
-1.1 to +0.8 %0.) followed by ankerite (8180SMOW = +18.4 to +26.3 %0. ; 813CpDB = -2.1 to +

1.3%0.) and dolomite (8180SMOW = +19.8 to +25.8 %0; 813CpDB = -2.0 to +0.2 %0). Calcite
shows a much larger range (8180SMOW = +21.3 to + 32.6 %0; 8 13C PDB= -4.2 to +3.2 %0) .
The interpretation of these resu1ts is that shallow diagenesis. early in burial history included
formation of siderite and early calcite cements. Burial diagenesis included formation of ankerite
and late calcite cements. Dolomite formation took place late in the diagenetic history.
A significant negative correlation obtained between the burial depth and the 8 180 composition
of dolomite cements indicates that dolomite formation postdated the tectonic activity and uplift
and formation of the present relief of 80uthern Israel. most likely following Pliocene migration
of subsurface brines.
8 180 compositions of the dolomites in the northern Negev and Judea Moמutains perfectly fit
the present-day formation waters whereas formation water in the central Negev show much
lower salinity and 180 composition. indicating Pleistocene invasion of fresh water. Recharge of
the Inmar Formation by low 180 meteoric water occurred during the Pleistocene. leaving no
effects on the dolomite isotopic composition
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Measurement system of "Free" Radon in rocks
Assael, Y., Yaffe, Y., Even, O.
Soreq Nuclear Research Center
Radon gas as "daughter" מi the uranium radioactive decay series is considered as a source for
environmenta1 risk and can be used for uranium exploration by measuring its content מi rocks.
.;. ~ world the measurements were performed on soil covering the rocks for the exploration
I and risk estimation. מI Israel, where most of the rocks are exposed, the system was developed
for direct measuring מi the rocks by coסperation between Soreq and the Geological Survey.

Three Alpha emitting radon isotopes: מR222, מR220 (Thoron) and מR219 are found מi nature
products of the radioactive decay of U238 , Th232 and U23S respectively. The importaמt isotope is
Rn 222 due to its relatively long half-life (3.82 days for מR222, 55 seconds of Rn220 and 4
seconds of Rn219)which enables its migration in the rocks and to the air by diffusion and
traמsportation processes. מI the rock Thoron may appear provides its Thorium contents.
The developed system for radon measurements in the rocks is based on polycarbonate f ,ז1m
which is etched by alpha radiation. The device is built of PVC pipe which is מiserted into the
rock (or soil) with a piece of polycarboמate film mounted מi a small vial. The pipe is plugged מi
its upper part to exclude radon and dust. However it is open מi its lower part, towards the rock.
Grooves are cut מito the lower 5cm of the pipe to alIow radon penetration. The fl1m-holding vial
is covered by membrane for two pשposes:
a.
is
is

b.

To avoid Thoron migration מito the vial. The Thoron diffusion time through the membrane
long compare to its half-life, so the membrane prevents Thoron migration, whereas Radon
practically unaffected.
The membrane protects the film frסm dust or a1pha emitting rock fragments .

To alIow repeated measurements of the same location, specially for seasonal variation, a PVC
pipe sealed permanently into the rock, and the upper part is plugged. The vial and the flוm are
מiserted through the upper part and after beמig buried on appropriate amount of time, the fl1m is
withdrawn and replaced with a new film .
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Refinement of earthquake hazard assessment in and around Israel
Arieh, E.
The Iostitute for Petroleum Research aod Geophysics, Holoo
The earthquak.e hazard

מi

and around Israel was reassessed by

מitroducing

additional high

quality seismicity data and by re-evaluating the seismicity parameters required by the ComellMcGuire probabilistic method used in this analysis. The main improvements מi the process of

this reassessment are:
a)

The introduction of a new seismicity zone along the Negev-Sinai fault system and
refmement of the borders of the Carmel-Farah seismicity zone in accordance with recent
observed seismicity•

b)

Improved evaluation of the required seismicity parameters, i.e. earthquake recurrence rates ,
b-values and maximum magnitudes, achieved by the newly מi troduced Kijko-Sellevoll
statistical approach. This method permits integrated analysis of the available incomplete and
inhomogeneous long term seismicity catalogs with the recent high quality but short term
data.

The reassessed earthquake hazard of the studied area is defined here (as מi previous studies) מi
terms of the probability of unexceeding horizontal peak ground acceleration (pGA) per
prescribed time interval. The refined earthquake hazard maps thus obtained show PGA values
with a 90% probability of unexceedence within a time span of 50, 100 and 500 years.
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Subsurface fractures i  מIsrael: Observatio  מs with a Borehole
Televiewer system
Amiel, Y., Reches, Z.
Geology Department, Hebrew University, Jerusalem

We present here the first analysis of subsurface fractures in Israel. The study is based on
measurements with the Borehole Televiewer system (B I'חV), that enables the interpreter 10
observe the borehole walls in detail. The BHTV is a logging device that scans the borehole with
ultrasonic pulses and provides images of the borehole and its three dimensional geometry .
These images display the relative reflectivity of the layers, natural and artificial fractures ,
bedding surfaces, cross bedding, the borehole's cross section and the spalling of the walls .
Nine borehol~ were logged with the BHfV system .
Along the Dead Sea transform we logged the Arbel and Mevo-Hamma geotechnical wells
located on both sides of the Sea of Galilee, and Har- Yaelim oil welllocated 8 km west of the
Dead Sea. Within the Sinai-Israel subplate we logged four wells in Kokhav oil field (wells 24 ,
25,28 and 31), and the water wells of Ajur (Judean HiUs) and Shomera (westem Galilee). The
field work done in cooperation with Mezada Logging Company, and Iogging ranges from depth
interVal of 250-700 m in the geotechnical and water weUs, 10 the depth intervaI of 1000-2220 m
in the oil wells.
Fractures and bedding surfaces are recognized as sinusoidaI, dark curves on the BHTV images.
We measured their orientation and depth distribution and evaluated their morphology. In a
given borehole the fractures are not uniformly distributed, their density and orientations vary
between severaI zones. The intensity of fracturing in Mevo-Hamma, Arbel, Shomera and Ajur
boreholes is clearly greater then in the oil wel1s of Kokhav and Har- Yaelim; this may be related
10 the depth difference between the two groups of boreholes, or 10 the Iocal intensity
differences .
We correlate the orientations of subsurface fractures with trends of surface faults and structures.
In Arbel weU two sets of fractures were recognized: fractures dipping 50u-80u northwestward ,
and extensional vertical fractures striking NE-SW to NNE-SSW. These orientations are in
disagreement with the faults which bound the Arbel block that strike N-S and WNW -ESE. The
fractures in Mevo-Hamma well, east of the Sea of Galilee, the fractures strike NW-SE 10 N-S ,
which are partIy compatible with surface faulting and the direction of the induced hydrofractures
in the driUhole.
In Kokhav oil field, most fractures dip 50u-70u to either סt NW or to SE. Here, the orientations
of the fractures are not related to depth, rock type or the age of the host rocks. The strikes of
these fractures generally paralle1s the axis of the Heletz-Kokhav block and the major monoclines
in Israel. However, these fractures differ significantly from the NW-SE striking normal faults
of Kokhav field. The fractures in Kokhav weUs are more common in zones of high acoustic
reflectivity and a positive correlation was found between the fractured zones observed on the
BHTV images and the high resistivity zones of the resistivity logs.
Probably the best correlation between surface and subsurface fractures was found in Har-Yaelim
weU. Three large fractures were recognized within the Iogged interval of 170 m. Two of them
are subvertical, shear faults with secondary en-echelon structure and small aperture; they strike
in E-W direction. The other Iarge fracture is vertical, extensional fracture with wide aperture .
The trends and morphology of these fractures couelate well with the faults measured in the
northem Negev .
The character of subsurface fracturing is usually poorly known despite its significance 10 the
understanding of subsurface fluid flow and tec10nic processes. We discuss some possible
applications of BHTV observations 10 subsurface analysis .
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MPa. We calculate the bounding magnitudes ofthe tectonic stresses for this given values, and
find that for no breakouts, the faulting regime fits stוike slip conditions in which 1.5 <זv ~
<זHMAX ~ <זv;

where <זv is the vertica1 stress. The minimum magnitude of <זHMAX is <זv which

indicate simultaneous s tוike slip and nonnal fault regimes. The corresponding magnitude of
<זhmin is O·6Sv S <רmun S O·&Sv ·

The magnitude of the horizontal tectonic stresses was also estimated from the breakdown
pressure during acidization tests in Kokhav wells. These results

ססt,

represent conditions of

strike slip faulting with magnitudes compatible with the above results.
Fig 1. - Borehole Televiewer image ofKokhav 28 between 1615-162Om; Wide vertica1 black
zones are breakouts directed E-W, dark sinusoida1 curves are fractures dipping southward and
re1atively flat bedding planes.
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In-situ tectonic stresses i  מWestern Israel - Results of Breakout
analysis
,Amiel, Y., Recbes,

z.

Department ot GeoIOIY, Hebrew Univeni,tנ וerusalem
We present here an evalטalioo of the contemporary ta:tonic stresses מi westem Israel. including
the orientation of the ·principal srress axes and an estimate of the magnitude of the -iמsitu
stresses. 1be results are based מO tIוe anaIysis of borehole geomelry מi the breakout method that
was completed מi four wel1s, Kokhav oil fie1d, westem Israel•
Breakouts are vertical zones of spalling and tiacturing of the borehole WaIIS (Fig. 1). that fממס
due to the amplificadon of tectonic stress at the borehole. Analysis of the srresses distribution
around a boJehole shows that tIוe main soun:e for breakout SPeUing is the cin:umferendal srress•
c:זee. Breakouts develop if the circumferendal stress is greater then the rock strength. S. as

CJmmn - 2p0 where c:זHMAX and ז:cםUנוh are the maximum and
minimum horizontal ta:toמic saresses and po is the pore תuid pressure. 1be breakouts fOתn מi
the direction of 1וmiמc: זand thus breakout zones lead to the elongation of the borebole
perpendicular to CJUMA:X: וdis elmgatic םנcan be detected and measured by Iogging devices. It is

describe by S

S c:זee = 3c:זHMAX -

also possible to deteתnine the dePdוS ofbreakouts initiation as function ofthe rock Streמgth.

We measured the boreIוole cross-section in four oil WeIlS מi K okIוav field מi depth מiterval of 12.2 km with the Boreho1e Televiewer system. This system maps the reflectivity and reJief of the
borehole WaJl by emitting high frequency שוosd pulses. and nבceiving the pulses reflecred from
thewall.
מI Kokhav wells we found a few cases of clear breakOuts; מI Kokhav 31 breakouts observed at
depth of 1380-14OOm and at depth 1127-1161m and the directiמo of these b'זeakout is l3QO מi
the two מitervaJs. 11וe SIוaPe of the breakouts are fIat bOUOm with mean width of 700• מI Kokhav
28 b'זeakouts direcred B-W observed at depth 161S-I62Om and bזeakout direcred aJmost א-S
wזee observecl at depth 1940-19SOm. The orientatiמo of the breakouts changes within one
borehole and between neaזby boreholes. These ObSerVatiOמS are compitable with the directio מof
the elongation ofboreboles detemוined with four aחn caliper log. Thus. the diזectiמo of ~
vary between N-S 10 B-W•

1be inftequent occecמe שזof fuIly developed breakout zones מi Kokhav fJe1d, indicates that the

rock strength S. is larger tben tIוe circumferendal stress '.c: זaIong the borebole walls. The
1שconfinecl Streמgth of the limeSIםneS and dokכmites מi Kokhav field can be estimates as 80-120
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Climatic t1uctuation in the northernmost Red Sea region during
the Late Quaternary (Last 130,000 years) as inferred from the
marine record
Almogi-Labin, A. 1, Hemleben, Ch. 2 , Meischner, D.3 , Erlenkeuser, H. 4
1. Geological Survey or Israel, Jerusalem
2. Instit. rur Geologie und Paleontologie, Tubingen, Germany
3. Geologisches

Palaontolog. Instit., Gottingen, Germany

4. Reine und Angewandte Physik, Kiel, Germany
A continuous Late Quatemary sedimentary record from two cores taken in the centtal Red Sea
(RIV Meteor, cruise 5/2) has bearing on the subrecent climate of the northemmost Red Sea and

the southem S iתai peninsula. The climate of this region exerts significant control on the structure
of intermediate and deep water throughout the Red Sea. The intemal structure of the water
column may be reconstructed on

a basis of observed numerical variations between

nonmigra1Ory/epipelagic pteropods to migratory/mesopelagic pteropods with the latter
representing the overall degree of aeזation at intermediate water depths. Bottom water conditions
are deduced from the mode of preservation of the aragonitic pteropod shells, the rough
proportion of aragonite 10 calcite, and total organic carbon of the sedimenL
The dominance of epipelagic pteropods, especially if accompanied by good shell preservation
and occasionally by enrichment of the sediment in organic matter suggest sluggish vertical
circulation in the water column. This suggest a humid and mild climate in the northemmost
Red Sea. Dominance of the migra10ry pteropods and poor shell preservation suggest better
aeration of the water column down 10 the sediment-water interface, which may point 10 colder
and drier winters, similar or even more arid than that of the region today.
Stable isotope stages 1-5 (last 130 ky) were established along the core, and on the basis of
pteropoda evidence, calc/arag. ratio and mode of shell preservation the following climatic phases
were recognized (from past to present): Early stage 5 (5e): more arid climate than the present
one. Middle stage 5: similar to present-day arid climate. Late stage 5: more arid than today .
Stage 4 and early stage 3: milder and more humid climate. Middle stage 3: similar to
presenL Late stage 3: milder and more humid climate than today. Stage 2: more arid than
today. 13.0-12.0 ky: transition towards a more humid climate. 12.0-8.5 ky: much more
humid than today, except during the Younger Dryas event (10.4 k ו. 8.5-7.5 ky: transitonal
10wards a more arid climate. 7.5-4.6 ky: similar 10 present climate. 4.6-2.0 ky: more arid
than today. 2.0-0.0: present climatic conditions are established.
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Transform component along divergent boundaries: A three
dimensional analysis of extensional lithospheric breakup
Agnon, A., Eidelman, A., Abelson, M.
Institute of Earth Science, The Hebrew University, Jerusalem
A three dimensional analysis of the strain in extensional regions entai1s that lithospheric rifting is
not necessarilly perpendicuIar to the maximal elongation axis (~ in Fig. 1). We suggest a
three-dimensional theoretical model for the mechanical thinning of the lithosphere prior to
breakup. This model, borrowed from the theory of plasticity, describes necking in thin metal
plates under extension. After the formation of a diffuse neck in a wide region, the deformed
zone narrows to a local neck in which the rift forms (Fig. 1). The rift forms at an angle <p S90")
to the axis of maxima1 extension €H.
The model dictates that in the horizontal components of strain satisfy €H > 0 ~ .t1 וIn that the
model is consistent with the passive rifting notion. According to this paradigm the breakup is a
response to horizontal extensional forces, and oot necessarilly in response to mantle upwelling.
The theoretical model mimics geological and geophysical studies in the divergeמt plate boundary
between Arabia and Africa. Measured microstructures from the margins of the Gulf of Suez and
Nortbern Red-Sea record shortening in the horizontal plane. This Shortening ( l1 <ו0), that took
place in the extensiona1 stage that preceded rifting, supports the suggested model, where it is
required for local necking•
In the Gulf of Aden breakup is complete and new sea-floor has been forming. Kinematic
analysis in this embrionic ocean requires a significant transform componenet parallel to the
spreading axes. This uansform componennt apppears to be a relict of the breakup stage
(Abelson et aI . וthis volume). The transform component provides additional support to the
suggested model (Fig. 1.)
The suggested model displays several advantages in describing breakup:
1) The thinning that precedes breakup focuses to a narrow geographic zone, whilst it affects the
whole thickness of the lithosphere. The lithospheric thinning, including the mantle part with
its 70% of the tota1 thickness, is necessary for the formation of a divergent boundary.
2) The lithosphere rheology is realistic; it includes material wodc-hardening effects. The upper
crust hardens with the decreasing efficiency of faults, due to block rotation and fault
segmentation by conjugate sets. The ductile lower-crust and mantle harden by microscopic
processes of fabric formation (e.g. rotation of glide planes, dislocation concenuation and
tangling)•
3) The regions externa1 to the local neck move as rigid blocks• מI this way the model conforms
plate tectonics. as well as the observation that margina1 Sb'Uctures cease to be active
following the rifting•
4) A quantitative relation is given for the three dimensional strain-rate tensor, the ritוing
directions, and plate uajectories. This a1lows connection between sb'uctura1 data and
kinematic mode1s•
It follows from the three dimensional analysis of rifting, based on various observations and מi
agreement with the suggested theoretical model. that the transform component plays a centra1
role מi the formation of divergent plate boundaries•
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The evolution of divergent plate boundaries from breakup to
maturity: A map view
Abelson, A., Agnon, A., Eidelman, A.
The Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem
Analysis of data by Woodcock (1986, Phi1. Trans. R. Soc. Lond. A. 317, 13-2) shows that מi
most ocean spreading centers, the plate trajecםtries are מiclined to the spreading axes. This
entails a transfonn component along the spreading axes. Qnly 40% of the divergent boundaries
show a small traמsfonn component (that is, smaller than a third of the respective divergence
component). This is surprising, since we expect a convective configuration that minimizes
friction, which would entail right angles between the plate trajecםtry and the spreading axis.
A recent study suggests that a significant ttaמsfonn component is charachteristic of lithosphere
breakup or rifting (Agnon, Eidelman and Abelson, this volume). If so the traמsfonn component
along spreading axes may be a relict of the rifting stage. To asses this hypothesis we need םt
examine the variation of the angle '( 'יFig. 1) with the degree of evolution of the ocean•
The rifting sysזמet between Asia and Africa displays a few stages מi the evolution of divergent
boundaries, and provides a test case for the evaluation of the variation ' 'יwith the degree of
oceanic evolution. The rifting has propagated northward, so the degree of evolution מi the
active divergent boundary increases southward.
The Gulf of 'Aden represents an מitennediate stage between the continental breakup stage (cf.
the Gulf of Suez) and the mabJre oceanic stage (as מi the Indian Ocean). Assuming that the gulf

shores delineate the extinct continental rift trace,we can estimate the angle 'מ 'יi the breakup
stage. The angles between the active ttaמsfonns and the traces of the magnetic anomalies מi the
active spreding axes (Fig. 1b) give the recent angle .' 'יThe laner is מideed is greater than the
angle from the breakup stage.
The angle 'מ 'יi the Indian Ocean spreading center tends םt 90°. This means that the traמsfonn
componeמt is neglible מi this מזatuiing ocean basin.
It emerges from all the analysed data that the angle 'מ 'יicreases with the degree of maturity of
the seatloor. This supports the suggestion that the traמsfonn component מi seefloor spreading
axes is a relict from the continental breakup. Further refmement of the age relation of ,' 'יand
the identification of the mechanism of growth of ,' 'יwill require highly accurate mappמig of
magnetic anomalies.

-1-

Veng~h-, A., Kolodny, Y., Starinsky, A., Chivas ,
A.R., MCCU loch, M.t•
Boron-~ compos!tion of modem biogenic carbonates:
A POteמtial new tracer for palaeoenvironments

113

Vengosh, A., Starinskyz.. A•

The iiוfluence of the Yadcon-laninim aquifer and artificial water
reclנarRe on the chemical composition oI gro1שdwater from the

Coastal Aquifer מi southem Isiael

Vulkan, U., Shiloni נY., Steinitz G., Zafrir, H•

Radon מi rock units מi me Negev, Israei

Weinberger, R., Agnon, A., Ron, H•

Paleomagnetism of Sedom Formation: Tectonics and Stratigraphy

Weinstein-Evron, M. Ilani, S•
Sources of ochre מi the Natuf'נan assemblage ofEl-Wad Cave,
Nahal Me'arot, Mt Carmel

114
115
116

118

Weinstein, Y., Halicz, L., Sneh, A., Lang, B,.
Navon , 0 •

Geochemical and mineral~cal criteria for mapping volcanic units
מi the Avital-Bental area (nOrthem GoIan)

119

Weinstein,Y., Navon,O., Lang,B •

Da1we Basalt (northem GoIan): A ~uct of various degrees of
partial melting and high pressure ffil.ctionation

121

Yechieli . וY., Magaritz, M., Levy, Y., Ronen, D., Carmi, 1•

Timing 01 the evapontic phase in the סead Sea area during the Pliestocene Holocene ttaתsition

Zafrir, H., Kronfeld, J., Mazor נE.

The geochemical cIassification of soumem Sinai waזers

123
124

Salamon, A . וHofstetter, A . וGarfunkel, Z. , Ron, H.
A new seismiClty map of the SinaI Subplate

91

Schlein, N•
Core studies in Israel's oil explorations

92

Schlein, N., Ben-Gai, Y., Buchbinder, B., Shavit, D.
High resolutions seismic survey over the shallow gas field in
AshdOd - Preliminary results

93

Shahar, J .
Three stage folding of the northem Negev foreland monocl מies of
Israel: A different approach

~

Shapira, A.
Reו:rospective anaIysis of current criteria to identify the time of
מicreasing probability of a strong earthquake מi lsiael

95

Shelef, G•
Water quality criteria towards the 21"' century

%

Shertok, E.Z., Fleischer, L .
A sttuctural map of the Top Zohar Formation

~

Shoval, S., Beak, P., Levy, D., Gaft, M., Kirsh, Y,.
Yadin, E .
Reconsttuction of clay minerlas מi ancient pottery from "Land of
Geshorn

9)

Shulman, H., Kashai, E .
Tectoמic review of the southem Dead Sea basin

100

Sneh, A . וBartov, Y., Rosenzaft, M.
Geological Map of Israel, 1:250.000 Scale

102

Sorin, V., Keydar, S.
3 סgeological mooel reconsttuction from seismic line data

103

Starinsky, A•
Na/CI מi spring water (Soreq Formation, Judean Mountains)

104

Steinberg, J., Rabinowitz, N., Fleischer, L•

Deep SeatOO tectoמic sttucture and hypocenter relocation מi the Dead Sea area

105

Stern, RJ., Beyth, M •
Sr- and Nd isotopic constraints on the evolution of the Har Timna
iסeמgus complex, southem Israel

1<>א

Summer, N.S., Ayalon, A. וKolodny, Y•
Stable isotope geochemistry of dikeIInmar sandstone contact
zones, MalChtesh Ramon, Israel

108

Teutsch, N., Ayalon, A., Koloft!1Y, Y•
A1teration processes in basaltlc dike, Maktesh Ramon, Israel

109

Tibor, G., Ben-Avraham, Z., Steckler, M.S., Fligelman, H •

Late T~ subsidence ~ of the southem Levant margin and
its implications to tbe Messinian event

110

Tzur, D., Starinsky, A., Steinitz, G., Kolodny, Y.
K-Ar measurments in tIie Hatturim Formation, Aזad Area

111

Van Houte, M., Eshet, Y., Druckman, Y•
The Triassic outcזo,P in Makhtesh Ramon: A reference section for
Middle East TriassIc palynology: Preliminary results

112

Mayo, M., Karnieli, A., Gitelson, A, Ben-Avrabam, Z •
Multi-tempםra1 )'aתa1sis of sediment וransport מi the soטtheasזem
MeC:Iiten'aDean coast by remote sensing
_!~~~זE, Nativ,

יח
AJ

R•

H~ ca1cuJation of groundwater-f1ow velocity and age מi real
fieId coמditions

71

Menasbe, S.\ Nativi R •
-=~logic mode of the deep aquifers (I'riassic to Cretaceous) north to

71.

Nadler, A., Magaritz, M •
Saliםe water irrigat10D - poteמtial disadvantages to soi1, plant and
groוmdwater

73

Nativ, R •
Groundwater conזamiתation מi the major aquifers of Israel

74

Nativ  וR •
Potential bazards from groנוndwater contamintion מi the Ramat
Hovavarea

75

Nissim , ,. זNativ t R •
A conceסtושl model for ש1grסdwater f10w מi Avdat aquitard, the
Negev diכSeזt

76

Paparo, H•
Tem~ stטdy ofthe archaeologica1 site crusades Fortress Um
~

oo ~~~

n

Pearl, Z., Magaritz, M., Bendel, P•
Magnetic resonance imaging of miscible displacement מi porous media

78

Polisbook, B., Flexer, A•
1be customary s~ for rock mass classification (Q and RMR)
and their meaתing מi cha1k rock mass

?)

Porat, N., Kolodn" Y., Scbwarcz! .~
Tmמוig of meזamOIPhfsm מi the Hatrשim סasin - newevidence
from ESR dating

8z

Robrlicb, V., Wiseman, G., Komornik, A•
Holocene C1ays from NE H8ifa and the ZevuJ1 שPIain

83

Ron, H., Hofstetter, A' וSalamon, A., van Eck, T •
Sttess orientation מi the SOUזnem Dead pu11 apan basin: Geologica1
and seismologica1 evidence

&5

Ronen, D., Magaritz, M •
Hazardous aspects of irrigating with sewage effiuents מi the
replenishment area of phreatic aquifers

כW

Rophe', B., Ronen, D., Berkowitz, B., Magaritz, M •
Deteתnination of groundwater f10w direcbon in fractUred aquitards

ffl

Rotstein, Y . ןBartov, Y•
CompressioJW tectonics across the Dead sea transfonn

88

Rotstein, Y., Trachtman, P., Frieslander, U•
Deep crustal reflections מi the Coastal Plane of lsIael

~

Rybakov, M •
Iזiteractive/Automated csתגtal modelling using multiple data sets and
multiple optimized intuitive/Automated inversion techniques

~

Ginzburg, D•

מO the ideDtifica1ion of the Biblical Odem Soזne

.f7

Golts, S., Rosenthal, E •
The lower Hazeva fonna iוon - a new aquifer מi northem Arava

48

Golts, S., Rosenthal, E•
The Samra Aquifer מi a buried drainage system of the northem Arava

49

Grossowicz, Y•
Drasiוc and ~ thiclcness changes within the Daya and Inmar
Fonnaוions m the Negev

s1

Harlavan, Y., Steinitz, G., Starinsky, A•
Ar-Ar age measurements on clay minera1s frOm the Paleozoic
seciוon m southem Israel

s2

Herut, B., Katz, A., Paul, M., Starinsky, A., Boaretto, E •
.וucl מi rainwater מi Israel

s3

Herut, B., Starinsky, A., Katz, A•
The isoropic composiiוon of stron iוum in Israeli rains

54

Hofstetter, A., Feldman, L., Rotstein, Y•
Gravity and teleseismic constraints on the crustal Sוructטre beneath
a smalllocal seismic netwoזic: מA example from the ML Carmel area.
Israel

5s

Hofstetter נA., Rabinowitz, N•
מO the problems מivolved with Focal Mechanism deteזmination

$

Inbar, M., Tamir, M., Wittenberg, L •
Effects of the 1989 Cannel Forest Fire on mnoff and erosion processes

sl

Kafri, U., Sandler, A•

Tmonian conglomerate מi Ga1i1ee

58

Kempler, D., Garfunkel, Z •

The northeast Mediterraמean - structural elements, plate kinemaiוcs ,

and their C01Telaiוon

ש

Kronfeld, J., Weinberger ןG., Rosenthal, E, Flexer, A•
Salinity processes מi the Beersneva region and westem Negev

61

Laronne, J.B., Yitzchak Y., Reid 1•
Disc~ and water qua1i~ מi flash floods: Immediate
deוiteתninaon of the stage-<lischarge and stage-bedload discharge
curves for Naha1 yatir, Southem Hebron Mountains.

6z

Loewenthal, D., Shtivelman V•
Explicit up and dowm separation ןor wavefield extrapolaiוon

63

Lyakhovsky, V. Ben-Avraham, Z•
Mathemaוical model of the development of Dead Sea Transfonn

~

Marco, S., Ron. וH., Beyth, M., Navon, ג0., Matthews, A•
Paleomagnetism OI the igneous rocks מi Mount . נimna: Tectonic implica1ions

65

Mart, Y•
Cretaceous sוructures along the Levant conוinental margin

68

Mart, נ:!, Belknap, D.F•
Submer~"u. coastal terזaCeS off northem Israel: Evidence for sea
level vanations מi the Eastem Mediteתaמean

(f}

Dan, J•

The danger of clogging the Coastal Aquifer due  וסdense urbanizatioo

Dekel, A.1 Asael, R•

A hiSםזrY 01 data acquisition throטghout Israel and a look  וסthe future

25
~

Dody, A., Shoshani, M.,. Eyal, Y•

A comparisoo between geological maps and processed Lad חsat TM images:
The Ramoo case study

DowgiaUo, J .

The geסthennal potential ofPoland

וZ

28

Eidelman, A., Reches, Z•

Fl3Ctured oebbles- a oew סa1eostress מidicator, with appJication to
SוreSS anafysis מi centtal AraVa, Israel

Eshet, Y•

OזnniC facies

ev81uation

(pa1ynofacies) : Palynologica1 aspects of source rock

Feinstein, S., Eyal, M., Kohn גB•

Mesozoic to receot theתna1 history 01 southem Isזael

Flexer1 A., IIanJ גS., Kronreld, Y., Ginzburg, A,.
Rosenreld, A., Itonicstein, A., Go dberg, M.,
Abaroni, A בArtshteln, P., Kazman, Rו... Nacbmias,
A., Siman."lovt 0., Kasler, D., Ravid, "1., Ron, D,.
Ronen, E., Shlnenberg, N•

29

31
32

A newly discovered dyke מi Makhtesh Qatan•

33

Freislander, U., Rotstein, Y., Sori !!וV•
The subsmface structure מi the wesז.ern Gaוiנ.ee

34

Frumkin, A., Zak , 1•

Holocene evolutioo of the Mount Sedom diapjr based 00 karst evideoce

Frydmao S•

The effect of local soil cooditions 00 earthquakes מi Israel

Gart, M•

Pזactica1 appJications of luminesceoce of minera1s

Galili, E, Nir, Y•

35
36
כן

The AtJit-Yam NeoJithic well, its Palaeogeogrnphic and Eusוatic impJications

»

Ganor J •
Reexaniinatioo of fluid מivolvement מi regiona1 metamopזhism מi
iew oftheCycladic massive (Greece) case study

41

Gardosb, M., Kaurman, A., Yechieli, Y•

A reeva1uatioo of the Jake sedimeot chrooology מi the Dead Sea
Basמi based 00 oew 230TH1U dates

Garty, J.

42

,-

Re-esiabJishmeot of Jichens and other microorganisms 00 c
arbonatic rocks after severe forest fire מi the C8rmel Mountains

44

Gavrieli, 1., Katz, A., Matthews  וA•

The calcite-dolomite-magnesite system m sea water and Dead Sea
brines: מA experimental study

Gioat, H . נOrion, N•

Educatiooa. וgames as a learning tool

45
46

CONTENTS

Abelsoם, A., A.p0ם, A_ וEldeםוl a ם, A•
TIוe evotioםl טof ~ puue boושdaries from bleakup oז
nUעUri1Y: A map view
Apo, םA., Eidelmaם, A., AbeIsoם, M •
.Tiinsfסrmcom-t aIonlg d1diverKeDt boundaries:- A

PAGE
1

duee
diומeמSiOnaI anגiYsrs"of exזeםsioתal litbospheric bזeatUP

3

AlmOli.Labi ם, A., Hemlebe ם, Cb., Meiseb מer, D,.
Erleםkeuser H •
c1imatic o.ucbשעon מi the מorthemmost Red sea ~ ~ the
Late QUaוanarY (Last 130.000 yean) as iמfened ffiJm the marine
rec:ord
.
,

s

Amiel, Y., Recbes, Z •

·lמsilU tecfOמic SIreSSeS מi Westem Israel· Results ofBreakout
aתa1ysis

6

Amiel, Y., Reebes, Z •
Subsurface fiacnues מi Israel: Obstzvatioos WiIh a Boreho1e
Televiewer system

8

Arieb, E •
Refinement of earthquake hazard assessment מi and around Isזael

9

Assael, Y., Yaffe, Yב.. Eve ם, O•
Measurement system of .-.t<ree" Radon מi rocks

1().

Ayalo ם, A~ Lo  םgstaffe, F..I •

Piagenesis 01 the זnmar Foתnation. southem Israel :Sוable
isotope slUdies of CarbOתate mineזals

11

Azmoם, E., Elazar, D •
Computer progrcun searching for envbonments and processes מi
grain-size popilla1ions

12

Bassoם, U., Be ·םAvrabam, Z., Ginzburg, A•
Shal10w reflecti.on profiles with a grשסld penettatועg radar

13

Beytb, M., Peltz, S., Baer, G•
A preliminary study of זhe dike swarms מi Har Tiזnna. southem Israel

14

Braun, D., Roם, H ז... ~arco, S•
Jtmסhsזrati~'y of.~ el AIUnar foתnati.on מi זhe מorthem
Dead sea I( [שA hominid tool bearing strata 1)

16

Brauם, D., Tecbernov, E•
Vi~ beds from cenוra1 Jordan Valley - The souוhem
correIative of Gesher Benot-Ya'akov foתnation

18

Bru םer,  ו'ןRotstein, Y., Kafri, U•
Higb resolUb.on seismic reflecti.on survey across dו.e
Caimel fault zone

19

Cbe זםY., Inbar, Y•
Inteמs1Ve modem agriculture מi ti.mes of waזer shoזtage - The
development of gזeenhOUSe agricullUre using container media

1)

Coben, Z., Kaptsan, V., Flexer, A•
Hydrocarbon Geneזative Basins. Onshore - Offshore Israel

23

~'4>\~ nגו1 לIינאI וI )ן.

~

"~

~

'-~
~

..

.ן.

,...,••,

.

.

'.~

." ·i~·\

S'ologica\ 50 .

fitltlOfiL MEETltlG. 1991

EDITED BY
G. WEINBERGER
DEPARTMENT OF GEOPHYSICS AND
PLANETARY SCIENCES
TEL·A VIV UNIVERSITY

fiKKO
22-25 APRIL

1991

\\'~ 1\ גי1נואולIן ך

~:~

ו::::

4"'"8/

~
~

~<ןן
';.1

''י
i
~\
Geologica\ SO

'

fitltl(lfiL MEETltlG. 1991

&

22-25 APRIL

1991

