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The Morphology of the Continental Terrace of Northern
Israel and Northern Lebanon: Structure and Morphology
Almagor,G.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501

The continental terrace of the southeastern Mediterranean is the product of (1) Nilederived sediment accumulation, whose bulk and rate of deposition decrease along the
Levant continental margin with increasing distance from the Nile mouths, and (2) of the
vertical tectonic uplift of continental Israel and Lebanon versus the subsidence of the
adjacent Levant Platform which intensifies to the north. The continental terrace in the
study area is made of about 1-km-thick Pliocene-Quaternary sediment wedge that
narrows (20-5 km), steepens (average slope: 6-14°) and deepens (1,200-1,500 m) from
south to north. Collapse of the entire seaward-facing portion of the continental slope off
northern Israel and southern Lebanon, caused by halokinetic rotational slumping, has
further accentuated this steep and narrow wedge.
Canyon incision has deeply furrowed the steep continental slope. The canyons trend to
the NW, Wand SW. Nine major canyons were mapped in the study area, and additional
large canyons were detected further north. The canyons are fault-controlled, the faults
being submarine extending offshoots of the Dead Sea-Jordan -Beqa'a Transform that has
controlled the tectonics and structUre of Israel and Lebanon since the Late Miocene.
Although the heads of the canyons lie opposite the mouths of the continental rivers, the
latter, which originate in the high Lebanon Mountain range, flow westward with no
regard to the major fault lines which they cross. Direct seaward flow of water over the
steep seaward slope of the mountain range probably dominates over flows along
diagonal fault lineations across this terrain. The submarine origin of the canyons of the
continental slope (and not fluvial erosion of the emergent continental shelf during the
last Glacial lowered sea-level stand) further supports this conclusion.
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The Glacial Stages in the Red Sea as Inferred from the Marine
Record
Almogi-Labin, A.,t Hemleben, c.,2 Meischner, D.l Erlenkeuser, E.4
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Institut und Museum fur Geologie und Palaontologie, University of Tubingen,
Tubingen, Germany
3.InstitutfurGeologieundPalaontologie,AbteilungSediment-Geologie,Gottingen,
Germany
4. Institut furReine und AngewandteKernphysik;University of Keil, Kiel, Germany
A continuous sedimentary record presenting the last 380,000 years was studied in core
material taken in the central Red Sea by the R/V Meteor cruise 5, leg 2. Four glacialinterglacial cycles were analyzed along the sequence by a multidisciplinary approach
enabling us to recognize proxies of surface, intermediate anddeep water properties. Due
to the marginal nature of the Red Sea, the hydrographic variations are largely regulated
by the interplay between strait dynamics (global sea level fluctuations) and the regional
climate. During the glacial stages the increasing isolation of the Red Sea is driving its
hydrography to an extremity which is reflected by the biota, lithology and the stable
isotope record. A reduced sea-water exchange through the Bab AI Mandab straits result
in a pronounce increase in surface and deep water salinity. The high salinity levels seem
to cause a pronounced decrease in productivity. In addition to that a remarkable
decrease in the abundance and diversity of the main calcareous groups, the planktic
foraminifers and pteropods was found compared to interglacial conditions. The most
extreme glacial conditions during the last 380,000 years occured during the last glacial
maximum (LGM) between 26,000-13,000 years ago when the salinity reached its highest
level throughout the studied period. During the LGM almost all the calcareous taxa were
excluded from the Red Sea except a mono specific pteropod population. Intensive
precipitation of authigenic aragonite took place in the bottom during this period.
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Pedogenic Processes in the Interdunal Area of Nizzana Sand
Dunes During the Quaternary
Amit, R., Harrison, J.B.J.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Calcic and gypsic soils have developed under extremely arid conditions in the interdunal
areas of the NizzaI1a longitudinal dunes. The occurrence of these soils raises two major
points; calcic soils have not previously been described forming under such extreme
climatic conditions, and it is unusual to find both calcic and gypsic soils forming adjacent
to one another. The calcic soils are forming on the sands, and the gypsic soils form on fine
textured playa deposits. The traditionally accepted theories of pedogenesis suggest that
these soils form in different climates with the calcic soils forming in areas of higher
rainfall than the gypsic soils. The aims of this study are to clarify the pedogenic processes
operating in these soils and to attempt to resolve the influence of climate in the
pedogenic processes. It was found that the deposition of calcium carbonate is associated
with microbiological activity around roots and burrows rather than at the maximum
leaching depth in the sands. As a result, calcrete horizons which are found more than 1 m
below the surface of the sands are paleosols and indicate the level of ancient surfaces.
The gypsic soils have formed in the silts and clays of the playas. These fine grain deposits
have a different moisture regime and high values of salinity which results in the
formation of gypsic and salic soils rather than calcic soils. These findings highlight the
fact that the amount of available water and the eolian addition of dust to the soil surface
is not the major factors forming pedogenic features in arid soils.
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Alkaline-Waste-Storage Potential of the Helez Reservoir Rocks
Anlin-Rudberg, N.,t.2 Ayalon, A.,2 Bein, A.,z Sass, E.,t Halicz, L.2
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2. Geological Survey of Israel, 30 MaIkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
The geochemical interactions of alkaline industrial wastes wi th the reservoir rocks of the
Helez Formation, were studied in order to evaluate the suitability of the Helez reservoir
to be an environmentally safe underground storage for alkaline wastes.
Laboratory experiments were conducted in order to trace possible mineralogical and
morphologic~l changes in the reservoir rocks caused by interaction with a solution of
NaOH, and to establish the influence of these interactions on the permeability and
porosity of the reservoir. Sandstones and ankerites from the Helez Formation were
ground and mixed with NaOH. The experiments were carried out for 1-28 days, at room
and reservoir temperatures, 25 °C and 60 °C, respectively. The results indicate that new
minerals were formed at the expense of some of the original ones. Major changes
occurred in ankerite dominated samples. ~ the presence of NaOH, progressive
elimination of ankerite was followed by the 'growth of calcite, brucite, portlandite,
hydrotalcite and pyroaurite. Quartz and clays were only slightly affected.

In order to determine the influence of these reactions on the physical properties of the
reservoir rocks, NaOH-solutions were injected into small core samples. It was found that
in carbonates and ankeritic sandstones with low to moderate primary permeability and
porosity, there is a decrease in the values of these properties, while in ankerite-poor
sandstones the permeability increases significantly. Formation-water, which react with
NaOH to form brucite or portlandite, causea decrease in permeability with no significant
change in porosity.
These experiments confirmed the assumption that the Helez rocks may reduce and
neutralize the high pH of NaOH-solutions but at the same time show that the injection
of alkaline wastes into the reservoir may reduce reservoir characteristics. The growth of
new minerals, as a result of ankerite elimination or reactions with formation-water will
cause a decrease in permeability. Only high permeability zones are suitable for wastes
isolation. The underground migration rate of the wastes will gradually reduce with time
and eventually be blocked. Additional experiments are necessary in order to quantify
the changes in the reservoir properties.
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Intermediate Term Earthquake Prediction in the Dead Sea
Transform
Arieh, E., Steinberg, J.

The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
The possibility of intermediate term earthquake prediction in the Dead Sea transform
region is explored. Analgorithrn proposed by Keilis-Borokand colleagues is implemented,
after a slight change in one of its parameters, in order to adapt it to the regional specific
seismicity. The feasibility of this algorithm for the studied area has already been shown
by retrospective diagnosis of the Time of Increased Probability (TIP) of the occurrence
of two of the three relatively strong earthquakes (M ~ 5) which took place during the
period 1964-1990. It should be emphasized that the TIP duration was only 13% of the
total checked time and that false alarms did not occur at all. Moreover, a similar slight
change in the algorithm parameter facilitated efficient diagnosis of TIPs of strong
earthquakes in two regions with seismicity similar to that studied, namely the Lower
Rhine graben and the North Appalachian area.
The introduction of a slight change in another parameter of this algorithm facilitates the
identification of the TIP of all strong regional earthquakes which occurred during the
last 26 years. This amendment, however, is as yet impractical since it also triggers four
prolong~ false alarms of a total duration of about 5.5 years.
We are currently seeking signs of a TIP of a strong earthquake after any pronounced
variation in the local or regional seismicity. When such a TIP is identified, the possibility
of short term precursors is scrutinized applying available methods of forerunners
analysis. The joint implementation of intermediate and short term prediction approaches
may diminish the number of false alarms and may also reduce the uncertainty of the time
factor in earthquake forecasting.
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Teaching Science Combined with Scientific Research Example from Backward-Erosion Research

~n

Avni, Y.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
Ramon Science Center, Mizpe Ramon

A scientific teaching program, known as 'GEOTOP', is a part of the geological studies
in the high schools in Israel. In this program small groups of students are exposed to a
large number of geolOgical and geomorphological phenomena.
The research pre~nted here focused on the ecological and hydrological implications of
backward erosion which takes place in the majority of the valleys in the Negev
Highlands. The upper parts of the valleys are drained by a wide stream and are
cultivated, where the lower parts are drained by narrow channels that dissect the
valleys. In each valley, a waterfall, 2-3 m high developed between the two segments.
During the research the rate of the backward erosion was estimated using benchmarks
that were placed in several valleys.
One of the results of this research was that the rate of the backward erosion can exceed
several meters per year. A rate of 20 m during one single event was also reported.
The parameters that were checked, such as the change of the biomass and thedistribution
of the plant species, shows very clearly that this process changes the natural conditions
of the Negev toward desertification. This process is not related to recent changes of the
climate, and it may reflect the ongoing geomorphological process that began at the end
of the Pleictocene and is still active in the Negev Highlands today.
Using small groups of students, several different scientific subjects can be examined
simultaneously, and in this way complicated and interdiSciplinary research can be done.
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The Influence of the Plio-Pleistocene Fault System on the
Tectonic and Geomorphological Structure in the Margin of
the Arava Valley
Avni, Y.,t,2,3 Garfunkel, Z. ,t Bartov, Y./ Ginat, H.2
1.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
°3.Ramon Science Center, Mizpe Ramon

In the southern and central Negev, a system of previously unknown four major taults
was identified. The faults (the Halamish, Zihor, Barak and the northern part of the
Milhan fault) are sub parallel, striking N 35°- 40° E. Each fault comprises several enechelon straight segments, each a few kilometers long. The fault plains are almost
vertical. Slickensides are either horizontal or steep (normal faults). In addition, between
the main fault lines, minor faults and connecting segments (like the Hiyyon fault,
striking N-NW) are present. These faults displace by more than 100 m the fluviallacustrine units of the Arava Conglomerate, assumed to be of Late Pliocene to Early
Pleistocene age. In places, these sediments show flexures having the same trends as the
main faults.
The faulting activity is accompanied by a regional eastward tilting that affected a wide
area located between the Negev - Sinai border in the west and the Arava Vally in the east.
The maximum width of this area exceeds 60 km in the Southern part, near the place
where the Paran drainage system crosses the Egyptian border. This area narrows
towards the North - East and joins the Arava Valley, a few km north of Ein Yahav.
The regional uplifting of the Negev during the Pliocene caused an intensive erosive
response that shaped the landscape and created wide valleys in which the Arava
Conglomerate was deposited. The tectonic activity of the faulting and tilting postdates
this stage of landscape evolution and led to incision of a new drainage system that
drained the area directly to the Arava Valley in the east, cutting in some cases the older
valleys at a right angle. This change in the landscape is typical to the whole western
margin of the Arava Rift Valley.

7

. Annual Meeting, 1993

Israel Geological Society

The Mechanics of the Dike Emplacement into Fractured
Basement Rocks, Timna Igneous Complex, Israel
Baer, G.,! Beyth, M.,! Reches, Z.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Dikes commonly form arrays of parallel segments that dilate perpendicular to the least
compressive stress. We present here dikes, in which the orientations of the segments in
a single dike range over 100'. This irregular geometry is interpreted as a result of dike
emplacement into pre-fractured host rock. We examined the detailed relations between
dikes and fractures and the trend and thickness variations along four Late Precambrian
dikes. The dikes intruded the fractured Arabian-Nubian basement in the Timna Igneous
Complex, southern Israel, which is now uplifted at the margins of the Dead Sea rift. The
studied dikes include a dolerite dike with exposed length of 2.3 km and thickness of 1 m
to 30 m, an andesite dike, 0.6 km long and 0.5 m to 3 m thick, an andesite dike, 1 km long
and 3 m to 7 m thick, and an andesite dike, 1.5 km long and 4 m to 8 m thick. The thickness
variations of the dike segments correlate better with their trend variations than with the
position along the dikes. To explain the observed thickness variations, we analyzed. the
dilation of dikes from three different types of initial crack geometry; the dilation is under
unifonninternal pressure, ina unifonnelasticmedium,and underplane-strainconditions.
The initial geometries are: (a) a single linear crack; (b) an array of non-interacting, nonparallel cracks; (c) an array of interconnected, non-parallel cracks. Each of these types
predicts a different pattern of thickness variations along the dike. In Timna, the thickest
dike fits best the predictions for the dilation of an array of interconnected, non-parallel
cracks (type (c», whereas the thinner dikes fit better the predictions for the dilation of
type (b) initial cracks. These differences between thin and thick dikes are interpreted as
different stages of dike dilation. The observed trend-thickness variations are also used
here to infer the directions of the stress axes and the ratio of magmatic pressure to
tectonic shear stresses during the emplacement of the Timna dikes.
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Detailed Characterization of a Fault Termination
Bahat, D.,! Rabinovitch, A,2 Friedman, M.3
1. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
She va 84105
2. Department of Physics, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva 84105
3. Nuclear Research Center Negev, P.O. B. 9001, Beer Sheva
A unique combination of a primary fault, a secondary fault and a set of joints adjacent
and genetically related to these faults from Ramat Hovav, were mechanically analysed.
In this analysis the joint orientation provided the directions of the horizontal principal
stresses which caused the secondary faulting.
We use the Green's Function method of Stekete as developed by Chinnery to determine
the stress field existing at the inception of a secondary fault from the tip of a given
primary fault. The specific geometry of the secondary fault is the basis for this analysis.
Our results show that in general the geometry of the secondary fault is mainly
influenced by the following parameters:
a. The depth of the primary fault;
b. The ratio between the magnitudes of the two horizontal principal stresses;
c. The exact initiation angle of the secondary fault.
On the other hand, the influence of the length of the primary fault, the values of the
elastic constants of the rock and the absolute magnitudes of the horizontal principal
stresses are of lesser importance.
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A Preliminary Investigation of the Soreq Cave Speleothems
as Indicators of Paleoclimate Variations
Bar-MaHhews, M.,t Ayalon, A.,t MaHhews, A.,z Sass, E.2
1.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
This work presents the results of a preliminary study on using the stable isotope
compositions of the Soreq cave speleothems and cave waters as paleoclimatic indicators.
Present-day waters in the cave sampled over a period of eight seasons give an average
018() (SMOW) of - 4.5%0. This value is close to that of the local groundwater, which
averages at - 5 %0. Present-day surface carbonate deposits in the cave have a 0180 (PDB)
of -3.5%0, which is calculated to be in equilibrium with the above waters at present
temperatures. During the extremely rainy winter of 1992, B180 of the cave water dropped
to about-6 %0; a value close to that of the local average precipitation (-7%0). Four months
later, the isotopic composition had recovered to the average value. The fast rate of
recovery demonstrates that the cave system is resilient to strong seasonal fluctuations
in rainfall and that average isotopic composition of cave water will be close to that of the
ground water at that time.
Speleothems associated with ancient high water levels provide direct evidence to higher
influxes of water to the cave. The 01SO of the speleothem deposit at one of these ancient levels
is - 6%0, which is 2.5%0 lower than present day deposits. The lighter isotopic composition
thus may also be indicative of rainy periods bringing water with lower 01SO to the cave.
Stalagmites show constant B180 and variable BI3(: when sampled along individual
laminae. This is illustrated in Fig 1a for three representative laminae of a single
stalagmite. These criteria are considered to indicate that the stalagmites were precipitated
in equilibrium with the parent waters, and therefore are suitable for paleoclimate
studies. Profiles across series of laminae representing time sequences are given in Figs. Ib
and le. Fig Ib is taken from the same stalagmite as in Fig Ia and shows 0180 to vary from
-6 to -4 %0 and BI3(: from -12 to-9%o. These variations may indicate elements of major time
trend. Significant deviations from the trend shown in Fig Ib also occur, as is illustrated in
Fig Ic for a different stalagmite in which olSOdrops toabout-9%o and 013(: increases to-6 %0.
These isotopic excursions should reflect paleoclimatic changes: for example, the lowering
in 01SO could represent either an increase in temperature or a decrease in the 018() of the cave
waters, and the rise in &3(: could represent a change from ~ to C4 vegetation.
Dating, and further isotopic studies of these features will place these phenomena in the
correct time framework and help constrain the paleoclimate record.
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New Observations on the Structure and Evolution of the
Arava Rift Valley
Bartov, y.,t Frieslander, U.,2 Rotstein, Y.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122

Geological studies, including geological mapping, sub-surface stratigraphy based on
water wells data and high resolution seismic reflection survey were gathered recently
in the eastern Arava Valley, between N. Paran and Hazeva area. These studeis revealed
new observations on the structure of this area, and on its geological history.
The well-known sequence of the Hazeva Formation, overlying the A vedat Grou p at the
eastward tilted Arava flexure, attains a thickness of ca. 150 m. East of Nahal Ha'Arava
a 2000 thick sequence is exposed in a series of highly tilted blocks, comprised of
alternating beds of sandstones, shales, conglomerate and marls. this sequence is not
known elsewere in the Negev, excluding the expose Hazeva Formation at the Karkom
Graben and several drillholes in the vicinity of the Dead Sea (e.g. Arava 1). The seismic
reflection survey revealed the wide extention of the thick sequence of the Hazeva
Formation within the Rift Valley, representing a wide sedimentatin basin, which is
presently undefined. This local basin predates the Central Negev-Sinai Shear Zone, and
the initial development of the Dead Sea Rift Transform.
The Dead Sea Transform is presented by a zone of parallel faults. The westernmost fault
of this zone was recently traced east of Nahal Ha' Arava. The cummulative left-lateral
displacement, based on thickness variations of Cretaceous units and their correlations
in water wells in the souternmost part of the studied area, reachs some 60 km. This
estimate does not take into account the amount of displacement on the Eastern border
Fault of the Rift. The latest activity on thse faults postdates the Plio-Pleistocene Arava
Conglomerate.
Several domal structures, in which the Hazeva Fm. and the Arava Conglomerate are
deformed, exist along the major faults, and are typical of areas where the faults change
their general trend. Examples for such structures exist at Gebel e Risha, south of Nahal
Paran, and at Gebel Hufeira, east of En Yahav, both representing local compressional
regimes.
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Feasibility Study of the TDEM Method in Solving Geological
Problems in Israel: Structure of the Central Arava
Bartov, Y.,t Goldman, M.,2 Rabinowitz, B.,z Rabinowitz, M.,z Ronen, A.2
1.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
The aim of this project is to conduct a feasibility study for the TDEM (Time Domain
Electromagnetic Method) in solving geological problems in Israel. This method is tiased
on electromagnetic induction from the surface,in order to inject electrical currents into
the subsurface. These eddy currents generate a magnetic field. The changes with time
of this field, give the change of the electrical resistivity vs. depth, at the point of
measurement. In its initial stage the aim of the survey was to define electrical conductivity
contrasts between rock units in Israel, in order to plan applications for deep probing
electromagnetic methods. Measurements were conducted on outcrops, using a standard
conductivity meter (EM-34). For some of the units rather consistent results were
obtained.Among these were contrasts between rock units exposed in the Arava Rift
Valley. At the second phase we tried to locate these contrasts in the subsurface. IDEM
soundings were carried out close to water drillholes, where the above mentiond units
were defined. Comparision with the borehole data proved the feasibility of the IDEM
method for mapping these units (a typical resistivity section for the rock units exposed
ifl the area is presented in Fig. 1). At the third stage the main aim was to explore the
subsurface structure at the Central Arava Rift Valley. In order to increase the investigation
depth, and to improve the accuracy of the interpretation, several measurements were
made using different transmitter loops.
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Fig. 1. A typical resistivity section in the Arava Rift.
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The Sir-to Ground Penetrating Radar System - Application
Survey
Beck,A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
The Ground Penetrating Radar technique is based on transmission of high frequency
electromagnetic waves (100-1000 MHz) to the subsurface and reception of the reflected
waves. The electromagnetic waves are reflected back from the interfaces between the
layers of differing electrical properties (mostly conductivity and dielectric constant).
The transmission and reception of electromagnetic waves are carried out using an .
antenna which receives and transmits the signals on a time sharing basis. The antenna
is towed along by a man or a vehicle at a speed of 2-20 krnh. The resolution rate of the
radar system is a function of the electrical properties of the subsurface and the frequency
of the antenna (100,500 or 1000 MHz). Primary interpretation is made possible during
field acquisition of data owing to a pseudo cross-section color display. The data are
stored on tape for further processing and interpretation.
The following four case studies are shown:
a) A radar study ofa highway: the thickness and structure of the various layers, i.e. asphalt,
densely packed aggregate, rock (or clay). The survey required a 1000 MHz antenna
with a high resolution of 5 cm and a penetration depth of up to 1.5 meters. The rate
of production was 10-15 krnh.
b)

Void detection in the subsurface:
1. A tunnel at a depth of 7 m, 4 m in height and 5 m wide.
2. A tunnel at a depth of 3.5 m with smaller dimensions, 0.8xO.8 m.
The survey was conducted using a 100 MHz antenna.

c) Stratigraphy: mapping the structure of a layer in the subsurface with dip changes
along the cross-section, probably a paleo-channel.
The survey was carried out using a 100 MHz antenna towed at a speed of 10-15 kmh.
d) The structure of reinforced concrete: the thickness of a concrete wall and the location of
reinforcing bars. It is possible to detect voids in the concrete and to interpret the
subsurface beyond the concrete.
The Ground Penetrating Radar technique can be used in a wide variety of applicatiOns
to help solve complex subsurface detection problems in civil or structural engineering,
environmental preserva tion, or for geotechnical, transportation, military or archaeological
purposes.
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Bedding Slip in the Ramon and Arif-Bator Fault Zones
(N egev, Israel)
Becker, A.
Ramon Science Center, Mizpe Ramon
Small-scale tectonic features reveal widely-distributed bedding-parallel shearing in the
Mesozoic sedimentary cover of the Central Negev. Orientation of the features indicates
the displacement along bedding surfaces in the top-to-the-south direction. Wide spread
and extension of the bedding slip structures in the central Negev suggest the possibility
that continuous detachment surfaces exist within sedimentary cover. These surfaces are
mostly loc~ted at the contact between rocks with high mechanical contrast (e.g. at the
contact between chert and chalk or at the contact between well-bedded and thickbedded limestones). It is possible, that the bedding slip in the sedimentary cover could
evolve as multiple bedding-parallel faults with diverse displacement rates.
Intensity of the bedding slip did not depend on the vicinity of regional-scale pre-existed
faults, such as the Ramon Fault and the Arif-Bator Fault. These faults exerted passive
influence on the peculiarity of younger teGtonic patterns. The Ramon and Arif Bator
faults have uplifted northern flanks and down throw southern ones with southward
bedding inclination of the adjacenttothe fault tilted blocks. The southward bedding slip
over the tectonic steps at ~e fault zones was accompanied by normal faulting and
bedding-parallel faulting above the local extensional zone. The drag folds were localized
in the zone of transition from slopping to horizontal bedding slip, which was characterized
by local compression. Drag folding at the lower bends of the tilted blocks was accompanied
by the small-scale twin normal fault development with reverse to the bedding slip
direction of displacements. Following fault blocks rotation took place in the same topto-the-south direction. A result of this process was an appearance of overturned blocks
aligned along the lower change of dip of the tilted block in the Ramon Fault zones.
The bedding slip structures were found in the sedimentary rocks from Triassic and up
to Eocene. The intensity of bedding slip structures increases eastward, toward the Dead
Sea Transform, and southward, i.e. in the direction of decreasing sedimentary cover
thickness. Probably, the bedding slip and scattered detachment, observed in the region
of Arif-Bator and Ramon Faults are related to large-scale northward crust motion along
the Dead Sea Transform, and represent the shearing of cover sheets in opposite
direction.
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Structure and Tectonics of the Eastern Cyprean Arc
Ben-Avraham, Z., Tibor, G.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
The geometry and nature of the eastern segment of theCyprean Arc are little understood.
Several hypotheses were put forward to explain the tectonic situation here. Newly
collected geophysical data for this region mapped several deep and shallow ~tructural
elements.
The most prominent element is a ridge, the Latakia Ridge, which extends from the Syrian
coast near Latakia southwestward to meet with the Hecateus Ridge, an east-west
trending bathymetric escarpment. The new seismic profiles suggest that these two
elements mark the present plate boundary along the Cyprean Arc.
The Latakia Ridge is a young and still active feature of post Upper Miocene. It was
formed by the southward migration of the plate boundary. The ridge was probably
originated as a large thrust sheet, which later on, when the convergence direction was
changed, become a zone of wrench faulting. The ridge is still forming today and serves
as a dam to the sediments north of it.
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Pleistocene Strata in the Central Plain as it Appears on High
Resolution Seismic Profiling
Ben-Gai, Y.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
The study of the Neogene-Quaternary section in the coastal plain has been extended in
recent years as a result of renewed interest in shallow gas exploration and the operation
problems of the coastal aquifer. The high resolution seismic reflection method is by far
the best for imaging the subsurface geometry at shallow (tens of meters) and mid-range
(hundreds of meters) depths and may also provide some lithological information.
The purpose of this work is to examine the resolving power of tools currently available
for the study of shallow targets in the coastal plain. The area chosen for this study is in
the vicinity of the Palmahim-l deep well, which is transected by previous conventional
and semi high resolution seismic profiles.
The composite log of the Palmahim-l well indicates a single, 4 meter thick clay layer at
a depth of 75 meters within the calcareous sandstone Kurkar group. Base Kurkar is
encountered at a depth of 150 meters. The Yafo Formation underneath is composed of
Nile derived claystone, intercalated with thin layers rich in fossil shells and sand.
Fig. 1 presents a portion of a seismic profile acquired in this study. The main reflectors
are indicated at the right. The depth (from the surface) was obtained from the well logs
and the seismic velocities. This section shows that the main stratigraphic units in the area
can be detected and consequently mapped by the method presented here.
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Paleobathymetry of the Eocene of Israel
Benjamini, C.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva8410S
Broad facies patterns of the Lower and Middle Eocene in Israel, taking into account new
studies in the Negev and Samaria, demonstrate the predominantly pelagic milieu in
which deposition took place. Neritic interludes must be understood within this
framework. With few exceptions, the following are the general characteristics of Eocene
sections in Israel which support this broad interpretation:
1. Pelagic plankton is nearly always present, not only in chalk facies, but in most neritic
facies as well.
2. Smaller benthic foraminiferal populations in the chalks are characteristic of outer
neritic to upper bathyal environments. Even in the environment dominated by larger
benthic forms, inner neritic benthics (miliolids, lituolids) are rare.
3. Nearly all neritic facies interfinger with, or are emplaced within, the pelagic facies.
4. Rounding, sorting, and spar - cemented grainstones are rare. Oolites are absent. Early
diagenetic features characteristic of subaerial vadose and phreatic environments are
lacking, as are caliche and karst features. These features are lacking even in material·
transported downslope.
5. Mass transport and debris flows are characteristic of many Eocene sequences and
have been used to invoke a specialized tectonic regime. Recent studies of modem and
ancient deep-water carbonate environments have shown that these features are
common, indeed characteristic, of many outer neritic environments.
6. In the shallowest neritic facies, generally allochthonous but occasionally in-situ,
calcareous algae, when present, is predominantly rhodophycean as opposed to
chlorophycean, indicating the deeper end of the photic zone. Similarly, larger benthic
faunal assemblages are significantly impoverished relative to characteristic platform
assemblages of the Tethys.
7. Primary or early diagenetic dolomite, algal mat facies, evaporites, and other 'Judea
Group' attributes characterize Arabian platform facies in the Gulf region. Between
this region and the local section, a pelagic chalk facies with subordinate phosphatic
facies, indicating upwelling, is developed. In Egypt, the transition from predominantly
pelagic and outer neritic facies to nearshore, clastic rich sequences, develops over
distances of hundreds of kilometers.
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The Geochemistry of the Doleritic Dyke of the Timna Igenous
Complex
Beyth M.,t Stem R.J.,z Altherr R.,3 Peltz S.l
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Center for Lithospheric Studies, University of Texas at Dallas
3.Institut fur Petrographie und Geochemie, Universitat Karlsruhe
The geochemistry of the doleritic, youngest dyke in the Timna igneous complex was
studied. Its' composition is transitional between alkali basalt and tholeiite,approximately
saturated in silica, with Mg#=40-45 (MG#=l00eMg/(Mg+Fe». It is very rich in Ti, Nb
and Ta; when the geochemical data are plotted on "spider diagram", the patterns show
no depletions in Nb such as is commonly found for other igneous rocks from the Timna
complex and elsewhere in the Arabian-Nubian Shield. The dolerite is strongly LREEenriched but has no Eu-anomaly. Isotopic data (corrected for radiogenic growth)
indicate derivation from depleted mantle (e-Nd=+5.1±0.4 (550 Ma?); 87Sr /86Sr=0.7028),
similar to older rocks of the Arabian-Nubian Shield. These features make it a unique
magmatic phase which terminates the magmatic evolution of the Timna complex. The
Timna dolerite records the transformation of the subcontinental mantle from one
characterized by arc;..like geochemical signature (silica oversaturated, low Ti content
and strongNb depletion) to one that is overwhelmingly intraplate in character (marginally
saturated in silica, high Ti content and no Nb depletion) during the Late Proterozoic.
Dykes of similar setting and composition have also been reported in Sinai.
TI/100
tectonic
Pearce+Cann 73
Island- arc

A,a

Ocean-floor

a

Calc-alkali

a,c

Within-plate

Zr

+: the doleritic dyke (2 samples).
others: the different magmatic rocks of the Timna complex.
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Maximum Altitude of the Lisan Stage Reevaluated
Bowman,D.
Department of Geography, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva 84105
The Lisan Lake, the precursor of the Dead Sea, dates from 50,000 years BP to 14,()OO-12,ooo
yearsBP. Picard (1943),Zak (1967), Neev and Emery (1967), Bowman (1971), Begin (1975) and
Horowitz (1979) refer to the level-ISO m as the maximum altitude of the Lisan stage.
A series of longitudinal and level sedimentary bodies, which encircle the south western
comer of the Lisan deposits in the Hazeva area, have been mentioned by Dan (1981) and
by Yechieli (1987) as shoreline terraces and berms, but were not studied further. These
features are several hundreds of meters to over 1 km long. They are linear and
asymmetric. Their appearance as a system, their longitudinal shape, levelness, smooth
surface, as well as their rounded and sorted pebble-veneer, suggest that they are
abandoned shorelines, probably beach ridges and swash bars. We wish here to focus on
the significance of the maximum altitude of these beach features, which was determined
by projecting the 1:50,000 topographic map onto air photos.
The highest bars in the system, previously .unknown, are located to the west of the Arava
road, up to an altitude of150-160m below·'MSL. They show only a very initial pedogenic
reg stage development and have a very low weight percentage of Fep3 coating the sand.
Electric conductivity of soil samples from these highest bars is EC = 26.88 mmho / cm, all
from soil samples taken at 10-20 cm depth. Conductivity at the highest bars thus falls
exactly in the 10-50 mmho / cm range, typical to the entire Lisan bar sequence and
indicating Holocene alluvial surfaces (Gerson et al., 1985; Dan, 1981).
Based on field evidence and laboratory data, it is concluded that the entire sequence of
raised bars relate to the same lake and is of Lisan age, with the uppermost level
150-160 m below MSL. There is thus no justification for relating the highest bars to a
former (Samra) Lake.
Sediments similar to the upper Lisan section were found at -150 m (Yechieli, 1987) and
point to the same conclusion. Beach ridges of Lake Lisan were also encountered by
Macumber and Head (1991) at about -150 m in Wadi al-Hammeh. It is only natural that
a few high relicts will always be preserved somewhere during the denudation process.
The figure -150 m should replace, from now on, the traditional-l80 m level, quoted so
far in the literature.
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The Quaternary Tectonic Evolution of the Kinnarot Valley
Braun, 0.,1.2 Heimann, A.I
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904

Pliocene to Upper Pleistocene sediments are exposed in the Kinnarot Valley south of the
Sea of Galilee. The age and the rate of tectonic activity can be estimated by examining
the sediment thickness, the geometry of structural elements, and by dating base:Ut units
exposed within the sedimentary sequence.
Limnic sediments of the Erk el Ahamar and Ubeidiya formations were accumulated at
a rate of 1-2 mm/y (several hundred meters), indicating rapid subsidence. These
sediments were then uplifted and tilted as a result of compression. Two flows of the
Yarmouk Basalt uncomformably overlie the sediments and thus indicate the end of the
compressional phase. The flows were dated byK-ArasO.78±O.12Maand 0.68 ±0.24 Ma.
During the Middle and Upper Pleistocene, only 2-10 m of fluvial sediments of the
Naharayim Formation were accumulated, indicating that the area was relatively high
during that period. Up to 25 m of marls of the Lisan Formation accumulated during the
Upper Pleistocene.
The tectonic evolution of the Kinnarot Valley can therefore be divided into four stages:
a. Rapid subsidence during the Upper Pliocene and Lower Pleistocene.
b. Uplifting and tilting during the Middle Pleistocene.
c. Preservation of a raised area during the Middle to Upper Pleistocene.
d. Subsidence of the basin during the Uppermost Pleistocene.
An examination of the geometry of the structural elements in the Kinnarot Valley in the
light of theoretical deformation models, suggest that the eastern side of the valley fits a
model of ductile rock deformation.
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Upper-Oligocene Lowstand Deposits in Israel
Buchbinder, B., Martinotti, G.M.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
Two successive members with contrasting paleoenvironmental signatures are
distinguished in the Oligocene Lakhish Formation in the Lakhish area. The lower
member (15 m) includes: 1. debris flows, with poorly sorted clasts in a matrix of
remoulded chalk. Clasts include Eocene and Oligocene chalks and marlstones and
Oligocene Lepidocyclina packstonesi 2. alternating beds of transported chalk and
marlstone at aberrant anglesi 3. calcarenite turbidites, with a-b or a-b-c combinations of
Bouma divisions. The upper member (10 m) consists of bioclastic limestone sharply
separated from the underlying chalk or mass-flow deposits. It consists of fine-grained
sandy packstone and grainstone with planktic and bethic foraminifera, coarsening
upwards into Operculina-Lepidocyclina grainstones and packstones with coralline
algae and echinoderm debris, representing amalgamated storm deposits (tempestites).
The Lakhish Formation appears to be a lowstand deposit of third order cycle 1.1
(Haq et al. 1987), unconformably overlying either Upper Eocene or lowermost Oligocene
hemipelagic marls and chalks. The lower member is an allochthonous debris of eroded
shelf-edge material carried down slope during the initial, rapid fall of sea level. The
upper member isan autochthonous lowstand carbonate wedge that displays continuous
shallowing.
Northwestward in the Ashdod area, a 300 m Oligocene clastic section was encountered
in boreholes, consisting of debris flows and sandy turbidites featuring Bouma Tb and Tc
di visions. The section contains three hemipelagic marly intervals reflecting three cycles
of lowstand submarine-fan deposition. The micropaleontological resolution of the
sections at Lakhish and Ashdod is not refined enough to date the Oligocene lowstand
at 30 my (as proposed by Haq et aI, 1987, 1988) since theG. opima opima zone (which
characterizes these sections) spans the time range of ca. 28-32 my.
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The Diagenetic History of the Heletz Formation and the Ttming
of Hydrocarbon Accumulation in Heletz-Kokhav Oil Field
Calvo, R.,1,2 Ayalon, A./ Bein, A./ Sass, E.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
A geochemical, thermal, and paleohydrological model of the diagenetic evolution of the
Lower Cretaceous Heletz Formation is presented. In addition to chemistry, mineralogy,
and morphology, the model was based on paragenetic sequence and stable isotope data
of authigenic minerals. A special effort was made to establish the relationships between
hydrocarbon accumulation and mineral precipitation.
The chemical and isotopic composition,. along with the paragenetic sequence of the
carbonate minerals, point to the formation of the siderite from meteoric water at surface
temperatures early in the diagenesis. Calcite appears in various forms which predpitated
in three stages along the diagenetic history. The skeletal calcite was recystallized during
early diagenesis from water with a l 8() of sea water at surface temperatures. During an
advanced stage of diagenesis, calcitic cement developed, mainly in the Kokhav Sands
from the formation water, which had at this time a l 8() SMOW values of up to +2%0, and
at 40°C. Late vein calcite, mainly in the Kokhav Dolomite, was formed from water with
a l 8() values of up to +5%0, and at .60 0C. Ankerite, which is the dominant cement phase
in the Heletz Formation, was formed at an advanced stage of diagenesis, concurrently
with and right after the calcitic cement. The ankerite formed from water withal 8() values
of up to +3%0, and at 50°C at the beginnig of hydrocarbon accumulation.
Other authigenic minerals found in Heletz Formation include quartz, alkali-feldspar,
pyrite, kaolinite and illitic clays. The quartz and the feldspar which are cogenetic formed
early in the diagenetic history. The feldspar formation, according to K/ Ar radiometric
dates, occurred some 90 Ma ago. At a later stages of the diagenesis, after the ankerite
formation, first kaolinite and then some illitic clays were formed. The illite formation,
according to K/ Ar radiometric dates, took place 76 Ma ago.
The radiometric dates, the al3c values of the carbonate minerals, and the paragenetic
sequence between the authigenic minerals and the hydrocarbons, suggest that the
hydrocarbon accumulation in the Heletz Oil Field started during ankerite precipitation,
some 76 Ma ago. With the exception of vein filling, no significant authigenic minerals
precipitation took place since the formation of the illite some 76 Ma ago. It is believed
that mineral precipitation ceased either because the formation water was stagnant and
at chemical equilibrium with the minerals, or because the minerals and grains were
coated by a film of hydro·carbons.
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Fluid-Rock Interactions During the Formation of Metamorphic
Dike-Schists, Elat Igneous Metaorphic Complex
Cohen, B./.2 Matthews, A.,z Bar-Matthews, M./ Ayalon, A.l
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Auid-rock interactions are fundamental processes of geological evolution, potentially
controlling the petrological and geochemical development of many phenomena and
influencing thermal and tectonic histories. This research seeks to determine the nature
of the fluid-rock interactions during the formation of metamorphosed dike schists in the
Elatigneous-metamorphic complex and to characterize the processes of igneous intrusion
and subsequent metamorphism and deformation of the dikes. The fluid-rock interactions
will be analysed by studying oxygen isotope, major and trace element profiles sampled
perpendicular to the contacts between the dike schists and the country rocks enclosing
them. Initial results are based on cross sections between a 4 m wide dike-schist and Elat
granite gneiss.
The major element chemical composition of the dike schist at the sampled locality
changes from a basaltic composition at the margins of the dike into a dacitic one at its
center. The pattern of chemical variation (as for instance shown by variation diagrams)
is compatible with magmatic differentiation during the intrusion of the dikes. The Si02
concentration varies between 51 wt% at the marginsofthe dike to 63 wt% at its center.In
the greenschist-lower amphibolite facies the assemblages which developed as a result
of the metamorphism of these dikes, have different silica content. The change in the silica
content is primarily expressed by a systematic increase in the quartz content from the
margins to the center of the dike. The involvement of water in the metamorphism is
indicated by a comparison of the typical water content of <1 % of basic to intermediate
volcanics with the 2 wt% water content of the metamorphosed dikes.
A depletion in potassium was observed in the granite gneiss close to the contact with the
dike-schist. In contrast the potassium concentration in the dike schist is constant across
the dike-schist and shows no matching increase near the granite gneiss. The preferred
explanation of this phenomena is that fluid flow mainly occurred along the dike schist
and parallel to the contact,but that a small component moved into the granite gneiss
leaching potassium from it.
Our initial results therefore seem to indicate that the geochemical trends are a function
of the initial chemistry of the igneous dikes and various degrees of element mobilization
brought about by fluids.
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Water Flow and Solute Migration Through Unsaturated Chalk
- Avdat Group, Ramat Hovav
Dahan, 0./ Nativ, R.,t Adar, E.2
1.The Seagram Center for Soil and Water Sciences, The Hebrew University of
Jerusalem, Rehovot 76100
2.Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva
84105
Ramat Hovav is located 15 km south of Beer Sheva, on outcrops of the Eocene Avdat
group chalk. Chemical industries and the national site for isolation and treatment of
hazardous waste have been in operation there since 1975. Geological investigations
preceding -the construction of the various industries concluded that the chalk was
adequately impermeable. This conclusion, combined with the arid climate of the area,
led to the assumption that contaminant migration from the surface downwards would
be very slow. Today, 17 years after the site's establishment, high rates of percolation to,
and pollution of, the groundwater have been observed, both next to, and far from the
site. These observations indicate that the Eocene chalk at Ramat Hovav is not the
effective hydrological barrier assumed by: the site's designers. Although the chalk
matrix does have low permeability, rapid ~ater flow and solute migration occur along
the abundant fractures and joints in the chalk. Our study focuses on the flow mechanism
of water and solutes through the unsaturated chalk and into the groundwater. Five dry
boreholes were drilled through the entire vadose zone of the chalk. Rock samples were
continuously collected at constant intervals from the boreholes. Thee rock samples were
used for chemical and isotopic analyses, enabling construction of the following profiles:
(1) a tritium profile, to estimate the rate of water flow through the unsaturated zone, (2)
oxygen-18 and deuterium profiles to estimate the evaporation rate of water at land
surface before percolation, and in the upper part of the vadose zone after infiltration, (3)
profiles of bromide and chloride as tracers for conservative solutes, and (4) profiles of
heavy metals, organic matter and pesticide residues, to monitor the migration of
pollutants specific to the Ramat Hovav industries.
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The Gypsun-Hemihydrate (Soluble Anhydite) Transition
Deutsch, Y.,t Sarig, S.,2 Nathan, Y.1
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Casali Institute, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904

Gypsum, the mineral name of Ca-sulphate dihydrate, is not the only phase in the Casulphate - water system. Two other phases, alpha and beta hemihydrate (commercial
gypsum) are also known; furthermore at least three anhydrite phases occur.
The phase transition gypsum - hemihydrate (soluble anhydrite) was studied by DTA &
TG, XRD,and IR in samples of natural gypsum (selenite and satin spar) as well as in three
synthetic gypsum (chemicals) from Merck, British Drug House (BDH) and Johnson
Matthey Co (JMC). DTA and TG were carried out under both dry and wet atmospheres.
The x-ray diffractograms of all the used samples are very similar and they consist mainly
of the gypsum pattem (JCPD5-ICDD card 33-311). Nevertheless for the JMC and Merck
samples, weak peaks of hemihydrate (soluble anhydrite) phases were identified in the
starting material.
The kinetics of the transition for the samples were found to be very different. The JMC
gypsum was transformed almost entirely to hemihydrate after 10 hours at a temperature
of 50°C (under dry air conditions). The BDH sample showed no change whatsoever
even after 24 hours at this temperature. No direct correlation was found between particle
size, as seen in SEM observations, and thermal reactivity.
All samples were transformed into soluble anhydrite in ten hours (or less) at 90°C; no
clear-cut transition could be observed for the hemihydrate - soluble anhydrite
transformation.
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Mesozoic Plant Kingdom and Plate Tectonics
Dobruskina, I.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
During my work in the Moscow Geological Institute, I studied Triassic floras of Eurasia.

More recent and more ancient floras were investigated by other specialists in the same
Institute, so we received a full picture of development and distribution of fossil floras during
the whole Phanerozoic.
Acomparison between conclusions of palaeobotany and plate tectonics concemingposition
of Mesozoic continents was made by me. Existing palaeomagnetic reconstructions differ
one from another as well as from the picture, received on the base of palaeobotany.
Palaeomagnetic reconstructions of one kind show us either compacted Pangea, or Pangea
with large Tethys ocean, or Pangea with Cathasia more or less separated from her.
Reconstructions of another kind show many isolated plates of different size, which
gradually united into recent continents during the Phanerozoic. In these reconstructions in
the area of recent Eurasia we see, in the Permian, at least five big plates and many small
plates. Three of these big plates joined to become one Siberian plate in the Triassic, but the
West European and Cathasian plates were still isolated from one another as well as from
Siberian plate. During the Jurassic and Cretaceous we do not see any remarkable difference
in this picture.
Palaeobotanical investigations show us that there were four plant kingdoms in the northern
hemisphere in the end of the Palaeozoic with some areas of second and third order: NorthAmerican, Atlantic, Cathasian and Angarian kingdom. Each of them was characterized by
specific flora, which differed very much from the flora of other areas. It is possible to explain
the high isolation of the Late Palaeozoic floras by existence of isolated plates, isolated
continents at that time. This idea corresponds more or less to some reconstructions of Late
Palaeozoic continents.
Isolation of floras of different areas disappeared in the beginning of the Triassic. The floras
of Europe, Middle Asia, China and Indo-China and also of North America became very
similar. A new united Laurasian kingdom originated. Floras of Siberian and EuropeanSinian areas became similar. Differences in them now depend only on climate. Tetrapods of
Europe and Africa as well as tetrapods and insects throughout all Eurasia were also very
similar at this time.
Beginning from the Triassic new boundaries between phytogeographical areas appeared in
meridional direction. They depended on the centers of origination of new plant groups.
These boundaries are seen until the end of the Jurassic, but with time the floras became more
and more similar because of migration and exchange of plants between different sectors. All
these differences in composition of floras in different phytogeographical areas do not show
the isolation of areas as it was in the Palaeozoic.
Distribution of plants in the Mesozoic suggests the existence of united continent Laurasia
from the beginning of the Triassic. Separation of North America from laurasia took place
after Triassic. United Eurasia existed from the Triassic till now.
From this point of view all reconstructions showing isolated plates (similar to Palaeozoic
ones) instead of united Eurasia are doubtful, as well as all reconstructions showing isolation
of Cathasia from other Eurasia. From this point of view the scheme of gradual union of
isolated plates to united Eurasia during the Mesozoic and Cainozoic is also doubtful.
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Isotopic Composition Relationships Between Rainfall and
Runoff in Rocky Basin in an Arid Zone
Dody, A.,t Adar, E.,t Yair, A.,2lssar, A.1
1. Hydrology Unit, Water Resources Research Center, Jacob Blaustien Institute for

Desert Research and Geology Department, Ben-Gurion University of the Negev,
Beer Sheva 84105
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
The isotopic composition of rainfall and runoff has been studied for three winters
(1988-89,1989-90, 1990-91), in a first order basin at the experimental site in the Haluqim
anticline near Sede Boker. Sequential samples of rainfall 1.5-2 mm. and runoff samples
at 5 minute intervals were obtained for each storm. The major objective of this research
is to establish the isotopic pattern associated overland flow in an arid rocky terrain.
The results show that the isotopic composition of the runoff fraction in known time unit,
is not always the same isotopic composition as in the rain fraction at the same unit time.
Two possibilities for explanation are:
(1) Mixing runoff from two sequential showers with a different isotopic composition
i.e., runoff from the second shower is mixed with the stored water in small
depression storage from the first shower (including water in the fissures), to create
an weighted average isotopic composition.
(2) Mixing during the shower, while the isotopic composition of the rainfall changes
during the storm, so that runoff from the edge of the basin is mixed with the flow
from the new rain and therefore the runoff has a different isotopic composition.
Using isotopic tracers in rainfall and runoff relationship improves the understanding of
hydrology and the process of runoff developing on slopes and channels in the first order
arid watershed. Intermediate results of isotopic composition shows that most of the
runoff volume is generated from only 1 mm (or even less) of rainfall with high intensity
and depleted isotopic composition. .
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IndicaHons of Past Environmental Changes at the Kalanit
Waste Disposal Site, Bet Guvrin
Ecker, A., Arkin, Y., Michaeli, L.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
The Kalanit waste disposal site (WDS) is planned to be built in the Nahal Zafnan
drainage basin which is located about 2.3km in a direct line west of the Bet Guvrin Police
Station. The lerigth of the site is 1.9km., and width O.5-1.2km., covering an area of about
2 sq. km. Nahal Zafnan and its short tributaries cut through smectitic and kaolinitic
brown soils which are widespread outside of the site, forming part of a regional plain.
The kaolinitic soils are concentrated in the northwestern corner of the basin and the
smectitic soils cover the rest The Nahal Zafnan basin is surrounded by ridges enclosing
it on all four sides, with the valley breaking through the northwestern ridge. The ridges
are covered by the same soils at the level of the regional plain. The maximum elevation
of the site (+274m.) is found on the southeastern ridge and the lowest elevation (+22Om.)
at the outflow of the valley. The direction of flow is from southeast to northwest forming
a tributary of the larger Nahal Guvrin course which is one of three main courses of the
main Nahal Lakhish drainage basin.
The following surveys were carried out at the site and in its vicinity:
Geological mapping, shallow seismic refraction, boring and geotechnical testing.
The geolOgical section in the basin, from base to top is:
Middle Eocene
Plio-Pleistocene
Pleistocene (?)

Zora Fm., Maresha Mbr.
AhuzamFM.

white soft chalk
conglomerate
soils

The isopach map of soil cover, based on the above surveys, shows a maximum thickness
along the northeastern (14m.) and southwestern (15m.) ridges of the basin and thins out
in a southeastern and northwestern direction on all the bounding ridges.
Indications of environmental changes are seen in the change of soil types and flow
direction.
These changes apparently occurred in the following order:

a. Kaolinitic soils formed from chalk of the Shefela Group were transported from north
to south and accumulated over the Ahuzam Fm., forming a regional plain.
b. Tectonic uplift and subsequent erosion of the kaolinitic soils, a reminent of which is
found in the northwestern comer of the site.
c. Tectonic stability leading to further soil accumulation of smectitic soils arising from
limestone and dolomite of the exposed Judea Group, rebuilding the regional plain.
d. Renewed tectonic uplift with tilting to the north causing changes in the direction of
drainage from the previous north-south direction to the present flow, to the west, and
renewed erosion and incision of the regional plain.
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Paleoflood evidence for a Natural Upper Bound to Flood
Magnitudes: An Example from the Colorado River Basin
Enzel y.,t Ely L. L.,2House P.K.,2 Baker, V.R.2
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2. Department of Geosciences, University of Arizona, Tucson, AZ 85721
The existence of an upper limit to the magnitude of floods is a long-standing hypothesis
in studies seeking regularities in flood hydrology. This hypothesis can be traced to early
studies and stated as "Flood magnitudes always continue to increase as the recurrence
interval increases, but they increase toward a definit limit and not toward infinity"
(R. E. Hor~on). The duration of the conventional record of observation limits any
Significant advances for testing this hypothesis. It was suggested however, that
stabilization of envelope curves with the incremental increase in the duration of
observation hints to the existence of such an upper limit to flood magnitudes. The only
way to further increase the duration of observation is through studying the records of
the large floods of the past. In the last several years, 25 paleoflood studies in the Colorado
River basin extended the duration of observation on the largest floods by hundreds to
thousands of years. Even with such large increase in the observational period, the largest
paleoflood discharges do not exceed the upper bound of maximum peak discharges
delineated by the envelope curve derived from the available gaged and historical
records. This result accords with the hypothesis of an upper limit for flood magnitudes
and suggests that, for the Colorado River basin, the upper limit can be approximated by
present data for large floods. Similar relationships also hold when paleoflood and gaged
data are presented for the subregion of southern Arizona.
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The Development of the Metamorphic Basement of the Sinai
Massif as Revealed by the U-Pb Ages
Eyal,M.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105

Four stages were distinguished in the evolution of the Precambrian magmatism in the
Arabian-Nubian Shield (950-550 Ma), of which the last three are represented in the Sinai
Massif and Elat area. I. Ocean assemblage (-950-850 Ma); II. Island arc stage (-850-650)
Ma} which is represented in Sinai and Elat by metasediments of the Elat Group, the
meatavolcanic and metasedimentary rocks of the Saal and Kid groups, and by
orthometamorphic rocks of various compositions; III. Calc-alkaline stage (-650-580
Ma), represented by volcanic and sedimentary rocks of Feirani Group ranging from
gabbro to granite; IV. Per-alkaline stage (-580-550 Ma), represented by volcanic and
sedimentary rocks of the Elat Group and by granitic plutons.
Single zircon evaporation and U-Pb dating revealed the following tectonomagmatic
events in the island arc stage:
1. First magmatic event-island arcvolcanism± plutonism (-830?-8lOMa). These rocks
were the source for the Elat Schist.
2. Deposition and deformation of Elat Schist (820-800 Ma).
3. Second magmatic event - intrusion of quartz dioritic to granitic plutons and Saal
volcanism (?) (800-720 Ma).
4. Deformation of the second magmatic event plutons (740-710 Ma?).
5. Third magmatic event - intrusion of mafic to granitic plutons, and Kid and Saal (?)
volcanism (650--620 Ma).
6. Deformation during the accretion of the island arcs of the Arabian-Nudian Shield
onto the African continent (620--610 Ma).
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Detection of Near Surface Faults by Employing High
Resolution Seismic Reflection
Feigin, D.,t.2 Ginzburg, A.,t Wachs, D./ Zilberman, E.2
1. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
The goal of the study was to develop a shallow high resolution seismic reflection
method, to locate near-surface faults, which displace young sediments with no surface
expression.
The applicability of this method was tested near trenches made across two faults: a
normal fault which displaced alluvial sequence along the western margins of the
southern Arava Valley (Gerson et al., in prep.), and the Jerico fault, near 'En Hogla
(Gardosh et al. 1990). Seismic profiles were made along the trenches and the results were
compared with the observed faulted sequences.
The next step was to measure profiles across three faults, where previous geological
studies assumed Neogene to Pleistocene activity: The Carmel fault (Kafri, 1970 :Achmon,
1986), Ayyelet HaShahar fault near Tel Hazor (Heimartn, 1990) and the eastern fault of
the Emeq Hula graben, near Kefar Szold (Heimann, 1990).
The survey employed the Common Depth Point (COP) method. The investigation used
a high-performance exploration seismograph (ES-2401) with 12or24 geophones. A number
of profiles showing faults in the young sediments were obtained. The main achievement of
the study is the detailed information obtained from depths up to tens of meters.
It is anticipated to apply this method to detect neotectonic activity along major faults,

where deformed young sedimentary sequences exist.
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The Use of Geophysical Methods for Reconstruction of
Paleorelief and Analysis of Fluvial Sediments in the Region
of Nahal Revivim, Central Negev Area
Feigin, G.,l Ben-Avraham, z.,t Issar, A.2
1.Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2. The Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev,
Beer Sheva 84105
The purpose of the present study is the utilization of geophysical methods in order to
study the subsurface sediments and paleogeography in the Retamim area, northwestern
Negev. Most of the study area is covered by redeposited loess and sand, which forms an
extensive flat plain. A unit of gravels interbedded with sand is quarried along the
channel of Nahal Revivim in th~ southern part of the area. The subsurface extension of
this unit to the northwest is unknown.
The present study includes:
1. recognition of the paleorelief buried under Late Pleistocene sediments in the Central
Negev area bordered by Nahal Revivim and Nahal Atidim.
2. investigation of the buried stratigraphy.
3.. detection of buried gravel lenses ~hich can serve as a local aquifer.
4. comparing of the results of varies geophysical methods which includes seismic
reflection and electrical resistivity: vertical sounding and profiling of Wenner method.
After the field work, a combined analyses of all data has been done to interpret the
paleorelief and paleochannel of the nahals and to create maps of the distribution of
fluvial sediments in the study area.
A correlation between the results of the various geophysical methods, and between the
borehole data was obtained. A model of the shallow (5-25 m) structure of the area was
purposed.
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Migrational Stratification of Hydrocarbons in Yam 1 and Yam 2
Feinstein, S./ Aizenshtat, Z.,2 Miloslavski, 1./ Slager, J./ Gerling, P.,4 Snowdon, V
1. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105
2. Dept. of Organic Chemistry, The Hebrew University of] erusalem, Jerusalem 91904
3.lsramco Inc., Tel Aviv, Israel. Present address: Winters hall Noordzee, B.V., The
Hague, The Netherlands
4. Federal Institute for Geoscience and Natural Resources (BGR), Hannover, Germany
5. The Institute of Sedimentary and Petroleum Geology, Geological Survey of Canada,
Calgary, Alberta, Canada
The Yam 1 and Yam 2 wells drilled in the eastern Mediterranean encountered a sequence
of gas shows in the Cretaceous and Upper Jurassic section and a liquid oil in the
underlying Middle Jurassic.
The gases vary in the hydrocarbon composition with depth from dry to wet gas with
condensates, in the stable carbon and deuterium isotopes, and in the non-hydrocarbon
constituents. The data obtained reveal that despite the differences indicated, all the gas
shows (including the dry gas) are oil associated and thermally derived at a maturity level
between 0.7 to 0.9 %Ro equivalent. Stable carbon and hydrogen isotope data further
suggest an admixture with variable amounts of biogenic gas, mainly methane. The
concentration of the gas shows in the same vertical ~tion and the fact that, despite the
differences indicated, they are all qil-asseciatea suggest a common source, possibly the
underlying oil. In this respeCt, the differences in hydrocarbon composition between the
shows and their systematic distribution in the vertical section are mainly attributed to
molecular partitioning and geochromatographic effects with time and distance via
migration of the gas phase from the parent oil. On the other hand, differences in the maturity
indicated by the stable isotope composition possibly suggest different expulsion times.
Marked differences in the concentration and 013C of the CO2 associated with the various
shows suggest different origins for the CO2 , This implies that the presence of the CO2 is
a local phenomenon not related to the major oil source nor to the biogenic gas.
The oil discovered in the Middle Jurassic section is light and contains relatively large
proportions of low molecular weight fraction. The chemical composition and the stable
carbon and deuterium isotopes reflect, in general, high level of thermal maturity. Some
of the characteristics suggest high maturity within the "liquid window" range (ca. 0.9
%Ro equivalent) whereas others appear to indicate" super" maturation. The present day
temperature of the reservoir is ca. 180°C. The composition of the oil, however, appears
to represent no long term "equilibrium" with such a high temperature, suggesting a
short lived, dynamic state for the studied reservoir. Further, the composition of the oil
encountered reveals the possibility that it represents a migrating or "floating" phase
separated from the bulk oil, whereas the" parent" reservoir had not been yet penetrated.
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Analysis of Macroseismic Observations in Israel
Feldman, L., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
Macroseismic data of earthquakes which were felt in Israel and also recorded
instrumentally were analyzed. The analysis yielded the following empirical relations:
= 0.2 + 1.6ML- 2.5 log r - 0.OO3r

0=0.7

(1)

ML = 2.5 + 0.5 10

0=0.3

(2)

10 = 1.6ML- 3.5

0=0.5

(3)

ML = 0.3 + 2.1 log 6 3

0=0.4

(4)

r2 = R2 + 152

where ML is the local magnitude, I is the seismic intensity (MSK scale), R is the epicentral
distance, 10 is the average seismic intensity in the focal area (R < 20 km) and L\ is the
radius of the area in which intensities of In or more were observed. 0 indicates one
standard deviation.
Using distance earthquakes which were felt in Israel and by correcting seismic intensities
of local earthquakes in accordance with the attenuation function (Eq. 1), an attempt was
made to identify areas in Israel with unusual response. We could not clearly identify a
correlation between sites of enhanced or deamplified intensity and their geological
conditions.
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The Reflection of Geodynamic Process in the Variations of
Radon Concentration in Earth, Before the Earthquake in
Egypt, 12.10.1992
Finkelstein, M., N e'eman, E.
Institute for Environmental Research, Ministry of Environment, Tel Aviv University,
Tel Aviv 69978
Detection and analysis of the average hourly values of radon concentration emanating
from the earth (with the WLM-200 system) and barometric pressure, have been carried
out 5 Km North of Tel Aviv in tunnel of 9 m depth, 2 m height and length of 6m. The
tunnel had been sealed in order to maintain, as much as possible, constant temperature
and humidity levels during day and night. During the period of measurements
("" 2.5 month) it was shown, that short-term monitoring period even for several days,
may detect an unrepresentative peaks or vallies of radon concentration, causing a false
interpretation of resultes. It is dependent on geophysical parameters (atmospheric
pressure, temperature and others)and may give unknown temporary behaviour of Rn
concentration in concretic geological region. It was estabIisted that the magnetic storm
and special geodynamic processes, may be reflected in temporary behaviour of radon
concentration. Fig. 1 is demonstration of radon prediction 5 days before the earthquake
(M = 5.8). It can be ussed as short-term prediction method of seismic activity in region.

Fig. 1. Time series radon concentration and pressure at Tel Aviv station, showing an
elevated value of Rn222 before earthquake of 5.8 on Richter scale in Egypt 12.10.92.
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Lithological Trends in the Western Basin of the Judea Group
Aquifer
Fleischer, L.,1 Wolff, 0.,1 Weinberger, G.2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
2.The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063

The lithology of the Judea Gr. aquifer extending from the Be'er-Sheva area to the
foothills of Mt. Cannel was interpreted using electric log data from 100 representative
oil wells. The data characterize the Judea Gr. rock units comprised of Albian (Yagur
Fm.), Cenomanian (Negba Fm.) and Turonian age (Bina/Daliya Fms.). Based on the
newly interpreted data, a series of isopach, isolith and ratio maps showing the above
mentioned rocks subuni ts have been compiled. The main lithological trends of the Judea
Gr. subunits are presented in the following table:

THICKNESS

YAGUR FORMATION

NEGBA FORMATION

* Truncation westward
mainly in the Ashdod
and Afiq Neogene
channels.
* Major thicknesses in
Sa'ad, Givati,
Caesarea areas.

SOulh o/Tel-Aviv

Soulh o/Tel-Aviv

* A thick belt along
the Be'er ShevaYinnon-Be'er
Ya'aqovaxis.
*Truncation by the
Saqiye Gr. along
the Coastal Plain.
* Decreasing eastward

* Truncation by the
Saqiye Gr. along the
Coastal Plain.

BINA/DALIYA FORMATION

*Thickening from NirimJulie southwestward.

North o/Tel-Aviv
* Conspicuous
thickness in
Caesarea area.
CARBONATE * A thick belt along
ISOUTH
the Hazerim-RevahaPetah Tiqva axis.

MARL+SHALE * Increasing westward
ISOUTH
along the Coastal
Plain.

* A thick belt along
the Haluza-YinnonPetah Tiqva axis.
* Major thickness in
Caesarea area.

SOulh o/Tel-Aviv

SOulh o/Tel-Aviv

* A thick belt along the
Nir'Oz-Be'eri-Hoga axis.
* Absent in the belt
from Betarim to Gadera

* Gradually
decreasing westward.

North o/Tel-Aviv
* Increasing thickness
in Ga'ash area.
SAND
ISOUTH

* Increasing from
Julie-Ziqlag southeastward.

36

* Gradually increasing
eastward.

* Significant decrease
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Ground Water Entrapment and Hydraulic Discontinuities
within a Shallow Artesian System: Hazeva, Israel
Fridman, V.l Gilad, D.,2 Mazor, E.1
1. Department of Environmental Sciences and Energy Research, Weizmann Institute
of Sciences, Rehovot 76100
2. The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
Common hydrological models assume flow of groundwater through confined at:tesian
systems. In addition, aquicludes are commonly defined as bodies of impermeable rocks
that act as hydrological barriers, but slow through flow of groundwater (leakage) is
regarded as a common possibility. A competing model warrants examination (mainly
in continental basins with lenses and interfingering of permeable and impermeable
rocks), where: (a) certain confined artesian systems host paleo-groundwater that is
entrapped, i.e. static, and (b) that groundwater systems may be separated by hydraulic
discontinuities, i.e. highly efficient barriers that completely separate distinct aquifers.
As an example, let us have a look at a simple set of data from a nest of three observation
wells (15 It) located in the Hazeva well field, the northern Arava (see Fig. 1 in the Hebrew
abstract). The following data were obtained at the time of drilling during December 1971:

aquifer

screen, m

Clmg/l

pressure,rn

A

51- 63

270

6.8

B

90 -108

895

6.8

C

131 -192

680

38.0

The wells were drilled into the Hazeva Formation, and the lithology in terms of
permeable rock beds (sandstone) and impermeable rock beds (clay) is marked in the
Figure (see Hebrew text). The following conclusions may be derived:

1. One deals with three distinct pressurized (artesian) aquifers.
2. The three aquifers are separated by hydraulic barriers that are highly efficient
aquicludes and, as will be shown later on, constitute hydraulic discontinuities,
preventing vertical flow (leakage). A and B are marked by significantly different Cl
concentrations, whereas Band C are distinct by drastic differences of their pressures,
as well as the different Cl concentrations.
3. No phreatic aquifer of any significance is reported for these and neighboring wells,
indicating present local recharge is negligible. The terrain in the region is rather flat
and so are the beds of the Rift Valley fill sediments of the type encountered in the
15 I t well nest. Hence, aquifers A, B, and C have no active recharge and the water they
host is trapped paleo-water.
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The previous conclusions lead to the reconstruction by which aquifers A, Band C
constituted each in its turn a local phreatic aquifer that as a result of the Rift subsidence
was (a) covered by clay that sealed it from any further recharge, and (b) burial beneath
the former base of drainage, coupled with sealing by shales prevented further discharge
(this point warrants further studies).
The above conclusions were checked by tritium and C-14 measurements in water
samples obtained in 1992 from aquifer C of well 15/t and aquifer A in the 100 m apart
Hazeva 8 well. Both samples contained no tritium, and in A 58.1 percent modern carbon
(pmc) were found, in contrast to only 1.8 pmc in C. As the hosting aquifers contain
calcitic material, an initial C-14 concentration of 65 pmc is taken as a conservative value
and the age of the water in A is around 1000 years, whereas the age of the water in C is
>30,000 years (the limit of this dating method). Thus, the dating of the waters confirmed the
model of ground waters entrapped in aquifers that were sedimented in a subsiding system.
The artesian pressure is, accordingly, not the result of a water head in a phreatic aquifer
connected to a confined aquifer. The pressure is rather a result of partial lithological
compaction, a process that probably was instrumental also in turning the original clay
deposits into shale beds forming the hydraulic discontinuities (the highly pressurized
water of C did not leak into the overlying aquifers during the over 30,000 years of its
existence, neither was a leakage caused during 20 years of intensive exploitation of
aquifer A in the Hazeva 8 well).
More examples are discussed in the poster.
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Fig.I. Sections of the discussed wells ( § - shale,
sandstones, ~~~~, - hydraulic discontinuities).
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Mapping of Seismic Units in the Plio-Pleistocene Sedimentary
Fill of the Southern Dead Sea Basin
Gardosh, M.,t Grossowich, Y.2
1. The Israel National Oil Company, P .O.B. 50199, Tel Aviv 65100
2. Consultant Geophysicist, P.O.B. 288, Mevatheret Zion

About 90 multi-channel reflection lines were checked and interpreted at the Southern Dead

Sea basin, from the Ein Gedi area in the north to the Hazeva area in the south. The purpose
of this work was to map regional seismic horizons in the young sedimentery fill of the basin
in order to delineate possible hydrocarbon traps and to study its tectonic development.
The young sedimentary fill of the basin appears in most of the sections as a series of
continuous, straight and parallel reflectors. Eight seismic units were identified on OS3621, the main strike line at the basin's center, separated by seven strong and continuous
reflectors, PHI to PH7. Successful loop-tying of these reflectors to the various dip lines
confirmed the regional distribution of the units.
The series was found to overlay either the seismically amorphous salt beds of the Sedom
Formation or the Hazeva Formation which has somewhat wavy and less continuous
character.
Several conclusions can be drawn from the mapping of the seismic units:
- The deep central part of the basin is about 40 km long and extends from south of the
Lynch straits, through the Boqeq and Sedom area to the northern Arava. In these
areas, the entire seismic series is identified down to 3-3.5 seconds (5-6 km).
- At the shallow marginal parts of the basin: the Massada plain, the Lynch strait area
and the Ami'az plain, only the younger seismic units appear (PHI to PHS) down to
2-2.5 seconds (2-3 km). Hence, in these areas, the young subsidence commenced later
than in the central parts.
- The strongest deformation of the young fill takes place on the Amazyahu fault system
which is comprised of several Lystric faults extending from Neot Hakikar north west
to Mount Sedom and southern Ami'az plain. The maximal northward lateral
displacement of the fill units is about Bkm. It is related to halokinesis and is taking
place either on top of or within the salt beds of the Sedom Formation.
- Salt movement in the Ami' az plain eastward towards the Mount Sedom area may be
inferred by the appearence of lystric faults and shallow synclines in the young fill.
- Negative flower structure which was identified on several lines in the Lynch strait
area, is associated with the major western strike-slip fault of the basin.
- The continous and parallel nature of the mapped horizons, and the lack of prominent
erosiveun~nformitiesindicatea similar and relatively stable depositional enviroment
throughout the Plio-Pleistocene.
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The Geological History of Israel-· An Overview
Garfunkel, z.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904

The known geologic history of Israel spans some 800 Ma. Three main stages, each with
its specific tectonic setting, can be distinguished.
a} The Pan African orogenic stage, in which the basement was shaped by amalgamation of
several magmatic arcs. The earliest rock complex originated as a local sedimentary basin
that was invaded by several plutons. These rocks were pervasively deformed and
metamorphosed in high greenschist to middle amphibolite facies (hi-Tflow P regime).
The crustwas consolidated following a phase of extensive caic-alkalinegranite plutonism
(ca 600 Ma). This was followed by much erosion (~10 km), limited magmatism (often
alkaline) which included extensive diking, formation of molasse basins and faulting.
b} Theplatjormal (intra-plate) stage, from the Early Cambrian to the mid-Cenozoic, during
which Israel was a part of a generally stable platform. The transition to this regime
was marked by regional peneplanation. Most of the time the area was affected only
by long-wavelength vertical oscillations, but a few events of volcanism and rifting
also took place. A platformal cover of mature sediments formed in the region in
several depositional phases that were separated by periods of important erosion.
During most of the Paleozoic Israel was situated somewhat inland of the northern
margin of Gondwanaland. Sedimentation was mostly clastic. Locally a few km thick
sections were removed during mid-Paleozoic and (early?) Permian erosion phases. It
was only following the latter phase that subsidence towards the Mediterranean
continental margin became dominant. This margin and the adjacent Levant Basin
were apparently shaped by rifting phases related to formation of Neo-Tethys in the
Permian (?), mid to late-Triassic and Liassic, which were accompanied by igneous
activity. It was since the Permian that most of the sedimentary cover of Israel formed,
its thickness reaching more than 6 kmat the continental margin. A characteristlc facies
zonation - from marine carbonates through marine mixed clastic-carbonatic beds to
continental clastics - shifted back and forth in response to osdllations of the shoreline.
This history was punctuated by an Early Cretaceous hot spot (magmatism, uplifting, ca.
1 km erosion) - a weak echo of the fragmentation of Gondwanaland, and by Late
Cretaceous-Early Cenozoic compressional deformation (Syrian arc: folds, reverse and
lateral faults) which echoed plate convergence in the adjacent Alpine Orogenic zone.
c} Cenozoic continental breakup stage, beginning in mid-Cenozoic times, during which
Arabia broke away from Africa leaving the Sinai sub-plate in between. In Israel this
produced a new plate boundary - the Dead sea transform - on which a left lateral
slip of ca. 105 km took place since early or middle Miocene times. Slightly oblique
opening produced along it deep rhomb-shaped depressions alternating with structurai
saddles. the transform shoulders were deformed to varying degrees. This was
accompanied by regional uplifting and igneous activity. Locally magmatism was
directly related to the transform. Concurrently the contiriental margin was affected
by the Messinian event and by subsequent sedimentation.
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534S and High Ammonia Contents in the Rift Valley Springs
- Indicators for Sulfate Reduction and Decomposition of
Organic Matter
Gavrieli, I., Bein, A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
034$ of sulfate and ~S in the hydrothermal springs of the Dead Sea Rift was determined.
Sulfate was found to be in the range of o34$CDM = 9.6--38.2%0 while ~S varies between-

23%0 to +7.8%0. The isotopic fractionation, a =1.025-1.035, is similar to that expected
from microbial sulfate reduction. High ammonia concentrations of up to several tens of
ppm were measured in all springs, attesting to the reducing conditions at depth. It is
proposed that the ammonia is liberated from organic matter during bacterial reduction
of sulfate, following the reaction:

The reaction might also represent thermochemical reduction of sulfate. However, this
is less plaUSible since all laboratory experiments have yielded much lower sulfur
isotopic fractionation than the measured values and field studies proposing such
models found almost no fractionation.
034$ of sulfate in Chamei Ein-Cedi, Chamei Mazor and Ein Kedem are within the range
of 19.3-19.5%0, close to marine composition. The composition in a shallow bore hole,
close to Nachal Bokek, is significantly heavier (38.2%0), while in Chamei Zohar it is
Significantly lighter (9.6%0). It is proposed that except for Chamei-Zohar, the sulfate in
the springs are remanents from sea water and/or are derived from dissolution of
gypsum or anhydrite from the Sedom Formation. The heavy sulfur in the bore hole is
due to a partially closed system where Rayleigh distillation occurs.

The low 034$ in sulfate in Chamei Zohar may originate by: 1) Oxidation at depth, prior
to reduction, of light H2S liberated during maturation of organic matter under oxygendeficient conditions. 2) Mixing of the hydrothermal solutions which have a marine 034$
composition and groundwater with lower 034$ values (<10 %0). 3) Dissolution of gypsum
or anhydrite with light sulfur from the Lisan Formation (-7.7 to -19.5%0).
The 0345 of the sulfate in the Dead Sea is about 14%o,and isdue to mixing between heavy
sulfate in the hydrothermal springs and light sulfate in meteoric water around the lake.
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New Elements in the Tectonic Configuration of the Judea
Group from the Northern Negev to the Carmel (YarkonTaninim Aquifer)
Gelberman, E.l Fleischer, L.,l Wolff, O.l Weinberger, G.2
1.The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
2. The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
The mapping of the Top Judea Group and Top Telamim Formation (LC3 marker) was
carried out during 1991-1992 and was based on seismic and geological data (5,000 km
of updated seismic lines, 1,000 oil, water and structural boreholes and surface mapping).
The maps depict structural configurations generated ina compressional regime, anticlines
of high and low amplitudes accompanied by longitudinal and tranverse faulting and the
accentuated truncation of the Iudea Group· along the Coastal Plain. The main new
elements presented in this study are as follows:
1. In the area of Bik'at Arad-Be' er Sheva several narrow, elongated asymmetrical folds
accompanied by reverse faults or flexures and an east-west oriented pattern similar
to the aeromagnetic trend were discerned. The eastern faults of this setting are
probably a continuation of the Qeren-Rogem reverse fault and the western faults a
continuation of the Hebron flexure.

2: The Gat-Galon area

displays a pattern of low relief structures bordered by
subrectangular normal faults.

3. Along the Hebron flexure a reverse fault was deduced based on deep reflections.
4. The reverse fault east of the Helez anticlinal trend continues northward to Gan Yavne
and Palmahim.
5. The normal fault east of Nirim-Revaha continues to Sha'ar Ha'gay.
6. In the EmekAyyalonarea,a pronounced elongated narrow graben was distinguished
between the Hulda and Kefar Uriya struhv'es.
7. In the Tel Aviv area, two Neogene faults, N-S (Be~er Ya'aqov-Kefar Hayarok) and
E-W (Bat Yam-Rishon Letzion) oriented, apparently border the embayment of
Neogene volcanics.
8. The Caesarea and Carmel structures are separated by an E-W oriented Neogene
graben, bordered by the Binyamina fault in the north. The vertical displacement of
this fault is 500-700 m near the coast and decreases eastward.
9. The truncation of top Judea Group by the Saqiye Group and the LC3 marker by the
Talme Yafe Formation were delineated.
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The Computerized Geological Mapping Project - Maps at
Final Preparation Stages
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
The following maps were submitted for publication within the framework of the
mapping program of the Geological Survey; they are presented in 17 posters. All maps
were computer edited and processed by M. Rosensaft and A. Sneh with the technical
assistance of A. Arazy, M. Weiss and R. Madmon.
1-Sneh, Bartov, Rosensaft - Geol. Map of Israel 1:200000
2-Sneh, Rosensaft - Geol. Map of the Coastal Plain 1:100000
3-Levi tte - Zefa t 1:50000
4-Michelson, Mor, D. - Gamla 1:50000
5-Sneh, Sass, Bein, Arad, Levitte, Rosensaft- Hadera 1:50000
6-Hatzor - Bet She/an 1:50000
7-Cook - Shekhem 1:50000
8-Hildenbrandt - Kefar Saba 1:50000
9-Shachnai - Ramalla 1:50000
lO-Mor, U. - Mizpe Shalem 1:50000
ll-Zilberrnan - Rehovot BaNegev - Holot Agur 1:500000
12-Roded - Dimona 1:500000
13-Hirsch - Makhtesh Qatan 1:500000
14-Yeheili, Elron, Sneh - Hazeva 1:500000
15-Avni - Har Loz 1:500000
16-Ginat - Yotveta 1:500000
17-Beyth, Segev, Bartov - Be'er Ora 1:500000

43

Annual Meeting, 1993

Israel Geological Society

Gold Exploitation in Southern Israel- Early Islamic Period
Gilat, A.,t Shnav, M.,t Bogoclt, R.,t Halicz, L.,t Avner, U.l Nahlieli, D.2
1.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Israel Antiquities Authority, Jerusalem 91004
The "Wadi Tawahin" ("Millstone Wadi", in Arabic) archaeological site in the Nahal
Roded area near Elat is characterized by the presence of some thirty millstones. They are
unique for the region in their relatively farge size (up to 80 cm diameter), shape and
composition (quartz-diorite). The site was first noted by Frank in 1934, who suggested
that the millstones were used for crushing "schwerspar" (=barite), and has recently been
partially excavated.
A geochemical survey (ephemeral stream sediments) of the Precambrian terrain in
southern Israel led to the discovery of a gold anomaly in the Nahal Roded area. The
archaeological site occurs within the area of this anomaly. For the present study,
sediments in and around the site were systematically sampled and analyzed.
The comminuted product of the millstones is a powdery material consisting mainly of
quartz, and containing up to 20 ppm (g/t) gold. It appears that the gold was mined
within proximity to the site, and that the ore contained microscopic gold. This is the first
indication of gold operations in the ancient or modem Levant and it sheds new light on
the importance of the Elat area during the Early Islamic period.
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Pliocene Continental and Lake Deposits Along Nahal Zihor
Ginat, H., Avni, Y.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501

In the southern Negev, along the drainage basins of the streams Paran, Zihor and
Hiyyon is a wide area covered by continental deposits - conglomerates, sandstones,
clay and limestones.
In the area between Hiyyon plains and Halamish mountain, exist exposures of
conglomerate that contain allochtones pebbles - magmatic pebbles, iron sand stones,
quarzite pebbles, rounded chert pebbles (import chert) limestone and chert pebbles
form Judea and Mount Scopus groups. The exposures are ina strip whose width is 3 km.
and length is 10 km. The lithological composition of the pebbles, the clast-imbrication
and the spreading out of the exposures evidence transport in a wide stream which
brought pebbles form the east side of the Arava valley through the " Arava back" to the
southern Negev.
The western exposures of this conglomerate exist along Zihor cliffs. Hundreds of meters
to the west, in Nahal Zihor, are red and green clay with three layers of limestone
exposed. These layers, each one meter thick, represent the center of a Pliocene lake.
Along the area between the cliffs and NahalZihor, the "margins facies" are exposed. The
lake deposits exist in an area of 20 sq. km. - west to Ovil cliffs and north to Zhiha Valley.
The maximal width of the lake deposits section that is exposed is 10 m. In the limestone,
are ostracods and megafauna of brackish water, ("Bulimus Hawaderina" and
"Planorbidae"). This kind of fauna live today in Lake Kinneret and are known from
Pliocene exposures in Syria and Ubedia. The upper part of the clay layers are rich with
salts; on the other hand, the lower part of the limestone deposits arevery rich with lake fauna.
The spreading out of the lake deposits and their characters show evidence of a lake that
existed in the Southern Negev . Water from the southeast part of the Negev and probably
water from the east side of the Arava valley flowed into this lake.
The character of the section in the center of the lake represents changes in the water
salinity which may have been caused by changes in the flow regime. The hollow, which
contains the lake, was created by tectonic activity in the margins of Zenifim mountain.
Inclination of the clay and conglomerates layers in the margins of the lake, and faults in
the limestone layers represent young tectonic activity along the "Zihor-Barak" structural
line after the deposition of Arava conglomerate.
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Teaching Geology in High School
Ginat, H.,t Orion, N.2
1.Ma'ale Shaharoot High School
2. The Science Teaching Department, Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100
Since 1991, pupils in Ma'ale Shaharoot high school have studied Geology. The program
includes:

In the eleventh class: The rock cycle and earth materials (rocks, minerals and soils).
In the twelfth class: Plate tectonics and the geology of Israel.
The program is based on certain main principles:
1) Development of sceintific thinking.
2) Study with direct experience (including 12 days in the field).
3) Transition from perceptible (earth material) to concepts.
4) Transition from the surrounding environment (Elat area) to the outlying environment
(the whole country).
5) Transition from the micro (formation environments) to the macro (plate tectonics).
6) Active study (Geotop,individual work on field problems).
7) Supplementary study in class, laboratory and field.
8) Usage of Mathematics, Physics and Chemistry basics.
9) Usage of varied various teaching methods in class: video films, slides, Geogames, etc.
The final examinations include: field exam, theoretical examination and field camps
reports.
During the past two years the students have studied very seriously. They enjoy learning,
especially in the field. The feed back from their perents and from the school management
teach about the high contribution of learning to the development of the scientific
thinking, and the independent study ability of the pupils.
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] ericho and En-Gedi Oases in] ewish Traditional and Ancient
Literature
Ginzburg, D.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501

Thelandscape,climate,andhydrologyas well as thenaturalandcultivated vegetationoftheplain
of Jericho and Ein-Gedi are mentioned in the Bible (Genesis 13:10, 14:7; Deuteronomy, 34:3;
Solomon's Song, 1:14; 2-Cl1ronides, 2(}2) Mishnah (Menachot, 10:8; Tamid, 3:8) B. Talmud
(Sabbath.26a, Ta'anit,27a)Tosephta (Tos. Berakhoth.4:12;Tos.Sota, 13:3) and variousM~drashirn
(Midrash Rabbah: Genesis, 99:4; Numbers, 15:2; Sifrei-Behalotcha). There are also references in
ancient history books (Josephus Flavius-''The Warsofthe Jews",4:7:2;4:8:3) andentnature books
(Strabo-"BookofGeography;Pliny-"HistoryofNature") and in travel books to the ''Holy land"
(Burkhardt, 1283; The Priest Faber, 1484 and Joseph Swars, 1840).
The region known as "The Plain of Jordan" is described as "well watered everywhere ... even
as the garden of the Lord: like the land ofEgypt, as you come to Zoar" (Genesis, 13:10). Many
springs are found in the Jericho area such as the Elisha Spring, known as a spring of health
(2,Kings, 2:19-22) and in the EnGedi area such as: EnGedi,DavidandNahal Arugotsprings .
Abundant fresh water, hot summers and temperate winters provide favourable agricultural
conditions for the growth of vegetables and fruits. Other plants were the source of herbs and
incense such as Saffron, Cinnamon, as well as Persimmon and Balsam trees for incense. The
extensive growth of these plants is known from Chalcolithic times at En Gedi and Neolithic
times at Jericho; up to Modem times.
In ancient times Jericho -"The city of palm trees" and En Gedi - "Hazezon - Tamar" were a
source "honey" from extensive date plantation. The name Jericho was originally thought to
refer to "Jerach" which was the name given to people who in those times prayed to the moon.
Later the name was changed to Jericho as is today, referring to the perfume of the Persimmon
tree which was abundant in the area.

Jericho is located at a junction between the Judean Mountains in the west and Jordan River
crossings to the east. Because of the dari ty of the air around Jericho, people living there could
hear the sounds of the High Priest and take in the odours of incense even though Jerusalem
is about 25km away.
In Medieval times sugar was produced from cane grown in Jericho.
The Hasmonaim Kings built their winter palaces in Jericho. The most famous and beautiful
of these was Harod's Palace. Evidence of abundant water was seen in the many swimming
and ritual pools. Many of the Priests attending the Temple in Jerusalem lived in Jericho.
During the time of the Mishna, Jericho was the home of many of the sages.
En Gedi, similar to Jericho, was famous for its dates, Persimmon and its spices and herbs.
Archaeological finds in the area such as various containers for perfumes are evidence of an
extensive perfume industry.
En Gedi was a food trading center between the east coast of the Dead Sea and Bar Kochab's
camps in the west.
The future of the En Gedi area is given as prophesized by the prophet Ezekiel (47:10). Part
of this prophesy can be seen in the extensive fields, orchards and fish ponds in the
settlements of the area.
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Gravity and Magnetic Fields in the Makhtesh Ramon Area
Goldshmidt, V.,! Rybakov, M.,t Itamar, A./ Segev, A.,2Vulkan, U.3
1.The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, Holon 58122
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
3.Soreq Nuclear Research Center, Yavne
The aimof this study was to compile a gelogical model from geophysical data on various
scales(Ginzburgetal.,1957;Klangetal.,1983;Domzalski,1967;Vulkan,1988;Gvirtzman,
1991). Physical properties (density and magnetic susceptibility) of the rocks from
outcrops and wells were measured.
A preliminary analysis of the geological and geophysical data showed that the various
qualities, precision, scale, number of stations, density and regularity of the various
sources could not be deduced. However, it is possible to make a preliminary interpretation
using computer processing and interpretation methods using (SURFER, GRAFER,
NeSS, STAT, PGD) to compile maps, graphs etc. Four geological cross-sections,
perpendicular to the Ramon fault, along the geophysical profiles, together with
petrodensity and petromagnetic measurements constitute the base for the quantitative
analysis. The gravity and magnetic interpretation and modelling were carried out by
using OST, ISMS, and RAZREZ systems.
This preliminary quantitative analysis in the Makhtesh Ramon showed a greater
distribution, at depth, of quartz-syenite.
The results show that quartz-syenite have low magnetic suspectability and low gravity.
It cropped out in the northern part of the Ramon fault, and the geophysical model
suggests its presence to a depth of about 500 m below the surface south to the Ramon
fault. Preliminary detailed gravimetric measurements and quantitative geophysical
analysis showed also the exact appearance of a good correlation of relatively high
gravity with the distribution of an ore vein in the Gavnunim Valley.
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Problems of Water Resources in Israel
Goldstein, V., Krasilshchikov, L.
United Projects Service Ltd., P.O.B. 985, Beer Sheva 84106
The work is dedicated to studying new problems concerning the water resources in Israel.
A series of steps for accumulation, recovery and utilization of water resources is proposed
taking into consideration protection from pollutants and the exhaustion of resources.
One of the problems concerning this work is the drawing up the large-scale
hydrogeological maps of Israel. This would allow the estimation of the ground water
resources of the certain hydrogeological basins, and to work out the measures for the
reconstruction of ground water output in regions where processes of pollution and
exhaustion are observed.
Lake Kineret is an additional important source of water. In years when there is a high
water level a sufficient amount is released to Dead Sea by way of the Jordan river. This
project proposes to collect and store water in aquifers by means of installing small
constructions on rivers (nahalim) flowing down the the Jordan river.
Another project considers the collection and accumulation of rain water in valleys and
utilizing it for aquifers recharge.
The possibility of exporting water to neighboring countries situated along the Jordan
river is also under consideration. For this, it is suggested to build special constructions
on the rivers (nahalim) flowing down the Jordan.river.
The problems of increasing water resources in Coastal and Mountain aquifers, and also
problems of ground water output from the Mediterranean shelf are under discussion.

In the work two aspects of the problem of protection of natural water resources are to
be considered. The first aspect is the consideration of water storage (protection from
exhaustion), and the second is protection from contamination. For each of these aspects
several projects are to be devoted, one is connected with the development of the system
of water saving by means of decreasing evaporation in basins and reservoirs and the
others are connected with technologies and systems of rational water use in industry,
progressive methods in irrigation etc.
This work also considers the project of protecting small river valleys from sewage
dropping, enhancing of well construction, protection of aquifers from sea water intrusion.
Three projects are devoted to studying surface water as a cause for ecological changes,
and three projects are devoted to studying ground water as a cause for ecological changes.
Permanent monitoring of environmental changes should be carried out in order to
observe and estimate the character and depth of human interface and to fulfill the steps
which have been proposed in this work.
Carrying out the projects proposed will increase the amount of utilization of water
resources· for 25-30% without quality damage.
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Hydrogeology of Ormesa 1, 2, IE, IH, Geothermal Projects,
East Mesa, California, U.S.A.
Greitzer, Y.
Consulting Geologist, Ormat Turbins Ltd, Yavne
Ormesa l,2,lE,lH, Geothermal Power Plants were constructed by Onnat Energy
System Inc., for production of electrical power of 30MW, 20MW, 10MW, 10MW,
respectively. Each of the projects comprising few Ormat Energy Converter (OEC)
modular units, each having a capacity of 1.2MW.
The depth of the geothermal reservoirs within those projects is ranging from about 4500
ft to few 9000 ft, and each of them contains few production wells and few injection wells.
Also, the projects contain few shallow ground water wells penetrating to a depth of 7501200 ft which serve as make-up water for cooling the OEC units.
All of the projects are located within Imperial Valley, East Mesa, which is a part of the
Salton Trough. The Tertiary and Quaternary sediments that fill the Trough include
predominatly unconsolidated sand, silt and clay, having an estimated thickness of
20,000 ft. The Golf of California and the Salton Trough developed in the late Cenozoic
time by a combination of strike slip displacement and dip-slip movement, and the East
Mesa geothermal field is the expression of a plate tectonic spreading center.
The capacity of the geothermal production water wells which are pumped into the
power plants is ranging mainly from 700-2000 gpm (170-500 cu.m/h) per well, having
water temperature of 280-340 OF (138-170 0c) and water salinity ranging mainly
between 1700-6500 ppm Total Dissolved Solids.
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Ar-Ar dating of Anorthite and Sanidine Fels from Hatrurim
Fm. in Arad: Age Spectra and Their Interpretation
Gur, D.,1,2 Starinsky, A.,'l Steinitz, G.? Kolodny, Y.'l
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Five whole rock samples and separated fractions from the Hatrurim Formation in Arad
were dated by the Ar / Ar incremental heating technique. The dated rock samples are
anorthite and sanidine fels, formed by high temperature-low pressure metamorphism.
K containing minerals in the samples are from Feldspar and Zeolite groups.
Plateau ages are 2.3-4.0 my.
Isochron ages are 2.6-3.8 my.
Three extraction-step groups are observed in the age spectra. The first, extracted in the
lowest temperatures, has ages similar to the plateau age but more "noisy". From the
second group the plateau and isochron ages are calculated. The third, extracted in the
highest temperatures, has ages older than the plateau age, around the age of 10-20 my,
and is quiet "noisy".
At each extraction step the 39 Ar.J37Arc,. ratio is measured and K/Ca ratio is calculated
from it. The first group of steps has medium K/Ca ratios. The second group has the
highest ratios which forms a K/Ca ratio "plateau". The third group has the lowest
K/Ca ratios.
Correlation between K/Ca ratios, calculated from the Ar extraction, and the K/Ca ratio
as calculated from SEM analyses helped to identify the mineralogical control of the age
spectra. The first group of steps is extracted from zeolites (philipsite, gismondite), the
"plateau" - from sanidine and the last group of steps from anorthite.
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Lower Cretaceous Stratigraphy in Israel: Updated Correlation
Gvirtzman, G.
Department of Geography, Bar Dan University, Ramat Gan, 52900, and Geological
Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
The Lower Cretaceous (Berriasian to Albian) sequence of Israel and the adjacent
countries can be divided into nine regional representative sections: 1. The sequence in
the present coastal plain and continental shelf, in which the Gevar'am and Talme Yafe
formations represent the sedimentary prism of the Early Cretaceous continental margin
(see studies of Bein, Derin, Gerry, Z. Cohen, Martinotti and others). 2. The sequence of
Helez, which represents the entire coastal plain and includes the Helez, Telamim,
Yavne, Yakhini and Yagur formations (Grader, Reiss, Raab, Derin, Gerry, Z. Cohen,
Shenhav, Brenner, Rosenfeld, and others). 3. Sequences in Gebel Maghara, Bir Lugama
and Rissan Aneiza in northern Sinai (Douville, teams of the Anglo-Egyptian Oil
Company from the beginning of the present century, Grader, Goldberg, Raab, Bartov,
Arkin, Lewy, Kuss, and others). 4. Sequences in Lebanon, which include several maping
and biostratigraphic units (Dubertret, Vautrin, Sant-Marc, and others). 5. A partly
exposed section in the Galilee, which includes local formations (Eliezri, and others).
6. An exposed sequence in Samaria, which includes at the base the Tayassir Volcanics
and local formations (Mimran, Lang). 7. A subsurface sequence in the Zohar-Arad
region, which includes local formations (Aharoni, Bentor, Vroman, and others).
8. Exposed sequences of the Hatira Formation in the three Makhteshim of the Negev,
which include several marine intercalations (Bentor, Vroman, Shilo, Price, Mazor, Nevo,
Zak, Parnes, Lorch, Greenberg, Weinberger, and others). 9. An exposed sequence in the
Elat region, which includes the Amir, Avrona and Samar formations (Weissbrod).
The great differences in lithology and in the time that each of these sequences represents
have permitted only partial correlations, such as: Helez-Galilee (Reiss), Helez-Continental
Shelf (Gvirtzman, Klang, Derin, Bein, Weiler), Helez-Negev (Arad, A. Cohen, Brenner),
Lebanon-Galilee (Eliezri), Lebanon- Galilee- Samaria (Mimran), Zohar-Makhteshim
(Bentor, Vroman, Aharoni), Zohar-Makhteshim-Elat-Egypt (Weissbrod, Gvirtzman,
Lewy). Some of the main lithological boundaries were correlated with global falls of sealevel (Flexer, Reyment, Braun, Hirsch, Sass, Bein).
It appears that three problems prevented overall regional synthesis: A.Difficulties in
correlating platform carbonates in the northwest with siliciclastic sequences in the
southeast. For this same reason there are still disagreements concerning the lateral and
vertical boundaries between the Judea and Kurnub groups; proposals of new revised
nomenclatures are still beeing suggested (Shilo and Wolf). B.From the present
biostratigraphic correlations, both the mutual relationships between each of the different
disciplines (benthic and planktic foraminifera, ammonites and macrofauna, ostracods,
palynomorphs, etc.), and the relations between local and global distribution charts, a
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stratigraphic breakthrough cannot yet be made. C.Thereare still big differences concerning
the Early Cretaceous time span: from 48.6 Ma (Harland et aI., 1990) to 39 Ma (Odin and
Odin, 1990).
Significantly improving the correlations in Israel, Lebanon and Sinai are: 1. K-Ar ages
of basalts from Tayassir, the Hermon and Ramon and especially more reliable Ar-Ar
ages of the Ramon Basalt (Lang, Steinitz, and others). 2. The better understanding of the
regional event of Early Cretaceous heating of the lithosphere around Israel (Garfunkel,
Eyal, Kohn, Feinstein). 3. Determination of the marine origin of the upper part of the
Amir Formation and the finding of a volcanic event within the Elat sequence (Weissbrod,
and others). 4. Revision of the number and of the distribution in space and time of the
marine intercalations in the Hatira Formation in the Negev and the correlation of the
lowest intercalation with a marine ingression via Elat to Egypt (Weissbrod, Gvirtzman, .
Lewy).5. Magnetic reversal, from R below to N above, within the Ramon Basalt (Ron
and Baer). 6. The diachronous relationship and age differences, based on palynology,
between the bases of the Helez and the Zuweira formations (Brenner). 7. The subdivision
of the Gevar'am and Talme Yafe formations into standard cosmopolitian planktic
foraminiferal zones (Martinotti). 8. Precise time determination, in terms of planktic
zones, of some of the hiatuses within the Cretaceous sequence of the coastal plain and
offshre (Martinotti, Lipson-Benitah, Derin).
Consequently, new revised regional correlation ofIsrael, Lebanon and Sinai was made.
The ages of the volcanic events and the magnetic reversal were correlated to global
scales. Some of the main lithological boundaries and some electric-log markers were
interpreted as regional, nearly synchronous, datum-levels and thus, were correlated to
global charts in terms of biostratigraphy, chronostratigraphy and age. Some of these
datum-levels were correlated with the global falls of sea-levels. The new model clarifies
the stratigraphic relationships of that part of the sequence which does exist in Israel as
well as the great part of the Lower Cretaceous sequence that is missing. The entire
transition from the continental Gondwanaland to the oceanic Tethyan margin during
the Early Cretaceous times is compressed within the area of Israel.
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Salination Mechanism in Deep Aquifers Between the
Mediterranean Sea and the Rift Valley, Israel
Gvirtzman, H.i Zeitoun, D.G.2
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2. The Hydrological Service, Water Commission, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
It is claimed that the main salination mechanism of major underground hydrological
systems in Israel are due to the hydraulic gradient that exists between the Mediterranean
Sea and the Rift Valley, which slowly but effectively causes a large scale groundwater
flow from the east into deep aquifer system, including seawater inclusion. This theory
is tested by (Ising a mathematical-physical model of groundwater flow develops by
Zeitoun and Gvirtzman (this conference). In the first step, the model is implemented
using a Finite Element code on a vertical cross section between Ashdod and the Dead Sea
to a depth of -2000 m below sea level. The numerical code computes the two-dimensional
hydraulic head distribution and the flow field.

From an hydrogeological point of view, the D~ad Sea represents a deep basin into which
groundwater are drained from all directions. bespite the existence of a water divide in
the Judean aquifer separating between the flow towards the rift valley and towards the
Mediterranean Sea; it appears that in deep layers (-1000 m to -1500 m), groundwater
flows only to the east.
The main obstacles for such a flow are the thick and impermeable geological formations
encountered along the flow path, specifically the Saqiye and Talme Yafe formations. In
any case, a completely impermeable formation cannot be found in nature; therefore, the
time-span needed for passing through these layers should be calculated given their
hydraulic conductivities and hydraulic gradient. On the other hand, in several places
these obstacles are very thin or absent. For example: in the Caesarea-Binyaminaarea, the
Mt. Carmel, and Rosh Haniqra, outcrops of the Judea Group can be found at the sea
bottom; therefore, significant sea water intrusions are possible. In this research, these
possibilities are tested using a solute transport model which computes the time-span by
particle tracking.
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Interpretation of Ramon Basalt Magnetic Anomalies (Southern
Israel): Magnetic Modeling and Paleomagnetic Study
Gvirtzman, Z.,1,2 Weinberger, R.l,3
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
3. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122

Two magnetic anomalies were interpreted in the present study: one is located 0.5 km
south of Makhtesh Ramon (1240/9935 local grid), and the other (1205/9963) is related
to one of the basaltic hills (Early Cretaceous volcanism within the Hatira Formation).
Determination of the magnetization vector in the suggested model (Fig. 1) is based on
susceptibility measurements and paleomagnetic study. The magnetization is a vector
sum of the induced magnetization and the Natural Remanent Magnetization (NRM). In
this way remanent magnetization was not neglected in the interpretation.
The interpreted anomalies are much stronger than other anomalies which are related to
Ramon basalt, and their shape (location of the "high" in relation to the "low") indicate
a W /NW magnetization. The interpretation suggests that the southern body is composed
of 3 basaltic flows, as seen in the exposed edge of the body, which was sampled. All 3
flowshavestrongremanentmagnetization(lo-2-1o-3 emu/cm3),buttheupper flow is the
dominant one and is responsible for the main part of the total anomaly. Its NRM is 20
times stronger than the induced magnetization and it points to the W /NW. The true
susceptibility which was measured in the upper flow is 4150.10-6, while the effective
susceptibility, taking into account the NRM, is 75520.10-6 (cgs). The result is an effective
vector 18 times stronger than the induced vector and with declination of 290° as expected
from the shape of the anomaly.
The interpretation shows the complexity of determining a magnetization vector for a
magmatic body. In this case the remanent magnetization can not be neglected and
homogeneous magnetization for a body can not be assumed.
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Fig. 1. The interpreted profile.
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Geological Importance of a Digital Terrain Model (DTM)
Hall,J. K.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501

The Geological Survey of Israel, in conjunction with the Israel Mapping Centre and
Historical Productions, Inc., has completed a digital terrain model (DTM) for the 67,200
km 2 area in the Israel MappingCentre's standard 1:250,000 scale North and South sheets
of Israel. This DTM, consisting of more than 107 million height points to decimeter
precision, covers the area with a 25 m grid. The DTM is primarily based on the 10 m
contours of the existing 1:50,000 scale topographic sheets. This DTM is among the most
detailed for any country in the world .
This talk will discuss the importance of this DTM to many aspects of the geological
sciences. Examples will be given from the literature as well as for studies either planned
or underway. A brief outline of various uses of DTMs is given below:

I. Gravitational processes
Engineering geology: slope maps, risk assessment
Hydrology
watershed and drainage pattern definition
mass wasting and erosion potential
surface flow dynamics
Climate, chemical weathering

II. Geometrical studies
Hypsometry
Volume estimations
230 2 <0
200 2.0 220
3-D rendering possibilities
0170'90190
015016
,,0 lZ0 130 14
Quantitative geomorphology, rock types
Tectonics - blocks, grabens, vertical faulting
Fig. 1: Northern Israel
Topographic corrections to gravity measurements
Definition of deformation and its time sequence
Geological mapping
resolution of structural relationships and blunder detection
definition of structural contours by heights at surface contacts
Topographic corrections to gravity measurements
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1Il. Aspect related studies
Insolation - solar (thermal) stress
mechanical weathering
vegetation cover
Rainfall, topographic shadowing effects
Remote Sensing
correction of albedo for sun angles
correction of radar reflection for look angle
Tectonics - lineament and fracture detection

IV. Visualization
Continuity of land and marine morphology
Relation of geological parameters to topography
Shaded hypsometric presentations
Merger with other data sets, including generation of stereo pairs
Draping of any imagery over its corresponding topography
Rectification of oblique photos - extraction of locations of points - orthophotos

Fig. 2: The Dead Sea
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Distinguishing Between Tectonic and Non-Tectonic
Colluviation on Scarps
Harrison, J.B.J., Amit, R., Enzel, Y.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
An essential part of determining the seismic hazard of an area is to identify the
paleoseismisity of existing faults. One of the main techniques used is to identify different
faulting events by the deposition of colluvial wedges on the fault scarp. The common
assumption in paleoseismic studies is that individual stratigraphic packages in the
. colluvium, are formed through erosion of the scarp formed by surface rupture related
to large seismic events. Dating of the stratigraphic units then leads to an estimate of the
timing of surface rupture events. Some of the limitations of this approach are the
difficulty of locating datable material and the possibility that some of the stratigraphic
units in the colluvium may result from slope processes other than tectonic related
activity. The degree of soil development on the wedges has been used to identify periods
of stability on the scarp slope to constrain the lapse time between depositional events.
Ina previous study, a large fault scarp in the southern Arava was trenched and a number
of different colluvial wedges, separated by buried soils were identified. To determine if
all these colluvial wedges are the result of tectonic activity, a terrace riser was trenched
in two places. One trench is in close proximity to the fault scarp and the other is
approximately 500 maway from the fault. The colluvial stratigraphy on the terrace risers
has been described and compared to that found on the fault scarp. A much larger
number of colluvial wedges and associated buried soils were found on the fault scarp
than on the terrace riser which indicates that many of the wedges are the result of tectonic
activity.
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New Developments in Underground Excavation Design in
Blocky Rock Masses
Hatzor, Y.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105
It is common practice in rock engineering to predict ground response to excavation on
the basis of empirical rock mass classification systems. The most commonly used
methods (the Q and RMR systems) take as input the strength of the intact rock, density
and quantity of joint systems, condition and strength of discontinuity planes, and the
environmeptal conditions underground. As an output the methods predict support
pressures and stand-up time, on empirical grounds.

Conventional classification methods however ignore a common failure mechanism
underground, the release of removable blocks into the excavation space. The removability
of a block depends only on the geometry of the block with respect to the free face. The
mechanical properties of the rock mass, as well as the environmental conditions
underground, do not effect the kinematic~l solution. Therefore identical removable
blocks can form in rock masses of varying "quality", as long as the free face and the rock
structure do not change.
Block Theory provides a rigorous solution for the removability of a block, bounded by
k joints of different orientations (k ~ 3), and a known free face. Application of the theory
becomes less straight forward as the number of joint sets (n) in the rock mass increases.
The number of distinct joint combinations (Njc) is: Njc=nl/{kl(n-k)l} . Each joint combination
produces 2k half-space combinations (Joint Pyramids), (k2 - 3k + 2)12 of which are
removable from a given free face. The failure likelihood of each removable block can be
evaluated if we consider the joint combination probability, and the mechanical stability
of the removable block. A failure likelihood histogram can be generated for all joint
combinations, from which the most likely blocks can be selected. These blocks should
provide the basis for design, in the relevant rock masses.
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ArP9Ar Dating of Prehistoric Basalts in Southwest Syria

Heimann, A., 1 Mor, D./Stein, M./ Foland, K.A.l
1. Department of Geological Sciences, Ohio State Univ., Columbus, OH 43210, USA
2.Ministry of Culture and Education, Jerusalem
3.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904

Alkali basalts of Upper Pleistocene to Holocene age are exposed in the Leja area in
southwestern Syria. These flows, which originated at Tel Hader, flowed generally
southward, except for one flow, the El Wara Basalt, which is exposed a few hundred
meters east of the present international border in the Golan Heights.
Samples of this unit were dated by the 4OArf39Ar incremental-heating method (Ohio
State University.) This method has certain limitations when measuring very young
samples especially those with low K contents such as basalt. In order to overcome some
of these obstacles, relatively large samples (-2 gr) were measured, using only a few
increments (3-4). The middle steps yielded a relatively high percentage of radiogenic
argon which significantly improved the precision.
Six samples yielded ages of (in Ka): 73 ± 11,66 ± 5, 63 ± 15,60 ± 17,57 ± 9, 56 ± 10, with
an average of 62.5 ± 6.3 (1cr). Although the error of an individual measurementis higher,
the similarity of ages from different samples taken from the same unit confirms the
reliability of the results. However, since the method of error attribution does not appear
to be adequate for young samples, we suggest a realistic uncertainty of ±20,OOO years.
The EI-Wara prehistoric basalt is the youngest basalt exposed in the region, and young
enough to enable the use of the 23O'fh_238U disequilibrium method to calculate the
Th/U ratio of the mantle source of the basaltic magma. The determination of this ratio
has a special importance in characterizing the geochemistry of alkali-basalt sources and
the relation between mantle processes, tectonics, and recent continental vokanismof the
plate boundary of the Dead Sea Transform and the East African Rift.
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Locating Reservoirs Suitable for Deep-Well Injectio:q. of
Industrial Wastewater in Israel
Hemo, I., Nativ, R.
The Seagram Center for Soil and Water Sciences, The Hebrew University ofJerusalem,
Rehovot 76100

The disposal of industrial wastewater is a major environmental problem. Because
industrial wastewater contains trace metals and other toxic compounds, its disposal
may endanger soil and water resources. On the other hand, its heterogeneity results in
very expensive reclamation processes. Over the last 30 years, subsurface disposal of
liquid industrial waste by deep-well injection has become acceptable in the United
States. The estimated annual volume of industrial waste in Israel exceeds 50 million m 3 •
In 1991, for the first time, a permit for injecting industrial wastewater into the abandoned
oil well Kohav-1 was granted to the oil refineries in Haifa. The "Lapidot" company
currently injects 200 to 250 barrels/day of caustic soda into the well. Following this
precedent, the need to evaluate the suitability of Israel's subsurface for this activity is
clear, to minimize the above-mentioned risks.
In our study, subsurface rock units were classified as either confining or reservoir units
according to the following guidelines: (1) rock units containing formation water with
salinity < 10,000 ppm were rejected; (2) rock units containing brines were classified as
either confining or reservoir units according to their lithology; (3) in regions where
detailed structural information was available, unfaulted areas with simple geological
structure were selected; (4) areas with a high density of wells were rejected; and (5) areas
where the depth of the reservoir top is lower than 2500 m below land surface were
rejected.
Areas that were suitable according to these criteria were described in detail as a group
of preferable reservoirs for deep-well injection of industrial wastewater.
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The Isotopic Composition of Sulphur in Rainwater from the
Negev Desert
Herut, B.,t Spiro, B.,2 Katz, A.,t Starinsky, A.l
I.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2.Natural Environment Research Council, Isotope Geosciences Laboratory,
Keyworth, U.K.
During three hydrological years (1982/83,1983/84,1988/89) we collected 8 rainwater
samples from 5 stations. The locations are Sede Boqer (4 samples), Revivim, Mizpe
Ramon, Hazeva and Neot Hakikar (one sample from each). The&4SversusCl/504 ratios
in the rainwater samples are presented in Fig. 1. Except for one sample (from Mizpe
Ramon) which is probably contaminated with local gypsum, the samples fall in the
range (marked) found for rainwater in Israel by Wakshal and Nielsen (1982) and Herut
et al. (in prep.). The &4S - o/sq4 relationship is explained as a result of a mixing process
between seaspray-Iaden air with uniform s:ws (-20 %0) and a non-seaspray source with
an almost constant &4S composition (-0 %0). Most of the Negev samples fall in the lower
range
%0). An exception is one sample from Sede Boqerthat shows a higher834S value
(11.8 %0). This sample was collected during a rain event in which much seaspray was
injected into the atmosphere (by high winds) and later scavenged by the rain. As a result,
enrichment of the &4S and Cl/S04 ratios is detected.

«3

Two main sources for non-seaspray 504 are known: (a) anthropogenic and (b) biogenic.
The two sources can be local or remote.We assume that the Negev is a relatively 'clean'
desert that cannot serve as an anthropogenic or biogenic source of sulphur because of
its sparse population, industry and vegetation. It seems that 504 is mainly derived from
a remote source. Most of the rainfall events over Israel are associated with westerly
winds in which air masses come from industrialized zones of Europe, cross the
Mediterranean Sea and may deliver substantial amounts of anthropogenic sulphate
and/ or natural sulphate derived from the oxidation in the atmosphere of volatile
sulphur compounds produced by biological activity in the Mediterranean Sea. The
question arising is whether this remote source is mainly anthropogenic or natural. We
cannot answer this question at the present stage of our study.
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Bedload Storage and Discharge in a Quasi Bedrock Steep
Stream, Upper Meshushim River, Golan Heights
Inbar, M.,t Grodek, T.,! Schick, A.2
1. Department of Geography, University of Haifa, Haifa 31905

2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
The bedload of a stream consists of those particles moving along or near the stream by
rolling, sliding or saltation. Bedload discharge is a small portion of the total sediment
transport but in mountain rivers it increases. The importance of bedload lies in that it
determines the morphology of the channel and therefore influences the water and
sediment regime. In this study the major topics are: The total volume of bedload storage,
its physical characteristics and the relationship between bedload transport and storage
with the hydraulic regime.
Accurate and detailed data of the total bedload storage is necessary for testing theories
of bedload transport and residence time of bedload in channels. A lot of field work must
be invested to obtain accurate data; the Upper Meshushim River, a low order mountain
stream with a single active bedload channel,enables one to obtain a reliable measurement
of the total storage~ Bedload storage volumes measured in the channel were about 300400 kg/ m of channel reach, and values were consistent from several reaches along the
channel. The total mass of active bedload computed for the 8 km channel reach is 3000
ton.
Bedload transport in the Upper Meshushim stream, a 3% steep chanel incised in basaltic
bedrock, takes place during high magnitude and low frequency flood events. During the
drought years 1988-1991, flood peaks were low and there was little movement of coarse
bedload particles. During the rainy 1992 winter, during a high peak flood with a 1:6years
recurrence interval, coarse bedload discharge was about 1000 kg or 0.3 per thousand of
the total channel storage. Most of size particles are active during floods and during
climatic average years aggradation processes are dominant. During very low frequency
flood'events, 1% to 4% of total bedload is transported and for a total period of 100 years,
the computed bedload discharge is about 10% of the total channel storage. Average
residence time is therefore about 1000 years for the coarse material.

In the studied channel, available bedload storage' is much larger than maximum
sediment yield values for catastrophic floods; hydraulic transport factors are therefore
dominant in the bedload discharge process.
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The Preliminary Results of Micromagnetometry as Applied
to Archaeology in Israel
Itkis, S., Goren, Y.
Israel Antiqueties Authority
Magnetometry has been used in archaeology since 1950-s, more frequently than other
geophysical methods because of their cheapness and rapidity. It has extensive possibilities
for prospecting many kinds of archaeological objects such as ancient fortifications,
buried stone foundations, walls, columns and fired structures - kilns and furnaces.
The first experience of using the method in Israel was at the sites of Bet-Shean (a wellknown State Archaeological Park of the Roman Period) and KissufimRoad (a Chalcolitic
cemetery in the western Negev).
In these two cases we are concerned with two different kinds of building material (from
the point of view of their magnetic properties). At the site of Bet-Shean it is basalt (high
or middle magnetic susceptibility) so we expected and obtained intensive anomalies
which identified the objects of research: parts of ancient buildings and kiln. At the site
of the Kissufim Road the material is unbake<i bricks (low magnetic susceptibility},but
here we also obtain some contrast anomalies reflecting the position of another charnelhouse at the flank of the excavation area.
All data offer extensive information and after preliminary interpretation are used for
reasonable planning of excavation and producing safeguard zones of the sites.
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The Stratigraphy and Paleogeography of the Hazeva
Formation Near Arad
Kadan,G.,t Zilberman, E.,Z Eyal,M.l
1. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
She va 84105
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
Sediments of the Miocene Hazeva Fm. are preserved along the regional water divide in
the Arad area, in ancient valleys oriented perpendicular to the Rosh Zohar ridge. The
sequence consists of fluvial-lacustrine sediments up to 90 m thick, which represents only
part of the original sequence. Residual sediments of the Hazeva Fm. are scattered on the
summits of the Rosh Zohar anticline. Thus during the Miocene this anticline was buried
under fluvial sediments.
The Hazeva Fm. comprises three units, also known from other parts of the Negev. The
lower two units are a basal conglomerate, consisting at the base of clasts of local origin
(the Base conglomerate), overlain by marl unit probably lacustrine, poSSibly correlative
with the middle member of the Hazeva Fm. (Gidron Mbr.). The base of this sequence is
located at elevation of 600 m.a.s.l. and its top at 625 m.a.s.l.
The base of the upper most member of the Hazeva Fm. is located at elevation of 560
m.a.s.l., filling a valley which is incised at least 65 m in to the top of the previous fluviatile
members. Its lower part is composed of densely packed, well rounded chert pebbles
(" Allochthonous chert"), forming mega-cross bedded structure (1-3 m in thickness).
This conglomerate is overlain by sand with cut and fill structures changing upward to
a bedded sequence with well developed paleosols. The upward reduction in size of
clasts reflects a gradual decrease in stream energy, partly related to the filling of the
primary relief, and accompanied by development of extensive floodplains.
The incision of the valley, later filled by the upper member, indicates Miocene uplift of
the Rosh Zohar anticline. The amount of the uplift was at least 65 m (measured from the
top of the marl). The incision and the deposition were made by westward flowing
streams, which drained areas far to the east or southeast, indicating that there was no
intracontinental drainage basin east of Arad in this period.
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A Young Conglomerate in Nahal Amud - An Indicator of a
Paleodrainage System
Kafri, U., Heimann, A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
In the framework of the study of paleo-drainage systems in the Galilee, a young
conglomerate which contains Eocene, Judea Group and basalt pebbles was studied in
Nahal Amud just north of Ami'ad-Farod Road.
Radiometric dating of three basalt pebbles, using the K-Ar method, yielded an age of
2.7-2.3 Ma (±O.5 Ma). Three basalt flow exposures, located only a few hundred meters
to the south, were also dated and their age was found to be 2.5-2.2 Ma (±O.2 Ma).
The basalt flows are topographically higher than the conglomerate; the basaltic pebbles
were found only north of the flows exposure and theirrelativeamountin the conglomerate
is decreasing northward.
The dating and the described configuration indicates a paleo- (younger than 2 Ma) NW
flow direction, generally towards the Mediterranean. This flow direction is along the old
Amud River which predated the formation of the Sea of Galilee base level in the
southeast.
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K-Ar Age of Authigenic Feldspar from the Cenomanian
Hazera Formation
Kapusta, J., Sandler, A., Kotlarsky, P., Steinitz, G.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
Pure K-feldspar was isolated from a calcitic dolostone sample from the Hevyon Member
of the Hazera Formation (91-96 m.a.). The high content of the K-feldspar in the rock and
especially its abundance relative to detrital quartz grains indicates an authigenic origin
for it. SEM observations show the K-feldspar crystals to be idiomorphic, most of them
in the size range of 4-15 micron, confirming its authigenic origin.
The K-Arage of the K-feldspar was found to be 92.3± 1.9m.a. (K = 12.12%, 4OArrad= 0.446
x 10-4 cc/ gr).
The K-Ar age of associated clay minerals in the <0.2 micron fraction was found to be
96.1 ± 2.1 m.a. (K = 4.25%, 40Arrad = 0.163 x 10-4 cc/gr). This fraction, assumed to be
authigenic, contains only a highly illitic 1/5 phase. If the latter age corresponds with the
stratigraphic (depositional) age then the K-feldspar age reflects its diagenetic
formation time.
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Automatic Extraction and Mapping of Geological Lineaments
from Remote Sensing Data
Karnieli, A./ Meisels, A./ Fisher, L./ Arkin, Y.2
1. Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva 84105
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
Regional study of linear features, such as faults, joints, folds, dikes, crustal fracturing
and lithological contacts, using aerial photographs and particular satellite images has
made important advances in geological research during the last few decades. Recognition
of lineaments has been used for investigating active fault patterns in areas of difficult
accessibility, water resources investigations, mineral deposit exploration, and in the
study of structural or tectonic history of a region.
The Hough transform is an established tool for discovering linear features in images.
The present investigation presents a new and specific algorithm for detecting geological
lineaments in satellite images and scanned aerial photographs which incorporates the
Hough transform, a new kind of a "directional detector", and a special counting
mechanism for detecting peaks in the Hough plane.
Three test sites representing different geological environments and remote sensing
altitudes were selected. The first site represents sedimentary conditions of chalk beds on
cherry picker photography. The second represents plutonic conditions of granite rocks
on an aerial photograph. The third, a tectonic fractures of carbonates, chalks and cherts
on digital satellite data. In all cases automatic extraction and mapping of lineaments
conformed well to interpretation of lineaments by human performance.
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Ophiolitic Upper Tectonic Unit in the Cycladic Orogen,
Island of Tinos, Greece
Katz, Y., Garfunkel, Z., Matthews, A., Lieberman, J.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
A unique metamorphosed dismembered ophiolitic section that outcrops at the island of
Tinos sheds new light on the tectono-metamorphic evolution of shallower levels of the
alpine orogen in the Cyclades. This ophiolite, as well as a number of unmetamorphosed
sedimentary sequences in the Cyclades are termed ''Upper Units". They are considered
to be remnants of the overburden removed from above the subducted sequences (Lower
Unit) dlJring exhumation by low angle normal faults. The Upper ophiolitic Unit
outcrops in six different localities on Tinos, exhibiting variable "stratigraphy" and
degree of exposure, but similar inner structure. The ophiolite is tectonically dissected (as
evident by phyllonitic ductile shear zones) to three different lithological slices (thrust
sheets): Streaky mafic phyllites whose texture and mineralogy suggest a basaltic
protolith underlay massive serpentinized dunites containing variable amounts of
carbonate, and meta-gabbros exhibiting well preserved magmatic textures are
interspersed with serpentinites atthe top. the presence of antigorite-forsterite-magnesite
and antigorite-chlorite-tremolite-talc assemblages in the ultramafic rocks and chloriteepidote-actinolite-albite in the phyllites suggest metamorphism at greenschist to
amphibolite facies. Pseudomorphs of Ca-poor amphiboles after clinopyroxene that are
replaced by Ca-rich amphiboles in meta-gabbros and phyllonites, suggest a polymetamorphic history in which an earlier high temperature stage was largely erased by
a later greenschist facies overprint. A possible scenario might be non deformational sea
floor event followed by regional metamorphic stage during orogeny.
A thin layer of amphibolite exposed at the base of the intermediate serpentinite slice
suggests a rapidly decreasing metamorphic grade in the basic volcanics underneath it.
This feature, observed in several orogenic belts, is interpreted as a "metamorphic sole"
caused by contact aureole at the base of hot ophiolites.
An oxygen isotopic profile of the Mt. Chiknias section demonstrates a break in ol8()
values at the transition from the greenschists below the ophiolite (12-15%0) to the
ophiolite itself (7-10%0). These results suggest that the ocean floor isotopic signature is
the dominant factor in establishing these values. Whereas the protolith of greenschists
originated in volcanosedimentary environment where low-temperature reactions with
water were common, gabbros and peridotites solidified at high temperature conditions.
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Rocks Anisothropy Effect on the Well Crooking
Kaufman,L.
United Projects Service Ltd., P.O.B. 985, Beer Sheva 84106

While drilling oil, gas and water holes much importance is attained to maintaining of the
given direction. Therefore, at holes' design and testing, the factors inducing borehole
deviation should be taken into consideration. Geological factors among all th~ rest are
of utmost importance, and primarily the drilling anisothropy of rocks.
There are many research works dedicated to the anisothropy effect on holes deviation
in the vertical plane (Woods, Lubinsky). On the other hand, the influence of this factor
on space crooking has been studied insufficiently.
We have derived analytical expression describing the trajectory of the drill bit, in
assumption that the only factors affecting the crooking are: rocks anisotropy and the
axial effort applied. We have obtained expressions for components of lateral force which
is responsible for crooking and is induced by anisothropy. The dependence of lateral
force on bed positions, drilling direction, anisothropy index and drill bit characteristics
has been analysed.
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The Tectonic Pattern East of Cyprus
Kempler, D.,t Krasheninnikov, V.A./ Garfunkel, Z.,t Hall, J.K./ Mart, Y.,'
Udintsev, G.B.5
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2. Geological Institute, Academy of Sciences, Moscow, Russia
3. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
4. Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd., P.O.B. 8030, Haifa 31080
5. Vemadski Institute of Geochemistry, Academy of Sciences, Moscow, Russia

By integrating seismic reflection profiles from three surveys between Cyprus and the
northern Levant coast, we reconstruct the main structural features of this area. These
comprise four sub-parallel morpho-structural units. From north to south these are the
Kyrenia-Misis Range, the Famagusta-Hatay belt, the Larnaka-Baer-Bassit belt and the
Hecataeus-Latakia belt. The very conspicuous West Tartus Ridge extends along the
southern boundary of the southernmost unit, coinciding with the northern boundary of
the Levant Basin. Younger features, including the Latakia Trough, the Cyprus Depression
and the Gelendzhik Rise, are superimposed on the main structure.
The deep structure of the major morpho-structural units is controlled by previously
recognized thrusts, probably related to collision between these units and to ophiolites
emplacement, whilst most of the Mesozoic and Cenozoic Neo-Tethys crust consumption
took place farther north. The step-like shape of the present plate boundary, between the
Cypriot Arc south of Cyprus and the southern boundary of the Anatolia plate north of
the Gulf of Iskenderun, accounts for recent transtension between Cyprus and the
northern Levant coast. A late change to strike-slip motions and some extension between
the main morpho-structural units is suggested here.
The morpho-structural units and the superimposed features form a zone of deformation
that occupies the entire area between Cyprus and the northern Levant coast. Not all the
structural elements in this area are presently active. However, the relationships between
presently active and dormant elements produce a unique pattern that accounts for the
main features here. This pattern exemplifies a significant change from compression to
transtension in an incipient collision zone.
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Integrated Interpretation of Geophysical Data Using LogicalInformational Algorithms
Khesin, B.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105
The intricacy of the state-of-the art geological problem and the ambiguity of the
interpretation of geophysical observations call for the integration of geophysical methods
between themselves and also with other forms of investigation.
Various researchers have developed numerous approaches for an integrated
interpretation of geophysical data. According to our experience it is most convenient to
use information parameter. ~e amount of information (I) at each stake (point) due to
the application of the i-th method is
(1)

1.=
-logP.J
1

or
Ii" 10glUi / ~Ui I,

(2)

where Pj is frequency rate of the j-th interval of the i-th indication (field) on the histogram
(for more precise calculation the Bayes' evaluation of the probability that the results will
end up in the j-th interval can be applied) and Uiand~Ui are amplitude and determination
error of this indication, respectively.
After summing up all the information elements which enable one to conclude a priori
that the object of the desired class is present, random noises and components which are
caused by heterogeneous geological features are suppressed.
n

In order to avoid singling out fictitious objects by the plot of 1/n ~ Ii' which is possible
when a great amount of information contained in the data of on/tbr two methods only
an additional integration criterion, which depends on the number of Significant
indications, can be calculated with levelling out their relative influence
n(n-ll/2

lint_gr =

ti

(Ip)k /(lp)max

(3)

~ ~ 12,

(4)

where Ip is determined from the formula
Ip = (11

+ 12) 1/12,

by using pairwise combinations of n methods employed.
To avoid the missing of deeply embedded objects, in some cases it is expedient to use
frequency rates of average values or average field estimates on a sliding interval of
averaging instead of Pj and Ui values, respectively. Along with a simplified version
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based on the summing up of the information elements obtained from formula (2) the
method has been realized as an "Integration" program for calculation of the sums of
information elements by formula (1) and the corresponding Iintegr index. Unlike other
methods under consideration, this factor is capable to revealing of the objects characterized
by the maximum number of indications of different intensities. The comparison of I.mtegr
with the sum of information elements enables one not to miss an object which, by these
or other reasons, did not manifest itself by some indicators.
Application of above procedures by surface and air surveys at the Caucasus and in the
Middle Asia have allowed to increase the geophysical prospecting effectiveness.
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First Results of Magnetization Study for Southern Sinai
Khesin, B., Eyal, M.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva8410S

(a) Available data analysis shows that the known methods of systematic calculations of
effective magnetization (I.) on the basis of observed magnetic field were not suitable
here. Therefore a new modification of Khesin's and Alexejev's (1984) invention was
elaborated. It is based on the correlation between observed magnetic field and land
relief. This procedure allows to calculate the direction and value of magnetization vector
in the case of .1T-measurements over conjunctive slopes that are formed by the rocks of
the same composition.
(b) Seven meridional geological-geophysical profiles were constructed for magnetization
calculation of aeromagnetic data in southern, south-eastern and central parts of South
Sinai. Here the low magnitude of magnetic anomalies, magnetic minimums over faults
and the common low magnetization of Precambrian crystalline rocks were noted. The
method developed was applied for lecalculation on 30 intervals of the studied profiles
where the correlation between .1T-field and relief was observed. On these intervals it
wasfoundthat: 1)Mostofcalc-alkalinegran~toidshadthemagnetizationofnx100mA/
m (n == 2 - 6). These granitoids occupy about 50% of Sinai sector of Arabian-Nubian
Massif territory .2) Similar range of magnetization was calculated for the most of alkaline
granitoids that occupy 10-20% of South Sinai's territory. 3) Magnetization over 1A/m
was noted only for metavolcanites, gneisses and seldom on some of the granitoid plots.
As the metamorphic rocks of basement are distributed on only 12% of the area it is
difficult to assume their essential contribution to the formation of magnetic anomalies
in the districts of deep-buried Precambrian basement.
(c) Magnetization has also an uneven character for the same type of rocks. Therefore only
in two cases it was possible to calculate the Ie inclination for calc-alkaline granitoids that
had similar Ie values on conjunctive slopes. These angles are 12° and 16°, i.e. they are
different from inclination angle of modern acting magnetic field (42°). Further study of
space differentiation of magnetic properties will allow to defme more precisely the
geological structure of South Sinai and the study of magnetization inclination will
define more precisely its geodynamics.
(d) Magnetic susceptibility measurements of 67 samples by re-meter MS2 of Bartington
Instrumentconfirms mentioned above integral characteristics of magnetization: 1) Faint
magnetic rocks (a! = 0-200, un.10"5SI): in several occasions granite-gneisses, Feirani and
Katharina volcanics, granites and hydrothermally altered rocks. 2) Most of rocks have
moderate magnetic (300-1300, un. 10"5 SI). Amongst them granite-gneisses; Feirani and
Katharina volcanics; gabbro-hornblende; diorites; Umm-Malaq, Girgar, Ghashi and
Lathi calc-alka1ine granites; Sharm and Sahara alkaline granites; Yahmid quartzmonzonite. 3) Essential magnetic rocks (1600 - 4600 un. 10.5SI) : diorite-gneisses and
andalusite. schist of Kid Massif; some Feirani volcanics, border diorites, Yachmid
quartz-monzonite, Sharm granites, diabase dike.
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A New Technique of Hydrocarbon Recovery from Porous
and Crack-Cavemous Reservoirs
Kheyfetz, I.
United Projects Service Ltd., P.O.B. 985, Beer Sheva 84106

A problem of receiving reliable information and influxes while well testing is connected
with providing hydrodinamic communication of formation with a well.
The main cause of hydraulic communication breach between formation and well is
colmatage of filtration channels during drilling, drilling-in and killing on the stage of
well completion. This colmatage even can't be overcome with the use of stimulation
methods.
In porous reservoirs a colmatage zone is no more than several millimetres, but as a rule,
to overcome it by the perforation methods is impossible, because of arising secondary
colmatage in perforated channels, contents of suspended particles in perforation fluid
should be no more than 10 mg/1. To reach arrive such a clearence is impossible in
standard methods, because on the way to the bottom hole the perforation fluid is being
polluted to 2,500-15,000 mg/l of suspended particles.

The new technique permi ts operations of secondary drilling-in in the medium of special
fluid from which solid phase is removed that rules out colmatage in perforation
channels.
According to technique, 2 to 3m3 of self-cleaning special fluids is injected to the bottom
hole which fluid does not interact with overlaying mud at all stages of perforation.
Solids which get into the fluid as the latter is treated and injected into the well are
precipitated with a floculant. Time needed to clean a batch of the special fluid conddes
with that necessary to make preparation for perforation, i.e. 5 to 10 hours. During this
period the content of suspended particles lowers down to 10 mg/l and less.
The technique is operable at reservoir pressure gradient up to 0.018 MPa/m and at
bottom-hole temperatures up to 160°C.
The entire work package is performed using a drilling rig and cementing unit.
The new technique has passed full-scale testing and is simple and highly reliable.
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Mass Transport of Shallow Water Carbonates into Deep
Water Facies, Middle Eocene, Central Arava Valley
Komgreen, D., Benjamini, C.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105
The Matred Formation, belonging to the Avedat Group, is usually composed in the
Arava region of two limestone cliffs, rich in larger benthic foraminifera, interbedded
with chalk of a deeper water facies. Biostratigraphy and microfacies of these units, their
field geometry and their sedimentary structures support an allochthonous origin for the
limestone units, transported towards the SSE and emplaced within an authochthonous
chalk facies. The biostratigraphy indicates that deposition and emplacement took place
in the Middle Eocene from Zone Pll to Zone P14. Benjamini (1980) demonstrated
sedimentary hiatuses at this time in the western Negev, underlain by exposed surfaces
lacking indications of subaerial exposure (caliche, paleosols). Submarine mass transport
origination in the central and western Negev explains both the hiatuses and their
associated features, and tho observed cliff units in the Arava region.
The initiation of mass transport is attributed to sea level fall during this time (Haq et al.,
1988), and subsequent development of a carbonate ramp environment around the
western and central Negev high. Relatively rapid sedimentation and steepened
paleotopography were the initial conditions necessary for mass transport. the
allochthonous units came to rest on a region characterized by thin, condensed pelagic
sediments. In the Arava region, total thickness per unit time was therefore substantially
increased by this transport process.
The ramp history may be reconstructed form the preserved limestones. The earliest
allochthonous units are composed of packstones origination in a deeper, outer ramp
environment. Towards the end of the Middle Eocene grains tones of inner ramp origin
predominate, indication a shallowing trend over this period.

Fig. 1. Paleogeographic setting of eastern Negev study area with respect to Syrian Arc fold belt, open Tethys
and Arabian platform.
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Pelagic Condensed Sections from the Eocene of the Arava:
Global Sea Level Change and Late Eocene Emergence
Komgreen, D., Benjamini, C.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105
The Middle and Upper Eocene of the central Arava is composed of allochthonous
limestones with interbedded, mostly autochthonous chalks. Deletion of the limestones
leaves a thin chalk section with all the attributes of a condensed sequence in the sense
of Loutitetal., 1988, namely, low sedimentation rate, presence of glauconite, phosphorite
and barite, bioturbation and hardground features, with a pelagic background fauna.
Microfacies may be interpreted as indication a shallowing trend superimposed on
global eustatic changes. Two regressive events, at the end of the Middle Eocene and in
the lower part of the Upper Eocene, both led to emergence.

Age
Upper
Eocene

P-Zone S. L.
P 15

Renewed transgression; Facies 5; filling of
basin; emergence.

EndM.E.
P 14

Middle
Eocene

Autochthonous facies, Arava

P 12

Regression emergence; vadose diagenesis by meteoric.
Continued shallowing due to basin filling and global
regression. Photic zone approached. Debris flow
emplacement durin shallowin e isodes.
Hiatus
Facies 4: Shallowing, emplacement of allochthonous debris
flow units.

----------------------------------------Facies 3: Shallowing possibly eustatic. Debris flow

P 11

emplacement including Facies 6.

Lower
Eocene

P 10

Return to Facies 1 - return to well oxygenated, open sea
conditions correlate with rise of sea level.

End E.E.

Facies 2: Shallowing: configuration of basin leads to
limited circulation: dysaerobia.
Facies 1: Well mixed, pelagic environment.

P 9

Rising ....:.....--+. Falling
Fades 1: Packstone to wackestone, low diversity, dominance of A. bullbrooki, A.lISpI!nsis. Benthic foraminifera
rare to absent. Glauconite filling tests and dispersed, Phosphate; winnowing. Open sea environment, nutrientrich, mixing, oxygenation. Fades 2: Mudstone, small, round planktic foraminiferal species, benthics dominated
by buliminids. Glauconite, phosphate. Bottom waters poorly oxygenated, stratified. Fades 3: Wackestone,
plankticforaminiferalfauna dominated by largeAC4rinina, diverse benthicforaminiferal population, glauconite,
phosphate. Open sea, wellmixed( slight shallowing from ades 1 & 2. Fades 4: Similar to3 but planktic fauna more
diverse, intraclasts indicative of storm disturbances. Fades 5: wackestone with planktic foraminifera as 3 & 4,
benthic foraminifera extremely diverse, small gastropods common. Fine clastics present. Further shallowing
indicated. Facies 6: Conglomerate. Planktic foraminiferans in both matrix and clasts. Glauconite. Debris flow at
margin of slope; pelagic environment.
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Obtaining Additional Water Resources by Means of Rational
Utilization of River Runoff After Heavy Rainfalls
Krasilshchikov, L., Krasilshchikov, G.
United Projects Service Ltd., P.O.B. 985, Beer Sheva 84106
Most small rivers (nahalim) in Israel have irregular flow characteristics. Analysis has
shown that 79-90% of the annual amount of runoff flowing into rivers occurs during a
period of 2-3 months. With such a regime the water stream has a high rate and is not
used practically. This water passes to the sea. According to the 1986--88 data some
180 - 210 x 1()6 m 3 is discharged into the Mediterranean Sea and 120 - 130 x 1()6 m 3 - into
the Dead Sea and Jordan annually.
Utilization of the runoff to replenish groundwater and hence, to increase the groundwater
output is proposed by the authors.
The main objective of this proposal is to reduce the rate of runoff in rivers and increase
the percolation rate into aquifers throught permeable deposits in order to replenish
groundwater. Such a reduction in runoff is to be carried out by means of constructing
a cascade system by building temporary of permanent artificial rapids at a height of
1-3 meters placed on the small rivers and their tributaries having little discharge.
The construction of rapids would change the flow characteristics, increase the time of
flow and create better conditions for additional recharge into the aquifer. Additional
recharge of groundwater would allow the output to increase, also it would change the
flow characteristics decreasing the heavy flooding of the rivers, avoiding the yearly
destruction that takes place in valleys of rivers.
The forecasting of the behavior for the engineering construction, hydrological and
hydrogeological systems and technical result, including the estimation of the stability
of the rapids, modeling of the river and the pond routing, infiltration influence to the
aquifers and finding out the optimal groundwater output regime. Construction of
rapids decrease or stop catastrophical floods into rivers (nahalim) and stop demolition
of cities, villages, engineering constructions.
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Yarkon-Taninim Conventional Hydrologic Wisdom: Fact or
Fantasy
Kronfeld, J.,t Weinberger, G.,t Rosenthal, E.2
1. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978

2. The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
The Yarkon-Taninim aquifer (Judea Group) is a very important source of fresh
groundwater. Today it is widely assumed that hydraulic interconnection exists from
Beersheva to the Carmel foothills. This is the conceptual underpinning from which the
water budget is calculated. Isotopic analyses including radiocarbon, tritium and the
stable isotopes of C, 0, H and chemical analyses have been made on spring and well
waters from this supposed single aquiferial system. The results do not support this
concept.
Younger, sweeter groundwater flows from the Rosh Ha'ayen spring and surroundings
(Yarkon system). Recharge from the Hebron Hills flowing via the Beersheva region is
clearly not discharging at the Rosh Ha'ayen spring. The Yarkon system is a separate
aquifer from that of the Beersheva aquifer.
A study of the age relationship of the water indicates that (1) there is a vertical
stratification in the Yarkon system, (2) the storage capacity of the Beersheva system is
larger than previously considered, (3) the flow in the Beersheva system is considerably
slower than that of the Yarkon system.
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Sensitivity of Seismic Hazard at a Site as a Function of
Uncertainty in the Specific Tectonic Setting Characteristics
Leonard, G.,1 Rabinowitz, N.2
1. Israel Atomic Energy Commission

2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, Holon 58122

Seismic hazard which stems of an active fault is determined by the combination of
geometerical parameters (the extent of the fault zone) and mechanical parameters (e.g.
stress concentration, elastic-plastic features, the sense and nature of motion) that are
typical of the discussed fault.
One of the more significant parameters required for the hazard analysis is the fault
segments lengths, on which motion may be expected. It appears, that the relationship
between the single segment length to the earthquake magnitude may differ between
various tectonic settings. One such example was introduced by Nuttli (1985) who
emphasized the difference between mid-plate and interplate eartquakes due to the
faulting characteristics.
The present work makes use of the classical approach of cornell (1968) and Mcguire
(1976) to hazard analysis. We used the multi-parameter sensltivity method to assess the
significance of the uncertainty in the input parameters for the conclusions of the seismic
hazard analysis. In the multi-parameter scheme, many parameters are varied
simultaneously. This makes it possible to study the dependence of the hazard on each
individual input parameter and also to determine if the effect of a parameter depends
on the default value chosen for other parameters in the study.
Specific attention was paid to the influence of the lack of knowledge regarding the
specific tectonic setting, on seismic hazard at selected sites.
For that test we used a constracted example to analyse the effects of parameters on log
annual exceedance probability, at a near (25 Km) and a far (70 Km) site, for exceedance
thresholds of 10% g and 20% g.
We found that the tectonic setting may he a crucial parameter at the far site, but only
negligible at the near one.
The use of the current methodology enables us to enlighten the most significant
parameters which pose the major contribution to seismic hazard.
The outcome of the study is that effort should be devoted to the exploration of segment
length-magnitude relationship in order to reduce uncertainty in seismic hazard
assessment at a far site.
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ANew Version of Geoelectrochemical Exploration Technology
Levitski, A.

4 Nardiman St., Ramat-Gan
The technology discussed here is based on the CHIM-technique for geoelectrochemical
exploration of deep-laying ore deposits and oil accumulations. The CHIM-technique
(abbreviation of Russian term "partial extraction of metals") was developed in the
former USSR. Its current "halo" - version detects, by surface measurements, displaced
halos of the mineralization's indicative elements in electromobile forms (ions) . The ions
are extracted with an electric current into the specially designed element-collectors
(ECs). The ECs are grounded in measurement points along an explored profile and are
connected to a direct current source as mono-pole cathods or anods, while the common
complimentary electrode is placed in "infinity". Anomalous values of the extracted
elements are considered as a direct response of the exploration target.
The halo-version is widely used in former USSR in exploration for gold, copper, coppernickel, tungsten-molibdenum and base metal deposits. The technique also has been
successfully applied in oil provinces and kimberlita fields. The depth of the explored ore
body may exceed 600 m (including 100-200 m of overburden), and the depth for an oil
pool is 2-3 Km. A prominent limitation of the current technique is that no quantitative
assessment of the exploration target can be made based on the field results.
Recently, the dipole CHIM-version, which would presumably allow quantitative
interpretation, has been proposed by the author. This version is based on simultaneous
extraction of cations and anions from the surface formations. According to this technique,
both cathod and anod electrodes, represented by the ECs, are grounded in each
measurement point. This allows a quantitative conversion from the extracted mass of
specific element to it's concentration in a processed volume of the surface environment.
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Stable-Isotopic Signatures and Tectonic Correlation: A New
Statistical Approach and Application to the Cyclades
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904

Correlatlon between tectono-metamorphic units separated by areas lacking outcrop is
an old problem: this is particularly severe in the islands of the Cyclades orogen. Wholerock geochemical procedures such as 01ll() and 013C compositions are one means of
addressing the problem. Recent advances in understanding the behaviour of stable
isotopes during the metamorphism (diffusional exchange at contacts; channelized fluid
flow; devolatilization) have made it possible to distinguish original sedimentary or
protolith isotopic values from those due to metamorphic effects. Broad sampling of of
marbles and interlayered metabasites from the Cycladic islands of Sifnos, Tinos and
Kythnos has yielded a substantial dataset of stable isotopic compositions representing
pre-metamorphic values. At most two independent parameters are available for study
in anyone sample, which insufficiently characterizes the sampled units. In this study,
we consider the compositions of marbles and metabasite samples from the same unit as
separate parameters, yielding three independent variables for statistical correlation
(0180",.".,,; 013C",.".,,; 0180l>lsil). Because no one marble- metabasite pair is "correct" (i.e., do
not come from the same rock sample), all possible pairs from samples form each unit are
used to define the maximum range from of the three parameters for a given unit. 3-D
point plots, such as that illustrated below and discriminant analyses show that this "per
unit" approach separates units significantly better than the "per sample" approach.
Results confirm geological evidence that rocks from Kythnos correlate well with those
from the Greenschist unit of central Sifnos. Other units, particularly the Tinos M2 area,
occupy di~ tinct parameter volumes and imply that units on Tinos and Sifnos may not
be directly statigraphicall y correia table despi te overall similarities in their metamorphic
evolution. In contrast
on a regional scale all
units seem to overlap
near the
point
(0180maTb =
25%0,
13
0 Cmarb =2.3%0, 01SOl>ls
= 11 %o) These values
represent the locus of
low temperature sea
floor alteration of
parent basalts and the
marine sedimentary
signatures of the
parent limestones of
the marble -metabasic
bearing lithologies.
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The Tectono-Sedimentary Units of the Cyclades (Greece)
Lisker, S., Garfunkel, Z., Matthews, A., Lieberman, J.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Sedimentary series overlie the crystalline rocks of the Cycladic Massif (central Aegean).
Outcrops exist on the islands of Paros, Naxos and Mykonos. They are a part of the so
called "Tectono-sedimentary Unit of the Cyclades" which contains sedimentary facies
related to orogenic uplift of mountain chains: turbidites (flysch) and molasse on Naxos,
molasse with iron and barite mineralization on Mykonos, and molasse and turbidites on
Paros. According to previous works the age of these series is Oligocene-Miocene.
Normal faults separate the sedimentary series from the underlying rocks of the Cycladic .
Massif, bringing the surface sediments over rocks created at depth, and omitting a many
kilometers thick crustal sequence in Late Miocene time. Structural relationships within
the sedimentary series and between them and the tectonic contact, suggest a regime of
tilted blocks overlying a low angle normal fault (detachment). Therefore, an extension
regime has to be asumed for the Aegean Region during the late Tertiary, being related
to collapse of the Aegean part of the Hellenic Orogen.
The sedimentary units do not contain clastic components of rock types which are
widespread in the crystalline Cycladic Massif. Components of submarine volcanic
series were found as well as pebbles of chert and marine carbonate with Eocene fauna.
Fauna of this age was also found within fine grained sediments (marls and sandstones).
These assemblages suggest the existence of an Eocene basin in the Aegean and the
subsequent erosion of its floor. Therefore, Eocene tectonics must be assumed. The
sediments contain also a variety of metamorphic pebbles: meta-igneous rocks of low
pressure, calc-schists, mica-schists, meta-quartzites, meta-pelites. The remains of this
basin were later overlain by Miocene sediments and affected by Miocene and later
tectonics. The clast assemblages found in the studied sediments, which represent their
source rocks, allow to reconstruct the types of geologic units that were exposed in the
Aegean region during the time of deposition, and also to constrain the direction of
movement along the tectonic contact underlying the sedimentary units.
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Petroleum Zonation of Israel
Livshits, Y.
25/2 Shimoni Street, Ramat-Aviv, Tel Aviv 69024

Israel is situated on the boundary of northwestern Arabian Plate and the east part of the
Mediterranean Megazone of the marginal troughs (East Mediterranean and
Mesopotamian troughs). It is possible to outline inside of Arabian Plate some of the
greatest structure: anticlines North, - Central, and South Arabian) and synclines (Iraq
and Rub-al-Khali). The great part of Israel belongs to the west marginal very strong
dislocated part of North Arabian anticline - to the Levant uplift (structure of 1st. rank).
This uplift is cut by the Jordan-Dead Sea rift system on the west and east part. There are
in the west t>art of the Levant uplift many smaller structures of 2 and 3 ranks: swells,
depressions, domes etc. (Arkin et al., 1984; Bartov, 1990; Bein, Gvirtzman, 1977; Cohen
et aI., 1990 et al.). According to tectonic zonation it is possible to outline in Israelmarginal parts of two Petroleum Provinces and some subprovinces, regions and
districts (from west to east).
1.

Mediterranean province (East Mediterranean marginal trough) -offshore and
partly onshore.

2.

North Arabian province (North Arabian anteclise) - onshore.

2.1

Levant subprovince (Levant uplift)

2.1.1

Israel region (west part of Levant uplift) is divided by the Yisreel Valley and
Beer-Sheva tectonic zones (Neev et aI., 1985, Bartov, 1990) on

2.1.1.1. Galilee district
2.1.1.2. Judea-Samaria district
2.1.1.3. Negev district
2.1.2.

Jordan-Dead Sea rift valley region.

In most prospects for Israel Mediterranean province, it is possible to find oil and gas
field, as known in North Iraq (Mesopotamian marginal trough).
In the Levant subprovince, it is possible to find oil and gas fields such as are known in
Palmyride aulacogen and in north part of Rutba uplift in Syria, including oil/ gas fields
under young volcanics (Beydoun, 1988, 1991). In Samaria, Judea and Northern Negev,
most prospects are connected with burried Triassic and may be Palaeozoic anticlines,
which are not marked Jurassic and more young cover (Druckman, 1979; Garfunkel,
Derin 1984; Cohen et al., 1990). But it is possible to discover oil/ gas fields in Jurassic and
more young traps.

Finally, in Jordan-Dead Sea rift grabens, there are chances to discover hydrocarbon field
as known in the Suez rift zone (Gilboa, Cohen, 1979).
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Are Millions of Years Necessary for Petroleum Formation?
Loewenthal, D.,t Bruce, R.H./ Bruner, IP
I.Dept. of Geography and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2.Curtin University of Technology, Perth, Western Australia
3. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
Real-time studies in laboratory and natural settings described in the literature clearly
show that petroleum may be formed in a period of a few years or less.
Laboratory studies demonstrate that organic matter can be extensively converted to
hydrocarbons at temperatures below 300 °C under non-catalytic conditions and with a
minimum of water present. Heating times of a few years or less are sufficient to generate
oil and gas from suitable precursors such as oil shale or brown coal. Further, it would
be more realistic to consider that source rocks in their natural environment may contain
clay minerals which act as catalysts for maturation reactions. In addition, dry system
experiments are unrealistic to natural systems - pyrolysis work incorporating more
realistic factors of temperature, pressure and the presence of water may reduce the time
factor orders of magnitude.
Natural seafloor hydrothermal systems (such as in the modern day Gulf of California)
provide evidence for a continuous single-step mechanism for efficient petroleum
generation, expulsion and migration. Diagenesis and catagenesis is similarly rapid. In
some sedimentary basins in geologically active areas a hydrothermal mechanism has
been described for the maturation of sediments. This involves heat transport away from
deep faults or volcanic centres by laterally flowing aquifers.
Thermal conduction is said to be a major parameter in quantitative maturation studies.
However, particularly for the early stages of a basin's history, it would be more realistic
to take into account high permeability sediments. These provide excellent pathways for
convective heat transfer by flowing fluids and enable preferential heating of regions at
rates much higher than that provided by conduction alone.
Another assumption that is commonly made in regard to palaeoheat flux is that the
dominant source of heat was the basement. However, episodic tectonic processes may
be associated both with higher temperatures and with the formation of structural traps.
These processes include rifting, drifting, overthrusting and diapirism. Higher
temperatures may also be associated with rapid burial and overpressuring.
Temperature rather than time is the most sensitive parameter in petroleum formation
- laboratory studies show that rates of chemical reactions increase exponentially with
increase in temperature. Since no measurable parameter can be directly converted to
palaeotemperature there are considerable uncertainties in modelling palaeotemperature.
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Conveying the Messages of the Geological Research to the
Public
Mazor, E.
Department of Environmental Sciences and Energy Research
Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100

Objectives
Contribution to the scientific thinking of school students
Environmental education to all
Preservation and income source: science and art based tourism

Reserves and Monuments
National Geological Reserves (e.g. Ramon and Timn'a parks)
Monuments (missed: Patish, Beit Zait, Beer Sheva quarry, Carmel)
Geological benchmarks in urban areas and along road sides
Geological trails (e.g. Eilat, Timn'a, from Sea to Sea)

Exhibitions
In geological institutes (e.g. Dept. of Geol., Hebrew University)
Active GeolOgical Museum
Scientific Research Exhibition (proposed at the Ramon Science Center)

Production of geological educational materials
Games, films, computerized learning sets (encouraging beginnings)
Touristic geological map
Touristic geological guide

School teaching materials
High school program (operates, tillS points)
Geotope and other mini-research programs (existing and planed)
Teaching units for geography lessons
Inter- disciplinary units (geochemistry, geophysics, geo-biology)

The academic frame
Geology teaching certificate (in operation in Jerusalem)
College for field guides
Teaching program for teacher's colleges
Teaching licensed tourist guides
Annual meeting and regional excursions for layman
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Teaching Geology Contents in Elementary School: The
"Mabat" Program
Meiri, s.
The Amos de Shalit Science Teaching Center, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978,
School of Education
The "Mabat" (Science in Technological Society) program is a new program for science
teaching in elementary school and serves as an alternative - both in terms of its
approach and in its contents - to previous programs.
The guiding principle of the new program is its aim to provide scientific and technological
literacy for all. Contents and presentation methods were selected in the light of this objective:
.. Focus on science teaching' - understanding natural phenomena and processes
through the acquisition of basic scientific concepts. The program's contents aim to
form the groundworks for both a scientific understanding of the environment and
continued studies on higher levels of education.
.. The scientific contents are mostly presented in their technological context, in order to
give the pupil a first understanding of the ways in which scientific principles are
applied to solve practical problems and for the improvement of human existence at
large. Often, when it is more relevant to the leamer, the point of departure is the ,
technological aspect.
.. The "Mabat" program stresses the impact of science and technology on our physical
and social environment with the purpose of developing involvement with and a
critical attitude toward day-to-day problems of a scientific - technological- social nature.
The description of the program's structure and its target population should make it clear
that this is not a conventional diSciplinary program for Geology instruction or indeed
for teaching any other science. Geology contents are central in some of the study units,
especially in those that go under the collective heading of "Natural resources". Contents
are presented in a way that allows pupils to acquire the conceptual skills that are
germane to the discipline. This is done by means of activities such as observation,
identification and classification, conducting experiments, drawing conclusions (from
experiments and from observation), etc. These activities take place both in the classroom
(this includes laboratory work), and outside (field excursions, visits to museums and
research institutes).
Specific contents are selected according to the child's cognitive development. The
program has no intention to make pupils into "little Geologists" or "young scientists"
but only aims to provide a pleasant and sympathetic way of transferring knowledge in
a subject that has been neglected in this level of education for many years.
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Application of Artificial Intelligence to the Determination of
Seismic Sources in the Galilee Area
Mizrachi, D.,t Joswig, M.,2 Leonard, G.3
1. Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2. Bochum University, Germany
3. Israel Atomic Energy Commission

Artificial Intelligence (AI) techniques are increasingly incorporated in the management
and control of industrialized processes. In this work we introduce a technique which
integrates between pattern recognition (PR) and fuzzy logic to the determination of
seismic sources. The essence of this approach is the imitation of the seismologist's
perception and reasoning to the tion of various seismic event types. In the first stage,
events are transformed and stored in the form of images. Every new recorded event is
imaged and correlated to those already stored. In the second stage the seismologist
integrates a number of images into a representation of the same event category.
The PR method may be viewed as the conscious part of perception. At this stage each
new recorded signal at each seismographic station is transformed into a sonogram (3~
image of signal energy in time and frequency) and compared to those already stored in
the computer memory. After the process of comparison, each at each station is classified
to one of the predetermined sources and assigned with one of the following levels of
adaptation: Definite, Probable, Possible and No Detection.
The next stage involves the integration of all single determinations (SE) into a network
event classification (NE). This integration is carried out by applying a rule based system
(COASSIAN) in order to decrease the uncertainty introduced in the seismic source
identification.
We adapted the current AI technique to the Israeli seismographic network. The data
included 29 local seismic events from the Galilee area in the time: 5/88 - 7/88. The
determination of success or failure regarding the events was with comparison to the
IPRG seismological catalogue and with an expert's opinion (in the case of dispute). From
the analysis of the results we received 5% of failure, 85% of success and 10% of no solution.
The degree of success in earthquakes identification was - 93% and - 0% of failure. In
contrast, the determination of quarry explosion yielded 67% of success and 16% of
failure. The reason behind this large discrepancy inbetween this two categories lies in
the fact that signals' quality of quarry sources is drastically lower than those from
earthquake sources.
It may be concluded that in future, the current AI method may be incorporated (in an
effective and reliable way) in assisting the seismologist. However, the condition for such
a successful application requires upgrading of the Israeli seismographic network in such
a waythatthesignalqualitywillbedrasticallyimproved with respect to resolution, dynamic
range, and SIN ratio.
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3D Velocity Field and Relocation of Earthquake Hypocenters
in the Galilee Area by Seismological Tomography
Mizrachi, D.,! Rabinowitz, N.,2 Gan Baruch, Z.,t Rerich, B.,2 Leonard, G.3
1. Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
3. Israel Atomic Energy Commission

By seismological tomography we try to map the velocity field of seismic waves in an
active region. The applied method makes use of the observed arrival times of local
events, as received by a net of seismographs located in a specific region. In general, the
method which traces the wave propagation paths from the source to the receiver,
estimates the calculated arrival times, compared to the observed ones.
A difficulty sterns from the fact that the know lege of the wave paths and the earthquake
hypocenters depend on the same features which we try to estimate, the velocity field.
The difficulty may be solved by using the inversion method. By this technique we
change simultaneously the velocity field (by series of iterations) and the hypocenters
locations, in order to minimize the time diff£Jrence between the calculated and observed
arrival times.
Thurber suggested an algorithm for the seismological tomography, based on local
seismic records. In this algorithm we subdivide the 3D medium into voxels in each of
which we try to estimate the velocity of the P and 5 waves, along with the hypocenter
determination, according to the improved model.
In the first stage we applied Thurber's method to the Dead Sea vicinity. The results
indicated that the method is very sensitive to the limited distribution of seismographs
in this very region.
In the second stage we applied this method in the Galilee area were the of seismographs
is much better. The velocity field, as obtained in the current work will be compared to
the geophysical maps received by other means. In addition, we shall compare the
relocated hypocenters to those listed in the seismological bulletin.
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Integrated Method of Hydrocarbon Phase Forecast
Modelevsky, M.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
The study of petroleum perspectiveness of the Galilee (the Northern Israel) is offered on
the base of the phase forecast universal method which was developed by the au thor for
the Pricaspian Basin (Russia-Kazakhstan). The Galilee is the important regi~n for
petroleum exploration in Israel. The method contains a study of thermal and pressure
conditions in depths (reservoir temperatures and pressures, bubble-point pressure) and
a map constructions of these parameters with divide of primary oil, gas, oil-gas and gascondensate accumulation zones.
The drilling in the Galilee didn't discover oil and gas fields. The region is investigated
insufficiently, processes of oil and gas distribution on area and in rock section are not
elucidated finally. So, for exploration efficiency increasing systematical study of factors,
which influence on generation and accumulation of oil and gas in depths, is needed.
Scientific hydrocarbon phase forecast permit to divide exploration regions according to
the types of the main product (oil, gas, oil-gas, gas-condensate) and, consequently, to
substantiate quantity and depth of wells, to provide the works by special equipment, to
choose optimal technology. Different investigations showed that most informative
parameter is the "bubble-point parameter" (Fp ),

Fp = Pb/Po'
where Pbf -

background (regional) bubble-point pressure, MPa,

p. - reservoir pressure in pay bed, MPa.
The time of influence of increasing temperatures to organic matter cathagenesis, depth
interval and some others factors are important too.

90

Israel Geological Society

Annual Meeting, 1993

Comparison Analysis of the Geological Structure of the
Northern Israel (The Galilee) and the Southern Syria
Modelevsky, M., Flexer, A.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
On the base of geological structure study of the Galilee (on Israel sources) and the
Southern Syria (on Soviet, American and French investigations) we can draw the
conclusion about the similarity of some features of geological structure in the regions.
In the Galilee 19 wells are drilled, including 7 on the depth down to 2 km, 9 - from 2 to
3 km, 3 - more 3 km (Atlit-1 - 6556 m, Oevora-2A - 5650 m, Rosh Pinna-1 - 3864 m).
Another well- Zemah-1 (T.O. 4249 m) is in the Jordan Valley rift zone. From these 19
wells only 2 discovered the Triassic sediments, 12 wells discovered the Jurassic rocks
and another 3 - the Upper Cretaceous. The using of the data on neighbouring regions,
particularly - on the Southern Syria, allows to construct a more complete picture of the
Galilee geological structure and its evolution history. Active geological investigations
in Syria were began in 1920 years by French scientists. In the 1950-1960 years Soviet
scientists did great works here. In the last years the American firm "Marathon Oil"
studied the region in common with Syrian investigators. In Syria 3 refraction profiles
were carried out, its common length is about 500 km, and about 5000 km of reflection
profiles; gravity, geological and magnetic maps were constructed; several wells were
drilled in which gas was found. In the Southern Syria (the Rutbah Heights) is TF-1 well,
T.D. 3365 m, it discovered the Lower Ordovician layers, CH-2 well is in the Palmyrides,
T.D. 3122 m, it discovered the Triassic dolomites. On seismic sections four sediment
layers and the basement are defined according velocity. The sedimentary cover are
broken to blocks. Its main part consists by the Mesozoic rocks on thickness of about 6 km.
The remaining part is the Paleozoic and the Precambrian deposits on thickness 3.5-5 km.
In the Precambrian the territories of Syria and Israel formed the one structural-tectonic
zone. In appointed periods the Northern Israel and the Southern Syria were the one
basin, for example, during the Triassic-Jurassic primarily limestones and dolomites are
formed here, and the Cretaceous and the Tertiary rocks are similar.
The evolution of the Palmyridean through is depend from the Levantine boundary
farther to west. In the Early Mesozoic aulacogen evolved here. In the Late Cretaceous the
inversion began, especially intensively in the Neogene and the Quaternery.
The similarity of the evolution history of the regions during large geolOgical time
predetermines the probable existence of oil and gas fields in the Galilee.
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Volcanic Park in the Golan Heights
Mor, D.,t Heimann, A.,z Har-Gil, G.3
1.Minstry of Education and Culture, Israel
2. The Golan Research Institute, Qazrin, and Geological Survey of Israel, 30 Malkhe
Yisrael Street, Jerusalem 95501
.3. Landscape and Environmental Planning, Haifa
The unique volcanic landscape of the Golan Heights includes various features not ~ound
in other locations of Israel. Furthermore, the Golan Heights presents part of the huge
volcanic region which extends to the neighboring countries which we cannot visit.
The Golan Regional Council, the Golan Research Institute, the Nature Reserve Authority
and the Settlement Department of the Jewish Agency, have developed a plan for a
volcanic park in the Golan Heights in cooperation with the Society for the Protection of
Nature in Israel, and the Jewish National Fund.
The park's program includes the establishment of a visitor's center and several developed
sites, each including a guide station. In each group of sites, paths will be constructed,
signs placed, and the "tour it yourself" guide system made available (organized tours
will also be possible). Other "non-volcanic" points of interest located along the paths
will be also included as part of the tour.
The following group of sites are planned for development (from south to north):
(a) southern Golan sites; (b) Gamla sites; (c) Avital-Bental sites; (d) Birket Ram - Banias
sites. Other volcanic exposures will also be developed for visits. The first group of sites
to developed are those in the Avital-Bental area, which are now under detailed design.

92

Israel Geological Society

Possible Active Role of Bacteria in Phosphorite Genesis
Nathan, y.,t Bremner, J.M., 2 Loewenthal, R.E., 3 Monteiro, P.t
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Marine Geoscience Unit, Geological Survey of S. Africa, UCT
3. Department of Civil Engineering, UCT
4. Sea Fisheries Research Institue, S. Africa

Petrographic evidence, including electron microscope studies, have confirmed the
presence of bacterial structures, including microbial mats, in phosphorites. Laboratory
studies have shown that apatite can be synthesized through bacterial mediation both by
replacement (of carbonate) and by direct precipitation. In spite of the above the general
opinion prevailing today is that the roleofbaeteria in phosphorite genesis is mainly passive.
Recent work on bacterial populations in the Benguela upwelling system showed that
two different populations occur, one the upwelling population is dominated by
fermentative isolates (Vibrio, Enterobacteriaceae); the second population which occurs
during non-upwelling periods has a greater biomass but has a lower diverSity. It is
dominated by oxidative isolates (Pseudomonas, Acinotebacter). This finding is particularly
significant when we consider that these two bacterial genera effect phosphorus removal
in biological activated sludge systems.
The biological excess phosphorous removal (BEPR) process requires anaerobic / aerobic
sequencing of microorganisms. The bacteria (mainly Acinotebacter) sequester phosphate
as poly-phosphate in the aerobic environment and release it as orthophosphate in the
anaerobic environment. We found evidence for the presence of such phosphatesequestering bacteria in the water column (50 m depth) off Swakopmund, Namibia
22° 25' 5,14° 16' E. This is the area where Recent phosphate concretions are found. We
therefore propose a natural bacterial mechanism which mediates phosphate concentration
in the anaerobic interstitial waters leading to phosphate precipitation.
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The Stagnation of Deep Subsurface Brine in the Oak Ridge
Reservation
Nativ, R.,t Hunley, A.2
1. The Seagram Center for Soil and Water Sciences, The Hebrew University of
Jerusalem, Rehovot 76100
2. Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA
The deep hydrogeologic system underlying the Oak Ridge Reservation contains, in
places, contaminants such as radionudides, heavy metals, nitrates and organic
compounds. Groundwater at that depth is saline and has been considered in previous
studies to be stagnant. On the basis of existing and newly collected data, the nature of
the saline groundwater's flow and its potential discharge into shallow, freshwater
systems was assessed. Data included (1) spatial and temporal pressures and hydraulic
heads measured in the deep system, (2) hydraulic parameters of the formations in
question, (3) spatial temperature variations, and (4) spatial and temporal chemical and
isotopic composition of the saline groundwater. In addition, chemical analyses of brine
in adjacent areas (Tennessee, Kentucky, Ohio~ Pennsylvania and West Virginia) were
compared with the deep water underlying the reservation to help assess the origin of the
brine. Preliminary conclusions suggest that the saline water contained at depth is old,
but not isolated (in terms of r:echarge and discharge) from the overlying active, fresh
water-bearing units. The confined water (and dissolved solutes) move along open
fractures (or manfimade shortcuts) at relatively high velocity into adjacent, more
permeable units. Groundwater volumes involved in this flow are likely to be small.
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Evidence of the 1927 Jericho Earthquake and Accompanying
Dead Sea Tsunami from Slumped Sediments in the Jordan

River Delta
Niemi, T.M., Ben-Avraham, Z.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
The largest earthquake to strike the Holy Land in the 20th Century was the July 11, 1927
Jericho earthquake which caused severe damage and destruction. The magnitude 6.2
Jericho earthquake was generated by left-lateral, strike-slip motion of the Jordan
Oericho) fault along the Dead Sea rift (Ben-Mertahem et al., 1976). The aftershock pattern
suggests that fault rupture extended into the Dead Sea, and we have mapped this fault
from analyses of high resolution seismic reflection data. Adjacent to the location of the
southernmost aftershock of the earthquake, we discovered the headwall scarp of a very
large submarine slump in the bottomset region of the Jordan river delta in 250 m water
depth. A sudden displacement of bottom mass created a tsunami that accompanied the
1927 Jericho earthquake and piled water 1 m high along the north shore of the Dead Sea
(Blanckenhorn, 1927; Brawer, 1928;Shalem, 1956). The uniqueness, recency, and location
of the slide, suggest that seismic triggering of the slump during the 1927 Jericho
earthquake is the most probable mechanism for its formation. The seismic triggering of
the slump may be related to the change in fault geometry at this location. Interpretation
of sparker profiles across the same area reveals that beneath the 1927 slump is a series
of buried slumps that indicate that this area has been repeatedly affected by seismic
events and a record of earlier Jericho earthquakes can be found in the sedimentary
record.
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The Educational Contributions of the IIGeotop" Project
Orion, N.
Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100

A geological investigation project named "Geotop" (the top of the geology learning) was
developed as a compulsory part of the geology curriculum. "Geotop" is defined as a
mini-research project, which takes place in the field or laboratory or both. In parallel to
the development of the project for geology majors, a similar version was modified for
high school geography students. The "Geotop" project was introduced into the geography
curriculum as a vehicle to enhance and strengthen the geology teaching within the
geography curriculum, as well as to give those students, many of whom had suffered
failure and frustration in their former science studies, another (and maybe last)
opportunity to experience science in more positive light.
The "Geotop" system for the non-science students consist of four components: the
programme organizers' team, the geography students, geography teachers and the field
investigation project leaders (mainly postgraduate geology students).
The evaluation research which have followed of the project since 1987 included
assessment of the students' achievements and attitudes towards the project. In 1992 an
attitude questionnaire was posted to the home addresses of students who participated
in the programme during five years of implementation (1988-1992).
All the different sources of the evaluation (students, teachers, field leaders), the different
methods of evaluation (quantitative and qualitative), the different outcomes (attitudes
and achievements> and the time perspective (short-term and long-term) consistently
support each other, combining together to give a very encouraging picture of the
"Geotop" programme. These findings indicate that the students hold high positive
attitudes in the affective and cognitive domains of the programme. They strongly agreed
that their learning performance had improved and were very interested and enjoyed it,
especially in relation to their other studies in high school. This enjoyable learning
experience was implanted in their minds and they still carry it with them. Most of the
students use the geological knowledge and the thinking tools they acquired in their
daily life, thus enhancing their understanding of their natural environment. For some
of them this experience influenced their current and future choices of academic subjects.
I t is suggested that the novelty and interdisciplinary characteristics of the earth-sciences

and the "Geotop" model could be used to develop investigation projects in relation to
other science-student populations concerned with chemistry, physics and biology. Such
ventures would enable those students to apply some of their theoretical background
knowledge to solving real geology problems.
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Geology in the Israeli Curriculum - Overview
Orion, N., Mazor, E., Ginat, H.
Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100
Geology education in Israel is in a process of revival. At the present, geology as an
independent discipline exists at the high school level. In the lower levels, e.g, junior high
school, elementary and kindergarten, earth sciences subjects are included within other
disciplines such as biology, chemistry, physics and geography. Although the curriculum
of those disciplines includes earth-sciences subjects, the teaching of those subjects is very
limited for two main reasons: a) the teachers have a very limited earth-sciences
background b) there is a lack of learning and teaching materials.
The success in introducing geology to the high school level, as an independent discipline,
poSitively effected the lower levels as well. Teachers and principals are more open now
to encourage the geology teaching. Since 1990 curriculum materials have been developed
for all ages, from the kindergarten through the elementary and junior-high to the high
school. In addition, in-service training for teachers who deal with earth science topics
have been conducted.
The efforts to introduce the geology into the educational system have been anticipating
by intensive activity in the informal educational systems. Successful cooperation with
public associations and bodies created a supportive public opinion for geology at all
levels and a need to extend the teaching of this diScipline in the formal educational
system.
Although our success, so far, the process of introducing the earth sciences within the
Israeli educational system is only in its first stages. However, it seems that the
comprehensive approach of working simultaneously in the whole spectrum of the
educational system, as presented above, is an efficient way which might produce more
meaningful educational achievements in the near future.
The key for our ability to continue in introducing geology into the educational system
is the quality of the people who will be involved in this process. The geology community
should encourage and support those members who would choose to answer the
educational challenge.
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Criteria for Distinguishing Between Ash-flow Cooling Units
in the Ramat Yotam Caldera
Peltz S.,1 Eyal M.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer

Sheva84105
The Ramat Yotam Caldera (RYe) represents a Late Precambrian (548Ma) ash-flow
caldera in the northern part of the Arabian Nubian Shield. It occupies the southern part
of the Ramat Yotam graben, about 2km west of Elat.
The intracaldera area comprises the remnants of a silicic ash-flow sheet with an exposed
thickness about 250 m. From oldest to youngest, there are the Shelomo Tuff Member
(STM), the Mahzevot Tuff Member (MTM), and the Yotam Tuff Member (YTM), the
main constituent (about 200m) of the RYC Formation. The present work refers only to
the YTM.
The correlation of ash-flow tuff sequences of different parts of the intracaldera is
problematic in terms of collapse tectonics. However, a corellation is necessary in order
to provide keys to the paleovolcanological and petrological framework.
The cooling-unit concept was adopted to divide and correlate the different sequences
of the YTM. The following criteria were used for distinguishing between cooling-units:
(a) degree of welding; (b) flowage structure; (c) degree of crystallization.
Two simple cooling units and two compound cooling units constitute the intracaldera
ash-flow sheet. Each cooling unit exhibits a vertical zonation from a zone of moderate
welding and low crystallization at the base, to a zone of dense welding and high
crystallization at the top. Subzones of rheomorphism and of granophyric devitrification
are also present.
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Neogene Pyroclastics with Associated Peperites in the
Zalmon Valley, Central Galilee
Peltz, S., Kafri, U.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501

Post Cover Basalt volcaniclastics were recently found in the Zalmon Valley, central
Galilee. This volcanic complex overlies conglomerates of the Hordos Formation, and is
overlain by a young conglomerate.
The sequence, about 15m thick, consists of lapilli tuffs, lapilli tephra, tuffaceous
sandstones ard microconglomerates, and in particular, peperites.
The juvenile lithoclasts are only glassy basalts, whereas the cognate lithoclasts are
mainly carbonate rocks.
The volcaniclastics are indicative of rhythmic phreatomagmatic activity associated with
subaqueous and subaerial volcanoes.
The peperites were formed by mixing of ba~altic material and wet sediments of the
Hordos Formation. The tuffs indicating a proximal facies, were generated by the codeposition of hydroclastic material in a lake, together with unconsolidated carbonate mud.
Highly fumarolized vent breccias were found close to the discussed sequence and are
also indicative of a proximal eruption center.
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Risk Factors Along the Sharon Escarpment, and the Effect of
the Nof Yam Event, August 1992
Perath,I.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
The Sharon Escarpment between Giv'at Olga and Tel Aviv terminates the westernmost
eolianite ridge strikewise, parallel to the ridge crest. It is up to 40 m high and has 75-90°
slopes. The escarpment moves evenly eastward by continuous collapse on the seaward
side. Rockfalls of slabs about 2 m thick and several meters long separate from the face
of the cliff, slide downward and come to rest as a 40-50° talus of loose sand, which is
removed in seasonal stages by wavewash. No rockfalls occur as long as talus stabilizes
the cliff's foot. The frequency of rockfalls is uniform, independent of cliff height or
composition.
Talus-clear sections, where the next event will be a vertical rockfall, were defined Risk
A sections. Sandslides from wave-cut talus aprons involve mostly horizontal mass
movement (including riding blocks of calcarenite), and these were defined as Risk B.
Non-truncated talus was defined as Risk C.
A slide cycle starts from the Risk A situation. After the rockfall a Risk C situation is
obtained, which through a sequence of B-C-B-C situations returns to Risk A. According
to unproven estimates, Risk Clasts 1 to 2 years. Risk B several years, and Risk A up to
10 years and possibly more. The rate of retreat for the total escarpment is controlled by
bulk strength of the cliff and by the wave climate (i.e. the frequency of beach clearance
of all talus). The rate is not perturbed by cliff composition, by cliff height, by cliff angle
or by clifftop activity, as claimed by some authors, but one-time events may have a
temporary or local effect on the rate of retreat.
The Nof Yam event of August 1992 (a high-magnitude subsurface explosion, several
hundred meters east of the cliff) caused rockfalls at the nearby Risk A sections. About
64% of a 250 m stretch of escarpment underwent change: total length of the Risk A
sections diminished from 68% to 35%, and the combined Risk Band C sections increased
from 32% to 65%. The reduction of the Risk A situation represents shortened lifetimes
for these sections, proportional to their decrease in frequency, while for Risk B situations
the event increased their frequency without lengthening their lifetime (the event
increased the amount of removable material, but not the rate of removal). Accordingly,
the cycle was temporarily sped up. by the amount of time lost by the shortened lifetime
of the Risk A sections, i.e. by the 33% of the overall average rate of retreat. The effect of
the event will be lost in less than 10 years, when all the event-induced talus aprons will
be cleared away.
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Geomorphological Mapping of Makhtesh Ramon
(Preliminary Results)
Plakht,J.
Ramon Science Center, Mizpe Ramon
The geomorphological map of 1:50,000 scale has been carried out in the western part of
Makhtesh Ramon.
The legend of the map has been based on the historical-genetical method. The types,
fonns and elements of relief are given by various symbols, patterns and colors. Genetic
types of relief are expressed by color. The age is shown by the color nuance. Morphology
along with the neotectonic features are given as contours and nonscale symbols.
The following types of relief have been identified in the western Makhtesh Ramon:
1. fluviative; 2. denudational; 3. complex relief created by fluviative-slope processes;
4. eolian; 5. anthropogenic.
Two subdivisions have been identified among the fluviative and denudational types of
the relief. First group includes set of different surfaces, the second corresponds to forms
and elements. Fluviative surfaces are related to recent stream forms and terraces.
Denudational surfaces consist of debris slopes, structural terraces and flat structural
surfaces on the rocky basement etc. Complex relief includes pediment surfaces of
different age and height.
Preliminary results of the mapping are:
1. Recent relief of the western part of Makhtesh Ramon was mainly fonned before the
development of highest terrace and pediment surface.
2. The distribution of the terrace and pediment levels reveals close parageneticconnection.
Each pediment surface corresponds to the terrace of the same level.
3. Rock-defended terraces are prevailed in the Ramon valley, whereas the low
accumulative terraces are presented only in its upper stream. It seems, that the
western part of the Makhtesh was unlike its central part during the terrace
accumulation.
4. The legend designed for the geopmorophological map of the western Makhtesh
Ramon can be applied for the mapping of the High Negev.
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Consistency Limits as an Indicator for Chalk Properties
Polishook, B.,t Flexer, A.2
1.Petroleum Services Ltd.
2.Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
Measurement consistency limits (liquid and plastic limits) are a traditional means of
investigating soil and soft rock, including chalk. By means of the consistency limits, the
rock type can be identified, and the following rock properties can be evaluated:
a. rock plasticity
b. free swelling
c. clay content
d. strength
Hundreds of measurements of consistency limits and other geomechanical properties
were executed on chalk samples from the Eocene age, collected from Eocene rock
outcrops from all over Israel. Quantitative analysis of the measurements reveal the
following:
a. There is no connection between strength (unconfined compressive strength) and the
consistency limits.
b.· There is no correlation between carbonate content (an indirect expression of clay
content) and the consistency limits.
c. There is no connection between free swelling calculated on the basis of consistency
limits, and the measured results for free swelling.
To measure consistency limits in chalk, one is obliged to crush and winnow in advance.
Crushing the chalk rock to grains less than 20 microns in diameter changes the basic
properties of the rock. Actually, under such conditions, what measured are the properties
of unconsolidated grains. Therefore, the factors that influence the consistency limits are
the sliding friction of the chalk grains and the chalk density.
The connection between chalk density and the consistency limits was examined. The
results were as follows: as the density rose, the consistency limits decreased.
This indicated that the consistency limits were influenced by the chalk density and not
by the clay content or other factors that can be obtained from (that exist in) natural chalk.
The consistency limits, therfore, are not among the properties of chalk, and should not
be considered among the geomechanic properties that define this rock.
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Age Determination of Pedogenic Carbonate Nodules Using
Electron Spin Resonance
Porat, N.,t Amit, R.,z Zilberman, E.1
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Carbonate nodules are formed in calcareous soils under semi-arid climatic conditions.
Rain-water dissolves calcite in the parent material near the surface and redeposits it
deeper in the section, at the wetting depth, where calcite is recrystallized and the nodules
are formed. Today nodules form in areas which receive 200-300 mm annual rain fall, and
their presence in paleosols is a reliable paleoclimatic indicator. Determining the age of
such nodules may give the timing of the climatic event, as well as an upper limit to the
time of deposition of the parent material. Dating nodules has proved difficult by any of
the methods attempted so far. Detrital components, organic contribution and exchange
of material with the surrounding soil and ground-water hampered analytical precision
in both 14(: and U-series methods.
Well developed carbonate nodules (stage Ill) grow over a long period of time, typically
in the range of 8-15 ka. Moreover, there may be several episodes of growth, controlled
by changes in supply of moisture to the soil. Therefore, in order that the dates obtained
by any dating method will have any geological significance, the samples must be studied
carefully and sampled accordingly.
ESR dating measures the accumulated dose due to natural radiation, recorded in a
mineral since it was formed. By knowing the annual dose rate emitted by the sample and
the surrounding soil, the age of the sample may be calculated from the ratio between the
accumulated dose and the annual dose rate. ESR dating has been used successfully to
date carbonate materials such as corals, speleothems and travertines, however ESR
dating of nodules was never thoroughly explored.
In this study carbonate nodules from a sandy loess section near Shivta were studied. The
samples were collected along a trench, at various depths. Thin-sections and SEM were
used to examine the internal structure and growth stages of the nodules, and an age
estimate was obtained using the ESR method.
The nodules were separated from the sediment by washing. Thin sections and SEM
samples were made from whole nodules. The remaining nodules were crushed and
most of the detrital components were remov~ by hand picking and magnetic separation.
Aliquots from the powdered samples were step-wise irradiated by a "'Co y source and
the ESR signal was measured using a Varian E-12 spectrometer. The accumulated dose
wasestimatedusingthe"additivedose" method. The environmental dose was calculated
fromtheconcentrationsofU,Th,andKinthesampleandsediments,measuredbyNAA.
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Thin sections show that the nodules are made of homogeneous microcrystalline calcite
embedding detrital silty quartz. No growth rings are observed. Fragmentsofland-snails
and limestone are rare and it seems that most of the calcite had recrystallized when the
nodules formed. The SEM shows that the nodules are composed of uniform,
rhombohedral, low-Mg calcite crystals, their size ranging between 5-10~. There is no
evidence for dissolution or multiple-stage growth. These observations demonstrate that
the nodules grew in during a single episode and were not subject to further interaction
with their environment.
Within the analytical error, the samples show uniform ages. Preliminary age calculations
for the nodules are in the range of 60-70 ka. Ages and paleoclimatic interpretations will
be presented and discussed.
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Composition of Fresco Pigments from King Herod's Palace
in Jericho
Porat, N., Bani, S.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
Natural materials were used by man for painting since the dawn of civilization. Earliest
indications in Israelforusing "earth pigments" (ochre) are found in the Upper Paleolithic
(40,000-20,000 years ago) sites, and evidence for extensive use of ochre was found in the
Natufian layers of El Wad cave in Mt. Carmel (Weinstein-Evron & Hani, 1991). The use
of natural mineral pigments has developed over time, and pigments were collected from
man's near and far environment. They were used as body paint or applied to a variety
of materials, such as wood, pottery, stone and plaster.
A set of pottery bowls containing powdered pigments were found at Herod's palace in
Jerico (1st c. B.c.), near walls painted with frescoes. This find is so far unique in Israel,
and uncommon in other parts of the Roman Empire.
Ten powdered samples of different colors were sampled from the bowls and 8 small
fragments of paint were removed from the frescoes <courtesy of E. Netzer and
S. Rosenberg, the Hebrew University). The mineralogy of the samples was determined
by XRD and the chemical composition was estimated using a SEM equipped with an
EDS. The raw materials used for producing the pigments were defined and their sources
identified. This information revealed the technology used for pigment production and
routes of trade.
The composition of the powdered pigments is as follows: Black - charred vegetal
material; white - dolomitic chalk; pink - heated kaolinite; red - cinnabar; brick-red hematite; orange - minium; mustard-yellow - goethite; green - celadonitei pale-blue synthetic cuprorivaite ("Egyptian Blue"); purple - a mixture of pale-blue and pink. Most
pigments were also identified in the fresco fragments, except for minium. Perhaps the
samples are not sufficiently representative of all colors, or some of the pigments did not
survive the millennia on the plaster.
The pigments in the bowls are all finely ground (1-5~). There is some contamination
from the soil in which the bowls were buried and small amounts of inter-contamination
between materials. Otherwise, most of the pigments are pure, usually comprising one
mineral each. On the othei' hand, the paints on the fresco are a mixture of several
pigments, occasionally diluted with limestone. Since cinnabar, minium and celadonite
are not found in Israel, itisobvious that some of the pigments were brought from outside
the country. The source of these materials is from different localities in the Roman
Empire. Other pigments could have been found and produced locally. Whether the
pigments were imported or of local origin, the artist was highly skilled at preparing the
pigments for painting and applying them on the walls.
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Physical and Geological Aspects of Fracture Bifurcation
Rabinovitch, A.,t Belizovsky, G.,t Bahat, D.2
1.Department of Physics, Ben-Gurian University of the Negev, Beer Sheva 84105
2. Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurian University of the Negev, Beer
Sheva84105
Two topics are complementarily treated. Firstly, finding the correct geometrical features
of embrionic secondary cracks (ESC) in the vicinity of the tip of a moving primary crack
before and at bifurcation. Our resul ts indicate that at low velocities of the primary crack,
the ESC initiates ahead of the tip, parallel to the primary crack, whereas at high velocities
(V> O.2C L where ~ is the longitudinal acoustic velocity) the ESC appear behind the tip
at angles that deviate from parallelism to the primary crack, and rotate as a function of
crack velocity. Furthermore, we correlate the size of the original flaw, Co, the final ESC
length, 1, and the minimal radius from the tip, r, for ESC initiation. These results enable
us to determine the mechanical and geometrical ESC parameters and map them prior to
bifurcation and at the bifurcation zone. Secondly, by applying this technique to geological
small, large and regional faults, particularly to bifurcation fault systems associated with
specific earthquakes and/ or eruptions (e.g. in Fig. 1) a new method for characterization
of fault zones could become possible.
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Fig. 1. Map of primary fissure and subsequent cracks prior and at bifurcation from the
Hawaii 31.12.74 eruption, after Pollard et al. 1983, Tectonophysics 94: 541-584.
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Application of the Integrated NMR-TDEM Methods in
Groundwater Exploration in Israel
Rabinovich, B.l Rabinovich, M.,l Gilad, D.l Goldman, M.,t Schirov, M.'
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
2. The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
3. The Institute of Chemical Kinematics and Combustion, Novosibirsk, Russia
The Nuclear Magnetic Resonance (NMR) method is the only physical tool currently
available which is able to detect directly the presence of groundwater, itsdepth, volume,
aquifer texture and transmissivity. The Time Domain Electromagnetic (IDEM) method
has been proven highly efficient in detecting saline groundwater on the basis of
resistivity. The combined application of these two methods is the most promising way
to delineate accurately groundwater depth, volume and salinity. This hypothesis was
tested during a feasibility study conducted over the whole of Israel during the summer
of 1992.
The Russian Hydroscope and the Geonics Protem-IV instruments were used for the
NMRand IDEM measurements respectively. Thirty six NMR stations were established,
mostly close to existing water wells; among these, 19 showed a reasonable Signal.
Fourteen IDEM measurements were taken in combination with NMR measurements
and a reasonable correlation between" resistivity values and water salinity was obtained
using the IDEM method. At most NMR stations the presence and relative water content
were accurately detected, while the depth, transmissivity and aquifer texture were less
reliably detected. The low noise protection of the NMR equipment is at present the
weakest part of the system. Another limitation is the maximum penetration depth of
only 74-138 meters.
The IDEM anomalies were obviously caused by low resistivity lithologies, while some
of the false NMRanomalies could be explained by low signal-to-noise ratio. With regard
to the freshwater-seawater interface, it was in all cases accurately determined by the
IDEM method alone. It is interesting to note that, at the same depth, NMR measurements
indicated a sharply increasing anomaly followed by the absence of water at greater
depths. The latter phenomenon can most likely be explained by the very low resistivity
of the Dead Sea water, which was not taken into account by the existing NMR
interpretation.
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Gravity Over the Kinneret Region - New Maps and
Preliminary Results of the Interpretation
Reznikov, M., Ben-Avraham, z.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
New marine gravity data were collected during 1988 in Lake Kinneret from a small
utility vessel using the BGM-3 Sea Gravity System. Before that, in 198Cr-1987, a detailed
.bathymetric survey was conducted in the Lake. Additional data from the Institute of
Petroleum Research and Geophysics helped to expand the gravity coverage to the land
area around the Lake.
A free air map of Lake Kinneret and its vicinity was compiled. A Bouguer anomaly map
was prepared using the new bathymetric data. Some transformations of Bouguer
gravity map were accomplished. They include estimation of the regional and residual
anomalies, computation of the first derivative and up-ward continuation maps. Analysis
of the gravity data and 2-D modeling of the Kinneret basin reveal complex deep crustal
structure of the region.
The Bouguer gravity map of the Kinneret region shows several distinct features. The
Korazim block, a structural high covered by basalts, is clearly distinguish. A steep
gravity gradient on the southwestern side of the basin indicates that it is associated with
a fault. The location of the lowest value in the gravity low in the lake is shifted about 6
km south relative to the location of the deepest portion of the bathymetric depression.
This probably indicate a propagation of the basin to the north.
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Gravity Flow Fracture-Voids at the Water Table Region - A
New Insight to the Interpretation of this Test
Rophe, B.,t Margaritz, M.,t Berkowitz, B.,2 Stone, 1.1
1. Environmental Sciences and Energy Research, Weizmann Institute of Science,
Rehovot 76100
2. The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
In many fissured systems fracture-voids are present in the vicinity of the well. During
pumping, the water level in the well drops and fracture-voids are drained. The volume
of the fracture-voids which are filled with water during well recovery, will retard water
level rise and this influence on well recovery will be reflected as a discontinuity in the
derivative'of the recovery curve (hereafter referred to as interference segment).
Laboratory simulations showed that increasing the volume of the fracture-void increases
the interference period (time over which the interference segment is observed) and
decreases the slope of the interference segment.
Interference segments detected in a recovery test conducted in a research well at Ramat
Hovav, (forced gradient conditions) demOl'\strated the existence of such fracture-voids
in the field. Moreover, the existence of interference segments detected in hydrographs
obtained in three other research wells completed in the same aquifer further demonstrates
the consistency of this phenomenon.
The ability to detect fracture-voids is directly proportional to the volume of the fracturevoids and inversely proportional to the recovery rate, i.e. the hydraulic gradient around
the well and the hydraulic conductivity of the tested interval.
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ANew Look at the Hebron Magnetic Anomaly
Rybakov, M., Fleischer, L., Rotstein, Y.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, Holon 58122
The gravity and magnetic data along a 200 km profile from the Ramon-l well to the
Ramallah-l area was interpreted. The model used data from the existing wells in the
region for geological control of the sedimentary sequences and from deep seismic
reflection profiles for delineation of the basement-sedimentary unconformity. The
observations from the model are as follows:
1. A large, distinct volcanic body appears to penetrate the sediments in the Hebron area.
It has a sharp southern boundary and narrows gradually northward. This body is
separated from the volcanic bodies which are known from the Negev and northern
Israel.
2. The sedimentary section increases from about 5 km in the northern Negev to about
12 km in central Israel.
3. The crustal thickness in central Israel is reduced by about 10 km with respect to the
northern Negev. In central Israel the basement is only about 10 km thick, somewhat
resembling oceanic crust in thickness.
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Residual Gravity Map of Israel and Adjacent Areas
Rybakov, M., Rotstein, Y., Goldshmidt, V.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
The Bouguer anomaly map of Israel and adjacent areas, including the eastern
Mediterranean and Jordan, show a prominent gradient of some 200 mgl in a NW-SE
direction. The main reason for this regional trend is the change from the sediment
covered oceanic crust of the eastern Mediterranean to the high continental crust of the
Sinai block and the Arabian plate. In this work, we removed a regional gravity field
described by a 3rd degree polynomial from the Bouguer gravity map. The resulting
residual map shows the gravity features related to local geology more clearly. The large
negative anomaly associated with the Dead Sea basin is noted in the center of the map.
This anomaly can only be modeled if a 10 km thick sequence of very low density rocks
is present, suggesting that sal t is a major component of the section.
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Tectonic Characteristics of Earthquake Mechanisms in the
Sinai Subplate
Salamon, A.,t Hofstetter, A.,2 Garfunkel, Z.,t Ron, H.l
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
Characteristics of the present tectonics of the Sinai subplate are defined on the basis of
about 60 fault plane solutions of ~ ~ 4 earthquakes that occurred during the last 50
years. These solutions are determined from the polarity of first P wave arrivals as
published in the ISS, ISC and picked from ISSN seismograms.
Strikes of the fault planes are found to be supparallel to the subplate borders. The
distribution of maximum P and )'in the mechanisms is bimodal. The solutions of the first
mode, which include most of the Dead Sea transform events as well as the main Suez rift
seismic activity, show a NW-SE compression. This agrees with the principal stress axes
suggested by Garfunkel, 1981, based on macrostructures. The other mode, which is
normal to the first one, includes the solutions in the Cyprean arc.
Directions of motion on the fault planes (rake) record the main styles of deformation:
sinistral shear and normal faulting in the transform zone, thrusting in the Cyprean arc
and extension in the Suez rift. Although sometimes the auxiliary planes had to be
considered because the real fault planes are not always known, the overall tectonic
patterns are clear.
The style of deformation near plate borders is determined by the relationship between
the azimuth of the plate motion and the strike of the fault planes. Along a transform zone,
a 'simple' relationship is defined when a lateral motion occurs on a fault which is parallel
to the direction of plate motion. When the fault strike deviates from the azimuth of the
plate motion an additional dip slip component is expected. A 'complex' relationship
occurs when different mechanisms appear. Analysis of fault plane solutions in the Dead
Sea - Lebanon region shows that some events are 'simple' and therefore record the
transform motion. On the other hand, 'complex' solutions are relatively common north
of the Carmel-Fare'a structure and reflect the complicated structural relationship in this
region.
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The IBlack Heart' Dike
Savransky, A., Eyal, M.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105
The 'Black Heart' dike is one of the dikes at Nahal Ardon, Makhtesh Ramon. The dike
differs from others in its remarkable zoning; dark in its center, crossed by joints which
form blocks with an average length of 20-40 cm and average width of 15-20 cm. The
flanks of the dike are light in color. The dike is in three segments as ascending a cliff of
15 m height. The segments are inclined to the west, thus each has an upper and a lower
flank. The upper segment is almost vertical, while the middle and the lower one are
inclined at about 400 •
There are, in principle, two possible ways for explaining the zoning: a) the dike is a
composite dike of multiple intrusions b) the dike has suffered alteration of different
intensities in its center and its flanks. 70 petrographic thin sections were made across the
1.5 m wide lower segment, being taken almost successively while the maximal distance
separating the sections was 1 em. Petrographic analysis was carried on all thin sections
and modal analysis was performed on 48 of them. Olivine, the most susceptible mineral
to alteration within the minerals in the rock, was the primary mineral used to indicate the
level of alteration qualitatively and quantitavely. Pyroxene played a secondary role in
determining the alteration levels, while plagioclase, which underwent minimal alteration,
was less useful. Three samples were selected, according to the petrographic analysis
results, representing the different zones of the cross section for the performance of chemical
analysis, and some samples were selected for x-ray analysis of the alteration minerals.
The petrographic analysis show the dike to be composed of a single uniform rock,
olivine basalt, with diminution of crystal size toward the margins, and which underwent
alteration in different intensities. Modal analysis shows assymetry in alteration. The
alteration of the lower flank was strong, and the altered zone is 43 cm wide. In the upper
flank alteration was less severe and the zone is 23 cm wide, while the dike's center is only
slightly altered. The blocks formed by the joints in the center have thin altered margins,
and the remainder of the block is fresh.
A similar pattern, of alteration in the outer part of the dike and fresh rock in the center,
is shown by chemical analysis. With Al, Ca and water content increase, and Si, Mg and
Fe content decrease in the strong alteration zone compared with the fresh center of the dike.
We conclude that the dike has suffered alteration by hydrothermal solutions which
advanced along the dike margins and altered it specially in its flanks but also in its center.
The differing intensity f:U\d width of the altered zone, in the upper and lower flanks is
explained by escape of the solutions ascending along the upper flank into the country
rock, while the solutions ascending along the lower flank could only pass into the dike
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Testing the Applicability of a Seismic Antenna in Israel
Shapira, A./ Malizky, A.1.2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.D.B. 2286, Holon 58122
2. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978

The concept of a seismic antenna, or more specifically a small aperture regional array,
has been developed by NORSAR of Norway and, for the last decade, has been tested and
implemented in Norway (NORESS and ARCESS), Finland (FINESS) and Germany
(GERESS). These arrays required heavy investments in sophisticated equipment and
advanced processing techniques, including multiple narrow band frequency filters,
beam-forming, frequency wave number analysis, polarity of broad band registration, etc.
An attempt has been made to apply this technology in Israel. As a first step, we installed
a six station array with an aperture of a few hundred meters on Mt. Turr'an. A
preliminary analysis of the data acquired by thi~seismic antenna since July 1992 reveals
that there is a good chance the seismic antenrta will be applicable in Israel and will
require a much lower technical and financial in~estment as compared to those operating
in Europe. Upgrading of the current instrun:tentation is required in order to continue
testing and better assess the potential of the Seismic antenna in Israel.
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Application of the New SvE Method for Earthquake Hazard
Assessments in Israel
Shapira, A.,t van Eck, T.2
1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
2. Geophysics Dept., University of Utrecht, The Netherlands
The SvE method (after Shapira and van Eck who proposed it in 1990) incorporates:
(a) Monte Carlo simulations of local and regional seismicity; (b) stochastic simulations
to generate S-wave accelerations; (c) analyticaldetermination of the non-linear seismic
response of a specified site; (d) statistical analysis of the calculated response spectra of
the simulated free surface ground accelerations.
The SvE method provides the equi-risk site-specific response spectrum whichis the aseismic design function.
Data from earthquakes monitored by the Israel seismic networks were used byShapira
and Hofstetter (1992) to obtain estimates of the kinematic parametersassociated with
earthquakes in Israel. These data were applied to the SvE,demonstrating the applicability
of the method to earthquake hazard assessment inIsrael.
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Evidence for Late Archean (ca. 2600 Ma) Crust in Sinai
Shimron, A.,I Priem, H.,2 Caby, R.3
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Rijksuniversiteit, Utrecht, Holland
3. Centre Geologique et Geophysique, CNRS, Montpellier, France
The Pan-African continental crust of NE Africa and Arabia formed during the end of the
Precambrian roughly between 900 and 550 Ma ago from the growth of and collision of
numerous island arcs, marginal basins and accreted terranes. One of the most fundamental
problems remaining in the shield is the presence (or absence) and character of pre-PanAfrican continental crust in this region. Although 2.3 to 1.1 Ma old clasts in a late
Precambrian conglomerate in the Eastern Desert of Egypt point to the existence of older
crust, it has been repeatedly argued that there is no evidence for either a pre-Pan-African
foreland or reworked Pan-African basement in northern Afro-Arabia. Archean basement
is known to occur only at Uweinat, about 1000 km west of Pan-African rocks and in the
Sudan.
The U-Pb isotopic age of zircons from a tonalitic gneiss in SW Sinai was determined. The
gneiss occurs in narrow concordant sheets within high grade metasediments of the
Feiran Group. The zircons define a mixed population but most are very fine idiomorphic,
clear, zoned and contain numerous microlite inclusions. Collectively these characteristics
appear to define magmatic zircons. Other zircons are oval to barrel-shaped, corroded or
metamict and also fractured or broken. These could be metasomatized and / or detrital
zircons. Combinations showing a corroded (detrital ?) core with a clear and zoned
(metamorphic or magmatic ?) rim are also frequently present.
Five different grain fractions (>80~m-<30~m) were analyzed and the results plotted on
a U-Pbconcordiadiagram. The five points define a discordant array (MSWD =0.17) with
an upper intercept at 2580 ± 50 Ma and a lower intercept at 624 ± 6 Ma. The older age
points to the presence of a Late Archean to Early Proterozoic zircon component in rocks
(Feiran Gneisses) which are intrusive into metasediments with continental margin
characteristics (Solaf Formation). The mean 2°Tb J206Pb age of ca. 1200 Ma is probably a
mixed age representative of the complex polycyclic nature of the zircons. The younger
age is compatible with numerous others which clearly record the age of Pan-African
tectogenesis. Tentatively the present data provide the first evidence of Archean elements
partaking in the generation of NE Pan-African crust.
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Possibility of Detecting Seismomagnetic Effects on Magnetic
Structures Along the Dead Sea-Jordan Fault
Shirman, B.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
The greatest seismomagnetic effect is obtained on magnetic dikes or other magnetic
structures which are located either inside or close to a fault. In order to estimate this
effect, calculations of rock magnetization changes caused by stress accumulation within
a strike slip fault were made. Stress field calculations were based on the dislocation
theory developed by Steketee, assuming a rectangular vertical dislocation surface
within a semi-infinite, isotropic elastic medium. A computational model was developed
in order to compute the geomagnetic field changes in the case of non- uniform
magnetized rocks. These computations were applied to real structures situated close to
the Dead Sea-Jordan strike-slip fault. Considering the relationship between earthquake
magnitude and fault dislocation, we discuss the possibility of detecting geomagnetic
changes as precursors to strong earthquakes.
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Copper Mineralization in the Cambrian Timna Formation
Shlomovich, N.,t.2 Bar-Matthews, M.,t Segev, A.,t Matthews, A.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Copper mineralization occures in the Cambrian Timna, Timna vally. This study focuses
on the genesis of the copper mineralization assembleges and their relation to the host
sediment. Three mineralogocal assembleges can be defined:

1) Copper sulfides - These are located within the massive dolomitic litofacies (Sasgon
Member) as spheriods ranging in size from < 0.5 to 5.0 mm. The main copper minerals
within the spheriods are: chalcocite (Cu2S), copper-silver chloride, copper carbonates
and copper silicates. Relicts of gypsum, quartz, calcite and native-sulphur are found
within the sulfides spheriods. The calcite is interpreted to be a relict of the predolomitization stage of the carbonate sedimentary and diagenesis.
2) Copper silicates and Copper-rich clays - These are found within the sandy lithofacies
and at the soft horizons at the base of dolomites, of Sasgon Member. The copper
silicates occur as veins, cement to the quartz and feldspar grains and as spheroids. The
copper-rich clays· occur aside to the copper silicates within the sandy and the
dolomitic facies of Sasgon Member. It is most probable that the clay-rich horizons
acted as traps for percolating solutions. The main copper silicate mineral is chrysocolla
(Cu 2_xSiOs(OH)3 . XHP) appears in turquoise, green and blue forms. The color change
is due to the varios Cu/Si ratio and to diffemt water contents. The chrysocolla occurs
as spheriods that replace quartz and feldspars grains. This implies that chrysocolla
was formed by reaction between copper and dissolved silica.

3) Copper chloride and Copper carbonates - These minerals occuring in the sandy
lithofacies as crusts, veins and cracks secondary to chrysocolla. The main minerals
are: paratacamite (C~(OH)3CI), malachite (C~C03(OH)2) a side to gypsum and
halite. Location, field appearence, mineralogical and petrological content of the ores
indicate that the host rock exert a strong control of the type of mineralization. The
observed mineralization types indicate three different phases of copper deposition:
1) a primary sulfide stage, 2) remobilization of copper and its concentration in clay
and silicate horizons, 3) a further remobilization in the presence of chloride-bearing
solutions. Thermodynamic conditions associated with these phases will be discussed.
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A Method for Estimation of the Firing Temperature of Ancient
Pottery by Infrar~d Spectroscopy
Shoval, s.
Geology Group, The Open University of Israel, Tel Aviv
A method for estimation of the firing temperature of ancient pottery by infrared
spectroscopy is suggested. During firing of raw materials to pottery, processes of
dehydroxylation of clay minerals, as well as formation of X-ray amorphous matter,
usually occurs. At increased temperatures, new high- temperature minerals are
crystallized in the fired maUer. The common method used for estimation of the firing
temperature is X-ray diffraction, based on determination of the mineral assemblage in
the fired matter due to the destruction of original minerals and crystallization of new
minerals which are a function of the firing temperature. However, this method is limited
to examination of crystallized materials. On the other hand, IR spectroscopy enables to
identify the changes in the amorphous matter asa function of the firing temperature. The
latter method has specific advantage for pottery fired at a relatively low temperature
where only amorphous matter is formed, but not high-temperature minerals.
According to the proposed IR spectroscopy method the firing temperature is elucidated
by comparing the IR spectra of the pottery to those of the raw materials fired at known
temperatures. The meth<;>d takes in consideration the main type of clay mineral and
presence of lime material (calcite) in the raw material. Therefore, the IR properties in the
spectra of the pottery is compared with those formed by the firing of calcareous and
noncalcareous kaolini tic and montmorilloni tic raw materials. Those raw materials were
fired between 600-1000 °C for a long time, which is reasonable for pottery firing and
completion of the most of the thermal reactions. Like the processes which occur in the
pottery after firing, those fired raw materials were rehydrated and recarbonated for a
long time.
The comparison between IR spectra of the pottery and those of fired raw materials takes
in consideration the presence and strength of OH bands and the locations and width of
SiO bands which are a function of the destruction of clay minerals and crystallization of
new minerals. In pottery made from calcareous raw material, the location and width of
C03 bands in connection with original or recarbonated calcite depends on the firing
temperature.
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ANew Quantitative Method for Estimation of the Proportions
Between Kaolinite "and Montmorillonite-Illite in Sediments
and Soils by Infrared Spectroscopy
Shoval, s.
Geology Group, The Open University of Israel, Tel Aviv
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
A new method for quantitative measuring of the relative amounts of ordinary kaolinite
and montmorillonite-illite in sedimentary rocks, sediments and soils, and also in pottery
raw materials, by infrared spectroscopy is suggested. Those clays and mixed-layer illitesmectite are usually the most abundant clays in many sediments and soils and could
appear together in different amounts. The common method used for identification and
semi-quantitative estimation of the type and amounts of clay minerals is X-ray diffraction.
However, many factors may affect the intensity of diffraction peaks of the clay minerals
and percentage estimates may be misleading. Therefore, an additional quantitative
estimation method is needed, for which the proposed method is designed.
The proposed IR spectroscopy method is based on measuring the relative intensities of
the OH stretching bands of those clays in the IR spectra. hI the spectra of the kaolinite
and montmorillonite mixtures the sharp OH stretching band of kaolinite at 3620 cm-1
overlaythewideOHstretching bands of montmorillonite, while the sharp OH stretching
band of kaolinite at 36% cm-1 is almost free. With increasing amounts of kaolinite, the
3696 cm-1 band becomes progressively stronger, while at 3620 cm-1 the band is combines
with the wide band of montmorillonite. Similar results were found for kaolinite and illite
mixtures.
The relative ratio between the kaolinite band at 3696 cm-1 and the combined band at3620
cm-1 gives the relative amount of kaolinite and montmorillonite- illite in the sample.
Calibration curves were prepared for this determination. The method is very sensitive
for samples containing small amounts of kaolinite. It is particularly suitable for samples
containing unordered mixed-layer illite-smectite. The method is rapid, and the sample
is measured as is, without the prior preparation and orientation needed for the X-ray
diffraction method. Instead of separating and measuring clay fractions after decantation,
the whole clay sample is examined. Calibration curves can be also prepared for
quantitative measurement of any clay, mica or other minerals.
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The Components of the OH Stretching Band in the Infrared
Spectra of Smectites Containing Iron and Magnesium,
Elucidated by Curve Derivatives
Shoval, s.
Geology Group, The Open University of Israel, Tel Aviv

The components of theOH stretching band in the infrared spectra of smectites containing
iron and magnesium were elucidated by curve derivatives. This method allowed better
resolution of IR spectra of clay minerals. The spectra were recorded on a Nicolet FT-IR
spectrometer. The derivatives of the curve were obtained using its "DERIVE.FTN"
program. The first derivative curve enhances the shoulder height and makes it possible
to obtain a quantitative measurement, while the second derivative makes it possible to
determine the shoulder is exact position. In principle this method can be used for any
clay, mica or other minerals.
In the original spectra the OH stretching band of smectites exhibits only one broad
maximum and a number of practically invisible shoulders. The results show that the
second derivative makes it possible to distinguish and identify the individual OHstretching components linked to AI(OH)AI, Fe(OH)AI and Mg(OH)AI vibrations and,
in addition, the Fe(OH)Fe, Fe(OH)Mg and Mg(OH)Mg vibrations in iron and magnesium
rich smectites, respectively. According to these results the locations of OH stretching
components are at about: Fe(OH)Fe at 3575-3580, Fe(OH)Al at 3600-3605, AI(OH)Al at
3625-3630, Mg(OH)AI at 3645-3650, Fe(OH)Mg at 3670-3675 and Mg(OH)Mg at 36853690 cm-I .
The proposed method could also be used to estimate trioctahedral positions in the main
dioctahedral structure of the smectites and to ascertain if the Al substitution by Mg and
Fe in the octahedral sheet is random or located. Magnesium-rich smectites containing
iron (like some types of Wyoming Bentonite) show in the second derivative relatively
strong components of Fe(OH)Mg and Mg(OH)Mg vibrations but only a shoulder of
Fe(OH)AI vibration. This behavior appears to be connected with presence of some
trioctahedral positions with located Mg and Fe in the main dioctahedral structure of
these magnesium-rich smectites. The trioctahedral positions give priority for the two
components of Fe(OH)Mg and Mg(OH)Mg vibrations but not for the component of
Fe(OH)AI vibration.
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The Origin of Iron Age Kraters with Grooved Neck, Excavated
at Tel Hadar, Sea of Galilee Shore, Determined by Petrographic
and Mineralogical Analysis
Shoval, S.,t Beck, P.,2 Yadin, E.,2 Kirsh, Y.1
1. Geology and Physics Groups, The Open University of Israel, Tel Aviv
·2.Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978

The origin of an Iron Age group of kraters decorated with horizontal grooves 01\ their
necks, excavated at Tel Hadar on the eastern shore of the Sea of Galilee, was determined
by petrographic and mineralogical analyses. No identical vessels were found in Iron
Age Israelite sites and their origin is therefore of great interest. Most of the kraters were
found in stratum I of this site, estimated to be from the 9th century B.C.E. (Several similar
kraters were found in stratum H, from the 11th century B.C.E.>.
Most of the grooved-neck kraters examined show similar petrographic features and
contain various types of unsorted and rounded grains and little pebbles of basalt, chalk,
limestone, chert and quartz in a calcareous clay matrix, indicating that the raw material
had been prepared from a calcareous clay alluvium containing those particles. Basalt
grains together with carbonate grains in the pottery and the micrographic textures of the
basalt are similar to those of the Yarmouk river alluvium, indicating that the Yarmouk
basin may have been the source of the raw material and the krater's place of origin. The
petrography of most of the basalt grains in the kraters is similar to that of the Raqad
basalt flow in the Raqad-Yarmouk basin. In addition, Some basalt bowls excavated
together with the kraters have the same petrographic features characteristic of the Raqad
basalt flow. It seems that both thekratersand the bowls were imported to TelHadarfrom
this area.
One grooved-neckkrater has different petrographic features and contains only unsorted
chalk fragments with fossils of Eocene foraminifera in a calcareous clay matrix. The
micrographic texture indicates that the raw material of this krater was prepared from
rendzina soil. This soil develops on chalk and it abundant in the vicinity of the excavated
site on the Eocene chalk of the Northern Gilead area. Consequently, it seems that this
area is the krater's place of origin.
Those observations are supported by the excavation report from Irbed, where similar
kraters have been found. It appears that Tel Hadar had trade relations with the
Yarmouk-Raqad and Gilead areas during this period.
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The Ceramic Technology of Iron Age Cooking Pots, TelHadar
Shoval, S.,! Beck, P.,2 Yadin, E.,2 Kirsh, Y.,t Gait, M.l
1. Geology and Physics Groups, The Open University of Israel, Tel Aviv
2.Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
The ancient ceramic technology of Iron Age cooking pots excavated at Tel-Hadar, on the
eastern shore of the Sea of Galilee, was determined by petrographic and mineralogical
analyses. The results showed that most of those cooking pots are composed of a
noncalcareous or slightly calcareous clay matrix and usually contain only one type of
unsorted rock fragments, basalt or limestone. As known, many cooking pots contain
crushed monocrystalline calcite from an additional source that were added as tempers
to the raw material.
The research interprets those observations:
- Use of noncalcareous clay matrix indicates that for the preparation of cooking pots,
the potters preferred a clay raw material that is impermeable and stable under
repeated heating and cooling and in direct contact with fire.
- Presence of only one type of unsorted rock fragments and micrographic texture
indicates that the potters used as raw material noncalcareous clay soil containing
those fragments.
- The basalt or limestone fragments indicate that basaltic soil or terra rossa soil,
respectively, were used as raw materials. Basaltic soil is developed east of the
excavated area, on the Golan basalt plateau. terra rossa soil is developed on limestone
and appears in other places. It is possible that those areas are the sources of raw
materials and the vessel's place of origin.
- For noncalcareous clay matrix potters could also use clay sediment, but they preferred
using soil, probably because it is available near the sites while noncalcareous clay
sediments are rare in the region. There is no need to bring raw material from far away
nor to dig for it. In addition, the clay in the soil is relatively poorly crystallized and
contains iron oxide which serves as a flux material, both of which may bring about
earlier firing and sintering.
- Use of noncalcareous clay necessitated the addition of an efficient flux such as lime
to reduce the firing temperature and it appears that monocrystalline calcite were
added as temper for this purpose. The use of limestone tempers for this purpose is
inappropriate, since it is causes defects in the pots. This seems to explain why the potters
went to great efforts to obtain this rarely found calcite before crushing and adding it to
the raw material.
The knowledge of raw materials enabling suitable ones to be selected for their advantages
for cooking pots indicates high ancient technological development
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The Ceramic Technology of Iron Age StOrage Vessels, Tel-Hadar
Shoval, S.,t Beck, P.,2 Yadin, -a.,2 Kirsh, Y.,t Levi-Eizenberg, D.l
1. Geology and Physics Groups, The Open University of Israel, Tel Aviv
2.Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
The ancient ceramic technology of Iron Age storage vessels, jars and pithos, excavated
at Tel Hadar on the eastern shore of the Sea of Galilee, was determined by a petrographic
and mineralogical analyses. The results showed that most of these vessels are composed
of a calcareous clay matrix and usually contain various types of unsorted and rounded
grains and pebbles of basalt, chalk, limestone, chert, quartz sand and silt.
The research,interprets those observations:
- Use of calcareous clay matrix indicates that for the preparation of storage vessels, the
potters preferred a clay raw material that is fired at a lower temperature. As known,
lime is a flux material and vessels made from this clay are sintered earlier. The lime
content also gives a lighter color to vessels.
- Presence of various types of unsorted and r~unded grains, pebbles and micrographic
texture indicates that the potters used carcareous clay alluvium containing those
particles as raw material.
- Calcareous clay alluvium qmtaining both basalt and carbonate grains is present in the
vicinity of the excavated site only in the drainage system of the Golan slopes toward
the shore of the Sea of Galilee, and it seems that this area is the source of the raw
material and the vessel's place of origin.
- For calcareous clay matrix potters could also use marl rock, but they preferred using
alluvium, probably because it is available near the sites which are usually located
closed to water sources like rivers. In addition, poorly crystallized clay in the
alluvium may have fired and sintered earlier.
- The presence of grains in the clay matrix indicates that the dominant clay in the raw
material was montmorillonite. It seems that the potters kept the original grains of the
raw material as tempers to reduce the high plasticity, collapsing and shrinking of this
clay during the preparation of the vessels.
- The presence of different sizes and various types of grains and pebbles in the pottery
indicates that the potters made no effort to sort the raw material. The production of
storage vessels requires large amounts of raw material. It appears that for production of
big vessels designed for storage of dry foods, a coarse local raw material was sufficient.
The knowledge of raw materials enabling suitable ones to be selected fo r their advantages
for storage vessels indicates high ancient technolOgical development.
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The Ancient Technology of Cement for Plaster and Building
Materials, Tel Michal
Shoval, S., Goldman, N.
Geology Group, The Open University of Israel, Tel Aviv
The ancient technology of cement for plaster and building materials is determined by
petrographic and mineralogical analyses. The samples were collected at Tel Michal
(Makmish), on the Mediterranean coast north of Tel Aviv, especially from 'a built
Hellenistic wine press found at this site. The results show that those samples are
composed of calcareous cement material of microcrystalline calcite (micrite), surrounding
particles, like pebbles, Glycymeris shells and quartz grains.
The research interprets those observations:
- The micrographic texture of the calcareous cement material indicates that
recrystallization of microcrystalline calcite between the particles caused the
cementation and solidification.
- A natural cementation process by recrystallization of calcite is very slow and
therefore a forced artificial process was needed.
- It seems that incinerate calcareous raw material was used to obtain the cementation
process. This material probably contained decarbonated calcite and the cementation
occurred in the recarbonation process of the calcite.
- The cement material texture of the samples is similar to those formed in recarbonated
calcite. In both cases it is characterized by a low degree of crystallinity and a
microcrystalline calcite.
- The location and width of C03 bands in the IR spectra of the cement material indicate
that the calcite is recarbonated after heating.
- Ancient digging places of calcareous raw materials, like chalk and and lime incineration
devices are abundant in our area.
It may be concluded that the calcareous raw material was incinerated to the calcite
decarbonation temperature (at about 700 °C), CO2was released and CaO was formed.
The decarbonated raw material reacted with some water and Ca(OH)2 was formed. It
seems that at this stage the particles were added and the material was used for plaster
or building. The cementation process occurred by the reaction of the Ca(OH)2 with
atmospheric CO2, followed by recrystallization of calcite in the recarbonation process.
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The Use of Natural Radioactivity for Tracing Sediments from
the Jordan River to Lake Kinneret
Shteinman, B., Gutman, A.
Kinneret Limnological Laboratory, Israel Oceanographic & Limnological Research
Ltd., P.O.B. 345, Tiberias 14102
The aim of this paper is to present the
method of using natural radioactivity of
sediments for their follow up through the
river-lake system. Sediments of different
origin differ by their isotopic composition
and may be classified by specific gamma
spectra signature. The suggested method
of passive gamma radiation is being used
now, among other methods, in the study of
sediment transport from River Jordan into
Lake Kinneret.
The samples of bottom ground were taken
along the suggested sediment routes.
Granulometric and gamma spectrum
analysis of the samples were performed.
Gamma spectra of the samples were
obtained using 3 x 3" NaI detector and
measuring system, developed in the Van
De-Graaff Accelerator Laboratory at
Department of Physics ofTechnion. Typical
spectrum of the probes shows three spectral
ranges suitable for tracing purposes: 1.46
Mev line of K 40, 0.662 Mev line of Cs 137 and
lower energy range of the U-Th family.
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Bedload Discharge Determination by Fluorescent Tracers at
the Jordan River Mouth
Shteinman, B.,t Inbar, M.,2 Gait, M.,3 Gutman, A.l
1. Kinneret Limnological Laboratory, Israel Oceanographic & Limnological Research
Ltd., P.O.B. 345, Tiberias 14102
2. Department of Geography, University of Haifa, Haifa 31905
3. The Open University of Israel, Tel Aviv
Experiments with fluorescent tracers in the Jordan River mouth to Lake Kinneret
enables to get qualitative and quantitative assessments of the direction and velocity of
bedload transport. The fluorescent tracers are ecologically pure, unlike the artificial
radioactive tracers which are forbidden in the Kinneret watershed, and their detection
is characterized by extremely high sensitivity and selectivity, especially under excitation
by laser sources which detect both spectral and kinetic parameters of luminescence.
The aims of the study are: 1. To prove the reliability of the fluorescent tracer method by
comparing itto traditional sediment transport methods: 2. To determine the relationship
between parameters of bedload discharge and hydraulic characteristics of the flow.
The results confirm the reliability of the fluorescent tracer method for measuring
bedload discharge at the mouth of the Jordan river. During floods bedload discharge
achieved large values comparatively to suspended load discharge, which usually
accounts for 95% or more of the total river sediment discharge. Bedload discharge
increases rapidly with water discharge increase, with a proportion coefficient of
approximately 1()4 . The average real velocities of bedload movement are approximately
1 em/hour and the active layer depth is about 6 cm. The bed relief during floods is
characterized by large active sandy structures which migrate from the Jordan river into
lake Kinneret, forming a large sandy mouth bar in the contact zone.
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230"fhP32'fh and Pb Isotopes in Prehistoric and Quaternary Basalts
from SW-Syria and Northern Israel - Inferences for the ThIU
Ratio of the Plume Beneath the Northern Arabian Plate
Stein, M.,t Heimann, A.l Hemond, Ch.3
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2.Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
3.Max Planck Institut fur Chemie, Mainz, Germany

The Th/V source ratio of Quatemary basalts from Israel and Syria was calculated in two
ways: (1) from the slope of the correlation line in the coordinate system: 208pbJ204Pb
versus 206Pb J204Pb; and (2) from (23O'Th/232Th) activity ratios in prehistoric basalts from the
Leja area, SW-Syria (whose 40Ar /39Ar ages are 60 ±20 ky, Heimann et al., this volume).
While the slope of the Pb-Pb correlation line corresponds to Th/V source ratio of
2.5 ± 0.1, the (230Th/232Tb) activity ratios yielded higher source ratio of 2.9 ± 0.1. Both
values are significantly lower than the measured ratios of the basalts (ranging between
3.5 to 3.9).
These results suggest that: (a) The Pb-Pb correlation is probably a mixing line between
two end-components; this implies that the sources of the Israeli-Syrian Quaternary
basalts are not uniform with respect to Th/V ratio (and the abundances of other
incompatible trace elements); and (b) V and Th are strongly fractionated during basalts
genesis. Yet, because both elements are highly incompatible, partial melting for itself
cannot cause this fractionation. In the same time it cannot be explained by crystallization
of olivine, clino-, or orthopyroxene.
The Th/V - 3 that is inferred for the sources of the Syrian prehistorical basalts is
significantly higher than N-MORB values (Th/V =2.5) and it is rather similar to plumetype sources such as Hawaii and Iceland. This confirms the plume-type geochemical
characteristic of the Israeli-Arabian basalts sources. Moreover, on the coordinate system
87Sr /86Sr ratios versus (23OTh/232Th) activity ratios the sources of the Syrian basalts lie
close to the HIMU mantle component. Yet, the Pb-Pb mixing line suggests that a low
Th/V component should be also present in the Quatemary basalts sources. We
speculate that this component is more similar to N-MORB, and that it was incorporated
within the rising plume while it intruded the uppermost mantle beneath the Arabian plate.

128

Israel Geological Society

Annual Meeting, 1993

Direct Dating of the Sedimentary Sequence in Israel Using
the K-Ar Method - Interim Report
Steinitz, G., Kapusta, J., Sandler, A., Kotlarsky, P.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
Some 50 K-Ar age determinations have been performed on silicate fractions (clay
minerals, some feldpar) separated to size fractions from some 20 shale and carbonate
samples from Jurassic to Paleocene formations in Israel. The results (Fig.) show that:
1. In some cases the K-Ar ages are significantly higher than the stratigraphic age,

reflecting the age of mica and feldspar which accompanies the kaolinite. The latter is
the major,clay mineral in this group. The silicates in these samples are all or to a large
extent of a detrital origin.
2. In some cases the K-Ar age of the separated fraction is equal or close to the
stratigraphic age. The samples contain different clay mineral assemblages. All
contain smectite or phases of liS. In some authigenic feldspar is also present. The
fractions dated represent therefore mixtures (size / mineralogy) of components which
are: a) detrital; b) reset (K-Ar clock) and/C)r authigenic.
3. Ages which are significantly younger than the stratigraphic age have not been
encountered, even in the finest «0.2 micron) fractions. It is concluded that these clay
minerals did not lose radiogenic argon since their inclusion in the host rock.
Concluding, the overall pattern of results indicates the potential in the dating of such
clay fractions in terms of geochronologic-stratigraphic aspects, paleogeographic aspects,
as well as the petrology of clay minerals in these depositional environments.

1 - AVEDkT Gr.
2 - MOUNT SCOPUS Gr.
3 - JUDEA Gr.
4 - ARAD Gr.

IJ D

Deviation (t) from stratigraphic age
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Temporal Variation (During 1992) in the Radon Flux at the
Enot Zuqim (Dead Sea) Anomaly
Steinitz, G.,t Vulkan, U.,2 Lang, B.,t Gilat ,A.,t Zafrir, H.,2Assael, Y.,2 Yaffe, Y.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501
2. Soreq Nuclear Research Center, Yavne

Anomalous radon emanation sites were found, during 1989-91, in unconsolidated
sediments along major faults belonging to the Rift system in the Dead Sea area.
Monitoring the anomaly of Enot Zuqim, extending over a area of 2-3 sq. km., was
undertaken during 1992. Five monitoring stations were set up. Three stations were
located around the strongest anomaly traced in the previous year, covering the area
between the fault scarp and the Dead Sea. Two additional stations were placed 3 km to
the north, one next to the fault scarp and one 0.5 km to the east. The time variation in the
radon flux, already indicated in the previous year was observed in all five stations. The
duration of an anomaly is 7-10 days (circa two half lives of 222Rn). The intensity of
the anomaly (10,000 pCi/1 and more) is up to 100 times the background values
(circa 100 pCi/I). A correlation of the peak events is indicated between the sites, which
are spread over an area of 2-3 sq. km. No correlation is found between the radon flux
versus the barometric pressure and the atmospheric temperature. The various water
seepages at Enot Zuqim show different levels of radon content, some of which reach the
levels measured in the gravels. Still the Rn concentrations are roughly constant over the
monitored time interval and do not show the variation observed in the sediments. As far
as known a radon flux of such magnitude and such spatial distribution is not known
from other places, especially from a tectonically active zone. Monitoring radon, especially
in water wells, has often been suggested as a possible earthquake precurser.

130

Israel Geological Society

Annual Meeting, 1993

Mineralogy of Clay and Marl Beds Within the Judea Group
in Jerusalem Area
Taitel-Goldman, N.
Geology Group, The Open University of Israel, Tel Aviv
The mineralogy of clay and marl beds within the carbonatic section of the Judean Group
in Jerusalem area was examined. Two aspects were studied: Space and time changes in
the mineralogical assemblage, and the relationships between clay minerals and carbonates
due to their coprecipitation.
Changes in mineral assemblage are mainly connected with the concentrations of quartz
and kaolinite. Increased amounts of those detritic minerals indicate a continental
component either from a close continent or due to changes of stream directions.
Small amounts of quartz and kaolini te in soft Lower Cretaceous and Lower Cenomanian
layers indicate small continental influence. Since kaolinite and quartz are found in the
north, the streams with those detritic minerals probably arrived from this direction.
Increased amounts of quartz and kaolinite are observed in the Upper Cenomanian,
mainly in Moza and Kfar-Shaul Formations, indicating significant continental influence.
Their amounts decrease westward.
"Superlattice" structure of mixed layers smectite-illite with 3:1 and 1:1 ratio is present.
It seems that those clays were transported to the area and their structure does not
represent any deep in situ burial changes.
The smectite, illi te and mixed layers clays in the samples tend to coat the other minerals,
cover their surfaces and fill in pores. Those phenomena create tiny closed local systems
which may effect recrystallization processes. Therefore, reaction between Mg-calcite
crystals which have precipitated from sea water and interstitial water was prevented,
thus preserving unstable phase. Dolomite crystals which precipitated within a clay
surrounding tend to become calcitic, phenomena found mainly in Moza marl.
The ability of clays to form unaerobic microscopic environments caused precipitation of
pyrite in Moza marl.
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Oil Shows in Mt. Sdom and Their Implications to the Age of
the Potential Source Rock
Tannenbaum, E.,t Charrach, J.1
1.15 Menora St., Tel Aviv
2. Dead 'Sea Works, P.O. Box 75, Beer Sheva
A variety of hydrocarbon shows are known in the Dead Sea area. They are classified as:
1) gas - in the Zohar field, 2) light oils - in Triassic beds, 3) heavy oil- in many ~llholes
in the western margins of the graben, 4) asphalts - as seepages, and 5) immature asphalts
- as floating blocks on the Dead Sea and in drillholes in the Amiaz Plain.
Several studies, carried out in the last 15 years, have shown that all the oils and asphalts
in the area belong to one geochemical family, and have been derived from the Senonian
bituminous rocks.
During recent drilling by the Dead Sea Works company in Mt. Sdom, different type of
oil shows were encountered. This oil is characterized by: higp sulfur content, saturated
hydrocarbon envelop of light-heavy oil, predominance- of even straight chain
hydrocarbons in the ClS+ range, predominance of phytane over pristane, high content
of gammacerane, and low content of diasteranes. These biomarkers and the high sulfur
contentindicate that this oil was derived from a source rock which belongs to a carbonate/
evaporite sequence deposited in hypersaline environment with an anoxic bottom.
Some of the Mt. Sdom oil properties could indicate fair geochemical correlation with
other oils in the area. However, more detailed study revealed significant discrepancies
in the correlations of biomarkers. In addition, no correlation is found using stable carbon
isotope ratios: del
of the Mt. Sdom oil is -21.7 permil, whereas the range for the
Senonian oils and asphalts is -29.0 - -27.5 permil.

lac

The correlation of this oil with some organic-rich marls of the Sdom Formation is fair,
but maturation indicators show significant differences. The oil is in the initial stages of
catagenesis while the marls are definitely in the diagenetic stage.
We suggest that the Mt. Sdom oil was originated in the deep graben from similar
organic-rich marls. It should be mentioned, based on the heavy isotopic signature (-21.7
permill) of the oil, that the source rock age may be Miocene (Sdom Formation?). Similar
isotopic signature (and biomarkers) is known in several oils in the Mediterranean
region. These oils were originated from Miocene carbonate/evaporite source rocks.
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Alteration of a Basaltic Dike, Makhtesh Ramon, Israel
Teutsch, N.,t-2 Kolodny, Y.,t Ayalon, A.2
1 Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501

Triassic and Jurassic sedimentary rocks are intruded in Makhtesh Ramon by Lower
Cretaceous (125-140 Ma) basaltic and trachytic dikes. The purpose of this study is to
determine the paragenesis of the alteration processes, to learn what fluids participated
and to determine at what temperatures and when the processes occurred.
The present study is based mainly on samples of a basaltic dike ("BH") which is
relatively fresh in the center and significantly altered towards its margins. The dike is
exposed in Wadi Ardon intruded into carbonates and clays of the Ardon Formation:
Whole rock and separated minerals were examined using petrography, mineralogy,
geochemistry, stable isotopes, paleomagnetism and 4Q Ar j39Ar dating methods.
The fresh basaltic rock is composed of plagioclase (labradorite), pyroxene (augite),
olivine and ore minerals (ilmenite and Ti-magnetite). Its geochemical composition is
similar to average Ramon basaltic rocks.
The alteration processes were divided into stages. At first, the olivine and pyroxene were
destroyed and authigenic calcite, micro-quartz and smectite were deposited. As a result,
Mg and Fe were released and Ca content increased. At a later stage the plagioclase
decomposed bringing about the growth of authigenic alkali-feldspars, kaolinite and
another generation of calcite. This is evidenced by decrease in Na and Ca amounts and
an increase in K content. The rocks in contact with the country rock are the most altered.
The final stages of alteration include precipitation of micro-quartz, smectite and calcites
(in small veins). AI and Ti stayed immobile through all alteration processes.
Whole rock SISO values vary from +8%0 in the fresh rock to +19.7%0 in the most altered
rock. This is due to the decomposition of the low S180 magmatic phases and the
formation of authigenic mineralshavinghigherS1SOvalues. S13C results indicatethatthe
alteration processes occurred mainly in the presence of meteoric derived water bearing
soil CO2 that had some degree of interaction with sedimentary rocks. The oxygenisotopic composition of the water is interpreted to be brackish to meteoric.
The magnetic field direction and the magnetic properties of the fresh rocks aredistinguishbly
different from those of all the altered rocks. The paleomagnetic and mineralogy data of the
ore minerals combined with their petrographic relation to the other authigenic phases,
particularly the alkali feldspars, made the alteration's age determination possible. The fresh
rock was dated to 135±3 Ma and the alkali-feldspar to80±3 Ma using the 4QAr j39Ar method.
The suggested explanation is that all alteration processes took place at low temperatures
«70°C) in the presence of meteoric water, in an open water-rock system under
continental conditions. A predominant part of the alteration, which includes the
precipitation of authigenic alkali-feldspars, kaolinite, calcite and Ti-rich ore minerals
occurred in the Upper Cretaceous, well after the dike had cooled.
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The Regional Effect of the Nile Delta Load on the Southern
Levant Continental Margin and Coastal Plain - Preliminary
Results
Tibor, G.,t Lyakhovsky, V.l Ben-Avraham, Z.,t Pligelman, H.,2 Achmon, M.l
1. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2.lnfrastructure Corporation LTO., 19 Brodetsky Str., Tel Aviv
The results of the quantitative basin analysis of the late Tertiary Levant continental
margin indicate that, in general, the path of the tectonic subsidence along the Levant
continental margin follows the expected thermal subsidence for old margins. Tectonic
subsidence is defined as the remaining subsidence after removing the one that is caused
by the combined effects of the sedimentary load, the paleo-water depths and the eustatic
seafilevel changes.
During the Pliocene a phase of increased tectonic subsidence occurred in the coastal
plain and shelf area of the southern Levant. This anomaly decreases eastward and
northward. In the eastern direction it decreases from about 450 m in the shelf area to 250
m in the inner coastal plain.
This anomaly in the tectonic subsidence is probably caused by the flexure of the plate
from the load of the Nile Delta sediments that were deposited since the Pliocene.
Preliminary results of two-dimensional elastic and visco-elastic models indicate that the
flexure of the plate caused by this load are sufficient to explain the anomaly in the
tectonic subsidence and part of the uplift of the Judean mountains.
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Paleopedology of Two Quaternary Sections on Carmel
Coastal Plain
Tsatskin, A., Ronen, A.
Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa, Haifa 31905
In the Cannel Coastal Plain paleosols were distinguished in colluvial, fluviatile and
aeolian (kurkar) environments. They are tentatively correlated as Middle Paleolithic
based on archaelogical evidence.
The alluvial fan of Nahal Ezov is exposed about 15 m above sea level. Here a darkcoloured clayey layer 1.5 m thick, interpreted as paleonazaz (aquic Chromoxerert) on
the basis of micro fabric analysis, is found between two alluvial gravels. The top of this
paleosol is incised by numerous erosional channels. The Upper gravel contains Middle
Paleolithic implements. The sequence of gravels and intercalated nazaz indicates in our
opinion sea level fluctuations.
A paleocatena of red sandy soil (hamra) in the kurkar ridge was studied along the Tel
Aviv-Haifa high-way near Tel Qara. A pedosediment of paleo-hamra (with several
Middle Paleolithic flint artefacts) occupies a depression in a kurkar layer 8-12 m above
sea level, laterally grading to a beachrock. This complex is covered by a reddish compact
lense 0.2 to 0.8 m thick with abundant gastropod shells and ooids bound by micritic
cement and mixed with brown-coloured aggregates from eroded hamra soil. Thus a
subaerial erosion episode was accompanied or followed by a local mixing of marine and
pedogenic deposits, containing also a few lithic artefacts.
We suggest that the same pulse of sea level within isotope stage 5 is possibly indicated
in both localities described above.
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Three-Dimensional Thinking in Structural Geology - A
Computer-Based Leaming Unit for High-School Students
Vager-Kali, Y., Orion, N., Mazor, E.
Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100

Learning and understanding structural geology, involve the ability of multidimensional
thinking - investigation of three dimensional structures that change with respect to the
dimension of time. The ability to think in three dimensions is related to a specific field
in cognitive science known as "spatial ability", or "spatial abilities".
Spatial abilities or skills are required in many important fields like natural sciences,
geometry, engineering and architecture. In spite of that, a large part of the population
display considerable difficulties while dealing with spatial tasks and problems. This
feature is also very common in structural geology learning, where students of highschools and university as well, have difficulties in solving problems which require
spatial abilities.
In order to facilitate high-school students in learning concepts and acquiring spatial
skills in structural geology, a computer-based learning ,mit is being developed.
The development process includes:
a) A pre-development research studying students' thinking processes and difficulties
in solving problems in structural geology.
b) Development of the software according to the results of the pre-development
research.
c) Evaluation.

The structure of the software:
Part A - Basic concepts and principles in structural geology:
Concepts such as dip, strike, thickness of layers, topographic and geologic maps, and
principles such as superposition, original horizontality and lateral continuation of
layers will be covered in this part..
Part B - Investigation of geologic structures:
This part will be focused on describing, characterizing, and understanding the
development of brittle and ductile deformation structures.
Part C - Solving applicable problems:
In this part students will be able to aplicate the knowledge and skills they have acquired
in parts A and B for solving problems in structural geology. An example is deciding where
to place an oil drill based upon information about the geologic structure of a certain area.
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Underground Shale Oil Recovery from Israel's Oil Shale
Deposits
Vaisman,M.
United Projects Service Ltd., P.O.B. 985, Beer Sheva 84106
Oil shale deposits occur throughout the world and may, in fact, represent the most
abundant form of hydrocarbon on earth. As coal oil shale can be burned directly as a fuel,
this practice is in the prinCipal use both in some countries and in Israel. But it is more
rational to reprocess oil shale to get synthetic fuel and raw material for petrochemical.
Now in the world there are 19 commercial and 11 research & development oil shale
reprocessing projects.
Presently, the main method of oil shale reprocessing is it's retorting in above ground
plants.In this techniques app~oximately 80% of the mine material must be disposed as
the inert inorganic portion of oil shale. Disposal presents serious enviromental problems
adding considerably to the cost of oil produced. Besides, more than one half of all shale
oil reserves are contained in low grade oil shale, like Israel's deposits. Only through "in_
situ" (underground) processing can oil from these deposits be economically recovered
(see Table).
Economic analysis of oil shale's retorting process
ITEM

In-situ process
VBMF HBMF GBMF

Capital Cost ($MM)
Operating Cost ($MM)
Total ($MM)
Oil Selling Price ($/bbl)

Above ground process
Paraho HYTORT

824.4

1748.8

2303.0

218.4

148.8

170.4

232.3

1492.3 1633.6

973.2

1919.2

2535.3

21.2

39.7

58.0

1279.0 1415.2
213.3
27.5

29.5

The overal reserves of oil shale in Israel are estimated to be over 10 billion tons but
relatively low quality; yielding 56--64 liters per ton. The oil shale beds are thin (30-40m)
and overburden is also relatively thin - about 20-50m. These conditions are most of all
appropriate for the Geocinetics variant of underground oil shale reprocessing (GBMF).
Horizontal burning moving front (GBMF) technique design specially for the oil shale
beds having a total depth, including the overburden, less than 100m. The main problem
that occur in the realization of GBMF technology - achievment of the desired degree of oil
shale fragmentation in burning zone -is solved by means of proposed our technical method.
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Fluid Inclusions in the Metamorphic Rocks of the Elat Area
Vapnik, Yeo A.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva8410S

Data on fluid inclusions in matrix quartz of low-and high-grade metasediments, granite
gneisses and calc-alkaline ElatGranite, quartz segregations and pegmatite veins obtained
by the method of microthermometry led to the following principal conclusions:
a) The nearly pure CO2inclusions are connected with the first wave of fluid flow during
the main metamorphic event (first deformation phase Fl), and their appearance
corresponds to the enrichment of fluid at equilibrium with the magmatic chamber in
non-polar gases. ~O-C02 inclusions over- and undersaturated in salt represent a
second wave of fluid flow during the main metamorphic event (F2), which
contemporaneous with the intrusion of granite. Infiltration of ~O-C02-salt fluids
into the system reflects the enrichment of fluid in salt (salt oversaturated ~O-C02inclusions) and then in water (salt undersaturated HP-C02-inclusions) during the
processes of progressive crystallization of the granite body. Fluid had a nearly waterrich composition on the last stages of metamorphic and igneous evolution. So, the
following classi(.::al trend of fluid flow composition changing connected with the
process of the degassing of crystallizing magmatic body is observed: CO2-rich>Hp-C02-oversaturated-> Hp-C02-undersaturated-> lip-rich;
b) The following pressures of metamorphism in different metamorphic zones were
obtained: 3.2-2.0 kbars at T=550-600 °C in the biotite zone, 4.6-2.2 kbars at T=600650°C in the garnet zone, 4.2-2.0 kbars at T=600-650 °C in the staurolite-cordierite~Siqzone;

c) The partitioning of fluid components in fluid flow in accordance with metamorphic
grade, was supported by the study: CO2and I\0-C02-salt composition of fluid in the
biotite and biotite-gamet, and staurolite-cordierite-AI2Siq schists and brine fluid in
the biotite and biotite-muscovite schists.
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Current Stress Field In Israel: Observations and Modeling
Varshavsky, A., Arniel, Y., Reches, Z.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
We present known in-situ stress data in Israel and an analytical model that relates the
observed stresses to slip along the Dead Sea transform. Observations were evaluated
according to the World Stress Map Project. The 69 stress observations (Table) include 42
focal solutions (FM), 10 breakouts (BB), 14 geologic indicators (GI), 2 hydrofractures (HF),
and 1 overcoring (OC). 16 focal mechanisms located on the main faults of the Dead Sea
transform were excluded from the analysis. The quality ranking of the data indicates 5
points of A level (highest), 12 of B, 20 of C, and 16 of D.
The dominant stress state is transitional from strike-slip regime
to normal faulting regime. The orientations of maximum
horizontal stress 0Hmax vary regionally (Fig. 1); five domains, each
with relatively consistent stress orientations, were delineated
(Table). In the western Negev the rare occurrence of distinct
breakout zones, the inconsistent orientations of some of these
zones and the low level of regional seismicity indicate low
horizontal shear stresses. The low stresses apparently explain the
wide scatter of observed data. The observed stress field was
modeled with dislocation calculations. Eight fault segments were
delineated along the Dead Sea transform; these segments are
regarded as vertical left-lateral dislocations within a linear elastic
half-space. The seismogenic zone is assumed locked and uniform
slip of 1 m was applied on these segments from 10 km depth
(""baseofseismogenic zone) to 100 km (""base of lithosphere). The
angle between the observed trend of 0Hmax at a site and the
calculated trend for this site is defined as misfit angle. Four
domains: Arava, Western Negev, Carmel and North, indicate
small misfit angles (Table). The Jericho domain is an exception in
both large misfit angle and thrusting stress state. These
discrepancies can be resolved, in part, by incorporating in the
model the coseismic slip of 0.5 m of the M = 6.2 Jericho earthquake,
1927. We conclude that deep, uniform left-lateral slip along the
Dead Sea transform explains most of observed orientations of insitu stresses in Israel.
Domain

Types of
stress data

Observed trend of
oHmox' mean ± SD

Misfit angle,
mean±SDz

Arava
Western Negev
Jericho
Carmel
North

GI,FM, OC
BB,GIN
FM
FM,GIO
GI, FM, HF

1330 ± 36 0
14 0 ± 42 0
99 0 ± 15 0
101 0 ± 100
1590 ± 180

80 ± 31 0
_10 ± 420
-370 ± 140
-170 ± 190
120 ± 20 0

BB
GI
FM
DATA QUAUTY
A;

B:

c:

D:

hg. I. Observed trendsofcr_
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Identification of Saline Waters in the Coastal Aquifer of
Israel: The Formation of a Salt Plume in the Be'er Tuvia
Region
Vengosh, A.
The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063

Several saline water bodies with distinguished chemical composition have been identified
in the Coastal Aquifer of Israel. Salinization of ground waters occurs both along the
edges and within the aquifer. A typical salt plume within the aquifer of an area of12 km2
and a chlorinity of up to 800 mg/l is located in the Be' er Tuvia region. Intensive pumpage
since the 50's formed a hydrological depression in the area of Be'er Tuvia. The decrease
of water levels from 12 m. to 5 m. (autumn levels) was accompanied, since 1956, by
salinization of the ground waters. Since the early 70's however, pumpage volume has
decreased. Consequently, water levels have risen, in some wells up to the original levels.
Due to the recovery of water heads, the hydrological depression became gradually
shallower, and diminished completely by the late 80's. Nevertheless, the salinity has
been continuously increased and salt plume has expanded at a rate of 50 m/year. In
addition, due to rising of the water levels, levels of contaminated wells were equalized
with that of neighboring wells, which consequently contaminated the latter. It seems
that the salinization processes in this area is irreversible, at least in the time frame of
1970-1992. It is predicted that towards the years of 2000 the chlorinity of groundwater
in this area will reach to a level of 1000 mg/l.
The formation of a salt plume in the Be'er Tuvia region is a result of both reducing water
levels and upwelling of deep saline waters. The chemical composition of groundwater
suggests contribution of two saline water bodies with a Ca-chloride signature and a
marine Br /Cl ratio: (1) brackish water with a chlorinity range of 300 to SOD mg/l,
characterized by low Na/Cl (>0.6), 50/CI, and B/CI ratios, we estimate the chlorinities
of the two saline end-members: Type A - 570 to 2700 mg/l, and Type B - 800 t03350
mg/l. The chemical composition of the first group resembles the chemical signature of
the Ca-Chloride saline waters which have been identified in sub-aquifers A and B along
the westemmargin of the Coastal Aquifer, in the interface zone. The chemical composition
of the second group is similar to thatt of brines that have been identified in the deep dubaquifer D in teh A'zza strip. The actual location of such saline water bodies in the
investigated area is not known. It is suggested that they can be found in restricted zones
at the botttom of the aquifer, or in shallow lumachelle layers at the upper Yaffo
Formation of the underlying 5aqiye Group.
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The Faults of Western Part of Sinai Massif
Voznesensky, V.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva84105
Three directions of faults can be traced at the western part of Sinai Massif to the
northwest, west and southwest of Katherina pluton.
1. Faults trending N40-45W which are part of the fault system tracing from the southern
most Sinai Peninsula the northwestward along the border of the el-Qa'a Plain. These
faults are seen near the southern contact of Umm Shomer pluton. The faults can be
traced for some kilometers and distance between them is about 2 km. They are rightlateral shears along which rhyolitic dikes trending N50W are displaced by up to 200250m and can also be indentified through the Quaternary sediments.
2. Faults trending N to NNE belonging to the fault system which is excellently pronounced
on the western shore of the Gulf of Elat. Some small submeridional faults are seen
between the Katherina pluton and the Abu Tabil pluton. They are left-lateral shears
with horizontal displacement up to 20-30 m. Nevertheless, there are two large
submeridional faults, which,on the contrary to the faults of the Gulf of Elat system,
are right-lateral shears. The first is traced at 15 km westward of the western boundary
the Katherina pluton with about 1 km dextral movement established by displacement
of acid dikes trending N70E. The second large right-lateral shear fault is situated 12
km westwards and displacement attains 1.7 km. It may be suggested that the rightlateral shears extend far to the NNE and disturb the sedimentary cover in central and,
possibly, northern parts of Sinai Peninsula. One of the evidence is the S-shaped form
of the southern border of the sedimentary cover of Sinai.
3. A left-lateral shear system trending EW along the southern contact of the Katherina
ring-structure. The shears form a zone of about 7 km width, which consists of 8-10
subparallel faults. The distance between neighboring faults is 0.3-0.6 km. Left-lateral
displacements along individual faults areabout 50-100 m established by displacement
of vertical meridional mafic dikes and acid dikes NE trending. The possible cumulative
left-lateral displacement along this zone is more than 1 km. It is important to note that
the left-lateral shear zone on the southern border of the Katherina ring-structure is
parallel to the Central Sinai-Negev shear zone which, on the contrary, is characterized
by right-lateral displacement.
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The Geothermal Gradient of the Nubian Sandstone Aquifer
in the Arava Rift Valley, Central Negev Heights and Sinai
Wakshal, E., Cohen, A.
The SeagJ;ant Center for Soil and Water Sciences, The Hebrew University ofJerusalem,
Rehovot 76100
In the framework of the present study, the geothermal gradient of the Nubian sandstone
aquifer was calculated within the area of the Arava Rift Valley, central Negev Heights
and Sinai. Comparison has been carried out with former published data from Egypt. All
the considered thermal gradients were evaluated between surface and the total depth
of each well, during long- term pumpage or artesian flow.
The Nubian sandstone aquifer is the only hydrostratigraphic unit that keeps a continuous
hydrological extension from the fringe of the crystalline basement of Sinai and northward,
while most of the subsurface flow is under confined regime. The average gradientforthe
whole area reaches 17.6 mK/ m ± 2.3, without significant variation between well fields
within the Arava Rift Valley and west of it up to Sede Boqer - Mashabei Sade in the
central Negev. The linear equation for temperature (T) and total depth (ill) dependence is
T(°C) =TO (meters) x 0.0176 + 25

(r = 0.93; n = 23)

This gradient value is close to that found in Egypt at Kharga - Bahariya Oases
(16.5 mK/m ± 3.6) and is obviously higher than that of Dakhla (10.3 mK/m ± 2.4).
The regional geothermal gradient of the Nubian sandstone aquifer, as was deduced
from our survey, verifies the model of low gradient and low heat flux within the eastern
Mediterranean basin and the Israeli-Egyptian terrain bordering it. All the major positive
gradient anomalies are located along structural trends as the western fault escarpment
of the Dead Sea (31.3 mK/m) and the Suez Gulf (26.7 mK/m ± 5). Similar phenomena
is inferred also from the few wells located along the synclinal structure of Pharan-En
Yahav (as Pharan 20 and Zofar 20).
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The 1992 Landers Earthquake Sequence: Detection of Crustal
Deformation Using Continuous Geodetic Measurements
W dowinski, S., Bock, Y.

Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, CA 92093-0225, USA
The April 1992 Joshua Tree (Ms 6.1) Earthquake, and the June 1992 Landers (Ms 7.5) and
Big Bear (Ms 6.5) Earthquakes are the most substantial earthquake sequence to occur in
the last 40 years in California. Fortunately, in the spring of 1990, a network of 5
continuously operating Global Positioning System (GPS) receivers was established in
Southern California and detected surface displacement induced by the Landers
Earthquake. This network, which monitors spatial and temporal details of crustal
deformation, provides for the first time very precise observation of far field displacements.
Ten weeks of daily observations centered on the day of the earthquake indicate
significant coseismic motion at all sites. Postseismic motion was observed at the two
sites closest to the fault which decayed within 15-25 days. However, there is no
indication of preseimic deformation (precursors).
The observed total displacement of the 5 sites can be explained by an homogeneous
elastic half-space dislocation model. The model assumes a pure strike-slip Landers fault
that contains 6 vertical planar segments oriented to coincide with the epicenter and the
curvilinear pattern observed in the surface break and aftershock distribution and one
vertical planar seglnent of the Big Bear fault. Good agreement between the model and
the observed displacements suggests significantly less slip in the northern half of the
Landers rupture and a geodetic moment of 0.8 x 1020 N-m, which is 10-20% lower than
the seismic moment. These data show that a continuously operating GPS array can
provide reliable, precise and rapid determination of crustal motion, in particular
seismically induced deformation.
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The Gerar Reservoir-Potential Site ~or Wastewater Injection
Weinberger, G., Hemo, I., Nativ, R.
The Seagram Center for Soil and Water Sciences, The Hebrew University ofJerusalem,
Rehovot 76100
The Gerar reservoir is one of seven different reservoirs that were selected as potentially
suitable for wastewater injection in Israel.
This reservoir is composed of the Jurassic Ardon-Zohar Formations. The sequence of the
potential host rocks attains a total thickness of at least 985 m in the Gerar borehole (which
partially penetrated the reservoir) of which 869 m are permeable carbonate and
sandstone rpcks.
The reservoir is unconformably underlain by the confining units of the Mohilla and
Mish 'hor anhydrite and shale, respectively. These formations were not penetrated in the
Gerar reservoir area and their thickness in the adjacent Hazerim-l and Pleshet-l
boreholes is 126 m and 83 m, respectively.
The reservoir units are overlain by the Kidoq Formation, having a thickness of 108 mat
the Gerar borehole, of which 79 m is shale. New interpretation of existing seismic data
prepared specifically for this area included lines that were not considered in previous
mapping. The results suggest a structurally undisturbed area of about 120 km2 available
for the reservoir. When mul tiplied by the thickness of the reservoir units (-1 km) a total
roch volume of -120 km3 is attained.
The top of the Gerar reservoir is highest at the east where it reaches-1200 m. The altitude
of the top slopes to the west where it reaches a depth of -2500 m.
Groundwater salinity in the Gerar was 33,000 mg/L Cl in the Gerar borehole (Zohar
Formation). It varied from a minimum of 19,465 mg/L Cl at the Sharsheret-l borehole.
Zohar Formation to a maximum of 31,950 mg/L Cl in the Sharsheret-2 borehole (Zohar
Formation).
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The Multifactor Technique of Automatic Lithological and
Stratigraphical Identification (LSI) of the Seismic Horizons
with the Use of References
Weinstein, A., Lapides, A.
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978

The technique is designed to study of alteration of lithological properties of geological
sections and for stratigraphic mapping of the complex structure.
The technique is based on concepts: a) alteration of lithological properties leads to
variations of the amplitudes and frequency composition of reflection (refraction) waves;
b) groups reflections refers to the one and the same stratigraphic horizon, if their
amplitudes and frequency composition are changed slightly. Lithological properties are
determinated with both interval velocity and density of the thin layers, the last ones
predetermine both amplitude and frequency composition of reflected waves. As to the
stratigraphical identification itself, it depends additionally from the location of thin
layers in the geological section.
The technique consists in the study of variations of the amplitudes and frequency
composition reflection (refraction) waves relatively to the reference, which is founded
on the seismic cross-section in the vicinity of the well with the known seismogeological
conditions or on the mapped horizon. Multifactor comparative analysis in time or
frequency domain are used.
The technique, possesses high resolution, high signal/ noise relation, and high efficiency
of the seismic survey in the solving different geological problems. In stratigraphy these
problems include classification, automatic correlation and identification of the seismic
horizons for complex structure and tectonics dislocations. In lithology the problems are
- lithological identification, facies analysis, contouring water suturated and water
inpenetrable objects from reflection and refraction waves. In evolution and prediction
of the oil and gas potential the problems involve the forecast and the contouring of oil
and gas traps from reflection waves and determination of optimum drilling locations.
The technique is used for seismic cross-section with the data obtained byother geophysical
methods and with the sonic log, modeling of synthetic seismograms (55).
Following examples was obtained for this technique:
1. Lithological Identification.

2. Stratigraphic Identification.
The processing of the customers data may be formed.
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The Clay Interlayers in the Coastal Plain Aquifer: Their
Impact on Groundwater in Selected Cross Sections
Weisbrod, N., Nativ, R.
The Seagram Center for Soil and WaterSdences, The Hebrew University ofJerusalem,
Rehovot 76100

The Coastal Plain aquifer is composed primarily of calcareous sandstone divided by
marine and continental clay and silt interlayers. The number and lithology of these
interlayers are spatially variable. In this study, the hydraulic connections between the
sand subunits were explored. We focused our investigation on two selected cross
sections which parallel the general direction of groundwater flow, i.e. from eastsoutheast to west-northwest. The selection of these cross sections involved hydrological,
geological and hydrochemical considerations. In each cross section we monitored and
sampled wells penetrating different sand subunits. We assumed thatiftheclayinterlayers
form an effective hydraulic partition between the various sand subunits, the latter's
groundwater will have different chemical and isotopic compositions. In addition, a
different response to recharge and discharge of the groundwater in each subunit is
expected. Some questionable well logs were redefmed to better understand the nature
of the dividing interlayers. Water level fluctuations in the wells were monitored for 18
months, and the degree of water confinement in the deep sand subunits was checked
using pressure transducers. Groundwater was sampled from each well for chemical and
isotopic analyses (carbon-l4, tritium,oxygen-l8, deuterium and nitrogen-l5). In addition
to the newly collected and generated data, existing hydrological and hydrochemical
data collected by the Israeli Hydrological Service were also processed and interpreted.
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GSIPAL: A Computerized System for Paleontological Data
Retrieval
Weiss, M., Eshet, Y., Rosensaft, M.
Geologic:a1 Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95501

Routine paleontological examinations are carried out in the Geological Survey, either as
a service for other GSI research projects or for external companies. To date, more than
50,000 of these analyses have been made. The purpose of most examinations is to defme
the paleontological assemblage and to determine the biozone, age and depositional
environment of the sample. The results for each sample are manually recorded on a
special form which includes details such as: geographic and lithostratigraphic position,
nature of sample (core, cutting, outcrop), biozone, age, fossil content, and depositional
environment. This recording process is time-consuming, and does not enable a simple
and rapid search and retrieval of the biostratigraphic information.
GSIPAL, developed at the GSI, has been designed to solve these problems. It operates
with a PC and can be used for the following operations:
.. Automatic recording of details pertaining to each sample.
.. Rapid and reliable recording of paleontolOgical results.
.. Rapid and simple search and retrieval of paleontological data.
GSIPAL is user-friendly, and is operated by selection from on-screen menus. It consists
of a number of dictionaries that contain lists of fossils, fommations, ages, biozones, drillcores, etc. The dictionaries are interlinked and permit logical searchs - e.g., a user request
for the retrieval of all Maastrichtian samples which were examined for their nannofossil
and foraminifera content in a given area defined by coordinates.
The planned completion date for the GSIPAL is late 1993, and will include both simple
and complex default retrieval options.
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The Sea of Marmara as the Key to Understanding the Pleistocene
Interactions Between the Black Sea and the Mediterranean Sea
Yanko, V.,I Merie, E.,z Kronfeld, J.,3 Bargu, S.,z Koral, H. 2
1. Institute of Nature Conservation Research, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2.Istanbul University, Jeoloj Muhendisligi Bolumu 34850 Avcilar-Istanbul, Turkey
3. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
Much is known about the Quaternary sedimentation and paleoceanography of the Black
Sea, as well as the Mediterranean. The intervening area, the Sea of Mannara, is virtually
unstudied. Information on the Sea of Mannara is an essential key to understanding the
oceanographic response and the hydrologic interplay between the two seas.
Today the Black Sea is connected to the Sea of Marmara via the Bosporus, through which
there is a stratified current system for water exchange. Low salinity (-17.5%0) water
flows from the Black Sea southwards, while a denser (38.5%0) underlying current brings
saline Mediterranean derived water from the Bosporus northwards. However, this
pattern is very sensitive to the influence of glacial melt water and the effects of glacial
lowering of sea level.
During the end of the Last Glacial Maximum - from 15.0--10.8 ka BP, the Black Sea level
was 30 m lower than the present. The subsequent melting of glaciers diluted the Black
Sea water to a salinity of only 3-5%0. As the Black Sea had a significantly higher stand
than that of the Mediterranean, the only current that flowed was from the Black Sea
southwards. The low density Black Sea water covered the Sea of Marmara, resulting in
anoxic conditions - as evidenced by the Protosapropels found in the Sea of Marmara
(dated to 13,5 ka BP, Stanley and Blanpied, 1980). The low density waters progressively
advanced, penetrating into the Aegean Sea. The protosapropels formed at this time were
dated to 12.0--9.0 ka BP.
The advance of this Black Sea water into the Mediterranean was halted during the
Younger Dryas. The sea level of the Black Sea dropped to-50 to-60 mlower than today's.
The Bosporus probably look like an exposed river valley. The S1 sapropels that later
formed in the eastern Mediterranean could not have been influenced, as some propose,
by a Black Sea intrusion.
. There were atleast six other interconnections between the Mediterranean and Black Seas
during the Pleistocene; however, the nature of the interactions is unknown. Information
from the key Sea of Marmara is lacking. It is known that the Pleistocene sediments in the
Bosporus are only 7.4 ± 1.7 ka BP. Was this due to erosion, tectonic uplift or lack of
deposition? Middle Pleistocene outcrops are found near Gallipoli and Murefte, at the
southern end of the Sea of Marmara. They contain fauna of a typical Black Sea origin.
Where then was the connection if not via the Bosporus? Partial evidence may suggest a
more westerly passage, while Brinkman [1971] argues rather for a more easterly route
through the Izrnit Bay. Research is needed on the Sea of Marmara to clarify the timing,
direction, intensity and the climatic/tectonic controls that governed the Pleistocene
connection between the Black Sea and the Mediterranean Sea.
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Dynamic Processes at the Interface Zone Between a Surface
Water Body and Groundwater-AnExamplefrom the Dead Sea
Yechieli, Y./ Magaritz, M./ Ronen, 0./.2 Berkowitz, B.2
1. Department of Environmental Sciences, Weizmann Institute of Science, Rehovot
76100
2. Research Department, The Hydrological Service, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063

The Dead Sea is a dynamic system in which the water level has decreased at an average
rate of about 0.5 m/yr for the last 30 years. This rate enables the real time examination
of proces~s occuring in the interface zone between saline and fresh groundwater in
coastal aquifers.
The water level changes in the surface water reservoir were found to be followed by a
relative quick response (order of magnitude of days) of groundwater potential in the
adjoining clastic phreatic aqUifer. For example, a fast response was detected in the rise
of the Dead Sea water in the winter of 1992. The total rise in the lake was about 2 m
whereas the groundwater potential in {he Turiebe wells rose by about 0.5 m.
Transmissivity values of about 30-60 m2/ day were obtained using a regression model
utilizing a 20 year water level record obtained in observation wells in the Turiebe area.
On the other hand, in the Same studied system, mass transport (water itself) through
porous media is, as expected, much slower (order of magnitude of hundreds of years).
This phenomenon is expressed by the occurence of very saline groundwater without
tritium «2 T.U.) adjacent to the Dead Sea and the evaporation ponds (which have an
average tritium content of 9 T.U. ). The slow rate of mass transport is also indicated by
the existance of water bodies of different chemical compostion and densities in the same
area. These are relics of ancient water bodies that were in contact with the aquifer in the
past. The Ghyben-Herzberg law does not allow the simple determination of the location
of the present interface. Additional modifications are needed to describe the true
situation where water bodies of different densities coexist. Similar systems were found
in other coastal aquifers which are not connected to recent seawater.
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The Evolution of the N eo tethyan Basin Onshore and Offshore
Israel During the Mesozoic, a Quantitative Basin Analysis
Yellin-Dror, A.,t Flexer, A.,t Fligelman, B.2
1. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978
2. uLapidot" Israel Oil Prospectors Corp. Ltd.
The results of the current study highlight three major tectonic events which took place
in the Levant peninsula during the Mezosoic era. The earliest massive tectonic activity
of the Mezosoic started during Late Triassic time. Lithospheric stretching and breakup
generated the opening of an oceanic rift zone in the Eastern Mediterranean, westward
off the recent Israeli continental shelf. This tectonic event started some 220-230 m. y. ago,
causing rapid tectonic subsidence in the Levant over the subsequent 20-30 m.y. It was
followed by a slow thermal subsidence, which continued during most of the Jurassic
time. The total subsidence of the rift zone and the nearby areas was due to stretching and
thinning of the lower and upper parts of the lithosphere by factors of approximately
2.5-3.0 (delta) and approximately 1.5-2.0 (beta), respectively.
The next widespread regional uplift in the Levant took place during Late Jurassic times.
This event was followed by a short rapid tectonic subsidence during Early Cretaceous
time. These opposite vertical movements were caused by two different tectonic events
which occurred at that time in the west. The massive uplift and the subsequent
widespread erosional event was probably a regional expression of the reactivated
Neotethyan rift during Late Jurassic-Early Cretaceous times. Its influence was marked
by the regional uplift of its easternmost continental margin - the Levant. The origin of
the rapid tectonic subsidence which followed the uplift was apparently the reactivated
rifting which pushed the Turkish microplate or other Mediterranean terranes to the
northwest.
A relatively young event in Late Cretaceous time, forming a widespread fold system
throughout the Arabian plate, known as the Syrian Arc, terminated the Mezosoic
tectonic cycle. This event, which resulted from the African plate rotating and pushing
the Levant in the east, marked the beginning of a closure and convergence process of
the ancient Neotethyan ocean.
The major tectonic events (stretching and thinning of the lithosphere) in the west, which
caused an increased heat flow penetrating to the basin's floor, affected the maturation
of potential source rocks for gas and oil. The major part of the current oil window
includes Middle-Upper Jurassic rock sequences. In the offshore, younger sediments of
the Lower Cretaceous Gevar'am Group are located within the oil window. The presence
of these rocks is limited to a defined geographical zone located in the recent continental
shelf and coastal plain near shoreline sediments. Triassic sediments are included in the
oil window in the onshore.
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Trace Fossils from the Triassic of the Negev
Zaslavsky, N.
The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the
Negev, Beer Sheva 84105
Ramon Science Center, Mitzpe Ramon, P.O.B. 194
Trace fossils are structures imprinted in the substrate by organisms behaving in one of
several ways. Various trace fossils are recorded in marine and lagoonal Triassic deposits
of the Negev. They belong to main ethological groups of trace fossils: Resting traces
(Cubichnia, Ruhespuren), Feeding burrows (Fodinichnia, Fressbauten), Dwelling
burrows (Domichnia, Wohnbauten), Crawling Trails (Repichnia, Kriechspuren).
The distribution of trace fossils can be used to understand the paleoenvironment. Simple
(straight) traces are characteristic of shallow and turbulent paleoenvironment. Complex
branchlike and curved traces are characteristic for still as well as for deep water.
In carbonates from the Ra'af Formation at Har Arif, among crinoids, there are
Ophiomorpha Lundgren while Scolithos Haldeman are rare. Marine Glossifungites Skolithos components along with non-marine Scoyenia are present in the Waterstones
Formation (U.Scythian-Anisian) of north Cheshire England and in the Upper
Buntsandstein Formation (=Rot) of south German Basin. Lingulichnus burrows, striat
oblique burrows are present along with Lingula shells while bivalves Myophoria
vulgaris are associated with trace fossils Thalassinoides. Both of them are found at the
middle part of the Gevanim Formation ofHarGevanim. They are identical to associations
of trace fossils as well as to fossils that are characteristic of the Lower Keuper Marl of
north Cheshire and Lower Muschekalk of south Germany.

There are specimens of Rhizocorallium and Thalassinoidesassociated with Helminthoida
in the thick Helminthoid limestones of the Saharonim Formation. Some components of
the trace fossil assemblages from Helminthoid beds of the Saharonim Formation are
identical to the trace fossils from Upper Muschekalk of the German basin in Thuringia.
This study of trace fossils should be regarded as tentative. Further study of trace fossils
is required to understand the paleoenvironmental dynamics as well as the regional and
interregional correlation of paleoenvironment in sedimentary basins.
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Characteristics of Recorded Strong Motions in Israel
Zaslavsky, Y., Peled, U., Gitterman, Y., Arieh, E., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P .O.B. 2286, Holon 58122
Strong motion seismometers have been operational in Israel since 1978 and seven
earthquakes, with magnitudes ranging from 3.7 to 5.2, have been recorded producing
14.accelerograms.
The values of the observed peak ground motions from this limited data set serve. as
constraints in choosing a regional ground motion attenuation relationship from the
empirical relationships available in the literature.
Spectral analysis suggests that certain features are characteristic of the response spectra
obtained from local strong ground motion for our region, for example motions are
amplified mainly in the frequency range 2-10 Hz.
The response spectra of the recorded local earthquakes will be presented and compared
to those of the Israel building code for seismic design.
The effects of local geology on ground motions in Israel are presently under investigation.
An improved assessment of response spectra for anticipated strong earthquakes will be
obtained when the site effects evaluated from local small earthquake ground motion
spectra are taken into consideration.
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Empirical Determination of the Dynamic Parameters of a
Building
Zaslavsky, Y., Shapira, A.
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, P.O.B. 2286, Holon 58122
The only real solution for the mitigation of earthquake catastrophes is the proper
planning and construction of buildings throughout the country. This requires a detailed
dynamic analysis of the behavior of structures under seismic loads. In order to perform
this analysis, information regarding the dynamic characteristics of the analyzed structure
is required. In this study we have implemented an empirical approach on an arbitrarily
chosen a nine story, reinforced concrete structure. The experiment was conducted with
the following objectives:
a) Experimental determination of the fundamental translational and torsional frequencies
of a real construction/building.
b) Evaluation of the stability of natural frequencies as determined by various experiments
using different sources of excitation.
c) Comparison of the natural frequencies determined experimentally with those obtained

from empirical formulae.
d) Examination of the ability to determine the damping ratio of the structure and its
mode shape.
The experiment comprised 74 recordings, 27 of which are of nearby, low yield explosions.
From our results, we conclude the following:
1. The spectral analysis of the building's response to ambient excitation from wind and
to excitation from nearby explosions provides the fundamental translational
frequencies (in two perpendicular, horizontal directions), fundamental torsional
frequencies and damping.
2. The high accuracy demonstrated during this experiment suggests that this procedure
may be used to detect changes in the characteristics of structures.
3. It has been demonstrated that commonly used relationships for estimating natural
frequencies of structure are significantly different from the real situation.
In the light of these conclusions we recommend that dynamic testing of real structures
be conducted all over Israel.
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An Empirical Study of the Flow Pattern in the Mountain
Aquifer
Zeitoun, D.G., Ben Zvi, A.
The Hydrological Service, Water Commission, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
In the framework of the red line project, we study the flow direction and intensity at
different locations of the mountain aquifer in order to investigate the physical processes
involved in the water movement. The ultimate goal of this research is building an
adequate conceptual model of the groundwater flow for this aquifer. Questions such as
the influence of the fractures on the flow, validity of the Darcy's law and the Dupuit
assumption in the karstic aquifer, sea intrusion in the northern part are investigated on
the basis of the water table measurement existing at the hydrological service.
The whole aquifer is separated in ten different regions, and we first analyse the flow
pattern in each region using a multi-regression analysis between the water table levels
and the spatial coordinates and thus at two different periods of the year, for different
years. These correlations permit to build a rough estimate of the flow gradient in each
region at different periods of the year and for different typical years. The results of this
study permit to select regions where Darcy's law may be valid, to evaluate the possible
flow inside the fractures.
In the second part of this study, we analyse the influence of the history of the pumping
on the evolution of the salination in the northern part of the aquifer and in the Taninim
springs. The multi component analysis permit to characterize the process of salination
in terms of a sea water intrusion problem.
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A Mathematical Model for the Salination Mechanisms of the
Deep Aquifers in Israel
Zeitoun, D.G.,! Gvirtzman, H.2
1. The Hydrological Service, Water Commission, P.O.B. 6381, Jerusalem 91063
2.Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
It is claimed that the main salination mechanism of major underground hydrological
systems in Israel are due to the hydraulic gradient that exists between the Mediterranean
Sea and the Rift Valley, which slowly but effectively causes a large scale groundwater
flow from the west to the east into deeper aquifer system, including seawater inclusion.
This theory is quantitatively tested by a mathematical-physical model of groundwater
flow through multi-aquifer systems.

A conceptual model of groundwater flow is developed for a simple cross section which
includes a basin below the sea level, separated by a mountain chain. The crosss-section
contains a number of layers with different hydraulic conductivity values, where each of
them is homogenous and anistropic. The computer code permits to model the rain
infiltration at the top of the mountain and pumping at its bottom, in such a way that
steady state conditions are reached in the whole system. The model computes the
potential and the velocity fields in the cross section using a Finite Element code.
The main phenomenon found is the horizontal movement of the underground water
divide with respect to depth. In other words, for small depth, the water divide is located
below the replenishment area in the mountain; for average depth the water divide is
shifted towards the deep basin. Moreover, ata larger depth, the flow is completely in the
east direction. The velocity field is strongly dependent on the values of the hydraulic
conductivity and their ratio. In addition, the flow field is affected by the pumping and
replenishment rates.
The model is implemented on a full stratigraphic cross section between Ashdod and the
Dead Sea in order to validate the present theory. (See Gvirtzman and Zeitoun, this
conference).
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Long Term Observations of Unsaturated Zone Solutions'
Geochemical Regime Under Irrigation
Zilberbrand, M.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
The observations were carried out in the South~m Ukraine by taking pore solutions'
samples from constant points of the cross-section in 6 special boreholes with a diameter
of about 1 m. The boreholes were ,drilled in the typical environmental conditions to
depths of 0.5-1m above groundwater table. Borehole walls were suitably insulated by an
impermeable material. Tensiometers and ceramic caps for a vacuum extraction of pore
solutions were put into soils (sedimentary rocks) at different depths through holes in the
walls. Sampling and measuring points were situated at distances of 0.4-0.5 m from borehole
walls and from each other. Pore water samples were taken once a month rl uri'1g J-5 years.
The unsaturated zone was built of soils and loess loams underlain by clays. It contained
soluble salts, mostly sulphates, in quantities less than 0.5-1 % of mass. Pore solutions'
concentrations were 1-40 gil. Groundwater table was situated at depths of 1J-24 m.
Irrigation of about 400 mmlyear was performed by sprinklers. Precipitation was also
about 400 mm/year.
Tensiometers' observations have shown that the preferential water flow existed to
depths of 2-3 m only. Above these depths the water motion occured in different
directions, deeper - downward only.
In the upper 0.5-1 m layer the inflowing water composition was totally changed. From
HC03-Ca it changed to S04-Na-Mgor S04-Mg-Na. The total concentration increased by
the factor of 10-100. Under this layer a leaching front was formed. Its lowering rate,
calculated by CI ions, was 0.5-0.7 m/year. Below this front the gmall tran~ition zune wi th
almost constant solutions' concentration was observed. Beneath, their concentration
decreased down to groundwater level by the factor of 1.5-2. However their chemical
composition remained constant.

In the upper 0.5-0.7 m layer the solutions' concentration might increase or decrease.
Beneath, the concentration changed in one direction only - decreased at the leaching
front zone and above, and slightly increased in the capillary fringe zone. When the total
concentration decreased from 40 to 13 gil, the quantity of NaCl and MgS04 decreased
to 0.005-0.1 gil. The solutions' composition changed from S04-Cl-Na-Mg and S04-ClMg-Na to S04-Na-Mg. With further concentration decrease, solutions' composition
almost did not change. At depths of 1-2 m only, when the total concentration decreased
below 3-4 gil, sometimes soda appearance was observed. It was a result of Ca-Na exchange
oetween inflowingwater and buried soils with alkalinization signs, which laid at the above
depths. In the capillary fringe zone during J-5 years of irrigation the total concentrations of
pore solutions increased by about 1 gil. Their chemical composition did not changed.
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SEDE BOQER (Sheet 18-IV): Geological map, black & white
ORON (Sheet 19-111): Geological map; Structural map; Explanatory notes
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KAZRIN: Geological map
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GAMLA: Geological map, black & white

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEOLOGICAL HAPS 1:20,000
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--------------------------------------------------------------------------LAND USE HAPPING 1:50,000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZEFAT AREA (Text & maps, 1982)
ESHTEMOA SHEET (Text & maps, 1989)
JERICHO SHEET (Text & maps, 1992)
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===========================================================================
BA THYHETRIC CHARTS

--------------------------------------------------------------------------DEAD SEA, 1:100,000 - coloured
GULF OF ELAT, 1:250,000 - coloured
NORTHEASTERN MEDITERRANEAN, Includes the coasts of southern Turkey, Syria,
northern Lebanon and Cyprus, 1:625,000 - coloured
SOUTHEASTERN MEDITERRANEAN, Includes the coasts of southern Lebanon; Israel
and Egypt, 1:625,000 - coloured
MEDITERRANEAN COAST OF ISRAEL, 1:250,000 - coloured
SEA OF GALILEE, 1:50,000 - coloured
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The Documentation center ot' the Geological Survey ot' Israel publishes a
series ot' bibliographical reports on Middle East geology.
reports were published so t'ar:

The t'ollowing 23

Geological research in Sinaij Bibliography. (1981)
[2) The Dead Sea and its surroundingsj Bibliography. (1984)
[3] Water in Israel, 1970-1982j Selected bibliography. (1985)
[4) The geology ot' Lebanonj Bibliography. (1985)
[5] The geology ot' Syriaj Bibliography. (1985)
[6) Siting a nuclear power plant in the north-western Negevj Bibliography.
(1986)
[7) Makhtesh Ramonj Bibliography ot' geological research. (1987)
[8] Golan Heights & Mt. Hermonj Bibliography ot' geological research.
(1988)
[9] Carmel & Carmel coast; Bibliography ot' geological research. (1988)
[10] The geology ot' Jordan; Bibliography. (1988)
[11] Hula valley & Korazim regionj Bibliography ot' geological research.
(1989)
[12) Northern Negevj Bibliography ot' geological research. (1989)
[13) Arava " Elat regionj Bibliography ot' geological research. (1989)
[14] Beer-Sheva valley & Negev western t'oothillsj Bibliography ot'
geological research. (1990)
[15] T.he Cretaceous ot' Israel & adjacent countriesj Bibliography. (1990)
[16] Mediterranean - Dead Sea Project; Bibliography. (W90)
[17) Geology ot'" Iraq; Bibliography. (1991)
[18] Phosphates & oil shales in Israelj Selected bibliography. (1991)
[19] Southern coastal plain; Bibliography ot' geological research. (1991)
[20] Judean Desert; Bibliography ot' geological research. (1992)
[21] The geology ot' Jordan; Bibliography. 2nd updated edition. (1992)
[22] The geology ot' Kuwait; Bibliography. (1992)
[23] The geology ot' Iraqj Bibliography. 2nd updated edition. (1993).
[1)

.

החברה הגיאןלןגית הישראלית

הכנס השנתי,

1993

.בדיקת ישימותה של אנטנה סייסמית בישראל
שפיאר,. ,א...... 1

ע 7קצי,

א1,2.

המנןו לרקחמי נפט ןגיאןפסיקיה ,ת.ד•  ,2286לוחןו 2גג18
המלחקה לגיאןפיסקיה ןמדעים פלנטירים ,אןנירביסטת לת אביב ,לת אביב

69918

הרעיון של אנטנה סייסמית ,או ביתר פרוט מיקרו-מערך של תחנות סייסמיות ,פותח
בתחילת שנות השמונים ב NORSAR -בנורבגיה .כיום פועלות ארבע אנטנות כאלה בנורבגיה
)  NORESSו (, ARCESS -בפינלנד )  (FINESSובגרמניה )  (. GERESSמערכים אלה הוקמו
בהשקעה כספית גבוהה מאוד בגלל דרישות סכנולוגיות מחמירות .במקביל פותחו שיסות
אנליזה מתדקמות לגילוי ואיכון רעידות אדמה חלשות בטווחים של מאות ק"מ.
ביולי  1992התחלנו ניסוי בהר תורען במטרה לבדוק ישימותה של שיסת האנסנה הסייסמית
בלשראל .המסרה הסופית הלא להפעיל אנטנה סייסמית בעלת ביצועי נלסור סייסמי זהים
לאלה של רשת הסייסמומטרלם של לשראל .בשלב הראשון של הניסוי הורכבה מערכת רישום

סיפרתית מציודים לשנים וחוברו לה שש תחנות בטווח של עד  1,000מ' בינהם .האנליזות
הראשוניות מצביעות על סיכויים טובלם ליישם את השלטה בלשראל ,המשך הניסויים
והבדלקות מחייב החלפת הצידו הלשן בצלדו הרבה יותר מדורני.
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ישום השיטה  SvEלהערבת סיבוני ערידות דאמה בישראל
ג

פשיאר.,JC ,

ןאו-קא ,ס.

ג

תפכןו לדקחפי פבס וגוcיו Iסיקיה. ,תד• 86ם ,לוחןו געI8
הקלNנ לגוcיפוסיקיה ,ווcניבתסיסר ווcסביס ,הלודנ
השיטה  SvEפותחה לע ייד שפירא וואן-אק ב 1990-והיא מבוססת על( :א) שיסת מונטה-
קלרן ליצירת קטלוגים של רעידות אדמה מקומיות ואזוריות; (ב) סינסזה של גלי גזירה
)תאוצות( באמצעות סימולציה סטוכסטית; (ג) חישוב תגובת אתר נתון למעבר של גלי
גזירה; (ד) אנליזה סטסיסטית של עקומות ספקטרןם התגובה שחושבו מהאכסלרוגרמות
הסינטטיות של פגי השטח החןפישים.
בשיטת  SvEמתקבלת עקןמת ספקטרום תגובה לאתר נתון כאשר לכל אחד מהערכים
הספקטלריים שבעקומה זו יסכיו זהה להתרחש.

נתונים סייסמיים משרת חסייסמוגרפית לש ישראל עובדו על ידי שפירא והופשסטר ) ( 1992
לצורר הערכת ערכם של פרמטרים קינמטיים לש רעדיות דאמה בישרלא והקשרים שבינהם.
נתונים אלה שימשו להפעלת  SvEלארת נתון בישראל במטרה להדגים את אפשריוות הישום
של שיטת  SvEלהערכת סיכוני עודיות דאמה יבשראל.
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ננזה של בציר הנחושת בתצותר תמנע ,בקעת תמנע

לשןוםבץי',. ,נ 1,2בר-ויטינס,. ,מ 1שבג,. ,ע 1יטונסו ,א2.
t •1נהבןו הגילואןגי ,רוחב למבי ישלאר  ,30יורלשים 95501
 •2המכןו לדמעי כדןר אהץר ,אהןנייסרבהט עהברית יברןלשים ,ורילשים 91904
בצר נחישת מיפיע בתצירת תמנע ,מגיל קמבריים ,בבקעת תמנע בדרים הארץ .העבידה
הניכחית עיסקת בהכרת הגנזה של מינלרי הצבר יהקשר שלהם לסלעים המארחים.

ניןת לחלק את בצרי הנחישת השינים לשלישה מאספים· מנרליגיים עקריים:
נחישת סלופיד -ממיקמת בחתר הדילימיטי ,המאסיבי ,של פרט ססגין כתרכיזים מעיגלים,

בגדלים של  <0.5יעד  5.0מ"מ ,המירכבים בעיקר מהמינרל כלקיציט )  (Cu2Sיממינרלים של
נחישת-כסף כלייר,ד נחישת קרבינט ינחישת סיליקט .בתיר התרכיזים יש החלפית יראקציית
בין מינלרי הנחישת .רליקטים של בגס ,קיירץ ,קלציט יגפרית אלמנטרי נמצאי לכדרית בתיר
התרכיזים .לאיר זאת נראה שהרבב הסלע המקירי היני קלציט .הסילפידים שקעי בתנאים
מחזרים .המגע בין התריכזים לדילימיט חד יאיני מלייה ביצירת מינרלים של נחישת .על סמר
דעייית אלי ניןת להסיק יכ הדילימיטיזציה מאיחרת לתריכזים.

נחישת סיליקט ינחישת בחרסיית -מיפיעים בעיקר בליתיפציאס החילי יהפיצלי יבבסיס
הליתיפציאס הדילימיטי באזירים לייחיים ירכים ,של פרט ססגין .נחישת סיליקט מיפיעה
בעירקים ,בצמנט בין גרגירי הקיירץ יהפלדספר יבתרכיזים מעיגלים .בניסף מיפיעה נחישת
הסיליקט לדצ חרסיית עשירית בנחישת,כצמנט לגרגירי הקיירץ יהפלדספר ,בחתר החילי,

הפיצלי יבבסיס הדילימיט .חרסיית עשירית נחישת מעידית בד"כ על כר שהן שימשי
כמלכדרית לתמיסית .מינלרי נחישת סיליקט בעיקר כריזיקילה ) (Cu2_ SiOS(OH)3 . XH20

מיפיעים בצבעים טירקיז יריק יכחלו .השיניי בצבע היא ביטיי ליחסי  Cu/Siשינים י~תכילת

מים שינה .דעייית פטריגרפיית מעידית על כר שתרכיזי הכריזיקילה )  5.0-0.5מ"מ( בריבם היי
במקיר גרגרי קיירץ יפלדשפר .לאיר זאת סביר שהכירזיקילה שקעה כתיצאה מיראקציית יבן
סיליקה מימס לנחישת.

נחישת כליריד ינחישת קרבינט  -מיפיעים לריב בחתר החילי יהפצלי כמינרלים מישניים
לכריזיקילה,בקרימים מאיחרים ,בעירקים יבסדקים .המינרלי הנחישת העקריים הינם:
פראטקמיט )  (, Cu2(OH)3C1מלאכיט ) (, Cu2C03(OH )2לצד גבס ימלח .המיקים בחת,ך
היפעת השדה ,ההרבב המנרליגי יהפטריגרפי של הבצר מעידים כי אלה מיכתבים ע"י איפי

הסלע המארח .לפי טיפיסי המנרליזציה יש רמזים לשליש פאזית לשקיעת מאסף בצר הנחישת. :
 .1שלב ראשיני בי שקעי הסילפידים .2 ,נידדה מחדש יהתרכזית הנחישת בשכבית עשירית
חריסת ימנרלי נחישת סיליקט .3 ,נדדיה ניספת בניכחית תמיסית לכירידיי.ת
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יוהיז אפקטים סייסמימננטיים במבנים מננטיים לאירי בקע הירדו
יום הלמח
ויש,.ב.

תכפרו לםידקח פנס וגMיפוקיסית. ,תד•  ,2286לוחוו 18122
את האפקט הסייסמימננטי החזק בייתר צפיר לקבל על דייקים מגנטיים אי מבנים מגנטיים
אחירם שנמצאים בתיך או על יד שבר .במטרה 'להעריך אפקט זה ביצעי חישיבים של שינוי
מננטיזציה בסלע אשר ננרמים בנלל הצטברית מאמצים על שבר החלקה אופקית .שדה
המאמצים חישב על פי מלזו השבירה של  .Steketeeבמלזו זה מניחים שיברה על פני שבר אנבי
מלבני בתיך חצי מרחב אזיוטריפי ואלסטי .פותח מזרל חישויב דבי לחשב את שינויי השדה
הגיאימגנטי למקרה של סלע ממיגנט באיפק לא אחי.ד חישובים אלה בוצעי לגבי מבנים
אמייתים שנמציאם בסמיכית לשביר החלקה איפקיים בבקע הידרן וים המלח .בהתחשב ביחיס
הנימלין שבין חוזקה של רעידת האדמה למידת התזיזה לאירך מישירי השבירה ,נבדקה
האשפרית לנלית ישנירים ניאימננטיים שישמשי כמבשירם של רעדיית דאמה חזקית.
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שסנש של עוקבים פלואורסצנסים לקביעת ספיקת גרופת באפיק
יהרדו לכנתר
נייטשןמ,.ב 1,ערבנ., ,כ ZIגפט,. ,כ 3Iסוגןמ1.M ,
 •1העמבדה לקחר בהנרת

 •Zחהוג גליאןגרפיה ,אןניבריסתט יחפה ,חיפה 31905
.3אהןניביסרטה פהתחוה ,רIכת-באיב

נסויים שנערכו עם עוקבים פלואורסצנטים בשפי הירדן לכנרת אפשרו הערכה איכותית
וכמותית של כוון ומהירות של תנועת הגרופת באפיק הנהר .יתרונם של העוקבים הזוהירם
בכי שאינם מזהמים .לעומת עוקבים רדיואקטיביים לא טבעיים שאס,ורים לשמוש באגן
ההקוות של הכנרת .מלבד זאת .העוקבים הפלואורסצנטיים ניתנים לזהוי בריכוזים זהירים
בעזרת קרני לייזר המבחינים בפרמטרים ספקטרליים וקינטיים של הזהירה.
מטרות המחקר הן .1 :להוכיח את תקפות השיטה הפלואורסצנטית במעקב אחר תנועת
טעונת תוי השואה עם שיטות מקובלות אחרות .2 .לקבוע יחסים בין ספיקת הגרופת
לפרמטרים הידראוליים של הנהר.

התוצאות מאשרות את תקפות השיטה ;של העוקבים הפלואורסצנטיים בשפי הידרן .נבאויות

הירדן ערכי ספיקת הגרופת היו גבוהים יחסית לערכי ספיקת הרחופת .שמהווה זברי כלל
כ  95%מכלל טעונת הנהר .ספיקת הגרופת גדלה במהירות עם גידול ספיקת המים יבחס של

קרוב ל  .1 04המהירויות הממוצעות של תנועת הכרופת היו  1ס"מ לשעה ועובי השכבה
הפעילה היה  6ס"מ .בקרקעית האפיק בעת גאויות הובחנו מבנים חוליים גדולים פעילים
הנוזזים מהנהר אל האגם תיי יצירת שרטון חולי גדול במוצא השפי.
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פיתוח שיטות של עוקבים רדיואקטיביים טבעיים ויישומו במערכת
ירדו-כנרת להערכת ההסעה של הסדימנטים בימה
שיטינןמ .,ב ,נטוןמ ,א.

המעבדה לחקר הבנרת ,טחבה )חרק ימים וגאמםי בע"(מ ,ת.ד•  ,345טבירה 14102
השיסה המוצעת מתבססת על מחקר המאפשר להבדיל בין סוגי קרינתם הסבעית )גאמה
ספקטרום( של הסדימנטים השונים המצויים בכנרת ,ואלה המניעים ממקורות חיצוניים.
מטרת המחקר הנמצא כיום בשלביו הראשוניים הנה להצינ שיסה המשתמשת בתכונות
הדריואקסיביות הסבעיות של הדסימנסים לשם לימדר הסעתם דרר המערכת הסבעית של
הכנרת .הדבר ניתן לביצוע מאחר שהסדימנטים באזורים השונים נלדבים בהרבב האיזוסופי
שלהם ,וניתן לסוונ אותם לפיכר בהתאמה לנאמה-ספקסרום שלהם.
לנאמה ספקסרום של הסדימנסים השונים ישנן נקדרות שיא )  (peaksשונות המתאימות
לאיזוסופים שונים .הציור מראה נקודות שיא המתאימות לאיזוסופים ; K-40; Cs-137
וכן  .U-Thבאזור שפר הירדן ניתן להבחין בשלוש רמות של קרינת נאמה-רדיואקסיבית של
הסדימנסים :הנבוהה מצויה בשסח בו השפעת הירדן נמוכה ,כשהרבב הסדימנסים מורה על
כ 50%-סדימנט סינננטי ,ושאר ה 50%-מקורם בירדן ובנחלי האכזב הנשפכים לכנרת .הרמה
הנמוכה ביותר מתייחסת לקסע האנם בו השפעת הירדן מירבית ,והסדימנט נס יותר
)נזלו מ(. 0.05 -מ"מ ניתוח התוצאות נעשה בעזרת נלאי  ,3x3 Nalובאמצעות מערכת מדידה

שפותחה ושולבלה במחי לפיזיקה של הסכניןו בחיפה.
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הכנס השנתי,

תיארךו ישיר של החתך הסדימנטרי בישראל בשיטת K-Ar

-

1993

סיבום

ביניים
שנייטץי., ,ג קפסוטה., ,י סנלדר,. ,ע וקלטסריק ,פ.

ונתבןו גהיאולוגי ,רוחב לםבי ישלוח  ,30ירולשים ג9110
במהלך המחקר נערכי ב 50-מדידית ניל על פרקציית סיליקטיות )בעיקר מינרלי חרסית ומעט
פלדספר( ,שמיצי יהיפדרי לפי נדולן מב  20--מדנמיס חרסיתייס ינירייס מתצירית מניל יירה
דע פליאוקן .השיואת התוצאות לניליס הסטרטינרפייס של יחידית הסלע שנדנמו )ראה ציור(
מלדמת ש:

.1

בחלק מהמקריס נילי  K-Arנביהיס בשיעור ניכר מהניל הסטרטינרפי .התוצאות משקפות

את ניל המיקות והפלדספריס הנלןויס לקאיליניט שהוא המינרל החרסיתי העיקרי בקבוצה
זו .במיקריס אלה מאסף הסיליקטיס היא בילי או בריבו דטריטי .למעשה תוצאה מי צפייה
היתה ברוב

המיקריס.

.2

בחלק מהמקריס נילי  K-Arשל הפרקציות המופרדות שוות אי מתקרבות לניל
הטטרטינרפי .המדנמיס מיכליס מאטפיס שוניס של חרסיות ובולס בולליס טמקטיט או
פאזות שונות של איליט/טמקטיט .בחלק מהס נובחיס נס פלדטפריס אותיננייס.
המרביביס שתוארכו מייצניס לפיכך תעריבות שינות של פרקציות )נדול/מינרלוניה( שהן:
א( דטריטיית; ב(עברי בינין )  (K-Arמחדש י/אי איתינניןת בסלע.

.3

מן העובדה שלא התקבלי ניליס שהס צעיריס בצורה משמעיתית מהניל הטטרטינרפי ,נס
ניתן להטיק שאין איביד  Arדריינני ממינרליס אלה מזא
במקטעיס הדקיס ביותר ) O.2Jl

«,

השקעתס.

לטיביס ,לבל התיצאית עד בה מצביע על פיטנציאל האינפורמציה הטמון בתיאריך חרסיית
באלה ,בהיבט הניאוברונולוני-סטרטינרפי ,בהיבט הפליאוניאונרפי ובהיבט של הפטרולוניה
של מינלרי החרסית בסביבית השקעה אלה.

n
• 1 - AVEDAT Gr
2 - MOUNT SCOPUS Gr .
• UDEA Grב 3 -
4 - ARAD Gr .

 -ם

Shale

ח
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~
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שיניוים )תנדוות( בשפיעת ראדוו באנומליה של עינות צוקים )ים
הלמח( במךלה

שנת 1992

ג ....
נייסשץי,. ,ג ן",ןק

עזומת., ,,,י2
.~ 2
ג
ג ....
.. 2
,.ע "גנ, ,ב oג  rת., ",א ירפצר., ,ח

יהפ,

י2.

ג .ב:aנהןו גהילואןגי ,וחרב למבי ישלאר  ,30ירןלשים ג9550
.ג

•

וגו ושקר ,ינבה

בשנים  1989-1991נמצאו תופעות שפיעת ראדון אנומלית ,בעיקר בסחף ,באתרים לאורי
מערכית השבירה של הבקע באזור ים המלח .במהלי  992ר נערי ניטור רדאון באנומליה של

עינית ציקים המשתרעת על שטח של לפחית  2-3קמ"ר .באזור מוקמו ,בשני מיקידם ,חמש
תחנית ניטיר לרדאון .המיקד הדרומי מיקם סיבב האנומליה החזקה בייתר שהתגלתה בשלב
הקדום יבה שליש תחנית המצויות בין מציק ההעתקים ינין ים המלח .המוקד השני מציי כ-
 3ק"מ צפינה ,יבי תחנה אחת הצמדוה למציק ההעתקים יתחנה נוספת כ 0.5 -ק"מ מזרחה.
ההשתנית של שפיעת הראדין עם הזמן ,שנצפתה בשנה שעברה בתחנה אחת ,נצפתה בבל חמש
התחנית שניטרי .משי אנימלית שפיעה לש רדאון היא  Oר-ו ימים )בשתי מחציית חיים של
הרדאין( .עיצמת האנימליית )  O,OOOר  pCi / 1ייותר( הן דע פי  OOר מרמות הרקע )סביב  OOר
 (. pCi / 1מסתמנת התאמה במועד שיאי שפיעת הרדאון יבן האתרים השינים הפרישים על
מרחב של  2-3קמ"ר .אין קשר בין שפיעת הראדין באנומליות לבין לחץ יטמפרטירה
אטמיספריים.

.

דביקת ירביזי הרדאין בבניעית שבעינית ציקים מראה שישנם הבדלים ברמית הרדאון במי

הבניעית השינית .הריביזים שניצפי מגיעים לרמות שמישגית באנימליית שבסחף .אנימליית
הראדין בבניעית הן פחית אי ייתר קביעית בזמן ,יבמייחד אין הן משתנית בדומה לשינייים
בסחף .בבל הידיע תיפעת שפיעת רדאין בפני השטח ,בהיקף יבעיצמה במי זי שאיתרה,
יבמייחד באזיר שהיא גם פעיל טקטינית ,אינה מיברת ממקימית אחרים .ניטור ראדון ,דברי
לבל במי תהים ,היעלה לא פעם בישטה לחזיר סייסמי.
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 230Th/232Thואזיוטופים של עופרת בבזלות פרהסטוריות ורביעוניות
מדרום מערב סורית וצפןו ישראל

-

השלכות ליחס Uן Thשל תפלום

תמתח לצפוו הפלטה עהרבית

רייסש ,כ 1,Jייתופ ,א 2,.תות. ,ב3

 •1פחבוי לדסעי בדור אהץר ,אהתייסרבהס נnורבית יבורלשים ,ריולשים 91904
 .2בDהוי גהילואוגי ,וחרב למיב ישלאר  ,30יורלשים 95501
 .3בםוי סקפ-לפןמ לביהיס. ,ינץ ,רגנמהי
היחס  Th/Uבסלעי המקור של בזלות רביעוניות מישראל וסוריה חושב בשתי דרכים:
) ( 1משיפוע קו הקורלציה במערכת הקודרינסות  208pb /204pbכנגד ,206pb /204pb
)-ו  (2מיחסי האקסיביות ) ~230Th/232Thמבלות פרהיסטוריות מזאור הלגיה ,דרום מערב
סיירה )אשר גילן נקבע בישסת  9Ar/40Arכ  (.60:t 20 kyבעדו ששפוע קו הקולרציה מתאים
ליחס  ,Th/U = 2.5:t 0.1יחסי האקטיביית ניתנים ערך של  .Th/U = 2.9:t 0.1שני העריכם
נמיכים בצירה משמעיתית מהיחסים שנימחי בבזלית עצמן ) (.Th/U = 3.5 to 3.9תיצאית
אלה מציעות כי( :א) קו הקורלציה  Pb-Pbמייצג כנראה קו ערבוב בין שני מרכיבי קצה .מאכן
עלוה כי מקורות הבזלות הרביעוניות אינם אחדיים מבחינת יחסי ) Th/Uוכנראה נפיצירות
יסדוות קורט אי-קומפטביליס אחרים(( ,ב)  Uו  Thעובירם פרקציונציה חריפה בזמן יצירת
המגמות .מכיוין ששני היסדוות הם מאדו אי-קומפטבילים לא ניתן להסביר פרקציונציה זאת

בתהליך ההתכה החלקית .יחד עם זאת הפרקציוניצה אינה יכולה להיות לבנוע מגיבוש איליבין
קלינו -או אורתיפיריקסן.
היחס  Th/U - 3בבזלות הפרהססוריות מסוירה גבוה משמעויתת מהיחס המאפיין בזלות
 (,Th/U 2.5) MORBוהוא דומה יותר למקורות של  OIBsהקשורים לפלומים מעספתים
כמו הוואי או אילסנד .דבר זה תומך באיפיון הגיאוכימי של מקורות הבזלות הישראליות-

=

ערביות כ .plume type-ייתרה מכ,ן דביאגרמה המציגה את השתנות  87Sr /86Srכנגד יחיס
האקסיביות ) (230Th/232Thמקורות הבזלות הסוריות נופלים בסמוך למרכיב המעספית

 .HIMUאולם קו הערבוב דביאגרמת  Pb-Pbמיצין כי מריכב נוסף המאופיין ביחס  Th/Uנמוך
נוכח במקורות הבזלות הישראליות -עריבות .אנו משערים שמרכיב זה דומה ל,N-MORB -
ויכ היא נילדכ עי" הפלום זבמן חידרתו אל מתחת לפלסה העריב.ת
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הכנס הוטנתי,

1993

הטכנולוגיה הקדומה של חומר מילוט לטיח ולבניה ,תל-מיכל
ושלאב ,ש.,גדלוןמ ,נ.

קובצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפותחה ,רמת-באיב
הטכנולוגיה הקדומה של חומר מילוט לטיח ולבניה מוגדרת באמצעות אנליזה פטרוגרפית
ומינרלוגית .הדוגמאות נאספו בתל-מיכל )מכמיש( הסמוך לחוף הים התיכון צפונה לתל-
אביב ובפרט מגת הלניסטית בנויה שנחשפה בתל זה .התוצאות מראות כי מרבית דוגמאות
אלה מירכבות מחומר מילוט גירי הבנוי קלציט מיקרו-בגישי )מיקריט( המקיף חלקיקים ,כמו
חלוקים ,קוניכות נעמית וגרגרי קוורץ.
המחקר מנתח ממצאים אלה:

 המירקם המיקרוגרפי של חומר המילוט הגירי מעדי כי גיבשו מחדש של 'קלציט מיקרו-בגישיבינות לחלקיקים גרם למילוט ולהתקשות.

-

תהליך מילוט טבעי על-ידי גיבוש מחדש של קלציט הינו איטי מאדר לופיכ,ך נדרש למטרה
זו תהליך מלאכותי מאולץ.

-

נראה כי להשגת תהליך המילוט נעשה שימיש בחומר גלם גירי שרוף .חומר זה הכיל בודראי
קלציט שעבר דה-קרבונציה והמילוט התרחש בתהליך הרה-קרבונציה של הקלציט.

-

המרקם של חומר המיליט בדוגמאית דומה לזה של קלציט שעבר רקרבונציה .בשני המקרים
הוא מאופיין דברגת גבישיות נמוכה עם קלציט מיקרי-בגישי.

-

מיקים ירוחב פסי הלביעה של  C03בספקטרים אינפרא-דאום של חומר המילוט מעיד יכ
הקלציט עבר רה-קרבונציה אחר חימום.

-

אתרי כריה עתיקים של חומרי גלם גיריים ,כקירטון ואבן-גיר ,ומשרפות גיר נפוצים
באזורנו.

ניתן להסיק כי חומר הגלם הגירי נשרף לטמפרטורת הדה-קרבונציה של קלציט
)בסביבית  COZ ,(700 °Cהשתחרר ו CaO -נוצר .חומר הגלם שעבר דה-קרבונציה הובג עם
מים וניצר  .Ca(OH)Zנראה כי בשלב זה היספו החלקיקים ונעשה שימוש בחומר לטיח
ולבניה .תהליך המילוט התרחש לאחר השימוש בחומר בשל התגובה בין  Ca(OH)Zלבין CO

מן האטמיספרה ,ינגרם על-ידי גיבוש מחדש של קלציט בתהליך הרה-קרבונציה שלו.
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1993

טכנולוגית הקרמיקה של סירי בישול מתקופת הברזל ,תל-הדר
ג

ג

ג

ג

ג

שובלא., ,ש בק., ,פ דייו., ,א קישר., ,י גפט ,מ.

קבוצות הגיאלווגיה ופהיזקיה ,הואניבריסטה הפותחה ,רמת-אביב

מהכןו לארכיאלווגיה ,אוניברסיטת לת אביב ,לת

אביב 69971

טכנולונית הקרמיקה הקדומה של טירי נישול מתקופת הברזל שנמצאו בתל-הדר בחופה

המזרחי של הכנרת נקבעה באמצעות אנליזה פטר ונרפית ומינרלונית .התוצאות מראות כי
מרבית טירי בישול אלה מורבכים ממטריקט של חרטית בלתי נירית או דלת ניר ומכילים שברי
טלע בלתי ממוינים מטונ אחד :בזלת או אבן-ניר .כידוע .בחלק ניכר מטירי הבישול הוטפו
לחומר הגלם כחטמים שברי קלציט חד-בגישי ממקור אחר.
המחקר מנתח ממצאים אלה:

-

שימוש במטריקט של חרטית בלתי נירית מעיד כי לשם הכנת טירי בישול הקדרים העדיפו
חומר נלם חרטיתי אטום לנוזלים העמיד בחימום ובבישול חוזרים ונשנים במנע ישיר עם
האש.

-

נוכחות טונ אחד של שברי טלע בלתי ממוינים והמרקם המיקרונרפי מעידים כי

הקדרים השתמשו כחומר נלם בקרקע חרטיתית בלתי נירית המכילה שברי טלע אלה.

-

שברי טלע בזלת או שברי אבן-ניר מעידים כי כחומר נלם בלתי נירי שימשו קרקע בזלת או
קרקע טרה-רוטה .בהתאמה .קרקע בזלת נפוצה ממזרח לתל הדר על טלעי הבזלת של
הנולן .קרקע טרה-רוטה מופיעה בטביבה במקומות שמצויים אבני-ניר .ייתכן כי אזורים
אלה הם מקור חומרי הנלם ומקום הכנת הכלים.

-

לשם מטריקט חרטיתי בלתי נירי ילכו הקדרים להשתמש נם במשקע חרטיתי בהרבכ זה .הם
הדעיפו להשתמש בקרקעות אלה כנראה בשל נפיצותם בטמיכות לאתרים ובשל התפוצה
המועטה של משקעים חרטיתיים חטרי ניר באזורנו .כ,ן שאין צורך להביא את חומר הנלם
ממרחק או לכרות אותו .בנוטף .החרטית בקרקע מנובשת נרוע יחטית ועשירה בתחמוצות
ברזל המהוות חומר פלקט ושניהם עשויים להשפיע על צריפה וטינטור מוקדמים יותר.

-

שימוש בחרטית בלתי נירית הצריך פלקט נוטף ויעיל כחומר נירי לשם הנמכת טמפרטורת
הצריפה ונראה כי חטמי הקלציט החד-נבישי שימשו למטרה זו .לא ניתן להשתמש בחטמי

אבו-ניר לאותה מטרה כי הם נורמים להיווצרות פנמים בטירים .זו כנראה הטיבה למאמץ
שהשקיעו הקדרים כדי למצוא קלציט בלתי נפוץ זה .ללקטו ,לכתשו ולהוטיפו כחטמים
לחומר הנלם.
הידע כידצ לבחור את חומר הנלם המתאים ולהשתמש בו בהתאם ליתרונותיו להכנת טירי
בישול מציינים טכנולוניה קדומה ברמה נבוהה.
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חבנס חשנתי,

1993

טכנולוגית הקרמקיה של כלי אגירה מתקופת הברזל ,תל-הדר
ג

u..ו6
_,,שו .,שג קב.,פ 2,דיוי, ,א 2.ריקש., ,יג ארבנזיג-ליו ,ד•

,ובצןת הגאילוןגיה ןפהקיזיה ,הואניברטיסה הפותחה ,תת-אביב

אגירה לבראיאלוןגיה ,אתיבסיסרת לת יבא,ב לת באיב 8ו699
טבנולוגית הקרמיקה הקדומה של בלי אגירה ,קנקנים ופיתסים מתקופת הברזל ,שנמצאו
בתל-הדר בחופה המזרחי של הבנרת ,נקבעה באמצעות אנליזה פטרוגרפית ומינרלוגית.
התוצאות מראות בי מרבית לבים אלה מוריבבם ממטריקס של חרסית גירית ומבילים ברגיל
גרגרים וחלוקים בלתי ממוינים ומעוגלים מסוגים שונים :בזל,ת קירטון ,גיר ,צור ,ובן חול
וסילט של קוורץ.
המחקר מנתח ממצאים אלה:

-

שימוש במטריקס של חרסית גירית מעיד בי לשם הבנת לבי -אגירה הקדרים הידעפו חומר
גלם חרסיתי הנצרף בטמפרטורה נמובה יותר .בידוע ,הגיר משמש חומר פלקס לולבים
העשיוים מחרסית זו יתרון בסינטור מוקדם יותר .תבולת הגיר מקנה גם לבלים צבע בהיר.

-

נובחות סוגים שונים של גרגרים וחלוקים בלתי ממוינים ומעוגלים והמרקם המיקרוגרפי
מעידים יב הקדרים השתמשו בחומר גלם בסחף )לאוביום( חרסיתי-גירי המביל חלקיקים
אלה.

-

סחף חרסיתי-גייר המביל הן גרגרי בזלת והן גרגיר קירטין וגיר מצוי בסמיבות לאתר רק
במערבת הניקוז של מוזרות הגולן אל חוף הבנרת ונראה שזאור זה הוא מקור חומרי הגלם
ומקום הבנת הבלים.

-

לשם מטריקס חרסיתי-גירי יבלו הקדרים להשתמש גם בסלע חוואר בהרבכ זה ,אלב הם
הדעיפו להשתמש בסחף בנראה בשל הימצאותו בסמיבות לאתרים הממוקמים קרוב
למקורות מים בנהרו.ת בנוסף ,החרסית בסחף מגובשת גרוע יחסית ועשויה לעבור צריפה
סוינטור מוקדמים יותר.

-

נובחות גרגרים במטריקס החרסיתי מיעדה בי החרסית השלטת בחומר הגלם ללבים הייתה
מונטמורילוניט .נראה בי הקדירם ניצלו את הגרגרים המקוירים בחומר הגלם בחסמים יזב
להקטיו את הפלסטיות הבגיהה ,קריסה והתבווצות של חרסית זו במהלך הבנת הלבים.

-

נובחות גרגרים וחלוקים בגדלים שונים ומסוגים שונים בחרס מעידה בי הדקרים לא
השקיעו מאמץ למיין את חומר הגלם .לייצור בלי אגירה נדרשת במות גדלוה של חומר גלם.
נראה יב עבור ייצור לבים גדלוים המיערדים לאגירת מזון יבש הם הסתפקו בחומר גלם גס
ומקומי.

הידע ביצד לבחור את חומר הגלם המתאים ולהשתמש בו בהתאם ליתרונותיו להבנת לבי
אגירה מציינים טבנלווגיה קדימה ברמה בגוהה.

דיך

תחברת תגיאןלןגית תישראלית

תכנס תשבתי.

1993

קביעת קמורם של קדרות מחורצות צוואר מתקופת הברזל שנמצאו
בתל-הדר ,באמצעות אנליזה פטרוגרפית ומינרלוגית
ג
ג
ג
ג
~
~,".,שו .,ש בק., ,פ דיי-ו,. ,א יקרש ,י.

קבוצות הגיאלווגיה ופהזיקיה ,האוניברסיטה הפותחה ,מרת-אביב

ינהברו לאכריאלווגיה,

אוניבריסטת לת אביב ,לת אביב 98ו69

מקורם של קדרות מתקופת הברזל המעוטרות בחריצה אופקית על צווארם שנמצאו בתל-הדר
בחופה המזרחי של הכנרת נקבע באמצעות אנליזה פטרונרפית ומיברלונית .קדרות מסונ זה
אינן מוכרות באתרים הישראלים בתקופת הברזל ולהנדרת מקורם יש לפיכך חשיבות רבה .רוב
קדרות אלה נמצאו בשכבה  Iשל תל זהי המעורבת למאה התשיעית לפני הספירה )קדרות
דומות אחדות במצאו שנכבה  IIהמעורבת למאה האחת-עשר לפני הספירה(.

רוב הקדרות מחורצות הצוואר שדבנקו מראות מאפיינים פטרונרפיים דומים ומיכלים נרנרים
וחלוקים מעונלים מסונים שובים :בזלתי קירטוןי נירי צור וקוורץ במטריקס של חרסית נירי~
המעיידם בי חומר הנלם הובן מסחף )אלוביום( חרסיתי המכיל חלקיקים אלה .הימצאות נרנרי
בזלת יחד עם נרנרים ניריים בחרס והמירקם המיקרונרפי של הבזלת דומים לאלה המצויים
בסחף של בהר הירמוך ומעידים בי אנן הניקח של הירמוך עשוי להיות מקור חומר הנלם ומקום
הבנת קדרות אלה .הפטרונרפיה של רוב נרנרי הבזלת בקדרות דומה לזו של זרם בזלת הרקד
הממוקם באנן הירמוך-רק.ד בבוסףי לקערות בזלת אחדות שנמצאו עם הקדרות יש מאפיינים
פטרונרפיים דומים לאלה לש מלת הרדק ובראה יכ שני סוני בלים אלה הובאו ללת-הדר מאזור זה.

לקדרה מחורצת אחת יש מאיפינים טפרונרפיים אחרים והיא מיכלה רק שביו לסע קירטןו בלית
ממוינים עמ מאובני פורמיניפרים מן האיאוקן במטריקט של חרטית נירית .המירקם

המיקרווגפי מעיד כי חומר הנלם לקדרה זו הובן מקרקע רנדזינה .קרקע זו מתפתחת על טלעי
קירטון ונפוצה בקירבת האתר על סלעי הקירטון של צפון הנלדע .לפיכה נראה כי אזור זה הוא
מקור הדקרה.

תוצאית אלה נתמכות על-ייד דו  nח חפירה מאירביד המצינ קדרות דומות שנמצאו שם .נראה
כי ללת-הדר היו קשרי מטחר עם אזורי הירמוך-רקד והנלדע בתקופה זו.
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1993

הסיש לעהרבת טמפטרותר הצריפה של סרחים מתאירם אבריאלווגיים,
באמצעות ספקטרוסקופיית איבפרא-אדום
וש,לוcב וי.

קצובת גהאילווגיה ,אהתיבהסיסו הותaהח ,יתת-יבאב
מצרעת שיטה באמצערת ספקטררסקרפיית אינפרא-דארס להערכת טמפרטררת הצריפה לש

חריסס מאתירס ארכיארלרגיים .במהלך צירפה של חרמר גלס לחרס חליס בדרך לכל תהליכיס
של ניתרק ההדררקסיליס ממינלרי החרסית המלריים בהיררצררת חרמר אמררפי .בטמפרטררה
גברהה ירתר מתגבשים בחרמר שניצרף מינרלים חשדיס של טמפרטררה גברהה .השיטה
המקרבלת להערכת טמפרטררת הצריפה היא עקיפת קרני  ,Xהמבסרסת לע הגדרת המאסף

המינלרי הקייס בחומר שנצרף בלש הרס מינלריס מקויריס והתבגשרת מינלריס דחשיס כלתרת
בטמפרטררת הצריפה .ארלם ,שיטה זר מרגבלת לבחינת חרמר מגרבש לבבד .לערמת זאת,

ספקטררסקרפיית אינפרא-אדרם מאפשרת להגדיר שינרייס בחרמר האמררפי כתלרת
בטמפרטררת הצירפה .לשיטה האחררנה יש ירתרן יחדרי בחריסס שנצרפר לטמפרטררה נמרהכ
יחיסת ,אשר מספקת ליצירת חרמר אמררפי לבדב ,אבל אינה מספקת ליצירת מינרליס של
טמפרטררה בגרהה.

בשיטת הקביעה המרצעת באמצערת ספקטררסקרפיית אינפרא-דארם מעורכת טמפרטררת

הצריפה על-ידי השרראת סהפקטררס אינפרא-אדרס של החרס לאלה לש חרמר הגלס שנצרף
בטמפרטרררת דיעור.ת הישטה מתחשבת בסרג מינרל החרסית העיקרי בחרמר הגלס רבנרכחרת
חרמר גירי )קלציט( בר .לכן ,מאפייני הספקטרה של החרס משרייס לאלה של חרמר גלס

קאוליניטי אר מרנטמורילרניטי כשהינר גירי וכשאינו גירי .חרמרי גלם הללר נצרפר
טבמפרטרררת בין  600 °Cל 000 °C -ך במשך זמן ממרשך הסיבר לצירפת לכי-חרס לוהשלמת
ררב הגתרברת הותמירת .חרמרי הגלס שנצרפר עברר רה-הדיריצטה ררה-קרברנציה ממרשיכם,

בהתאמה לתהלייכס דרמיס המרתחשים בלכי החרס לאחר רציפתס.
ההשרראה בין ספקטרה אינפרא-אדרס של החרס לאלה של חרמרי הגלס שנצרפר מביאה

בחשברן נרכחרת רחחק של פסי  ,OHמיקרס רררחב ספי  SiOכתלרת בהרס מינרלי החרסית
רהגתבשרת מינרלים דחשיס רכן מיקרס רררחב פסי  C03בחרסיס שהרכנר מחרמר גלם גייר
כדערת לנרכחרת קליצט מקררי אר קלציט שערנ רה-קרברנציה ,כתלרת בטמפרטררת הצריפה.
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ישטה כמותית חדשה להערכת הכמויות היחסיות של קאוליניט
לעומת מונטמורילוניט-איליט בסדימנטים ובקרקעות ,באמצעות
ספקטרוסקופיית אינפרא-אדום
ושבלא ,ש.

קבוצת הגיאלווגיה ,האוניברסיטה הפותחה ,רמת-באיב
מוצעת שיטה כמותית חדשה באמצעות ספקטרוסקופיית אינפרא-דאום למדידת הכמויות
היחסיות של קאוליניט לעומת מונטמורילוניט-איליט רגילים בסלעים סדימנטריים,
סדימנטים וקרקעות וכן בחומרי-גלם להכנת כלי-חרס .חרסיות אלה וכן איליט-סמקטיט
מעורבי-שכבות הם כרגיל החרסיות הנפוצות ביותר בסדימנטים וקרקעות רבים ועשויים

להופיע יחדיו בכמויות יחסיות שונות .השיטה המקובלת לזיהוי של סוני מינרלי החרסית
ולהערכה תת-כמותית שלהם היא עקיפת קרני  .Xאולם ,גורמים רבים עשויים להשפיע לע
עוצמת שיאי העקיפה של מינרלי החרסית והערכתם הכמותית עשויה להיות שגויה .לכן,
דרושה שיטה כמותית נוספת להערכה זו לוכך נועדת השיטה המוצעת.

שיטת הקביעה באמצעות ספקטרוסקופיית אינפרא-אדום המוצעת ,מבוססת על מדידה של
העוצמות היחסיות של פסי הבליעה -OHמתיחה בספקטרום אינפרא-אדום של חרסיות

אלה .בספקטרה של תערובות קאוליניט ומונטמורילוניט פס הבליעה הצר -Hסמיתחה של
קאוליני ב 3620-סמי -ך חופף לפס הבליעה הרחב -OHמתיחה של מונטמורילוניט ,ואילו פס
הבליעה הצ -OHמתיחה של קאוליניט ב 3696-סמי -ך נותר למעשה חופשי .הגלדת כמות
הקאוליניט גורמ להתחזקות פס הבליעה שלו ב 3696-סמ' -ך ,ואילו פס הבליעה שלו ב3620-
סמי -ך מתחבר עם הפס הרחב של מונטמורילוניט .תוצאות דומות נתקבלו לתערובות
קאוליניט ואיליט.

מהיחס הכמותי בין פס הקאוליניט ב  3696-סמי -ך לבין הפס המשותף ב  3620-סמי -ך
מתקבלת הכמות היחסית של קאוליניט לעומת מונטמורילוניט-איליט בדוגמא .לשם הקביעה
בשיטה זו הוכנו עקומות כיול .השיטה רגישה מאדו לדוגמאות המכילות כמות קטנה יחסית
של קאוליניט .יש לה יתרון יחדוי לדוגמאות המיכלות איליט-סמקטיט מעורבי-שכבות לבית
מסדורים .שיטהזו מהירה והדוגמא נמדדת כפי שהיא ללא צורי בהכנה קדומת ויצירת

אוריינטציה הנדרשת בשיטת הקביעה בעקיפת קרני  .Xדוגמת החרסית בנדקת בשלמותה לרא
רק מקטעי החרסית שהופדרו בשפייה .עבקרון ניתן להכין עקומות כילר לקיבעה כמויתת של
כל חרסי,ת מיקה ומינרלים אחרים.
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ברהיבים של פס הבליעה - OHמתיחה בספקטרום אינפרא-אדום של
סמקטיטים המבילים ברזל ומגנזיום ,והגדרתם באמצעות נגזרות
הספקטרה
ושב,לא ש.

קובצת הגיאלווגיה ,אוותיביסרסה פהותחה ,ונרת-באיב
הריבבים של פס הבליעה -OHמתיחה בספקטרום אינפרא-אדום של סמקטיטים המבילים
ברלז ומגנזיום מרגדרים באמצעות גנזרות הספקטרה .שיטה זו מאפשרת הפדרה טובה ירתר של
הספקטרה של מינרלי החרסית .הספקטרום הורץ באמצעות ספקטרומטר  FI'-IRשל חברת
ניקולט ונגזרות הספקטרה התקבלו באמצעות תרבנת  uDERIVE.FTN uבמבשיר זה .נגזרת

ראשונה מאפשרת להגידר בתף ומאפשרת עריבת מדידה במותית שלו ,ואילו הנגזרת השנייה
מאפשרת לקבוע את מיקומו הנבןו .בעקרןו ניתן ליישם שיטה זו ללב חסרי,ת מיקה או מינלרים
אחרים.

בספקטרום המקורי פס הבליעה - OHמתיחה של סמקטיט מופיע בשיא רחב אח,ד עליר
רוביבם בתפים אחדות שאין להן ביטוי ממשי .התוצאות מורות בי הנגזרת השנייה מאפשרת

להבחין ולהגדיר את הרביבים הבודדים של פס הבליעה -Hסמתיחה ,הקשורים בתנודות

 Al(OH)Alו Mg(OH)AI -ובן אלה הקשורים בתנדוות Fe(OH)Mg ,Fe(OH)Fe
ו Mg(OH)Mg -בסמקטייטם עשירים בברלז ובמגנזיום ,בהתאמה .לפי התוצאו,ת מיקום
הריביבם של פיס הבליעה -Hסמתיחה הוא בקירוב Fe(OH)Fe :בFe(OH)Al ,3580-3575 -
ב A1(OH)Al ,3605-3600 -ב Mg(OH)Al ,3630-3625 -ב Fe(OH)Mg ,3650-3645 -ב-
 3675-3670ו Mg(OH)Mg -ב 3690-3685 -סמי•1-
ניתן להשתמש בישטה המוצעת להערבה של עמדות טרי-אוקטהדלריות במבנה הראשי היד-
אוקטדחרלי של סמקטיטים וןב להגידר אם החילוף של אלומיניום בברזל ומגנזיום בשבבה
האוקטדארלית הוא מלקרי או מאותר .סמקטלטלם עישיר מגנזלום והמבלללם ברזל )במו סוגים
מסולמלם של בנטונלט ולומינג( מצלגלם בנגזרת השנייה רבלבלם חזקלם של התנדוות

 Fe(OH)Mgו, Mg(OH)Mg -

באל בתף בלבד של רבלב התנדוה

.Fe(OH)Al

נראה בל

התנהגות זו קשורה בנובחות עמדות טרל-אקןטהדרללות עם מגניזום וברלז מאותרלם במבנה
הראשל היד-אוקטהדלרל של חרסלותעשלרות מגנזלום אלה .העמדות הטרל-אוקטאדרללות
מקנות ·דעלפות לשני רבלבל התנודה  Fe(OH)Mgו ,Mg(OH)Mg -אלום לא לרביב התנדוה

. Fe(OH)Al

113

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

דשה הגרויטציה של איזור הבנרת

-

1993

מפות חדשות ותוצאות ראשוניות

מפענוח נהתונים
חנוjויב., ,מ בו-אברםה ,צ.

החוג גליאופסיקיה לומדעים פלנטירים ,אוניברסיטת לת אביב ,לת אביב 69918
במהלן  1988נאטפו נתיני נרויסציה חדשים בכנרת ע"י טירת מחקר קסנה מצויידת במכשיר
מדידת נרויסציה ימי מסיפוט

באנם בשנים

.1986-1987

.BGM-3

טקר זה בא בעקבות טקר בתימסרי מפורס שנערך

נתונים נוטפים שנלקחו מהמאגר של המכון למחקרי נפס

וניאופיטיקה טייעו להרחבת הכיטוי של נתוני נרויסציה לאיזור היבשתי שמסביב לאנם.
הוכנה מפת

Free-air

של הכינרת וטביבתה .בעזרת הנתונים הבתימסריים החדשים עובדה

מתוכה מפה של אנומליות

.Bouguer

על מפת גרויטציית

Bouguer

בוצעו מטפר עיבודים

נוטפים .אלה כללו אומדן של האנומלייה הרניונלית והרזידואלית ,חישוב הננזרת הראשונה,

ומפית של  .up-ward continuationניתוח נתוני הנרויסציה והכנת מודלים דו-מימדיים של
האנם וטביבתו בהתאמה להם מנלים את המבנה הקרומי העמוק המורבכ של האנן.
מפת אנומליות  Bouguerשל איזור הכנרת מראה על קיומן של מטפר מבנים ייחזויים .ניתן
להבחין בבירור בבלוק של כורזים ,שהוא רום מבני מכוטה בבזלות .הנרדיינס החזק של שדה
הנרויסציה בצדו הדרום-מערבי של האנם מראה שנבולו הדרום-מערבי של האנם קשור

בשבר .מיקומו של ערך הנרויסציה הנמוך ביותר באנם מוטס כ  6-ק"מ דרומה ביחט לשקע
הבתימטרי העמוק ביותר ,מה שמעיד כנראה על תהליך התפשסות של האנן הטדימנסרי בכיוןר
צפון·
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מבט

דחש על פיענוח של מבחני שיוב באקויפרים סדקוים
לג
ג
ג
,ג ןוטס• ,
ור_,. ,ב *ץיר, ,כ Jבקרןבץי .,ב,

ג.הל:Nויה לד:tויי סחיבהב ןרקח אהרנגיה ,ממו ןייצויג לתפ ,וחרובת 6100ו

.גמלחתק :tוהרקח ,ישהתור הדיהלורןגי ,ת.ד .ג,638

ורילשםי 06ג9נ

בתצורות דסוקות יתכנו דסקים החוצים את הבאר .במהלך שאיבה ,יורד מפלס מי התהום
בבאר והדסקים הללו ,בזאור מפלס מי התהום ,מתרוקנים ממים .הנפח של הדסקים הללו
יגרום יעכוב בלעיית מפלס המים בבאר ,במהלך השיו,ב עקב הצורך למלאם במים .לפיכה ניןת
ללמדו מעיכובים בקצב השירב של מי תהום בבאר ,הקדוחה בסלע דסוק ,על קיומם של
סדקים.

ניסיוי מעדבה הראו יב הגלדת נפח הדסקים הללו גרמה לעיכוב גדלו יותר לש השיוב .עיכוב
זה רנאה כמדרגה עבקומת השיוב של הבאר .הלדגת היעכוב גררה הקטנה בשיפועה של עקומת
השיוב ,בדמרגה .בנוסף נמצא יב הקטתנ השיפוע ההידראולי גרמה להגלדת העיכוב.
ניסויי השדה נערכו בתנאים מלאכותיים )יצירת שיפוע הידראולי גבוה בעקבות שאיבה(

ובתנאים טיבעיים )תנודות מפלס טיבעיות( .עקומת שיוב בבאר ) RH-lקידוח גלעין,
בקירטון דסוק ,ברמת חובב(' שנדדמה לאחר ניסיון שאיבה ,מאופיינת על ידי מספר עיכויבם
בשיוב ,הבאים לידי ביטוי כמדרגות בעלות שיפוע מתון .נתונים מתוך מערכת השיפרע
ההידראולי הטיבעית הושגו ע"י רישום רציף של תנדוות במפלס מי תהום ,בשלושה קידוחי
ניטור נוספים ברמת חובב ,בעקבות אירועים ישטפוניים.

ניתוח נתוני הרישום הרציף מראה

כי מספר המדרגות שנמדדו ,בתאריכים שונים אך באותו תחום עומקים ,פרופורציוני הפוך

לקצב עליית/ירידת ·המפלס בבאר )השיפוע ההידראולי מסביב לבאר( .כלומר ,ככל שהשיפוע
ההדיראלוי היה מתון יותר נמצאו יותר מדרגות.
נמצא כי סידוק בצפיפות גבוהה נפוץ ברמת חובב ,ומכאן החשיבות של הבנת התפקיד
שממליאם הדסקים בהובלת מים ומומסים באזור זה.

זיהוי של חללי סידוק ושבירה באזור מפלס מי התהום ,והערכת ניפחם אפשריים באמצעות
השיטה המוצעת .לכן ,חללים בסלע ,בסביבות המפלס ,ניתנים למיפיו ולמעקב אחר שינויים
בנפחם .ניסיוי מעבדה שימשו ליבלו המלדו .רגישות השיטה למיפוי החללים עלוה עם העליה
בנפח החללים ,ו/או ירידה בשיפוע ה הידראולי מסביב לבאר ו/או יירדה במוליכות ההידראולית
של החךת הניקדח.
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יישםו משולב של שיטת  NMRו TDEM -במרקח מי תהום בישראל
ג",ךןם., ,מג
גלעד., ,ד-.. Z
ג
רבניןבץי., ,ב רביUבץי,. ,מ ג

שרין,ב

.ם3

ג .המבןו לרקחגוי נפס ןגאיןפסיקיה ,ת.ד, .ש ,לוחןו ZננS8
 .zהישורת דיההלורןגי ,ת.ד .ג ,638יורלשים 91063
.נ מהבןו יקלנקיסה בימית ןבעירה ,נןביסובריקס ,יסורה

שיטת  nהתהדרה המגנטית הגרעינית  (NMR) nהינה עתה המבשיר הפיסיקלי הזמין היחיד
המסוגל באופן ישיר לגלות מי תהום בתת הקרקע במדידית על פני השטח .שיטה זו מאפשרת
הגדרת פרמטרים במו עומק ותבולת המים ,טקסטורת האקויפר והתולבה .השיטה

האלקטרומגנטית )  (TDEMיושמה בישראל בהצלחה והובחה במתאימה לאבחון מים מלוחים
באקויפר .שילוב שתי השיטות מאפשר בחינת המצאות מי תהום ומליחותם בתת הקרקע .בקיץ
 992ך בנחנה שיטת מחקר זו באזורים שרנים בישראל :הנגב ,הערבה ,ים המלח ,שפלת ההר

ועמק יזעראל.

למדידות  NMRשימש מבשיר ה Hydroscope -שנשבר בררסיה על צוותו .למדידות TDEM
שימש מבשיר  Geoconics Protem IVהנמצא בממנ  nג .הרצבו  36תחנות  NMRוב  4-ך מהן
נערבו מדידות  .TDEMמרבית התחנות מוקמר ליד קידרחים להשוואת החתך הליתולוגי ומי
התהום ,ב 6-ך תחנות מדידה לא ניתן היה לקבל תוצאה עקב

 nרעש n

חיצוני חזק .תוצאות

מדידות ה TDEM -נמצאו מתאימות לממצאי מליחות מי התהום בקידוחים .במרבית מדידות
ה NMR -נמצאה התאמה לממצאי הקידוחים לגבי מציאות מי תהום ובמותם היחסית ,בעדר
שעומקם ,ערך התולבה וטקסטורת האקויפר נמצאו במתאימים בדרגת דיוק נמובה יותר.

הרגישות לרעש חשמלי חיצוני ומגבלת החדירה לעומק )  38ך '( 74-מ מהווים מבגלה ביישום
רחב לש הישטה יברשאל.
בעדר שהאנומליות במדידות  TDEMעשויות להגרם בשל סלעי חרסית בעלי התנגדות נמובה
הרי האנומליות במדידות  NMRנתנות להסבר בסיגנל נמוך יחסית לרעש חיצוני .נמצא שמגע
פן ביני בין מים שפירים למליחים ניתן להגדרה בשיטת ה TDEM -בלבד .יש לציין שמדידות
 NMRבתחום עומק הפן הביני הראו אנומליה בולטת )תבולת מים גדלוה ביותר( ,באשר
בעומק גדלו יותר לא נמצאו לכל מים )עפן nהמדידות( .ממצא זה ניתן להסבר בערך ההתגנדות

הנמור של מי ים המלח ,שלא נלקח בחשבןו בתובנת הפיענוח הנובחית.
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הכנס השנתי,

1993

היבטים פיסיקליים וגיאולוגיים של פיצול סדק
רבינובץי,

.,אגלבזיובסקי., ,גג בסה ,ד2.

ג .המקלחה לפיקיסה ,אוניבריסטת בו-גוירןו בנגב ,באר-שבע 84105
 •2המקלחה לגיאלווגיה ומינלרוגיה ,אוניבסריטת ןב-גוריןו נבבג ,באר-שבע 84105
חקרנו שני נושאים משלימים :ראשית ,מציאת התנאים הניא ומטריים המדויקים להתפתחותם
של סדקים משניים עובריים )סמע( בסביבת קצהו הנע של סדק ראשוני לפני התפצלותו
ובאזור ההתפצלות .התוצאות שהתקבלו מראות שבהתקדמות איטית של הסדק הראשוני
ה-סמע מתחילים להתפתח לפני קצה הסדק הראשוני ובמקבילו לו )זוית  (, 0ואלו במהירויות
נבוהות )  ,V>0.2C Lבאשר  CLהינה המהירות האקוסטית הלונניטודינלית( ה-סמע מתחילים
להתפתח מאחורי קצה הסדק הראשוני ובזוית שונה מ ,0 -המשתנה בפונקצית המהירות.
בנוסף לכ,ך עיבדנו קורלציה בין אורך גרעין ההפרעה הראשוני בחומר  Cלבין אורך ה-סמע

o

הסופי , 1 ,ואורך הרדיוס המינימלי מקצה הסדק הראשוני ,r ,למקום תחילת ה-סמע .תוצאות
אלו מאפשרות לנו לאפין התנאים הגיאומטריים והמכניים של הווצרות סמע ולמפותם לאורך

הדסק הראשוני לפני ההתפצלות ובזמן ההתפצלות.

שנית ,עי" השימוש בתוצאית הנל" ניתן לאפיין העתקים משניים לאורך העתקים ראשוניים
בלדגים שונים )החל ממידמי מחשיף דער מימיד בקע( ,יבמייחד בזאורי התפצלית העתקים לפי
נתינים מהתפרצייית יילקניית אי/י רעידית אדמה מסיימית )דיגמא בתמינה  (, 1יתתאפשר
גישה חשדה לאנליזת העתקים.

i

zp---

10

t.

~
:.----

-/-/

-""/

r--

תמונה  : 1מפת התפצלות המראה העתק ראשיני יסרית העתקים משניים המיפיעים לפני
ההתפצלית יבאזורה ,לפי נתינים מהתפרצית בהייאי בתאריך .31.12.74
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גילוי ומיםוי אוטומטיים של לינמנטים גאולוגיים מנתוני חישה מרחוק
~7ס,
קנראילי., ,א 1מי,ז

.,א 1פישר ,ל1.,

אקויר ,י.ג

 •1אתיבריססת ןב-גוריןו בגנב ,באר-שבע 84105
ג .המבור הגיאולוגי ,רחוב למבי ישלאר  ,30ירולשים 95501
מחקר גאולוגי רגיונלי של צורות קוויות ,כמו העתקים ,שברים ,דייקים ואי התאמות,
באמצעות תצלומי אויר ובמיוחד הדמיות לווין קיבל תנופת מחקר גדולה במשך העשורים
האחרונים .ההבחנה בלינמנטים משמשת לחקירת שברים פעילים במקומות קשים לגישה,
חקירת מקורות מים ,מינרלים ולימדו ההיסטוריה הסטרוקטורלית או הטקטונית של האיזור.
שיטת ההבחנה מבוססת על התמרת האף שהינה כלי שימושי ,כללי ,למציאת צורות קוויות
בתמונות דיגיטליות .המחקר הנוכחי מציג אלגוריתם חדש ומיוחד המשתמש בהתמרת האף
לגילוי לינמנטים בהדמיות לווין וצילומי אוויר לאחר סריקה דיגטלית .פותח  nפילטר כיווני"
חדש ומנגנון לספירת השיאים במישור האף.

נבחרו שלושה איזורים המיצגים סביבות גאולוגית שונות ורמות שונות של חישה מרחוק
לבחינת האלגוריתם החדש .האיזור הראשון מיצג תנאים סדימנטריים של שכבות קירטון
שצולמו מגובה של מספר מטרים .האיזור השני מיצג איזור פלוטוני עם סלעי גרניט שצולמו
ממטוס והשלישי איזור טקטוני של סלעים קרבונטיים שצולמו מלווין .בכל המקרים הגילוי
והמיפוי האוטופמטיים של הלינמנטים הראו התאמה עם הפענוח האנושי.
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הפתיסה ההדירלווגית העכשווית של קאויפר ירקןו-תנינים:
מציאות או דמיוון

,,,,.,נרח א•z
~
·ג
ג
.....
קחנםן" .,י ןבנירגר.,ג,
ג .חהןג גלאיןםסיקיה לודמעים םלנטיירם ,אנויבריסטת לת באיב ,לת באיב 69918
 .zישהחת הדיהלחןגי ,ת.ד .ג ,638ורילשים 91063
אקויפר ירקון-תנינים )חבורת יהדוה( מהרוה מקור חיוני לאספקת מי תהום .מקובל להניח כי
האקירפר מאופיין לע ייד רציפות הדיראלוית המשתרעת מזאור באר-שבע דעו למרנלות הרכמל
)מעיינות התנינים(.

הנחה זו מהווה בסיס למדיניות התפעלו של האקויפר .בחינת התוצאות המתקבלות מתוי
אנליזות של פחמן-דריואקטיבי ,טירטיום ואיזוטופים יציבים כמו נם מתוי אנליזות יכמיות
מערערת תפיסה זו.

מתברר כי מי התהום הנובעים בזאור הירקון )מעיינות ראש-העין( צעירים ומתוקים מאלה
הנובעים בזאור באר-שעב.

מקורם של מי התהום באזור באר-שבע הוא בהרי חברון בעדו שמקור המילוי החוזר של
מעיינות ראש-העין נמצא בהרי יהדוה.

אנלזיות יחסי הניל מבציעות העודבות הבאות:
א .נוף מל התהום באזור הירקון מאופיין על ייז ניל צעיר יותר בחלקו העליון.

ב .האונך לש מי התהום באזור באר-שבע נדלו מן המקולב להניח.
נ .זירמת מי התהים בזאיר ברא-שעב איטית יותר מאשר בזאור מעיינות ראש -העין.
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גילי  K-Arשל פדלספר אותיגני מתצורת חצרה )קנומו(
קפטסוה., ,י נסלדר., ,ע קולשקסרי,. ,פ שיטיניץ ,ג.
הכנכון גהאילווגי,

רחוב למבי ישלאר  ,30ירולשיס 95501

פלדספר אשלגני טהיר היפרד מדילימיט קלציטי שנדגם מפרט חניין של תצירת חצרה ) 96-91
.(.ש.מ התכילה הגביהה של הפלדספר בסלע ,יבמייחד נפיציתי היחסית לגרגירי הקיירץ
הדטריטי מצביעים על מקירי האיתיגני .תצפיית ב SEM -מלמדית שגבישי הפלדספר הם
אדייימירפיים ,יבריבם גבדול של  4-15מיקרןר .תצפית זי מאשרת את מקירי האייתגני.
גיל  K-Arשל הפלדספר היא  92.3 :t 1.9מ.ש.
גיל  K-Arשל מינרלי החרסית שבאסיציאציה עימי היא  .96.1 :t 2פרקציה זי ,הנחשבת
כאייתגנית ,מכילה רק פזה איליטית מאד של איליט/סמקטיט .במידה יהגיל האחרין היא אכן

הגיל הסטרטיגרפי )השקעת החרסית( אזי יתכן יגיל הפלדספר היא גיל הייצריתי הדיאגנטית.
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נפט בישראל
ולבכדו לשוישם נשה לפטירתו לש פחפי י .ברדו(
לופקיקס ,מ.

ת.ד• ,489

יחהפ

31000

בשנת  1962טיים פרופי י .ברדר ראש מחלקת מחצבים בעלי יכלות בעירה של אוניברטיטת
מוטקבה את מחקרו בנושא "מחקר של אננים המיכלים נפט ינז" ,מחקר אשר טייע לביצעון של

תנליות בעלות ערך רב בעשור האחרון לש מאה זו.
בעדרו מבתטט על תאוריית מוצאו האורנני של הנפט ,הנידר י .ברדר לראשונה את "אנני הנז
והנפט" כאזירים בעלי נטייה מונברת לקיעור הקרקע ,דבר אשר הביא להצטברית משקעים
בתנאי ים טרנטנרטיבי-רנרטיבי )  (transgressive-regressiveוהצטברות מאטיבית של
משקעים אורנניים ,כאשר לאחר מכן הם הופכים לנפט מולקולרי .על פי הקונטפציה
של י .ברדר ,חוקיות ההתפשטות של מרבצי נפט נובעת מהתהליך שבו כתוצאה מהבלדי לחץ

הררי בין השכבות המרכזיות הקעורות של אנני הנפט והנז לבין קצותיהם הקמורים,
מתבצעת תזוזה של נפט מולקולרי מהשכבות המרוכזות של ההייצרות לטוני הקילטים
בכוון הפריפריה ,שם באמצעית מטכים )טטרטינרפיים ,ליטולוניים או טקטוניים,

(stratigraphical, litological, tectonical

מצטברות תרכובות קרבוהידרונן אשר יוצרות

מרבצי נפט.

בהעזרי בנישה מדעית לחוקיות תפיצת מרבצי הקרבוהידרונן באנן הנפט והנז במזרח הים

היתכון ,הצלחתי בשנות השבעים לצפות באופן תאורטי פרטפקיטבות בגוהות להימצאות נפט
רנז בזאור החוף בישרלא ,המהווה את חלקו זהרום-מזרחי של אנן זה.
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התבנית הטקטונית מזמרח לקפריסיו
1

1

2

3

קמלפר,. ,ד קרצשנוינקיוב., ,א.ו גפרונלק,. ,צ לוה;ג'.ק .,מסר,

.,י 4דואינבצ ,ב.ג5.

 •1המכןו למדעי כדור אהץר ,אהוניברסיטה עהברית בירושלים ,ירושלים 91904
 •2המכןו הגיאלווגי ,האקדמיה למדעים ,מוקסבה
.נ המכןו הגיאולוגי ,רחוב למכי ישרלא  ,30ירולשים 95501
 •4חקר יימם ואגמים לישלאר בע"מ ,ת.ד•  ,8030חיפה 31080
 •5מבןו ותדקסי גליאוכימיה ,קאהדמיה למדעים ,מקסובה
בחינת חתכי רפלקציה סייסמית משלושה סקרימ שנערכו בין קפריסין לבין חוף הלבנס הצפוני
מאפשרת לשחזר את עיקרי המבנה של אזור זה .המבנה כולל ארבע יחידות מורפו-
סטרוקטורליות תת-מקבילות .מצפון לדרומ אלו הן רכס קירניה-מיס~ס ,חגורת פמגוסטה-

הטאי ,חגורת לרנקה-באר-בסיט וחגורת הקטאוס-לטקיה .רכס טרסוס המערבי ,הבולס
מאד בחתכימ הסייסמיימ ,נמשי לאורי גובלה הדרומי של היחידה הדרומית ומתלדכ עמ הגבול
הצפוני של אגן הלבנט .מבנים צעירימ ,כולל אגני לטקיה וקפריסין וגבעת גלנדצייק ,רוכבימ
על יחדיות אלו.
המבנה העמוק נשלט על ידי מבני לחיצה ,שבכר זוהו בעבר ,והוא קשור כנראה בהתנגשות בין
היחידות המורפו-סטרוקטורליות ה );7יקריות ובהשמת אופיוליטימ ,בעדר שעיקר ההצטמצמות
המזוזואית והקנוזואית של הנאו-תסיס התרחשה צפונה מזה .הצורה המדורגת של גבול

הלוחות הנוכחי ,בין הקשת הקפריסאית מדרומ לקפריסין לבין הגבול הדרומי של הלוח
האנטולי מצפון למפרץ איסקנדרון ,מסבירה את המשטר הטרנססנסיונלי בין קפריסין לחוף

הלבנט הצפוני .בעבודה זו מוצע שינוי מאוחר לתנועות סט;ייק-סליפ ולמתיחה מסוימת בין
היחידות המורפו-סטרוקטורליות העיקריות.

היחידות המורפו-סטרוקטורליות והמבנימ הרוכבימ עליהן יוצרימ אזור דפורמציה ,התופס
את כל השטח שבין קפריסין לחוף הלבנט הצפוני .לא כל האלמנטים הסטרוקטורליימ באזור זה
פעילים .עכ"פ היחסים בין אלמנטים פעילים ורדומים יוצרימ תבנית טקסונית ייחודית,
המסבירה את תכונות האזור העיקריות .תבנית זו מדגימה שינוי משמעי מלחיצה למשטר

טקטוני של הסטות אפקיות ומתיחה באזור של תחילת התנגשות יבשות.
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הסיהטרויה הדיאגנטית של תצורת חלץ והשלכותיה לגבי הצטברות
ההדירוקרבונים בשדה חלץ-כוכב
ל

ק בו,

א",ון., ,א1
~ 1,1
.,ר

ביין,

.,ע1

שש,

א1.

 •1מהכןו גהיאולוגי ,רוחב למכי ישלאר  ,30ירולשים 95501
 •1המכןו למדעי כדור הארץ ,האוניבריסטה עהברית בירולשים ,ירולשים 91904
כימיה ,מינרלוניה .מורפולוניה .יחטים פאראננטיים ונתוני איזוטופים יציבים וראדיונניים של
המינרלים האותיגניים בטלעי תצורת חלץ .מגיל קרטיקון תחתון .נחקרו לשיחזור ההיטטוריה
הדיאננטית של טלעי התצורה .נתינים אלו שמשו ליצירת מודל גיאוכימי .תרמלי
ופלאוהידרולוגי של התפתחות מי הפורמציה במהלן ההיטטוריה הדיאגנטית תון ניטיון לזהות
ולמקד את שלב חדירת ההידרוקרבונים לטלעי התצורה.
הרכב כימי .איזוטופי ויחטים פאראננטיים שבין מינרלי הקרבונט השונים מלמדים כי ההשקעה

של הטידריט חלה בשלב דיאננטי מוקדם ממים מטאוריים בטמפרטורות של פני שטח .השקעה
של קלציט חלה בטלעי התצורה במטפר שלבים .בשלב הראשון חלה רקריטטליזציה של שלדי

בע"ח לקלציט במים בעלי הרכב  0180דומים למי ים ובטמפרטורות פני שטח .בשלב מתPדם
בפאראננזח חלה השקעה לש קלציט כצמנט באבני החלו ממי הפורמציה בעלי הרכב 01HO
 SMOWגבוה במקצת מזה של ממי ים )דע  (. +2%0ובטמפרטורה של כ .40°C -לשב לשישי של
השקעת קלציט חל בזמן מילוי הדסקים שבטלעי פרט דולומיט בוכב .קלציט זה שקע ממים

בעלי  0180נבוה )עד  (+5%0ובטמפרטורה של כ .60°C -השקעת האנקריט .שהוא הצמנט
העיקרי בטלעי התצורה .חלה בשלב מתקדם בפאראננזה .במקביל ולאחר הצמנט הקלציטי.
האנקריט שקע תור בדי תחילת חדירת ההידרוקרבונים לתצורה והשקעתו חלה ממים בעלי

 0180נבוה

)עד  (+3%0ובטמפרטורה של ב.50 °C -

מינרלים אותינניים נוטפים בחתן הינם קוורץ .אלקלי-פלדטפר .קאוליניט .חרטיות ממשפחת
האיליט ופיריט .השקעת הקוורץ והפלדטפר נעשתה במקביל בשלב מוקדם בפאראננזה.
השקעת הפלדטפר .על פי תיארון ראדיומסרי בשיסת  •K/ Arחלה לפני ב  90מליון שנה .בשלב

מאוחר בפאראננזה .לאחר השקעת האנקריט .חלה השקעה של מינרלים חרטיתיים .בתחילה
קאוליניט ובטיום מינרלים ממשפחת האיליט .השקעת האיליט .על פי התיארון הראדיומטרי.

חלה לפני כ  76מליון שנה.
על טמן חישובי הניל .ההרבב האיזוטופי של פחמן במינרלי הקרבונט והיחטים הפאראננסיים

שבין המינרלים השונים וההידרוקרבונים .נראה שחדירת ההידרוקרבונים לטלעי התצורה
החלה תון זכי השקעת האנקריט ולפני השקעת הקאוליניט והאיליט .לפני קצת יותר מ 76
מליון שנה .הפטקת השקעת המינרלים מאז השקעת האיליט .למעס מילוי הטדקים בקלציס.
מעידה על בן שמי הפורמציה היו טסנננטיים ובשיווי משקל עם המינרלים הקיימים או

שהמינרלים והנרנרים שבטלע היו מצופים בהידרוקרבונים שמנעו השקעה נוטפת של מינרלים
ממי הפורמציה.
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פציאסים ב PELAGIC CONDENSED SECTION -מגיל איאוקן תיכון ועליון,
ונסיגת הים האיאוקני מהערבה התיכונה
קגנרוןיר ,ד.בנינימי ,ח.

המקלחה לגיאלווגיה ויtכנלרוגיה ,אוניבסריטת ןב-גוריןו בנבג ,באר-שבע 84105
החתי הטדימנסרי מניל איאיקן תיכין יעליין בערבה התיכינה מירכב מיחידית נירניית

אליכסיניית ,ייחידית קירסיניית איסיכסיניית ,לאחר ניכיי היחידית האליכסיניית ,נשאר
חתי קירסיני דק שנישא את המאפיינים ל) condensed section -לפי  (1988 ,Loutit et al ,כמי
קצב טדימנסציה נמי,ן ניכחית של נלאיקיניס ,פיטפיריס יבריס ,תיפעית בייסירבציה

י  ,hardgroundיפאינה פלנית .המיקריפציאטים מראים זיקה לשנייי מפלט הים העילמיים
ב short term-יב long term -יכן מראים לפחית שתי נטינית מליאית מאיזיר העבדרה :בטיף
איאיקן תיכין ,ילקראת אמצע איאיקן עליין,
ניל

P·Zone

"ינןיי מפלס

חפציאסים חאןסןכסןניים

כאייןר

חערכח

"יס
הצפה מחודשת של האיזור ןקבלת פציאס  5במקביל להתמלאות

איאןקו

עליןו

P 15

האנן במשקעים עד חשיפתן,

סוף איואקו
תיוט

ירדית מפלס גדולה ,החושפת את היחידות העליונות להמסה ע"י מים
מסאוריים וקבלת תופעות נארי ) -סביכה ואדוזית(.

P14

המשך מגמת ההרדדה עקב הירידה העולמית של המפלס

הימי,

הקרקעית נכנסת לאיזור פהוסי ,ובירידות חריפות יותר קצרות סווח,

דעיין מופיעות גלישות.
היאטןס

איאוקו

P12

פציאס
גלישןת.

P11

פציסא - 3הרדדה עולמית ובטויי ירידןת המפלס קצרןת הטןןח הו
הגלישןת ןיצירת הקגייל התת-ימי )פציסא (.6

P10

חזרה לפציאס  - 1חידוש הקשר עם הים הפתןח ,תנאי חימצןן טו.בים
עקב עלית מפלס הים.

-4

תיוט

איאוקו
תחתןו

ס~ איואקן

ת תוו

המשך הרדדה ןבמקביל לירידות המפלס

-

אפיזודות של

פציאס  - Zניתוק הקשר מהיס הפתוח ,הפסקת צירקולציה ויצירת
סביבה נאוקסית עקב ירידת מפלס הים.

P9

רידיה ->-------<-

לעיה

פציאס ו ,wackestone - packstone :שןנות נמוכה ,הפאןנה הפלנקטית נשלטת עיי'  A. aspensisו.A. bullbrooki -
פורימניפירם בנטוניים נדירים עד חסרים ,גלאוקיניט מפוזר במיקריט ןממלא שלדים,פוספאט,winnowing ,
סיבבה של ים פתוח ,ירכוז נוטירינט.ים טוב ,זמינות של חמצן ,פציאס  ,mudstone :2פורמיניפרים פלנקטיים
קטנים וענולים ,הפאונה הבנטונית נשלטת ע"י

,Buliminids

נלאוקוניט ופוספאט ,נוף המים משובב והשכבה

התחתונה עניה בחמצן ,פציאס  ,wackestone : 3המינים הפלנקטוניים נלשטים עביקר עיי'  Acarinina spp.נדולים,
תשונות בגוהה יותר מאשר בפציאס ו .נלאוקוניט ופוספאט ,יש התעשרות בבנטיים ,סביבה של ים פתוח ,תנאי
עירבוב ויחמצון טובים ,תנאים דרודים יותר מאשר בפציאס ו ו ,2 -פציאס  : 4דומה לפציאס  3אך עם שונות

בגוהת Globigerina spp. ,Subbotina spp. :וGloboquadrina -
יותר ,אינטרהקלסטיים מעיירם על הפנעות הקרקעית ע"י זרמים חזקים תוציר סופות ,פציאס ,wackestone :S

מוקדימם ,הפאונה הבנטית אף היא נעישת עישרה

םע פאונה פלנקטית המלווה בפאונה בנטית עשירה מאד; פורמ' בנטיים ונסטרופוידם קטנים ,תכולת החרסית
בגוחח ,הדרדה והתקרבות לתנאיי סביבה חופיים ,פציאס  : 6קוננלומטר ,פורמי פלנקטייםבקלסטים ובמטריקס,
נלאוקונטי ,אזיור צהטברות לש חומר נלוש שבולי מדןור ,סביבה פליג.ת
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של יחידות קרבונטיות מפציאס רדוד

לתךו הים העמוק ,איאוקו תיכוו ,ערבה תיכונה
קגנרוויר ,ד .נבייניני ,ח.

הינקלחה לגיאלווגיה וינניתוגיה ,אנויבסרטית ןב-גרויןו בגנב ,באר-שבע 84101
תצורת מטדר מחבורת עדבת באיזור הערבה ,מורבבת באופן בללי משני מצוקים עיקריים

העשויים גיר עשיר בפורמיניפרים בנטונים גדולים ,וביניהם קירטון מפציאס פלגי עמוק.

תצפיות על הבי וסטרטיגרפיה של היחידות והמיקרופצי"אסים של החילופים הליתולוגיים הללו,
והמעקב אחר הגיאומטריה של

היחידות n

מצוקיות והתופעות הנלוות ,מראים שהיחידות

המצוקיות הגירניות מהפציאס הדרדו הן אלובטוניות ,וביוון גלישתן

-

ז.נ-

Zone Pll

ודע סוף איאוקן יתבון

.SSE

גילן איאוקן תיבון

. Zone P14 -

 980) BenjamWר( במערב הנגב ,מראה היאטוסים שמישוריהם חסירם אינידקיצות של חשיפה
אויורית )  ,calicheאלטרציה של הקירטון( ,מגיל איאוקן תיבון .אלה יבולים להסביר לכלית
את מקור החומר הגלשו .גלישה תת-ימית מסבירה היאטוסים ללא תופעות חשיפה.

הגלישות הן תוצאה של ירידת מפלס הים במשי האיאוקן הייבון  988 ,Haq et al ).ר(
והיוצרות  rampקרבונטי מעל מבנה גדול באיזור הנגב המרכזי והמערבי .קצב סדימנטציה
בגוה ,בשילוב עם מדרון לתול יחסית ,יוצרים את תנאי היסוד לגלישה של חומר במדרון.
היחדיות הגיריות גלשו לתוך פציאס פלגי ,שבו קצב הידסמנטציה היה נמוך ביותר ,ועיבו את
החתך הדסימנטרי שבו.

ניתן לשחזר חלק

מהramp -

הקרבונטי :הגלישות הראשונות בנויות מחומר

packstone

שמקורו ב  outer rampולקראת סוף איאוקן תיבון הגלישות מראות  grainstoneשל פציאסים
דרדוים יותר מה .innerramp -בנראה ששינויים אלו משקפים מגמת הדדרה כללית במשך הזמן הזה.

ציור ר :המיקום הפאליאוגיאוגרפי של איזור העבדוה במזרח הנגב ביחס לחגורת הקימיט של
הקשת הסויר,ת ים התטיס הפתוח והפלטפורמה הערבית.

NW

~~
-סוכוו
Lוו<J

d
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בשני חתכים ,במישןר החןף של הכרמל

,

צציקו .,א ורןנ ,א.

המכון לאכריאלווגיה עו'ש זונמן ,אוניבסריטת חיפה,

חיפה 31905

שני חתכימ נחקרימ עתה במישור חוף הכרמל ,חתר אלוביאלי וחתר ברכס הכורכר .במניפת
הסחף של נחל אזוב ,כ 15-מ' מעל פני הימ ,קרקע חרסית כהה בעובי  1.5מי )פלאונזאז(
נמצאת בין שתי שכבות חלוקימ .הקרקע מבותרת בערוצימ רבימ ,שלתוכמ הורברה שכבת

החלוקימ העליונה .החילופימ שבין החלוקימ והחרסית נובעים לרעתנו משינויים בגובה פני
הימ .בשכבת החלוקימ העליונה נמצאו כלי צור מתקופת הפלאולית התיכון )מוסטרית(.
כיס חמרה ברכס הכורכר נחקר לאורן הבכיש המהיר ,חיפה-ת"א ,בגובה  12-8מ' מעל פני הימ
יבי כלימ מתקופת הפלאולית התיכון .החמרה נמצאת על גבי כורכר אשר מתחלף לסלע חוף.
חלקה העליון של החמרה בעובי  80-20ס"מ ,מעורבבת בשברי גאסטרופדרימ ,יהוקשתה
בצמנט גירי .לאחר היוצררתה עברה איפא החמרה ערבוב עמ דסימנטימ חופיימ .אנו מציעימ
ששני החתכימ המתוארימ כאן שייכימ לשלב האיזוטופי מספר .5
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סבונים לאורך מצוק השרון ותוצאות ארוע נוף ים ,אוגוסט 1992
פתר ,א.

מהכןו הגילואוגי ,רוחב למכי ישלאר  ,30ירולשים 95501
מצוק השרון בין נבעת אולנה לתל אביב הוא ישר-קוי ומקביל לציר הרכס .שפועו המצוי )הקו
המחבר את ראשו ומרנלותיו( הוא  90-75מעלות .ונובהו מניע עד כ .' 40-מ פני המצוק
עשויים כורכר משוכב עם שתים עד ארבע שכבות ביניים של חמרה .בראש המצוק לוח בולט

של קלקארניט קשה .יחסי העובי של חבילת שכבות זו משתנים לאורר המצוק ,בלי שהדבר
יהיה נכר ביושר מתארו .המצוק הולר ונוצר בלי הרף ,תור נסינתו מזרחה במקביל לעצמו .פלחי
סלע שעוביים מניע עד כ  2-מו ורוחבם כדי מספר מטרים ,נפרדים מחזיתו ונולשים לחוף
בצורת סינר דרדרת בלתי-מלודכת ששפועה כ 50-40-מעלות והמסולקת על ידי נלי חוף.
תדירותן הרב-שנתית של נלישות כורכר אלה היא קבועה ,ואינה תלויה בנובה המצוק או

במרכיביו .נריפת חול מחלקו הקדמי של סינר הדרדרת יוצרת בו מדרנת נידו,ד ונורמת

לנלישות חול חוזרות בסינר עד לסלוקו .רק זמן רב אחרי סלוק הסינר מתחלולת נלישת כורכר
נוספת .סחף מננר עילי מתערם בצורת מניפה שטוחת-זוית בחזית סינר הדרדרת ,ומסולק
אתו.

נלישת כורכר מקטע מצוק חשוף יש בה סכון נכר ולפיכר הונדרו קטעים אלה כסכון '.א נלישת
חול מסינרי דרדרת אשר הנלים נדדו בחם מדרנה יש בה סכון משני )החומר נע ברובו בכוון

אופקי ,ולא נופל אנכית ,נם לא נושי הקלקארניט הרוכבים על הסינר( .קטעים אלה הונדרו
כסכון ב.י סינרי דרדרת בלתי-מדורנים אינם נולשים בטרם ינדדו בהם הנלים מדרנה  -לפיכר
הונדרו קטעים אלה כסכון נ.י מחזור נלישות מתחיל בסכון א.י אחרי נלישת פלח כורכר יתקבל
מצב סכון נו ,ומכאן דרר סדרת נריפות ונלישות בסינר הדרדרת )סכונים בו_נו_בו וכוו( דע

לסלוק כל הדרדרת וחזרה לסכון א.י על פי נתונים שטרם עובדו סופית מתקיים מצב סכון נו
שנה עד שנתיים ,מצב סכון בו שנים אחדות ,ומצב סכון או עד עשר שנים ויותר.

שעור נסינת המצוק נקבע על ידי שני נורמי-על :חוזק המצוק )לא נובהו ולא הרכבו ולא
שפועו ולא הפעילות בראשו .כפי שטוענים מחברים( ,ואקלים הנלים )תכיפות נקוי החוף
מחול( .אולם מצבים חד-פעמיים יכולים לשבש באורח מקומי את שעור הנסינה.

ארוע נוף ים באונוסט ) 1992פצוץ תת-קרקעי עז במרחק מספר מאות מטרים מזרחה למצוק(
נרם לסדרת נלישות בקטעים של סכון א.י חל שנוי בשעור  64%מאורר החוף לאורר כ  250-מו
סמור לאזור הארוע .אורכם הכולל של קטעי סכון או ירד מ  68%-ל ,35%-ושל סכון בו ו-נו

עלה מ  32%-ל .65o"o -הנדלת תכיפותם של ארועי נלישה עלול להנדיל את שעור הנסינה שוב
היא מנדילה את כמות החומר המסולקת מדי שנה .ארוע נוף ים קצר את זמן החיים של קטעי
סכון או בשעור התואם את ירידת תפוצתם ,ואלו לנבי סכון בו הנדיל את כמות קטעי הדדורת
מבלי להאריר את זמן חייהם .כיון שהארוע אמנם הנדיל את מאנר החומר הזמין לסלוק אר לא
הנדיל את שעור הסלוק .עלה שעור הנסינה עקב הארוע רק בשעור התקצרות זמן חייהם

=) תפוצתם( של קטעי סכון או ,היינו 33% ,משעור הנסינה הרב-שנתי .תוצא הארוע יתבטל
עם סלוק כל הדרדרות שנלשו עקב הפצוץ ,היינו ,תור פחות מ  10-שנים.
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המטקנות הללו אוששו ע"י בדיקות טריטיומ ופחמן  14-בדונמאות מימ אשר נדנמו ב1992 -
מאקויפר  Cבקידוח ת 15 /ומאקויפר  Aבקידוח חצבה  8המרוחק  100מטר )איור (. 1
הדונמאות לא הכילו טריטיומ מדי,ד וב A -נמצאו  58.1אחוזי פחמו מדורני )  (, pmcבנינדו
ל C -בו נמצאו רק  .pmc 1.8טלעי המאנר מכילימ חומר קלציטי ולכן ניתן להשתמש בריכוז
התחלתי בערך השמרני של  .pmc 65בהתאמ ,ניל המימ באקויפר  Aטביב  1000שנה ,ואילו ניל
המימ ב C -עולה על  30.000שנה )נבול שיטת תיארוך זו( .תיארוך המימ מחזק ,אפוא ,את
שתי

המודל של מי תהומ אשר נלכדו באקויפרימ אשר סלעיהמ הורבדו במערכת השוקעת של
הבקע.

במקרה הנוכחי מקור הלחץ הארטזי איננו תוצאה של עומד המימ באקויפר פריאטי הקשור

לאקויפר כלוא .מקור הלחץ הארטזי הינו ,אל נכון ,תוצאה של קומפקציה חלקית ,אשר היתה
חשובה נמ בהפיכת שיכבות החרטית לפצלימ אטימימ אשר יצרו את אי הרציפויות
ההידראוליות )המימ בלחץ נבוה ב C -לא דלפו לאקויפרימ אשר ממעל בתקופה העולה על

30.000

שנות קיוממ(.

דונמאות נוטפות מחצבה מוצנות בפוטטר.

E

Nest of wells
15/t

We1l8

w

o~----c=-------------------~~-Cl.260mg!l

~~?~~~;;~~~~:7,,~~~,~;~~"""";;;,
 Aג. ........ .. ,""""""....,
~~~ ~

m

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;~~~;;. ~1
\

::י::י~ ::~~~~:י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י::י

\

I
\ I

0- sands and

:.י:-י:-י:-י'~~';-

a

;~~~~~~~~g :

0:5100

Cl-680mg!l

..

1.8PMC

l00m

•

200

Fig.l. Sections of the discussed wel1s ( § - shale,
sandstones, ~~~~, - hydraulic discontinuities).
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מלבודות מי תהום ואי רציפויות הידראוליות במערבת ארטזית רדודה:
צחבה ,ישראל
פדירמן,

.,ו 1גלעד., ,ד2

זמור,

ע1.

 •1המלחקה למדעי הסביבה וחרק אהנרגיה ,מכון וייצןמ למדע ,רחובות 16100
 •2השרות הדיהרולוגי ,נציבות המים ,ת.ד•  ,6381יתלשים 91063
המדולימ ההידרולוניימ מניחימ בדרן כלל קיומ זרימת מימ דרן מערכות ארטזיות כלואות .כן
מונדרימ אקויקלדוימ כמחסומימ הידראוליימ אשר זרימה איטית )דליפה( נחשבת כאפשרות
שיכחה לנביהמ .מוצע לבחון מדול חלופי ,בעיקר לנבי אנני שקיעה קונטיננטליימ ,הממולאימ

בדעשות ואצבועימ של סלעימ מוליכימ וסלעימ בלתי מוליכימ ,אשר בהמ):א( מערכות
ארטזיות מכילות לעתימ מי תהומ לכדוימ ,כלומר מימ סטטיימ ,ו( -ב) יש מערכות מי תהומ
המופרדות ע"י אי רציפויות הידראוליות ,כלומר מחסומימ הידראוליימ יעילימ ביותר
המפרידימ באופן מלא בין מערכות מי תהומ שכנות.
הממוקמ בשדה

דכונמה מוצע להתבונן בקבוצת נתונימ בסיסיימ בקן בארות תצפית /ת) (15
חצבה ,בערבה הצפונית )איור  (. 1הנתונימ הבאימ נמדדו עמ תומ הקדיחה בדצמבר : 1971
אקויפר

כלור ,מנ/ל

עומק חדור ,מן

לחץ ,מי

A

63

51 -

270

6.8

B

90 - 108

895

6.8

C

131 - 192

680

38.0

הבארות נקדחו לסלעי המילוי של תצורת חצבה ,והליתולוניה מסומנת באיור  1במונחימ של
סלע מולין )אבן-חול( וסלע בלתי מולין )פצלימ( .ניתן להניע למסקנות הבאות:
 .1דמובר בשלושה אקויפרימ ארטזיימ נפדרימ.

 .2שלושת האקויפרימ מופרדימ ע"י מחסומימ הידראוליימ יעילימ )אקויקלדוימ( אשר להלן
נביא הוכחות לכן שהמ יוצרימ אי רציפויות הידראוליות המונעות זרימת מימ )לדיפה(
בכוון האנכי A .ו B-נדבלימ בתכולות הכלור ואילו  Bו C -בנדלימ משמעותית בלחציהמ,
בנוסף להדבל בריכחי הכלור.

 .3אקויפר פריאטי משמעותי לא נצפה בקידוחימ אלו ובקידוחימ שכנימ ,ןמכאן ניתן להסיק
שהמילוי החוזר המקומי הינו זניח .התבליט באזור שטוח יחסית ושכבות סלעי המילוי של
הבקע מן הסונ שננלה בקידוחי ת 15 /אופקיות יחסית אף הן .מכאן שלאקויפרימ  Aו BוC
אין כיומ מילוי חחר והמימ המצויימ בהמ הינמ לכדוימ ומקורמ במילוי קדומ.

המסקנות הללו מוליכות לשיחזור לפיו אקויפרימ  Aו BוC

היוו כל אחד בתורו אקויפר פריאטי

אשר כתוצאה משקיעת הבקע (א) כוסה ע"י חרסיות אשר אטמו אותו ממעל ומנעו המשך
המילוי החוזר ,ו( -ב) נקבר אל מתחת לבסיס הניקוז המקורי ו/או נאטמ ע"י חרסית( כך
שנמנע המשך ניקוזו )בנושא זה מבתקש המשך של
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פירולקסטים ניאוגנים ,מכילי פפריטיפ בבקעת צלמוו ,גליל מרכזי

פלץ ,ס.,

בפרי ,א.

המבןן הגיאלוןגי ,רחןב למבי ישלאר  ,30ירןלשים ג9550
וולקניקלסטים שנילם מאוחר לבזלת הכסןי נתנלו לאחרונה בבקעת צלמון בנליל המרכזי.
קומפלקס וולקני זה מונח על קוננלומרטים של תצורת הורדוס והוא מכוסה בקוננלןמרט
צעיר.

הרצף שעוביו כ 5-י מ' כולל לפילי טוף וטפרה ,אבני חול ומיקרוקוננלומרטים "טופים" וכן נם
פפריטים .הליתוקלסטים מן המקור המנמטי בנויים בזלת זכוכיתית בעדו שהליתוקלסטים
מסביבת מרכז ההתפרצות בנויים סלעים קרבונטיים.

הסלעים הוולקניקלסטיים מציינים פעילות פריאטומנמטית מחזורית הקשורה בהתפרצויות
תת מימיות ועל פני השטח .הפפריטים נוצרו ע"י ערוב של חומר בזלתי ודסימנטים רטובים
של תצורת הורדןס .הטופים המאופינים ע"י פציאס של קרבת מקור ההתפרצןת נוצרן עי"
שקיעה בו-זמנית של חומר הדירוקלסטי באנם יחד עם בןץ קרבונטי.
ברקציןת התפרצןת שעברן פןמרוליזציה דברגה נבוהה נמצאן בקרבת קומפלקס זה כאשר אף
הן מרמזןת על קרבת מקןר ההתפרצןת.
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קירטריונים להבחנה ביו יחדיות יקרור ) (cooling unitsבאיגנימבריטים
של קדלרת רמת יותם

לפץ ,ס.,ג ,ליאמZ.
ג .כמהןו גהילואןגי ,רוחב למבי ישלארOנ ,יורלשים ג9550

.z

המקלחה לגיאלוןגיה ןמניתןגיה ,אןגיבסריטת ןב-גןריןו נבבג ,באר-שבע 84105

קלדרת-רמת יותם בנייה מאגינימבריטים חמוצים ,מניל פירקמבריום
ממוקמת במישור יותם ,ב 2-ק"מ מערבה לאילת .השטח החשוף של
ולוקני בעובי בולל של ב 250-מי ,המהווה את תצורת קלדרת רמת
לשלשה פרטים :מהקדום לצעיר ,פרט טוף שלמה ,פטר טוף מחצבות

מאוחר ) .(, 548ש.מ והיא
פניס הקלדרה בנוי מחתך
יותם .התצורה מתחלקת
ופרט טוף יותם.

העבדוה הנובחית מיתיחסת רק לפרט טוף יותם המהווה את רוב רובו של החתר )ב 200-מי(.
החתך אינו רציף ,אלא צירוף של  4חתבים שנעשו ב  4-בגעות שונות בתור הקלדרה.
הקורלציה בין חתכים אלה היא בעיתית עקב תנועות שונות של הלבוקים בזמן התמוטטות
הקלדרה.
מאידך הקולרציה בין החתיכם השונים חיונית להבנת התפתחות הקלדרה מבחינה פטרלווגית
והמבנה שלה .על ידי הגדרת יחידות הקירור בחתבים השונים ואיפיונם ,ניןת להשוות ביניהם.
הדגרת יחידות הקירור נעשתה בעזרת הקריטריונים הבאים:

א .מידת

הריתור) (welding

ב .מבני זירמה

.ג מידת הקריסטליזציה
סך הבל הונדרו בחתר של פרט טוף יותם שתי יחידות קירור פשוטות ושתי יחידות קירור

מורבבות .בבל יחידת קירור החלק התחתון מראה ריתור בינוני וקריסטליזציה מועטה ,ובלפי
מעלה זה משתנה בהדרגה לריתור צפוף וקרסטליזציה מרובה .ניתן להבחין גם באיזורי משנה

של  rheomorphismו.granophyric devitrification -
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מגומת ליתלווגיות בתחום האןג המערבי של אוקיפר חבותר יוהדה
2
11
לפיירש., ,ל ולוף,. ,א ונירבגר ,ג.

 •1המבןו למירקח נפס וגיאופקיסיה ,ת.ד•  ,2286לוחון 2גג58
 .2שהחת הדיהלחוגי. ,תד•  ,6381יחלשים 91063
במסנרת המחקר אדוות אקויפר ירקון-תנינים )חבורת יהדוה( נלמד לראשונה מידע ליתולוני
שפוענח באמצעות לונים חשמליים מתור כ OO -ך קידוחי נפט מייצנים באזור המשתרע
מבאר-שבע ערד למרנלות הכרמל.

על סמר נתונים אלה הובחנו מנמות ליתולוניות בסלעים מניל אלביאן )תצורת ינור( ,ניל
קנומן )תצורת נבגה( וניל טורון )תצורת בינה/דליה( המרכיבים את חבורת ,יהדוה .לכ תצורה
אופיינה על ידי מפת איזופ,ן מפות איזוליט )קרבונטים ,חואר-פצלים( ומפת יחס.
עיקרי המנמות מובאים בטבלה הבאה:
תצוית ינוי
ועיב

• תתעברירת ברלטרת באזררי
טדע .בגעתי רקיטרית.

תצוית ננבה

;דרזמה מתל אביב

•

• גדירע בעיקר בתלערת
תנארגנירת וטל אוטדרד
ראפיק·

רדשת מרמית מערבת

דרזמה מתל אביב

• גיחע לאררד מיוטרר

באר וטבע-יינךר

תחרף לע ידי חבררת

אבר עיקב

תקסית.

• גידרע לאררד מיוטרר
תחרף לע ידי חבררת
תטקית.

•

תצוית בינה/דליה

• תתעברת ברלטת דררם-
מערבית לקר נירים-
ירלי.

תתקזקןת במזרח.

צפזנה מתל אביב
ווו תתעברת ברלטת
בזארר קטרית.

איזולטי
קיבונטים

·וטדרת מרמית עבת :חצרים-

ווו רצרעת מערבת:

חלרצת -יינרן -פתח

רררחת-פתח תקרת.

דרזמת מתל אביב

•

תקרת.

ווו עריב רב באזרר

תתעברת תדרגתית
מזרחת.

•

תתקזקרת מוטמעןתית

זאברר ניירםז-רלי

קיטרית.

)וטינרי פאציאט(.

אירזלטי
חוואי

• תתעברת מערבת לאררד
מיוטרר תחרף.

ופצלים

דרזמה מתל אביב

•

תתדקקרת תדרגתית
מערבת.

צפונה מתל אביב
ווו תתעברת באזרר געוט.

אירזל tט
חולות

•

ווו תתעברת מדררם-מזרח

לקר ירלי-צקלג.
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תתעברת ברצרעת
ניר זע-באררחרגת.

•

חדר בצררעת יבתרים-
גדרת.
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אנליזה של ·נתונים מאקרוסייסמיים מרעידות אדמה שהורגשו בישראל
פדלמן., ,ל שפיאר ,א.
המכון למחקיר נפט וגיאופסייקה,

ת.ד•  ,2286חלוון 58122

נתרנים מאקרוסייסמיים של רעידות אדמה שהורגשו בישראל מאז תחילת המאה ,אשר גם
נמדדו במערכות סייסמוגרפיו,ת שימשו לבחינת קשרים ניסיוניים בין עוצמה סייסמית ,מרחק
אפיצנטרלי והמגניטדרה של רעידת האדמה .המשואות העיקריות הן:

)(1

() = 0.7

0.2 + 1.6ML -2.5 log r - O.003r

=

)(~= R2 + 152
)(2

() = 0.3

2.5 + 0.510

=

ML

)(3
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'ת(R

הוא המגניטודה ,ז העוצמה הסייסמית על פי סולם

R ,MSK

המרחק האפיצנטרי,

10

נעשה נסיון לזהות מקומות בישראל בהם ישנה תגובה חריגה רדיוס השטח שבו הורגשה

רעידת האדמה בעוצמה זזז או יותר.

)(

מציין את סטית התקן של המשואה.

בעזרת רעידות אדמה רחוקות ,שהורגשו בישראל ,ובהתחשב במשואת הניחות (ו) עבור

רעידות דאמה קרובות )  (R < 300נעשה נסיון לזהות מקומות בישראל בהם ישנה תגובה חריגה
לתנודות סייסמיות .לא הצלחנו לזהות התאמה ברורה בין תגובה חריגה לבין התשתית
הגיאולוגית.
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יחוזי של תהליכים גיאודינמיים בהקשר לשינויים בריכזוי גז רדון ,לפני
רעידת האדמה במצרים ב-

1%•10.199%

פינלקטשייו.,מ ,אנןמ ,א.

המכןו לחרק איכות סהביבה ,המשרד לאיכות סהביבה ,אוניבריסטת לת באיב ,לת באיב .
69918
מדדיה ואנליזה של הערכים הממוצעים של ריכוזי נז הרזון הנפלט מהאדמה )באמצעות מערכת

 (WLM-200והלחץ הבארומטרי ,בוצעה במערה )  5ק"מ צפונית לתל-אביב( שעומקה ', 9מ
נובהה מ' ואורכה  6מ.ו המערה נאטמה על מנת לשמר ככל הניתן ערכי לחות וטמפרטורה
קבועים במשך היום והלילה.

בתקופת המדידות )  2.5חודשים לערך( ניתן להיווכח שממדידה במשך ימים מספר ,התקבלו
ערכים מכסימליים או מינימליים של ריכוזי רדון העלולים לתת תמונה שנוייה לנבי הריכח
האמיתי .קיימת תלות בפרמטרים ניאופיזיקליים )לחץ אטמוספרי ,טמפרטורה וכו'( אשר יכולה
להשפיע על התנהנות ריכחי הרדון באזור הניאולוני המסויים.
הוכח שסופה מננטית ותהליכים ניאדרינמיים חרינים ניתנים לחיזוי מתוך התנהנות "רנעית"
של ריכחי

הרזון.

שרטוט  1מצינ אפשרות החיזוי בטווח של  5ימים לפני רעידת הדאמה
ליישם שיטת חיזוי קיצרת טווח לפעילות סייסמית באזור.

) (. M = 5.8

ניתן איפוא

Bq!m3
300
200

~

-
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12

11

-
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9

-

100
8
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6

5

4

0
3.10.92

שרטוט  . 1ירכוזי דרון ולחץ בארומטרי בתחנת ת"א המצינים ערכי רדון נבוהים לפני רעידת
הדאמה  5.8בסקלת ריכטר במצרים בתאריך .12.10.92
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ססטריפיקציה של דיהרורקבונים בחתך של ים  1וים z
.ו5i
....יגנ,. ,פ 4דונסןו.. ,
2
2
ג
u......ר,. ,י 3ג.n
פנייןייסש,. ,ש נוייאססש,. ,ן םל'ויקס»ס,. ,א iIז

ג .םהקלחה לגאילווגיה וניilלרוגיה ,אתיבסרסית ןב-גירוןו בגנב,באר-שבע 84105

 •2הלNנתק למיפה רואגנית ,אהתייסרבטה עהתירב יבורלשםי ,יורלשים 904ג9
 .3יארשקtכי בע" ,Dלת איבב )ותכבת נויחכ:ת ו"נטרלש נוריח ,גאה,לוהנד(
 •4םהבוו הפדלרי לדםעי בדרו אהץר אווצרות ,טבע ,נחיבר ,וגםניה
 •5םהםו ליזסםנולסגיה יגיאלווגיה לש נפט ,פקיר ,דנקה
קדיוחי ים ך וים  2שנקדחו במזרח הים התיכון נתקלו בדסרה של  GAS SHOWSבחתך של
הקרטיקון והיורה הלעיון ובנפט בחתך של היורה היתכון מתחת להם.

דוגמאות הגז שדבנקו שונות נהרבב ההידרוקרנונים )משתנה עם העומק מגז ינש לגז רטוב
עם קונדנסט( ,בהרבב האיזוטופי של הפחמן והמימן ובמרביבים הלא הידרוקרבוניים .יחד עם
זה ,הנתונים שנאספו מצביעים על בך שלמרות ההדנלים שצוינו ,דוגמאות הגז שבכדקו,

לרבות הגז היבש ,הן בבל הנראה בעיקרן תוצר תרמלי וקשורות בנפט .בנוסף ,הרבב
היאזטוופים היציבים של הפחמן והמימן מציביעם על מיהלו של במויות משתנות של גז יבוגני,
בעיקר מתן .הירבוז של ה GAS SHOWS -באותו החתך והעודנה שלמרות ההלדנים בהרבב
לבם קשורים בנפט מציבעים על אפשרות של מקור משותף ,יתןב הנפט שמתחתם .בהקשר זה,
ההבלדים בהרבב ההידרוקרבו'נים והשינוי הסיסטמטי עם העומק מיוחסים בעיקר להפדרה
מולקולרית ותהליכים גיאוברומטוגרפיים עם הזמן והמרחק תוך בדי נדידת הגז מהמקור.
לעומת זאת ,אפשר שההבדלים ברמת המטורציה התרמלית הבאים לידי ביטוי בהרכב
האיזוטופים הייציבם מינצעים על הלדנים ממן שחרור הגז והתחלת הידנדה שלו.

הדנלים בריבח וב ~13c: -של ה C02 -ב GAS SHOWS -השונים מצביעים על מקורות
שונים שלו .לפיבה נוכחות ה C02 -בחלק מה GAS SHOWS -היא בנראה תופעה מקומית
שאיננה קשורה לנפט ממנו נגזר הגז ההידרוקרבוני ו/או לגז היבוגני.

הנפט שהתגלה בשבבות של היורה התיבון הוא קל ומיכל פרקציה גדלוה יחסית של מולקלוות
בעלות משקל אטומי נמוך .ההרבב הבימי וההרבב האיזוטופי של הפחמן והמימן מצביעים,
באופן לבלי ,על דרגת מטורציה תרמית גבוהה יחסית .חלקם של המדדים מצביע על מטורציה
נגוהה בתוך תחום "חלון הנפט" )בסביבות  (0.9%Ro equivalenceבעדר שאחרים מצביעים
על סופר-מטורציה .הטמפרטורה הנובחית של הרזרבואר היא ב .180°C -הרבכ הנפט
בתרבואר לא מייצג מצב של "שווי משק"ל עם טמפרטורה בה גבוהה ולפיכך מצביע בבל הנראה
על מצב דינמי ואורך חיים קצר של המאגר .במובן ,הרבב הנפט שנמצא מצביע על אפשרות
שהוא מייצג פרקציה שנדדה או "צפה" מעל המאגר העלקרי בעוד שהמאגר העלקרל עצמו כרנאה

דעיין לא נחדר.
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קביעת גלי לש תצבירי גיר בקרקע על דיי תהןדה מגנטית אלקטרןנית )(ESR
פורת,

.,נ1

אמית,

.,רZ

~
,מןרב,·.,

ע1.

 •1המבןו הגאילווגי ,רחוב למבי ישרלא  ,30י-ורשלים 95501

.z

המבןו לדמעי בדור אהץר ,אהונירבסיטה העברית בירולשים ,ריושלים 91904

תצבייר גיר נוצרים בקרקעות באקלים שחון למחצה .מי הגשם ממיסים את הקלציט בקרבת פני
השטח ומשקיעים אותו מחדש בעומק החת,ך בגבול עומק ההרטבה ,היכן שנוצרים התצבירים.
כיום נוצרים תצבירי גיר באיזורים המקבלים  200-300מ"מ גשם בשנה ,ונוכחות תצבירים
בפליאוסלו )קרקע עתיקה( מעידה על האקלים בעת השקעתם .תיארוי תצבירים אלו יקבע את
גיל האירוע האקלימי ,וכן גיל מינימלי להשקעת חומר האב של הקרקע .עד כה נתקלו הנסיונות
לתיארוך תצבירים ב  C14-ובסדרות אורניום בקשיים רבים ,הנובעים מנוכחות מרכיבים
דסירטיים ,תרומת חומר אורגני וחילופי חומר ומים עם הסביבה.

משי ההיצורות של תצבירי גיר מפותחים )שלב זזז( הינו ממוש,ן והוא נע בין  8,000ל15,OOO-
שנה .יתר על כן ,יתכנו מספר אירועים של גידול ,כתוצאה מתנדוות באספקת מים לקרקע.
לכן ,בידכ שלגילים מוחלסים תהיה משמעות גיאולוגית יש לדבוק מהם שליב גידול התציברים
בשיסות נוספות.

שיסת התיארוי

בESR -

מודדת נזקים המצסברים בחומר מאז היווצרותו ,כתוצאה מקרינה

דריואקסיבית טבעית .ידיעת השטף השנתי של הקרינה הנפלסת מהדוגמה ומסביבתה תאפשר
לחשב את גיל הדוגמה .חומרים קרבונטיים שונים ,כגון אלמוגים ,טרוורסינים ומשקעי
מערות ,תוארכו דע כה בהצלחה ב ,ESR-אולם ישום השיסה לתצבירי ניר לא נחקר דיו.
בעבדוה זו בנדקו תצבירי ניר מחתך לס חלוי באיזור שיבטה .הדוגמאות נדגמו לאורי חתך
בתעלה ומעומקים שונים .המבנה הפנימי של הדונמאות נבדק בשקפים ובמיקרוסקופ

אלקטרוני סורק )  (, SEMונילם נקבע על ידי •ESR
התצבירים הופרדו מהקרקע על ידי שטיפה .שקפים ודוגמאות ל SEM -נעשו מתצבירים
שלמים .התצביירם נטחנו ורוב החומר הדטריסי סולק ידנית תחת בינוררנלר ובהפרדה מננטית.

11

מנות מלכדוגמה הוקרנו בכמויות משתנות של קרינת ז ממקור fOCoכ וסיננל ה ESR-נמדד

בספקסרומטר מסוג

.Varian E-12

מנת הקרינה המצסברת חושהב שביסת "תוספת קרינה"

ושסף הקרינה הסביבתי חשוב מירכת היסודות

הדריואקסיביים  Th,Uו ,I< -כפי שנמדדו ב•NAA -

בשקפים ניתן לראות שהתצבירים בנויים ממסה אחידה של קלציס מיקרוקריססליני המלדכ
גרגרי קוורץ ופלדספר דסריסיים .שביר סלעים וחלזונות יבשתיים הם נדירים ,ונראה שרוב

הקליצס התבגש מחדש בעת שנוצר התצביר .אין סבעות נידול או עדויות אחרות 'לצמיחה

.

בשליבם .ב SEM -ניתן לראות שהתצבירים מורבכים מגבישים רומבוהדירם אחיידם של קלציס
לד  ,Mgשנלזרם נע בין  5ל 10-מיקרון .נם כאן לא נמצאו עדויות לשלבים שונים של גיבוש
והמסה .מתצפיות אלו ניתן להסיק שהתצבירים נלדו בשלב אחד לבבד ולא הושפעו לאחר

מp

משינויים בסביבתם הקרוב.

הגילים שמתקלבים הינם בתחום צר למדי ,בהתחשב בשגיאה האנליסית ובחוסר ההומונניות
בדוגמה המקורית .חישובים ראשוניים נותנים גילים בטווח של  60-70,000שנה .הגילים
המדיייקים ומשמעותם הפליאואקלימית יוצנו בהרצאה.
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רהבבם של צבעי פסרקו מארמוו הורדוס ביירחו
פ,תרו נ ,.ליאני ,ש.

תמבןו הגיאלווגי ,וחרב למבי ישרלא  ,30יתשלים ג9550
דאהם הוסתמש בחומרים סבעיים לצביעה מאז שחר הציביליזציה .דעויות לוסימווס באוכרה
בישראל נמצאו באתרים שראשיתם בפליאולית העליין )  20.000-40.000שנה לפני זמננו(.
שימווס נרחב ירתר בארכרה נמצא בשכבה הנסיפית במערת אל-ראד וסבכרמל )ויינוססיין-עברןר
ואילני (. 1991 .השימווס במינרלי בצע מן הסבע התפתח עם הזמן .ופיגמנסים מסביבתו הקרובה
והרחוקה של הדאם נוצלו לצריב איפרר רלצביעה של חפצי עץ ,לבי חרס ,אבן וסיח.
מצברר של קערירת חרס המכילות אבקות פיגמנסים נמצאר בארמרן מתקופת הררדוס ביריחר

)המאה הראשונה לפנה"ס( ,בקרבה לקיררת המכרסים בפרסקאות .ממצא זה 'הרא מיוחד במינו
יבוסראל ,ואף ברחבי האימפריה הרומית ממצאיס כאלו הינם נדיירם.
עשרה צבעים וסונים נדגמו מהקערירת
א .נצר רס .ררזנברג מהאוניברסיסה
באמצעות  XRDוההרכב הכימי על ידי
שוסימוסו להפקת הפיגמנסים רנתקבל

רשמרנה דרגמארת נלקחו מציררי הקיר )באדיבותם וסל
העברית( .ההרכב המינרלוגי וסל הפיגמנסים נקבע
 .SEM-EDSבעזרת אנליזרת לאו אופיינו חומרי הגלם
מידע על מקור חומרי הגלם רסכנולוגית הייצור של

הפיגמנסים.

קירסון

הרכב הצבעים בקעריות הוא דכלהלן :שחור  -אפר מצמחים מפוחמים; לבן -
דולומיסי; וררד  -קאוליניס מחרמם; אדום  -סינבר; דאוק כהה  -המסיס; כתום -
צהוב-חלדר  -גאתיס; יררק  -סלדרניס; תכלת  -קרפררריבאיס סינתיט )"כחול מציר"(; סגול
 תערובת של תכלת וורדר .ביצורי הקיר זרהר ררב הצבעים ,למעס מינירם .יתכן והדגימה לאמיניום;

היתה מספק,ת אי אפשר גם יב לא כל הפיגמנסים היו עמידים לאורי זמן לע יבג היטח.
לב אבקות הצבע מהקערירת סחונות דק

)(. 1-5J1m

הדרגמארת זוהמו במעס לע ידי הדאמה בה

היו הקעריות קבירי,ת יכן קיים זיהוס מסייים הניבע מערביב בין החימרים .מלדב זיהומיס אלו
מרבית החרמרים הם סהררים ולריב הם מירכבים ממינרל בדדר .מאיד,ן הצבעים שבפרסקאות

הם תעריבת של מספר חימריס ,לריב מהילים עס גיר .היית שסינבר ,מינייס יסלדיכיס אינם
מצריים כחימרי גלם בישראל או בקירבתה ,יש להניח שהם ייבאו ממקימית שוניס ברחבי
האימפריה הררמית .בין אם הצבעים היר מירבאים או שמקורם ביוסראל ,האומן היה מירמן
בהכנתם רבהתאמתם לשימרש בפרסקאית.
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גבולות הסומך במדד לקביעת תבונות הקירטוו

פלוישקו., ,ב 1פלכסר,

•1
•Z

עZ.

חבתר שרותי נפט בע"מ ,חרוב תבואות אהץר ,לת באיב

הוחג לגיאופיסקיה לומדעים פלנרטיים ,אוניברסיטת

לת אביב ,לת אביב 69918

מדידת גבולות הסומך )גבול הנזילות וגבול הפלסטיות( הינה בדיקה מקובלת בקרקעות
יבסלעים רכים שאחד מהם היא הקירטין .באמצעית גבילית הסימך ניתן לזהית את טיפוס
הסלע הנמדד ילהעריך את תכינית הסלע הבאית:
א.רמת הפלסטיית.
ב .מדית התפיחה החיפשית.

ג .תכילת החרסיית.
ד .מידת החיזק.

ביצעי מאית מדידית של גבילית הסימך יפרמטרים גיאימכניים אחרים על דיגמאית קירטין
מגיל איאיקן ממרבית האזירים בהם חשיפים סלעים אלי.
אנליזה למדידות אלי מצביעה על התיפעית הבאית:

א.אין קשר יבן מידת החוזק )חוזק ללחיצה חד-צירי( לבין בגולית הסימך.
ב .אין קשר בין תכולת הקרבונט )בעקיפין תכולת החרסיות( לבין גבולות הסומך.

ג .אין קשר בין תפיחה חיפשית .המחישבת על בסיס גבילית הסומך ובין תפיחה חופשית
מדידה.

מדידת גבילית הסומך בסלע קירטיני מחייבת פעילה מקדימה של כתישה יניפיי .כתישת
הקירטון לגודל מרביבים הקטן מ  20-מיקרון .משנה בסיסית את התבונות הטבעיות שהוקנו
לסלע ולמעשה נמדדות תבונות של חומר גרגרי בלתי מלוב.ד היות ובך הגורמים המשפיעים על
ערבי גבולות הסומך הם החיבוך בין גרגרי חומר הקירטון וצפיפותם.
נדבק הקשר בין צפיפות הקירטון לגבולות הסומך ונמצא כי כבל שהצפיפות גדלה .קטנים ערבי
גבולות הסומך .משמעות תיצאית אלי שגבילית הסימך מושפעים למעשה מצפיפות הקירטון
ולא מתכולת החרסיות או גורמים אחרים המצויים בקירטון הטעבי.

היות וכך מדד גבולות הסימך איננו מצביע על תבינות הקירטון ולכן איננו מתאים לשמש
באחד הפרמטרים הגיא ומבניים המגדירים את הקירטון.
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ישנויים במאגר גרופת באפיק מסלע בעל שפוע גדול ,נחל משושים

עליון ,רמת הגולן
עבנר,

,.מ 1גרדוק,. ,ת 2שיק ,א2.

 •1חהוג לגיאוגרפיה ,אוניבסריטת יחפה ,יחפה 31905
 •2הקלחםה לגיאוגרפיה פיסית ,אהוניבריסטה עהרבית ביורלשים ,ריולשים 91904
בנחלים הרריים הנרופת מהווה אחוז ניכר מסר הכל ספיקת הטעונת של נהר .תנועת הנרופת
באפיק מתרחשת בדסרה של תנועות והפסקות של המרכיבים .החלקיקים בעת תנוחה מהווים
את חומר הקרקעית-

- BED MATERIAL

או אונר הנרופת-

- BEDLOAD STORAGE

של

האפיק .בדרן בין הספק -המסלע של אנן ההקוות -ליציאתה מן המערכת הנהרית ,הנרופת
השוהה זמנית באפיק מהווה מאנר המשפיע על ספיקת הטעונת של הנהר ,במיוחד בנחלים
הרריים .יש חשיבות רבה למאנר הנרופת במאזן הטעונ,ת כנורם משפיע על עתוי ותנודות של
ה" פלוסים" בתנועתה לאורו תקופה ארוכה.
מחקר זה עוסק בנפח הכולל של מאנר הנרופ,ת מיקומו באפיק ,התכונות הנרנולומטריות של

החלקיקים והשינויים החלים בו תור ההסעה בארועים השטפוניים .יש מעט נתונים על נפחים
כוללים של מאנרי נרופת בנחלים ,יכ יש קושי רב במדידת שדה בתנאים של אפיק טעבי .נחל
משושים עליון ,אפיק הררי בעל דסר נמור מאפשר מיזדת זשה של מאנר נרופת פעיל .נפחי
האונר שנמדדו בשדה בקטעים השוניס היו כ  300-400ק"נ למטר רוחב האפיק ,תוצאה
שנמצאה עקבית במרבית הקטעים .בצורה זו אפשר היה לחשב את השיעור הכללי של האונר
לקטע של כ 8 -ק"מ .לא נמצאו מבנים סיזמנטריים ראשיים עם חומר שאיננו פעיל ב 80%
מאורן האפיק .חישוב נפח האונר הפעיל של כ  3000טון נראה סביר .תנועת הנרופת בנחל
משושים עליון ,באפיק עם שיפוע כללי העולה על  3%וחתור בסלע בזלתי ,מתרחשת
באירעויים שטפונייס בעלי שכיחות נמוכה .בשנות הבצורת בין השניס  ,1988-1991עם שיאיס
שטפוניים נמוכים ,ספיקת הנרופת היתה נמוכה והשפעתה על מורפולוניית האפיק מועטה.
בארעו השטפוני של  ,1992בעל תקופת חזרה לש  1:6שנים ספיקת הנרופת הנסה היתה כ 1000

ק"נ או  0.3אלפיות מכלל האונר באפיק .מרבית מרכיבי האונר פעילים בנאויות וקיים תהליר
של הצטברות בשנים הרנילות .בארועים בעלי הסתברות נמוכה חלה הסעה של  1 %זע 4%
מכלל האונר ובתקופה של  100שנה מתקבלת ספיקת נרופת נסה מצטברת של כ  10%מן
האונר. ,מכאן שזמן השהות הממצוע הוא של כ  1000שנים.

זמינות החומר באונר הפעיל הוא נדול מספיקות הנרופת המקסימליות ,ולןכ המערכת הנחלית
איננה מונבלת על ייד כמויות הנרופת באפיק ותהליכי הסעה הידראלויים הם המכתיבים את
ספיקת הנרופת בנחל משושים עליון.
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האמפיינים הטקטןניים של מנננןני רעדיןת אדמה בתת להןח סיני
ג
ג
ג
'",.vופן., ,ע וחפססשר, ,א .גרפולקנ., ,צ חן ,ח.

ג

ג .תבןו לדמעי בודר אהץר ,אהתייסרבסה עהרבית ביורלשים ,ריולשים 904ג9
 .2תבןו לרקחמי נפס וגאיופסיייה. ,תד•  ,2286לוחןו גנגי5
המאפיינים הטקטוניים אשר באים לבטוי בפתרונות מכניים של ריעדות אדמה בתת הלוח
סיני ,מבתססים על כ 60-ארועים ממגניטידה  M'L ~ 4ימעלה שארעו שם בחמישים השנים
האחרונות .הפתרונות נעשו על סמי קריאות כוון הפאזה הראשונה של גלי  Pכפי שפורסמו
ננוליטנים של  ,ISC, ISSוכן מרישומי הרשת הישראלית •ISSN
כוון סטרייק המישורים בפתרונות המכניים מקביל בקרוב לכוון גבולות תת הלוח .התפלגות
כווני הלחיצה והמתיחה המירביים בפתרונות המכניים הינה בימודלית כאשר צייר הלחיצה
והמתיחה העיקריים ניצבים זה לזה .המדר האחד ,לחיצה בכוונים צפון מערב  -דרום מזרח
ומיתחה בניצ,ב משקף את רוב הארועים בטרנספורם ים המלח וסביבתו ואת מפרץ סואץ .כייי
זה נמצא בהתאמה עם כוון המאמץ האופקי המירבי שהציע

(1981) Garfunkel

כפי שנגזר

ממיבנים גדלוים .מדר הלחיצה השני ניצב לראשון והיא משקף בעיקר את הקשת הקפירסאי.ת
התפלגות כווני התנועה על מישורי הפתרון המכני )  (rakeמראה את סגנונות השבירה
העיקירים :גזירה שמאלית ושבירה נורמלית לע הטרנספורם ,שבירה הפוכה בקשת הקפירסאית
ןשבירה נורמלית בסןאץ.

תוצאות אלו התקלבו למרית הרעש הרב שמלווה איתן עקב הצור,ך לפעמים ,ללבלו את שני
מישויר השבר מלב פרתיי מנבי עשנה שאחד מהם הוא למשעה מדומה.
סגנון המעוות בקרבת נגלו לוח נקעב על פי היחס שבין כיון המעגל הקןט המתאר את התנועה
היחסית בין הלוחות באותו המקום לבין סטרייק השבר שם .במקרה של נגיל טרנספורם יוגדר
היחס כ'פשןטי באם על שבר המקיבל למעגל הקטן תחלו תניעת גזירה נקיה .סטיה בכוון
ססרייק השבר מכוון המעגל הקטן תגרום להוספה של רכיבי לחיצה או מתיחה .עבור מצב
שונה מהמתואר כאן יהיה היחס יבן השבר לטרנספורם ימורנבי .ניתוח הארועים בתחום שבין
ים המלח לבללרות מראה שחלקם יפשוטי ילכן ניתן לומר שהם מבסאים ישירות את
הסרנספורם .מאיד,ך מרבית הארועים הנמצאים מקו הכרמל-פריעה וצפונה ימורנביםי,

ומעדיים לכן על קשר ססרוקסורלי מסובי יותר עם הטרנספורם.
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דייק להב השחיר

סנרביקס,. ,ע ,לייא מ•.
מהקלחה לגיאלווגיה ונימלרוגיה ,אוניבסריטת ןב-גרויןו בבגנ ,באר-שבע 84101
דייק הלב השחיר היא אחד מתיך מספר דייקים השיבנים בנחל ארדין ,מכתש רמין .דייק זה
שינה מהאחרים בכך שהיא מראה איזיר )  (zoningבילט ; במרמי היני שחיר יחציי ע"י סדקים

ישוצירם לבוקים באורך ממוצע של  20-40ס"מ יעיבי ממיעצ של  15-20ס"מ ,יבשיליי הסלע
בהיר .הידיק בנרי משלרשה סגמנטים שיחד משתרעים לגובה מצרק של ב 15-מטר .שלרשת
הסגמנטים מוטים בכווו מערב ,בך· שלבל סגמנט יש שרליים תחתרנים רעלירנים .הקטע

העלירו כמעט אנבי ,האמצעי רהתחתרו מריסם ב-ס .40עקררנית קיימרת שתי דרבים אפשרירת
להסברת האיזרר יזביק :א( הדייק מורבב משני סלעים שרנים
אלטרציה ברמרת שרנרת במרמ רבשוליים.

)(compositedike

ב( הדייקעבר

בסגמנט התחתוו ,שררחבר  1.5מטר נעשה חתך מלא לררחב הידיק .הרבנר  70שקפים במעט
בריצפו,ת כאשר המרחק המקסימלי המפריד ביו השקפים הרא ך ס"מ .על לכ השקפים נעשתה
יזבקה פטררגרפי,ת רספירה מדרלית נערכה על  48שקפים .איליביו ,שהרא המינרל הרגיש בירתר
לבילה מתרך המינרלים שבסלע ,שימש לקביעת דרגרת האלטרציה השונות הו איכרתית רהו
כמרתית .פיררקסו היווה מינרל משני לצררך קביעת האלטרציה ראילו בפלגירקלס ,שעבר
אלטרציה מרעטה ,אי אפשר היה להזער .בהתאם לממצאי הבידקה הפטררגרפית נבחרר שלרש
דרגמארת המייצגרת את זאררי החתך השרנים לצררך אנליזה כימית רכו דרגמארת לזביקת קרני-
 xלש מירנלי הלביה.

היזבקה הפטררגרפית הראתה שהדייק מררבב מסלע אחדי ,אלוייבו לזב,ת המראה הקטנת גלזר
גרגר לקראת השרליים ,ושעבר אלטרציה ברמרת שרנרת .ניתרח תוצארת הספיררת
המילזרר,תמראה איסמטריה בבליה של הדייק .האלטרציה בצידר התחתרו לש הידיק היא חזקה

ורוחב האזור הבליו הוא כ 43-ס"מ ,יצדר העליון של הדייק בלוי עבוצמה נמרכה ירתר רררחב
האזרר הבליו הרא כ 23-ס"מ ראילר מרכז הדייק בליו במידה מרעטה .הבלוקים שנרצרר עי"
הריסוק במרמ הידיק הם לעבי שלויים דקים לביוים שואר הסלע בבליק טיר.
תבנית דרמה של אלטרציה בחלק החיצרני של הדייק לערמת סלע טרי במרכז ,מתקבלת
 Al,ומים יוירדה בתכרלת Mg, Si
מתרצארת האנליזרת היכמיו,ת המרארת עליה בתכרלת
ו Fe -זאנור הלאטרציה החזקה בהשוואה לזאור המרמי הטרי לש הידיק.

ca

מכל אלה עלוה שהדייק עבר לאטריצה "עי תמיסות הידרותרמליות ,שחדרר לאררך שלוי הדייק
לוכן חלולר בו שינויים בעיקר בשלויים אך גם במרמו .את ההזבל בעוצמת האלטרציה ובררחב
האזרר הלברי יבו השרליים העליונים רהתחתונים ניתו להסביר עי" כך שלתמיסרת שעלר דרך
השוףים העלירנים היתה אפשרות לעלרת לכרןו סלע הסביבה לוכו פלעו בתרך הדייק בעוצמה
פחותה רבאזור צר יחסית .לעומת זאת התמיסרת שחדרר דרך השלויים התחתרנים עלר לכווו
מרכז הידיק וכך יצרר אלטרציה חזקה יררת ילאררך רצרעה רחבה ירתר.
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תפקיד פעיל אפשרי לבקטריות בגנזת פוספוריטים
נןת., ,י 1ברמנר., ,מ.י 2לבנלט., ,א.ר 3מונטור ,פ4.
 •1המכןו הנילואוני ,רוחב למכי ישלאר  ,30ירולשיס 95501
 •2היחדיה לגיאלווגיה ימית ,המכון הניאלווני הדרוס אפרקיאיUCT ,
.נ המהקלח לדנההס זאריחתUCT ,
 •4המכון הדרוס אפירקאי לקחר הדנה

עדויות פטרונרפיות ,כולל מחקרים במיקרוסקופ אלקטרוני ,מאשרים את קיומן של
סטרוקטורות בקטריליות ,כולל שטיחים בקטריליים בפוספוריטים .ניסויי מעבדה הראו כי

ניתן ליצור אפטיט בעזרת בקטריות הן ע"י החלפה )של קרבונט( והן בהשקעה ישירה .למרות
האמור לעיל הדעה הרווחת היום היא ,כי עיקר תפקיד הבקטריות בננזת פוספוריטים ,הינו
סביל.

עבודות שנעשו לאחרונה על אוכלוסיות בקטריליות במערכת הBenguela upwelling -
הראו על הופעת שתי אוכלוסיות שונות .האחת הינה אוכלוסיית ה ,upwelling -הנשלטת
ע"י  (. Vibrio, Enterobacteriaceae) fermentative isolatesהאוכלוסיה השניה אשר מופיעה
בתקופות של הדער  upwellingהינה בעלת ביומס יותר נדול מהאוכלוסיה הראשונה אולם
פחות מנוונת .אוכלוסיה זו נשלטת ע"י (. Pseudomonas ,Acinotebacter) oxidative isolates
ממצא זה הינו בעל משמעות מיוחדת כאשר לוקחים בחשבון ינ בשני סוני בקטריות אלה
משתמשים לסלוק זרחן במערכות ביולוניות של טיהור מי שפכים.

התהליך הבי ולוני להסרת זרחן עודף במערכות טיהןר דורש חלופין בין תנאים אנאירוביים
לאירוביים למיקרואורנניזמים .הבקטריות )בעיקר ה (Acinotebacter -אונרות פוספט ,בצורת
פוליפוספט ,בסביבה האירובית ומשחררים אותו בצורת אורתופוספט בסביבה האנאירובית.
נמצאה הוכחה לקייום בקטריית אונרות פוספט בעמידת המים )  50מו עימק מים( מיל

.Swakopmund, Namibia 22° 25' 5, 14° 16' E

זהו האזור אשר בו נוצרות קינקרציות

פוספטיות בהווה .אנו מציעים לכן תהליך בקטרילי טבעי אשר נורם להתרכזות פוספט במים

האינטרסטיסיאליים האנאירוביים ובכך מוליך לשקיעת פוספט.
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הדגמה בשמירה האטימית של איי

רדיג' ,טנסי

~7י ,א2.
1
יתנ,ב רn ,.ז

•1

אהתיברסיטה העברית בירולשים ,חרובות 1600ו

t .2נהעבדה להאוימת אקר רירג' ,טנסי
המערכת ההידרוגיאולוגית העמוקה שמתחת לשמורה האטומית של אוק רידגי מכילה,
במקומו,ת מזהמים רידואקטיביים ,מתכות כבדות ,ניטרטים ותרכובות אורגנירת .לתמלחות

המצויות בעומק זה התייחסו בעבודות קודמות כאל מים סטגננטיים .על בסיס נתונים
קיימים וחדשים הערכנו את אופי הזרימה של התמלחות והאפשרות שידלפו למערכות דרדוות
המכילןת מים מתוקים .הנתונים בהם עשינו שימוש כוללים (ן) פירוס במרחב ובזמן של

לחצים ןעןמדים הידראוליים( 2 ) ,

פרמטרים הידראוליים של התצןרןת המכילות את

התמלחות ( 3 ) ,פירןס טמפרטןרות התמלחת במרחב ( 4 ) ,ההרכב הכימי ןהאיזןטרפי של
התמלחןת .בנןסף השןןינן אנליזןת כימיות של תמלחות באזןרים שכנים בטנסי ,קנטקי,
אןהין ,פנסילבניה ןמערב וןירגייניה עם התמלחות המקומיות דכי להעריך את מקורן .מסקנות
ראשןניןת מצביעןת על כך שהתמלחןת בעןמק עתיקות ,אך אינן סטגננטיןת ומבןדדות
)במונחים של העשרה דוליפה( מן המערכת ההידרוגיאולוגית הרדדוה והפעילה המכילה מים
מתןקים .התמלחת הכלואה נעה במהירןת נגוהה לאורך שברים וסדקים אל השכבות החדירות
השכנו,ת אך נפחי התמלחת המעורבים בתנועה זו קטנים.
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הערבת מבנה תלת-ממדי של מהירויות ואכון מחדש של מוקדי רעידות
אדמה באזור הגליל ע l1י טומוגרפיה סייסמולוגית
זמיחר ,.ד,ג

רבינובץי,

,.נ2

ןג-בךח,

,.צג ירדי,. ,ב 2ליואנח. ,ג3

ג .החוג לגיאופסיקיה לומדעים פלנטירים ,אוניברסיטת לת אביב ,לת אביב 69918
 .2המכןו למחרקי נפט וגיאופיסקיה ,ת.ד•  ,2286וחלןו 58122
.נ והעדה לאנרגיה אוטמית ,ת.ד .ג ,106לת אביב 61010
הטומונרפיה הסייסמולונית מנסה למפות את שדה המהירויות של הנלים הסייסמים השונים
בתוור פעיל.
השיטה משתמשת בזמני ההנעה הנצפים של ארועים סייסמיים מקומיים ,כפי שנקלטו עי"
הסייסמונרפים הפזורים על פני התוור.
השיטה בנויה על מעקב אחר מסלולי הנלים בתווה מן המקור אל הסייסמונרף ,ואמדיה של זמן
ההנעה המחושב בהשוואה לזה הנצפה .הקושי מתבטא דברר כלל בכה שידיעת מסלולי הנלים
ומוקיד האירועים תלויה באותן תכונות שאנחנו מנסים למדדו ,כלומר מהירויות התוור.

הנישה הרווחת לפתרון הבעיה קרויה אינברסיה סימולטנית .בנישה זו מתבצעת דסרה של
ניסויים ,בהם משנים את מוקדי האירועים ואת מודל המהירויות סימולטנית ,במטרה להקטין

את הפער בין זמן ההנעה הנצפה ,לזה המחושב.

 Thurberהציע אלנוריתם לטומונרפיה סייסמלרונית על בסיס אירועים סייסמים מקומיים.
נירסתו של  Thurberמחלקת את התוור הלתת-מימדי לתיבות ומנסה לאמדו את מהירות נלי

ה P -וה S-בכל תיבה ותיבה ,בד בבד עם איכון מוקדי האירועים )  (, Hypocenterעל סמר
מדול המהירויות המשופר.

בשלב הראשון יושמה נירסתו של  Thurberלמיפוי דשה המהיריוות באיזור ים המלח .תוצאות
שלב זה העלו כי השיטה רנישה במדיה רבה למידת הכיסיו עי" סייסמונרפים לש האיזור הפעיל.

בשלב שני יושמה השיטה בנליל ,בו רשת הסייסמונרפים מכסה בצורה טובה יותר את מוקדי
רעידות האדמה .המהירויות בתת-הקרקע כפי שהתקבלו בעבדוה זו יושוו בהמשה למפות
ניאופיזיות שהופקו באמצעים אחרים .כמו כן תוצנ ההשוואה בין מוקדי הארועים ,כפי שהם

נרשמים בקטלונ הסייסמי המיוצר ע"י הממנ"נ ,לבין אלה שחושבי באמצעות האינברסיה
הסימולטנית שלנו.
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שיומש בבינה למאכותית בבלי לזיהיו קמורתו סיסיימים באוזר הגליל

יחרסנ ,ד ג ,.ויוסויג ,כ Z,Jליאדרת ,ג.נ
ג .חתוג גליאופסיקיה לודונניים פלניירטם ,אנויבטיסרת לת יבMב ,לת ביב8 Mו699

.z

אנויבתטיסר ובבום ,גרנמיה

.נ ותנידה לנMגריה אוטמית ,ת.ד• ג06ז ,לת אביבOגoו6
בעידן המדורני מקובל לשלב טכניקות שונות של בינה מלאכותית ) (,AIכחלק ממערכות ניהלו
ובקרה .בעבדוה זו תוצג טכניקה היבריידת המשלבת זהוי בתניות ) (pattem Recognitionעם

לוגיקה עמומה ) (Fuzzy Logicלזהיר מקורות יסיסמיים .יבסדו הגישה ,חיקוי אופן התפיסה
דורו ההיסק של הסייסמלווג המבצע את הפעולה של מיןו מקורות סייסמיים לסוגיהם.
בשלב הראשון של התהליר ,מבצע הסייסמלווג הדמיה של הסיגנלים לתבניות ומפנים אותם
במוחו ,לפי חלוקה למקורות סייסמיים שונים .לב ארוע חדש שמאובחן על ידו עובר הדמיה
ומושווה לאלה האגורים בזכרונו .בשלב השני ,מבצע הסייסמולוג אינטגרציה של מספר
דימויים המתקבלים מכל מקור סייסמי בנפדר ,ליצוג של אותו המקור.
טכניקת זהוי התבניות ) (PRמתייחדת לשלב הראשון של ההפנמה ,שזהו למעשה תהליר

תפיסה הכרית .בשלב זה הסיגנל המתקבל מארוע סייסמי מוטמר בכל תחנה סייסמוגרפית
לסונוגרמה )ידמוי של הסיגנל כתמונה תלת-מימדית במישור הדתר ,הזמן והאנרגיה( ומשוווה
עם הסונגרמות האגורות בבנק הנתונים של המחשב .לכל תחנה סייסמית בנק נתונים של
סונוגרמות המייצגים מקורות סייסמים מוגדרים מראש .בתום תהליר ההשוואה ,כל סיגנל,

בבל תחנה ,עובר מיון ,ומשיריר לאחד מהמקורות הסייסמים ,עם קביעה לאחת מרמות השיור
הבאות:

•No-Detection, Possible, Probable, Definite

בשלב הבא נעשית אינטגרציה בין הזהויים ,כפי שהתקבלו בכל תחנה בנפדר ) (SEלזהוי
משוקלל של מערר או רשת של סייסמוגרפים ) .(NEהאיטגרציה נעשית בעזרת מערכת לבלי
ההיסק )  (,COASSIANבכיד לקבוע את מקור הארוע הסייסמי ברמת ודואות גבוהה יותר.
העקרון העומד מאחורי כללי ההיסק הוא יצירה של מספר  NEמתור רשימות הSE -
האפשריות .לאחר תהליר תצבעה נקבע ה NE -עם הקנס הנמור ביותר ,כבחירה הטובה ביותר

לש זתיר מקור יסיסמי מסירים.
המערכת וחוקיה תותאמו לרשת הסייסמוגרפית הישראלית .בוצע מבחן שכלל  29ארועים

סיסימיים מקומיים מזאור תגליל ,בתקופה  .05/88-07/88קיבעת מדית תתצלחת או השכלןו של
זהוי ארויעם נעשתה בהשוואה לקטלוג הסייסמי )שהוכן ע nי האגף לסייסמולוגית של תממנ nג
בשגרה הרגילה( ובתיתיצעות עם מומחה )במצב של מחלוקת(.

מניתוח תוצאות תזתוי על סמר הרשת הסייסמוגרפית )  ( NEעולה ששעור הכשלון תוא
כ ,5%-שעור ההצלחת  85%ואי מתן פתרון כ .10%-שעור ההצלחה לבגי רעידות דאמת בלבד
הוא  93%ושעור הכשלון הוא  .0%לבגי פיצוצים ,שעור ההצלחה הוא  67%ושעור הכשלון
 .16%תסיבה לפער הגדול בין שתי הקטגוריות השונות של הארועים נעוצה בבר שאיבות
היסגנלים שמקורם במחצבות ירדוה בצורה משמעותית מאלה של רעידות האדמה.

בעתי,ד ניתן יהיה לשלב בינה מלאכותית ככלי אמין ואפקטיבי המסייע בידי הסייסמולו,ג רק
במידה והרשת הסייסמוגרפית הנוכחית ,תוסב למערכת שבה האיכות הכלולת של הסיגנלים
המתקבלים ,תשתפר בצורה מהותית ,בתחום הרזולוציה ,בטווח הדינמי וביחס הסינגל לרעש.
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עהבתר הסמירם של המקחר הגיאולוגי לקהל הרחב
מזור,ע.

המלחהק לדמעי סהביבה ,מבןו

וייצמן למדע ,רחובות 76100

מטרות

תרומה לסל החשיבה של תלמידי בית הספר והציברו הרחב
חינור סביבתי

שימור בצד פרנסה :תיירות -נוPש -מדע

-

אמנות )תנמ"א( בחיק הטבע

שמורות ומונומנטים

שמורות

ניאולוניות

לאומיות

)דונמאות

נחשוניות:

ניאולוני

פארק

לאומי

רמןו ,פארק תמנע(
שמורות

נקודתיות )החמצות:

פטיש ,בית זית,

המחצבה

בבאר-שבע ,מערות

הכרמל(

נקדוות ציון ניאולוני בתור ישוביס ולצידי דרכיס

מסלולי סיוריס ניאולונייס מסומניס ומוסבריס )דונמאות נחשוניות :אילת,
תמנע ,מיס ליס(
תצוגות

תצונות ו"בית פתוח" במוסדות למחקר ניאולוני

)דונמה

נחשונית:

לניאלווניה באוה"ע{
מחיאון ניאולוני פעלתני
צתונת המחקר המדעי )מוצעת לדי מרמ מדע רמון(
הפקת חומר הדרכתי

משחקיס ,סרטיס ,לומדות )יש סנוניות מבטיחות(

מפת סיור אתריס ניאולונייס
מדירר סיוריס ניאולונייס

מיכלולי הוראה במערכת בית הטפר
תכנית לימידוס ביתכון דע  5נקדוות )קיימת(
ניאוטופ ומחקרי זוטא אחריס )קיימיס ובתכנון(

יחידות לימדו מותאמות למיקצוע הניאונרפיה
'תכניות לימדו בין-תחומיות )ניאוכימיה ,ניאופיסיקה ,ניאו-ביולוניה(
מסגרות אקדמיות

תעדות הוראה בניאלווניה )מתבצעת בירושליס(

מיללכה לדהרכה בדשה
תכנית הוראה בסימינריס למוריס

השתלמויות למדריכיס מוסמכיס
כנס חובביס שנתי וסיוריס אזורייס
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פאקר לווקני ברמת הגלוו
ג

aכור ,ד,.

ייהוינ,.א 2,גרה,לי.ג3

גa .כדרש חהךוני ורתהבות ,ריולשים

•2

הaכבןו לקחר הגלון ,קצירן ,והaכבןו הגיאולוגי ,רחוב לaנבי

.3

דאירלכות נור ויתנכןו סביבית ,יחפה

ישלאר  ,30ירולשים ג9550

ברמת הגולן קיים נוף וולקני יחדוי הבא לייד ביטוי בשורת תופעות שאין למצאן במקום אחר
בארץ ישראל .יתר על כן  -רמת הגולן מהווה מעין "חלון ראוה" לשטחים וולקניים נרחיבם
בארצות שכנות אליהן אין לנו גישה.
המועצה האיזורית גולן ,המכון לחקר הגולן .רשות שמורות הטבע והמחלקה להתישבות של
הסוכנות היהדוית יזמו הקמת פארק וולקני ברמת הגולן ,בשיתוף פעולה עם קקל" והחברה
להגנת הטבע.

תכנית הפארק כוללת הקמת מרכז מבקירם מרכזי ומספר מקבצי אתרים שיכללו מוקדי הדרכה
בכל אחד מהם .בכל מיקבץ יוכנו וישולטו מספר מסלולי סיור ,ותינתן הדרכה למטיילים
בשיטת "טייל בעצמי" בעזרת חוברות הדרכה ,או בסיורים מדורכים .במסלולי סיור אלה יכללו
גם אתרים שאינם וולקניים הנמצאים בסמיכות מקום ,ואשר יש בהם ענין לקהל המבקרים.
המקבצים המתוכננים הם )מדרום לצפון( :מקבץ אתיר דרום הגולן ,מקבץ אתרי גמלא ,מקבץ
אתרי אביטל-בנטל ומקבץ אתרי בריכת רם  -בניאס .כמו כן יוכנו לביקור מספר אתרים

ולוקניים מבזדרים הנמצאים מחוץ למקבצי האתרים.
כמקבץ ראשרן להקמה נבחר מקבץ אתרי אביטל-בנטל אשר לגביר ירכנר תכנירת מפורטות.
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אנלזיה והשוואה של מבנה גיאולוגי לש צפון ישרלא )הגל<לי דוםור ירוסה
בלדונ:ויקס,. ,ב tלפכרס ,ע.

החוג גלאיופסיקיה לודtנעים פלנטירים ,אתיסרבסית לת באיב ,לת באיב 69918
על בסיס המחקר של המבנה הגיאולוגי של הגליל )לפי מקורות ישראליים( דורום סוריה )לפי
עבודות מדענים מברה"מ ,מצרפת ,מארה"ב( א~שר להסיק על קרבה ודמיון בתכונות
הגיאלווגיות של שני האזורים האלו.

בגליל נקדחו  19קידוחים ,מהם  - 7דע עומק  2000מ,י  9מ  2000-עד  3000מי ו - 3-יותר
מ 3000-מ' )עלתית 6556 - 1-מי ,דבורה  2-א  5650 -מי וראש פינה 3864 - 1-מי( .עדר קדיוח
אחד

 -צמח1-

בעומק

4249

מי

-

נמצא באזור בקע הירדן .מתוך

19

הקידוחים רק

2

נכנסו

לסלעי טריאס 12 ,נכנסו ליורא ועוד  - 3לקרטיקון התחתון .שימוש בחומר שפורסם על
האזורים השכנים בפרט  -על דרום סוריה ,מאפשר לבנות תמונה יותר מלאה של המבנה
הגיאלווגי של הגליל וגם של הסטורית התפתחותו.

המחקרים הגיאולוגיים הפעילים בסוריה התחילו עוד בשנות ה  20-ע"י חוקרים צרפתיים.
בשנות

1950-1960

נעשתה עבודה מקפת ע"י חוקרים מברה"מ .בשנים האחרונות החברה

האמריקאית ""Oil Marathon

חקרה את האזור ביחד עם מדענים סוריים.

בסוריה הריצו  3חתכי רפרקציה )באור; כ 500-ק"מ סה"כ( וכן  5000ק"מ של חתכי רפלקציה.
בעקבות זאת בנו מפות גיאולוגיות ,גרבימטריות ומגנטיות ,נקדחו כמה קידוחים ונמצאו
כמויות גז מסחריות .רברום סוריה )רמת רוטבה( דחר קידוח  1-TFבעומק  3365מי דע לסלעי
אודרוביק תחתון ,ובפלמירידיס קידוח  2-CHבעומק  3122מי ,אשר הגיע לסלעי הטריאס.

בעזרת הקוים הסייסמיים נקבעו גג השתתית )הבייסמנט( וכן ארבעה רפלקטורים בתוך החתך

הסידמנטרי שמעל .עיבי החתך המזוזואי היא כ 6-ק"מ ועיבי החתך הפאליאיזואי נע בין 5
ל 3.5-ק"מ .הזאור מחלוק למספר נושים.
בזמן פרי-קמבריון שטחי סוריה וישראל )בנית ימיני( הרכיבי אזור סטרוקטורלי-טקטוני אח.ד
אחיר כן בתקיפות מסיימות צפון ישראל דורים סוריה היו כאגן השקעה אח,ד למשל ,במשך
טריאס-יורא שקעו בעיקר גירים ודולומיטים ,וגם רואים קרבה פאציאלית בסלעי קרטיקון
ופלאוגן-נאיגן.

האנליזה ההשוואתית מראה שהתפתחית הפלמירידים קשירה עם התפתחות גבול הלבנט
שנמצא יותר רחוק מערבה .במזוזואיקון התחתין התפתח באזור הפלמירידים יולקונן
) (.aulacogenבקרטיקין העליון התחילה איבנרסיה ,שפעולת באינטנסיביות בנאוגן יבקוירטר.
קרבה דוימיין בהסטירית התפתחית של הגליל ודרים סיריה במשך תקיפה גיאןלןגית ארוכה
מרמזת על אפשרות המצאות נפט ,גז בגליל.
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הכנס השנתי,

הפרדת אזורי נפט וגז לפי תערובותיהם

-

1993

המתודיקה של מחקרי

שטחים פוטנציאליים
ל'nמבקסי ,מ.

חהוג גליאופסיקיה לודמעים פלנטירים ,אוניבריסתט לת איבב ,לת באיב

69978

הגליל נראה כאזור פוטנציאלי למאגרי הידרוקרבונים .פיתוח של השיטות המקובלות לגילוי
נפט וגז נערר ע"י המחבר )מלדובסקי (1989 ,1990 ,באגן הפריכספי )רוסיה-קזכסןט(.
הקידוחים בגליל לא גילו עד כה דשות נפט וגז .האזור נחקר מעט ,ותהליכי פיזור הנפט והגז
במרחב המבנה הגיאולוגי ובקומות הסטרטיגרפיות אינם ברורים כל צרכם.
יש לחקור

התנאים של הטמפרטורה

) (bubble-point pressure

והלחצים בתת-קרקע,

וגם לחץ ההשקעה

ולבנות מפות מנתונים אלו .במפות ניתן לציין אזורי הצטברות

פוטנציאליים נפרדים של נפט וגז וגם אזורים של נפט וגז ביחד.
מחקירם שונים מראים שנתןו המכונה "גורם

הלחץ" ) (Fp

הנו חשוב ביותר:

'Fp = Pbf/Ps
 - Pbfלחץ ההשקעה האזורי(,regional bubble-point pressure) ,MPa ,
Ps

 -לחץ בשכבת נפט (,זג) .MPa

כמו כן יש לבדוק השפעת עלית טמפרטורות על חומר אורגני עם הזמן ואף את החלוקה עם
העומק של הפרקציות השונות של ההידרוקרבונים הנוצרים בחתר הסטרטיגרפי.
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והראת תכנים מתחום הגיאלווגיה בבית סהפר היסדוי:

1993

תכנית מב"ט

אמירי ,ש.

המזכר יהשלארי לוהארת דמעים ע"ש עמסו דה-לשטי ,בית-ספר לחניךו ,אוניטיסרבת לת
אביב ,לת יבאב ו.699
מדע בחברה טכנולוגית ,היא תכנית חדשה להוראת מדעים בבתי הספר

תכנית מב"ט -
היסדויים והיא מחליפה ,הן בגישתה והן בתכניה ,תכניות לימדוים קדומות.

הקו המנחה את תכנית הלימודים החדשה הוא הקניית אוריינות מדעית וטכנולוגית לכל

) (. Scientific and Technological Literacy

לאןר גישה זו נבחרו התכנים ודרכי הגצתם.

שלושה דגשים באים לייז יכטיי בתכנית:

•

מיקדו בהוראת המדעים  -הבנת תופעות ותהליכים טבעיים תוך הקניית מושגי יסדו
במדעים .תכני התכנית מיועדים להוות תשתית להבנה מדעית של הסביבה ,כמו גם תשתית
להמשך לימדוי המדעים בחטיבות הבגוהות יותר.

•

התכנים המדעיים מוצגים ,ברוב המקרים ,בהקשרם הטכנולוגי ,וזאת מתוך כוונה להקנות
לתלמיד הבנה בסיסית של הדרך שבה מיושמים עקרונות מדעיים לשם פתרון בעיות
קיומיות ולשם שיפור תנאי מחייתו של הדאם .במקרים רבים ההיבט הטכנולוגי הוא נקדות
המוצא בהיותו קרוב יותר ורלוונטי יותר ללומ.ד

•

תכנית מב"ט מדגישה את ההשפעות שיש למדע ולטכנולוגיה על סביבתנו הפיסית
והחברתי,ת וזאת מתוך כוונה לפתח מעורבות ובקורתיות לבעיות יומיומיות שהן בעלות
היבטים מדעיים  -טכנולוגיים  -חברתיים.

מהגדרת מבנה התכנית וקהל היעד כאחד ברור שאין מדובר בתכנית לימודים דיסציפלינרית
להוראת הגיאולוגיה ,או כל מדע אחר .תכנים מתחום הגיאולוגיה מהווים מרכיב מרכזי
ביחידות לימדו אחדו,ת בעיקר באלו המאוגדות תחת נושא-העל "משאבים טבעיים" .התכנים
מוצגים תוך הקניית מיומנויות חשיבה הקרובות לאלו של הדיסציפלינה .לשם כך נכללו

בתכנית פעילויות של תצפית ,זיהוי ומיון ,עריכת ניסוי ,הסקת מסקנות )מניסוי ומתצפית(
וכד '.הפעילויות עצמן נערכות הן בתוך הכיתה )כולל פעילות מעבדתית( והן מחוץ לה
)סיורים בשדה וביקורים במוזיאונים ומכוני מחקר(.

בחירת התכנים היחודיים ורמתם נעשו בהתאם להתפתחות הקוגניטיבית של היל.ד אין

בתכנית זו כל ניסיון להפוך את התלמידים ל"גיאולוגים קטנים" או ל"מעזנים צעירים" ,אלא
להקנות ,בדרך מהנה ומקרב,ת ידע בסיסי בתחום שהוזנח במסגרת זו שנים כה רבות.
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היחדיות הטטקונו-סדיפנטריות של האיים הציקדליים )יון(
ליקסר., ,ס גפרוקנל., ,צ ויסמס., ,א ליברמו ,י.

המבןו לדסעי בדור אהרץ ,אהוניברסיטה העברית בירולשים ,ירושלים 91904
סדררת דסימנטריות מונחות על נבי הסלעים הקריסטליניים של המסיב הציקלדי שבמרכז הים
האגאי .מחשופים קיימים באיים פרוס ,נקסוס ומיקונוס .יחד הם מהוים את ה"יחידה

הסקטונוסדימנטרית של האיים הציקלדיים" שמאיפיינת ע"י פציאסים סדימנטריים הקשורים
להוצרות אורוננית של שרשראות הרים  :סורבידיטים )פליש( ימולס בנקסוס ,מולס עם
מינלריזציה של בחל ובריט במיקוניס ,ומולס יחד עם טררבידיטים בפריס .לפי מחקרים קיימים
ניל המחשופים האלה איליניקן-מייקן.

שברים נורמליים מפרידים בין הדסרית הסדימנטריות לבין סלעי המסיב הציקלדי שמתחתיהן
וע"י כי דסימנטים של פני השטח מובאים מעל סלעים שנוצרי בעומק ,דבר המחייב מחיקת
חתי של הרבה קילימטרים במיוקן עליון .יחד עם זאת ,יחסים סטרוקטורליים בתיי הסדרית
הסדימנטריית ובין הסדרות הסדימנטריות למגע הטקטיני ,מרמזית על משטר של
 tilted blocksמעל שבר נירמלי שטיח )  (. detachmentדבר זה מחייב משטר לש מאמצי מתיחה
באזור האנאי בטרציאר מאוחר ,שניתן לקשור אותו להתמוטטות האנף האנאי של האורונן
ההלני.

הסדרות הסדימנטריות אינן מכילית מרכיבים קלסטיים שננזרו מהסלעים הנפוצים במסיב
הציקליד .נמצאי מרכיבים של דסרית וילקניות תת-ימיית ונם חלוקים של צור יקרבונטים
מריניים עם פאונה אאוקנית .פאונה בעלת ניל דומה נמצאה נם בתוי סדימנטים יקי נרנר
)חווירם ואבני חלו( .מאספים אלה מעיידם על קיומו של אנן אאוקני באזור האנאי ,שקרקעיתו
עברה ארחיה .לפיכ,ך חייבים להניח קיום טקסיניקה אאוקנית באזור .הסדימנטים מכילים נם
מנוון של חלוקים מסמורפיים  :מסה-מנמסיים של לחצים נמוכים ,קלק-שיססיס ,מיקה-
שיססים ,מסה-קוורציטים ,מסה-פליסיים .שרייד האנן כוסו מאוחר יותר ע"י דסימנסיים

מיוקניים והושפעו ע"י טקטוניקה מיוקנית ופוסס-מיוקנית .מאספי הקלססיים שנמצאו
בסדימנסים מייצנים את סלע המקור שלהם ומאפשרים לשחזר את סיפוסי היחידות

הגיאלויניות שהיו חשופות באזור האנאי בזמן השקעתם ,ולהסיק לנבי כוון התנועה לאורי
המנע הסקסוני שבבסיסם.
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עדןיןת איזןטןפיןת ןקןרלציןת ט ק ט ןניןת :גישה סטטיסטית חדשה

ןהיישןמים שלה לאיים הציקלדיים

-

יןו

ליברןמ., ,י מטיוס ,א  ,.גנאור ,י.

המכוו למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירולשים ,ירושלים

91904

אחת הבעיות הבסיסיות היא קביעת קורלציות בין יחידות סקסונו-מסמורפיןת המופרדןת זו
מזו על ידי אזורים חסרי מחשופים .בעיה .זו חריפה במיוחד באיים הציקלדיים שביון .ההרכב

האיזוסופי של חמצן  8180ופחמן  813C -בסלע כולו מהווה את אחד האמצעים להתמודדות

עם הבעיה .כיום ,לאור הידע שהצסבר על התנהנותם של איזוסופים יציבים בתהליכים
מטמורפיים )שיחלוף דיפוזיבי במנע ,נדידת תמיסות לאורך תעלות זרימה ,וכד'( ניתן להבדיל
בין החותם של ההרכב האיזוטופי הסדימנטרי המקורי לבין זה שנקבע במהלך המטמורפוזה.

מתוך נתונים איזוטופיים רבים שנמדדו לשיש המשוכב לסירונין עם סלעים מטהבסיטים
)  ( metabasicמשלושת האיים הציקלדיים  :סיפנוס ,טינוס וקיתנוס מתקבל החותם
במחקר זה בדקנו את
ה איזוטופי המקורי של הפרוטוליט לפני שהתרחשה המטמורפוזה.
ההרכב ה איזוטופי נם של הסלעים המטהבסיטים ונם של השיש מאותה יחידה והתייחסנו
אליהם כאל נורמים נפרדים ,כדי לקבל שלושה משתנים בלתי תלויים על מנת לבצע קורלציות
סטטיסטיות .המשתנים בהם השתמשנו הם ההרכב האיזוטופי של החמצן והפחמן בשיש ,ושל
החמצן בסלעים המטהבסיטים  .מכיון  .שאף אחד מהזונות שיש-מטהבסיט לא מניע מאותה

דונמת סלע ניתן לשתמש בכל הזונות 'האפשריים של דונמאות להנדרת הטווח המקסימלי של
שלושת הפרמטרים לכל יחידה .דיאנרמה תלת מימדית )) (3-0ראה תקציר באננלית( ואנליזות
סטטיסטיות )  (discriminant analysisמצביעים על כך שניתן לבצע קורלציות טקטונו-
סטרטינרפיות באמצעים

סטטיסטיים.

התוצאות האיזוטופיות והניתוח הסטטיסטי תומכים בנתונים הניאולוניים שלפיהם
סלעים מהאי קיתנוס קשורים ננטית ליחידה המטמורפית מדרנת הנרינשיסט המופיעה
במרכז האי סיפנוס .לעומת זאת קשה לקבוע קורלציות טקטונו-סטרטינרפיות עם
יחידות סלע אחרות בעיקר מהאי טינוס .ייתכן ויחידות סטרטינרפיות מהאיים טינוס
וסיפנוס אינן קשורות סטרטינרפית למרות הדמיון בהסטוריה המטמורפית שלהם .בקנה
מידה רניונלי נראות כל היחידות כאילו הן חופפות בנקודה שבה ההרבכ האיזוטופי לש
החמצן

הוא

) (SMOW

בשיש,

25 %0
ההרבכ

האיזוטופי לש הפחמן הוא

2.3 %0

) (POB

וההרכב

האיזוסופי

לש

בסלעים

המטהבסיטים

הוא

) (SMOW

ערכים
את

אלו

הסמפרטורה

החמצן

.11 %0
מייצנים
הנמוכה

שבה מוחלף סלע האם
הבזלתי בקרקעית הים י m
לש
המקורי
הערך
עם
הסדימנסריים
הסלעים
הנירניים

המאסף

שמהם

נוצר

הליתולוני

שיש-

מסהבסיס.
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גריתוש הסיבןן הסייסמי באתר נתןן למידת אי הןדואןת שבדייעת
אמפייני סהביבה הטקטןנית

לגג
יבואדר,. ,ג רבניוץיב. ,נ

ג .וחנידה לנאגרהי אוטמית ,ת.ד .ג06ז ,לת אביב Oגoו6
.ג

המכןו לרקחמי נפס וגיאופסיקיה ,ת.ד86 .גג ,לוחןו.גע18

מדית הסיבון הסייסמי באתר נקבעת ע"י שילוב בין פרמטרים גיאומטרים )מדמי זאור השבירה(
לבין פרמטרים מבניים )בגון :ריבוז מאמצים .תבונות אלסטיות-פלסטיות .ביוון ואופי
התנועה{ האפיינים לשבר גיאולוגי נתון .מבין הפרמטרים הגיאומטריים ישנה חשיבות רבה
לאורי המקטע הבודד של קו השבירה .עליו מתרחשת התנועה .מסתבר שהקשר בין אורי
המקטע של שבר פעיל למגניטודה הנמדדת לאחר רעידת האדמה שונה בין סביבות טקטוניות

שונות .אבחנה בזאת הוצגה לדוגמא ע"י (1985) Nuttli
) (. Mid-Plateליבן שברים שבין לוחות ) (. Inter-Plate

גבי שברים בתוי הלוח

עבודה זו מתבססת על ניתוח רגישות רב-פרמטרי של מודל הסתברותי עבור סיבונים
סייסמיים .המאפשר הנחת אינטראקציה חזקה בין הפרמטרים השונים .הואיל וקיימת אי-
ודואות רבה לגבי טווחי המשתנים במלדו .שיטת הניתוח מאפשרת לנו לבמת את השפעת אי-
הודואו,ת שבבל אחד מהפרמטרים )לחדו ובידח( על היסבון הסייסמי הבלול.
הדגש בעבדוה זו הוא על רגישות הסיבון הסייסמי למידת אי-הודואות של הסביבה הטקטונית
)שבאה לייד ביטוי בעיקר בקשר בין אורי המקעט של השבר למגניטדוה המייצרת את הארועים
הסייסמיים{ .לצורי הדגמה של הבעיה בנחרה דוגמא מייצגת .באשר הסיבון הסייסמי נבחן
באתר קרוב

) 25

ק"מ( ובאתר רחוק

) 70

ק"מ( ממודק הארעו .נמצא .שהסביבה הטקטונית היא

הפרמטר הדומיננטי בקביעת הסיבון באתר הרחוק .בעדו שהשפעתה על האתר הקרוב זניחה.

השימוש במתדולווגיה הנובחית מאפשר לנו להישב במהימנות לע השאלה הבאה:

במצב של חוסר ידע לגבי הפרמטרים המרביבים את הסיבון היסיסמי .לאילו פרמטירם יש לתת
עידפות ראשונה במחקר ,לשם הקטנת מידת אי-הודואות בקביעת הסיבון הסייסמי באתר

נתון .בתוצאה מעבדוה זו הגענו למסקנה שדכאי להשקיע בעיקר בחקר הקשר שבין אוריב
מקטעי שברים והמגניטדוה שהם עשויים לייצר ,וזאת דכי להקטין את מידת אי-הודואות
בחישוב הסיבון הסייסמי ,דוקא באתרים רחוקים ממוקד הרעידה )ולא בקרובים  -שם הקשר
הזה אינו מבריע{.
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האמנם דורשים מליוני שנים להווצרות נפט !
לבנלס ,ד 2,.ברסו ,ר.,

ג

בחנר ,א.

נ,ג

ג .אוניבריסטת קוסרין ,פרת ,מערב אוסטלריה

 .2הוחג לגיאופסיקיה לומדעים לפנירטים ,אוניבריסתט לת באיב ,לת אביב 69918
נ .המבןו למחירק נפט וגיאופסיקיה ,ת.ד•  ,2286לוחון 58122
מחקרים מעבדתיים שנערבו לא מבבר ושמתוארים בספרות מראים בבירור יב נפט יבלו להווצר
תוי תקופה של מספר שנים ואפילו פחות מכי .נסיונות מעבדתיים מדגימים שחומר אורגני
יבול להפוי להידרוקרבונים בטמפרטורות הנמוכות מ ,300 °C -ללא תהליבי זרוז ובנובחות
מינימלית של מים .תהליבי חימום של מספר שנים מספיקים להווצרות נפט וגז ממקורויתו
המסורתיים גבון פצלי שמן ופחם חום .יתרה מב,ן באופן יותר מיצאותי יש להביא בחשבןו את
סלעי המקור שנמצאים בטבע המכילים מינרלים חרסיתיים שפועלים בזרזים בתהליכי
המטורציה .ניסויים בימיים המבוססים על משתנים של סמפרטורות ולחץ בנובחות של מים,
מראים שניתן להוריד את גורם הזמן בסדרי גדול.
מערבות של הידרוקרבונים סבעיים בים ,כגון במפרץ קליפורניה ,מספקות הובחות להווצרות
מהירה של מאגרי נפט .דיאגנזה וקסגניזה גם הם תהליכים מהירים .במספר אגנים דסימנסריים
באזורים גיאולוגים פעילים ,מנגנון הידרותרמלי יכול להיות גורם למטורציה .מנגנון זה יבול
להווצר כתוצאה מהולכת חום אפקית ע"י מים תת קרקעיים שחדורים לאורי שברים עמוקים
או בתוצאה מקירבה למרמים מגמתיים.
מקובל להניח שמוליבות החום היא הגורם העיקרי להווצרות והתבגרות הנפס .אולם בשלב
המוקדם של התפתחות האגנים ,יהיה נכון להניח שלסלעי המשקע יש פרמביליות גבוהה מדא.
זה יכול להוות דוגמא להולכת חום ע"י נוזלים ואפשרות של חימום מודעף בקצב הרבה יותר
גבוה מזה שמסופק ע"י הולבה בלדב.

הנחה נוספת מקובלת היא ששטף החום נפלס ע"י מקורות חום מהתשתית ,ארועים חד
פעמיים שיוצרים מלכודות נפט הם גם יוצרי חום הדרוש להווצרות הנפס .סמפרסורות
גבוהות יבולות להיות קשורות בקבורה מהירה לוחץ על.
טמפרטורה היא פרמטר יותר רגיש מאשר זמן בהווצרות הנפט .לימדוים מעבדתיים מראים
שקצב התגובות הבימיות עלוה אקספוננציאלית עם עליה של הסמפרסורה.

72

החברה הגיאלווגית הישראלית

הכנס השנתי.

1993

אופיוליט ביחידה הטקטונית העליונה של האורוגו הציקלדי ,האי
סינוס ,יוו
בץ., ,י גפרונלק., ,צ מסיסי., ,א ליברןמ ,י.

המבןו לדמעי בדור אהץר ,אהונייסרבסה עהרבית בירולשים ,ריושלים 91904
אופילריט לא שלם ומותמר הנחשף באי טינוט )  125ק"מ מזרחית לאתונה( שופן אור חדש על
ההתפתחות הטקטונו-מטמורפית של חלקים רדודים של האורונן האלפיני בציקלדים.

אופיוליט זה ,כמו נם רצפים טדימנטריים לא מותמרים שונים בציקלדים כונו בשם "היחידות
העליונות" .הן כנראה שריד לחתן טלעים עבה שכיסה את הרצפים המופחתים )היחידה
התחתונה( יהוטר במהלן הוצאתם מקבורה ע"י שברים נורמליים שטוחי זוית".היחידה

העליןנה" נחשפת בששה כיטים מבודדים בטיניט עם טטרטינרפיה דורנת חשיפה משתנות.
המחשיף המרשים ביותר ,חתן משוכב בעיבי  200מי בהר הצייקניאט ,שימש כבטיט לקורלציית
מהן הוטק המבנה הפנימי של האיפיוליט .האיפיוליט מבותר טקטונית )כפי שמעידים
פילוניטים באיזורי נזירה דוקטיליים( לשלושה פלחים ליתולוניים שינים ) (: thrust-sheets
פיליטים מאפיים מפוטפטים ,שהטקטטורה והמינרלוניה שלהם מצביעות על טלע מקור
בזלתי ,דומיננטיים בפלח התחתון ,דוניטים מאטיביים שעברו טרפנטיניזציה ומכילים כמויית
משתנות של קרבונט נפוצלם בפלח הביניים ,ימט-נברואיים בעלי טקטטורות מנמתיית
שמורות היטב מופיעים ביחד עם טרפנטיניטים בפלח העליין .מאטפים של אנטיגוריט-
פורטטריט-מגנזיט ואנטינוריט-כליריט-טרמוליט-טלק בטלעים האולטרה-מאפיים מראים
על מטמורפיזם בפציאט גרין-שיטט עד אמפיביליט .המאטף השכיח ביותר בפיליטים ,כלוריט-
אפידוט-אקטינוליט-אלביט ,אופיני לגרין שיטטים בטיטיים .נוכחות פטבדימורפים של
אמפיבולים עניי טידן אחרי קלינו-פירוקטן המוחלפים ע"י אמפיבולים עשירי טידן בנברו
ובפילןניטים היא דעות להטטוריה פולי-מטמורפית ,שבה איריע גבוה טמפרטורה מוקדם,
נמחק כמעט לחלוטין ע"י אירוע רטריגרדי מאוחר יותר בפציאט גרין-שיטט .תרחיש אפשרי
הוא מטמורפיזם תרמלי בקרקעית הים ,שלאחריו הותמר האופיוליט רגיונלית במהלן
אוריגנזה.

שכבה דקה של אמפיבוליט ,החשופה בבסיט הפלח הטרפנטיניטי ,מפרידה איתי מן הפיליטים
שמתחתיו .מצב דומה של דרנה מטמורפית ההילכת יפיחתת במהירות כלפי מטה בטלעים

וולקניים בזיטים המרפדים את החלק העמוק של אופיוליט ,נצפה באיריננים רבים; היא פירש
כIIטיליה מטמורפית" שניצרה ע"י הילה של מנע בבטיט אי פי יליט חם.

חתן איזוטופי של חמצן במחשוף הצ יקניאט מראה שינוי פתאימי בערכי  0 180במעבר מן
I

היחידה התחתונה לעליינה .הערכים בנרין-שיטטים שמתחת לאיפייליט נעים בין
 12ל ,15%0 -בעיד בטלעי האיפייליט עצמי הערר המקסימלי היא  ,10%0כשבגברי נמדדו

הערכים הנמוכים ביותר  .7%0 -תיצאית אלו מלמדות שהחותמת האיזיטיפית של קרקעית
הים היא הגורם השליט בקביעת ערכים אלי .בעיד שסלע האם של הגריו שיסט נוצר בסביבה
וולקנו-דסימנטרית ,שם ריאקציית עם מים בטמפרטירה נמיכה הן שכיחות ,נברי יפרידיטיט
התמצקו בטמפרטורה נבוהה.
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קונגלומרט צעיר בנחל עמוד

הכנס השנתי,

-

סמו

1993

של מערבת הניקוז בפלייסטוקו

התחתון
כפיר., ,א יהימו ,א.

מהכןו גהיאולוגי ,רוחב למכי ישלאר  ,30ירולשים 95501
במסנרת מחקר על מערכות הניקוז הצעירות בנליל ,נחקר קוננלומרט בנחל עמוד צפונית
לכביש עמיעד-פרדו .הקוננלומרט מכיל חלוקים איאוקניים ,חלוקים מחבורת יהודה וחלוקים
בזלתיים.
נילם של שלושה חלוקים מלתיים נקבע בשיטת  ,K-Arונמצא שהם מתחום הנילים שבין
 2.7-2.3מ.ש.(. :t0.5 ) .ש.מ מדרום לכביש ,במרחק של מספר מאות מטרים ,על נבי שלוש
כיפות חשופים קילוחי בזלת ,שנילם נקבע ל 2.5-2.2-מ.ש.(. :t0.2 ) .ש.מ

קילרחי הבזלת מצויים טופונרפית מעל לקוננלומרט; חלרקי הבזלת נמצאו רק מצפון
למחשופי הקילוחים וכמותם היחסית בקוננלומרט הולכת ופוחתת ככל שמתקדמים צפונה.
תיארור קילוחי הבזלת וחלוקי הבזלת שבקוננלומרט כמו נם הקונפינורציה המרחבית,
מצביעים על כר שמערכת הניקוז הצעירה )צעירה מכשני מליון שנה( ניקזה את האזור לצפון
מערב ,בכיוון כללי אל עבר הים התיכון .כיוון ניקח זה לאורר נחל עמדו הקדום הינו אי לכר
מוקדם ליצירת בסיס הניקוז של הכנרת שדמרום מזרח.
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ריאקציות

הכנס השנתי,

בעת

נוזל-סלע

יצירת

הדייק-שיסטים

1993

בקומפלקס

המטמורפי באזיור אילת

בהו., ,ב1,2

2

מיטוס,. ,א בר-מטיוס,

.,מ 1אליון ,א1.

 •1מהבןו הגיאולוגי ,רחוב למבי ישלאר  ,30ירולשים 95501
.ג המבןו לדמעי בדור האץר ,האוניבריסטה עהברית ביורשלים ,ריושלים 91904
ריאקציות בין נוזל לסלע חשובות להבנת תהליביס גיאולוגייס והרבביס מינרלוגייס
ופטרולוגייס .שינוייס פסרולוגייס ומינרלוגייס בעת ארועיס מסמורפייס תלוייס בנובחותס
של נוזליס .ריאקציות בין נוזל לטלע תלויות בתבונות הפיטיקליות של הטלע )חדירות,
צפיפות ובו'< ,בהרבב ובסמפרסורה של התמיטות .על פי תוצרי הריאקציה בין הנוזל לטלע

ניתן לשחזר את תנועת הנוזליס ולקבוע ,לדוגמא ,האס התנועה התרחשה בניצב למגע,
לאורבו של המגע ,או בתהליבי דיפוזיה ו/או אדבקציה .באיזור אילת הקומפלקט המסמורפי
נדחר על ידי דייקיס בהרבב בטיטי אשר עברו מסמורפחה דופורמציה בשלב מאוחר יותר.
מסרת המחקר היא לקבוע את אופי הריאקציות בין הנחל לטלע בזמן הווצרות הדייק-שיטסיס
בקומפלקט המסמורפי באיזור אילת ,ולקשור את יצירת הדייקיס אל הפאזה העיקרית של
המסמורפיזס .אופי הריאקציות בין הנוזליס לטלעיס השוניס ייחקר באמצעות פרופיליס של

יטדוות עיקרייס ,יטודות קורס ואיזוסופיס יציביס של חמצן )  (S180בניצב למגע בין הידיק-

שיטס וטלעי הטביבה .התוצאות הראשוניות מבוטטות על חתביס שנדגמו בניצב למגע שבין
דייק ,שעוביו ב 4-מי ,לגרניס גנייט אילת.

ההרבב הבימי של היטודות העיקרייס משתנה מהרבב של בזלת בשולי הידיק עד להרבב דציטי
במרבזו .לפי דיאגרמות ואריאציה )  (variation diagramsישנה התאמה בין מגמה זו למגמה
של דפרנציאציה מגמתית בזמן חדירת הדייקיס.
ריבוז הטיליקה נע בין

wt %

 51בשולי הדייק עד

wt %

 63במרבזו .במאטפי פציאט הגרין

שיטס-אמפיבוליס תחתון ,שהתפתחו בתוצאה מהמסמורפוזה של הדייקיס ,השינוי בריבוז

הקוורץ מבוטא בעיקר בעליה טיטסמתית בתבולת הקוורץ מהשולייס לעבר מרבז הדייק.
למעורבות המיס בתהליך המסמורפוזה יש ביסוי בתבולת המיס המגיעה לב 2 % -בדייקיס
המסמורפיס לעומת תבולת מיס של ב % -ד בטלעיס וולקנייס בטיטייס עד בינונייס.
רבוז האשלגן בתוי הגרניס גנייט יורד בלפי איזור המגע עס הדייק ,לעומת זאת בתוי הדייק אין
שינוי ברבוזו .ההטבר המועדף לתופעה זו הוא זרימת תמיטות בעיקר לאורי הדייק שיטט
ובמקביל למגע ,ורק מרביב קסן ,שנע לעבר הגרניס ,מדלל ממנו את האשלגן.
תוצאית המחקר ההתחלתיות מצביעית על בך שההרכביס הבימייס שניצפו נושאיס עמס את
החותס של הבימיה המגמתית המקירית של הדייקיס ,ויש בהס גס ביסוי לנדידת יטודות

בניבחית נוזליס.
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טסטריגרפית ופל יא וגיאוגרפית של תצורת חצבת באזור ערד
בדן., ,ג 1זליברמן., ,ע ג אלי,

מ1.

 •1המלחקה לגיאולוגיה ומינלרוגיה ,אוניבסריטת ןב-גרויון בנבג ,באר-שבע 84105
ג המבןו הגיאולוגי ,רוחב למבי ישלאר  ,30ירולשים 95501
תצורת חצבה נשמרה באזור ערד לאורך קו פרשת המים הארצית בתוך עמקים קדומים

שכיוונם ניצב לקוי הרכט הנוכחיים .העובי הכולל החשוף של התצורה מניע לכ 90 -מי והוא
אינו כולל את חלקי החתך העליונים שכיטו את רכט ראש זוהר ונטחפו בתקופה מאוחרת
יותר .כיטוי שאריתי של החלק העליון של תצורת חצבה המלודכ על ידי קלקריט ,מכטה את
הפטגות של רכט ראש זוהר וכן אזורים נמוכים יותר מהם נטחף רוב החתך של התצורה.

החתך של תצורת חצבה בערד מורכב משלוש יחידות ששקעו במפלטים שונים .בבטיט החתך
נמצא קונגלומרט נחלי ממוצא מקומי בעובי  2-4מי הדומה לקונגלומרט הבטיט של תצורת
חצבה באזורים אחרים בנגב .פרט זה נמצא בערד בנובה של כ  600-מי מעל פני הים .מעליו

מונחת יחידה של חוואר ששקעה בתוך גוף מים ,אולי אגם מקומי .טביבת השקעה זאת
אופיינית לפרט השני של תצורת חצבה )פרט נידרון( ,המכיל נירים אנמיים .גג היחידה
החווארית מניע בערד לנובה של כ  625-מי מעל פני הים.
הבטיט של החלק העליון של תצורת חצבה ,נמצא לרגלי רכט ראש זוהר בגובה של כ  560-מי

מעל פני הים .הוא ממלא עמק שהתחתר לעומק של לפחות  65מטר בתוך החתך של החלק
התחתון של תצורת חצבה וטלעי תצורות ע'רב ומישאש .חלקו התחתון של פרט זה ,הדומה
באופיו לפרט רותם באזור דימונה ,מורכב מחלוקי צור יבוא ארוזים בצפיפות ויוצרים מגה-

טטרוקטורות של שיכוב צולב בטדרות שעוביין מגיע ל  1-3מ.י פאציאט זה מונבל לבטיט
התעלה של הנחל שהוביל את החלוקים והוא מצביע על אנרגיות זרימה נבוהות .חלקו העליון
של החתך חולי בעיקרו ,מייצג מלוי הדרנתי של העמק זע לכיטוי מוחלט לש התבליט כולל רכס
ראש זוהר .שבלב זה חרנ הנהר מנבולות העמק ויצר פשטי הצפה בהם שקעו טדימנטים קלסטיים

דקים והתפתחו קרקעות ,החשופות כיום בתוך העיר ערד.
התחתרות הנחל שהוביל את הסדימנטים של הפרט העליוו של תצורת חצבה בתוך פני הנוף

עליהם שקעו קונגלומרט הבסיס ופרט נידרון ,מצביעה על אפשרות של תנועה טקטונית
מיוקנית תוך זמן שקיעת תצורת חצבה ,שהרימה את רכס ראש זוהר בשעור של מספר עשרות
מטרים .המורפולוגיה של העמק בו שקע הפרט העליון והרכב הטדימנטים שהובלו בו,
מצביעים על אפיק שזרם ממזרח למערב וניקז אזורים הנמצאים הרחק ממזרח או דרום מזרח
לאזור בקע ים המלח .ממצאים אלו אינם תומכים בקיומו של אגן ניקוז פנימי עמוק ממזרח
לאזור עדר בתקופה זו.
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ים השייש כמפתח להבנת יחסי הגומלין בין הים השחור לים התיכןו
בפלייסטוקן
ינקו,

., ".....י3
.,ו 1קרמ,א 2.,רקונע...

ברגו,

 ,-..2ת2.
,.ש קיך...

 •1מהכןו לשימתר טהבע ,אנוירבסיטת לת באיב ,לת אביב 69978
.ג גאילווגיה ,ואניברסיטת איבנטסלו

.3

חהוג גליאופסיקיה לודמעים פלנטירים ,אוניסרביטת לת באיב ,לת באיב

69918

הרבה יזרע על זסימנטציה קררטרנרית ערל פליאוקיאנונרפיה של הים השחרר רשל הים התיכרן.
ים השייש לערמת זאת לא נחקר עד כה .וכמר כן התנובה הארקיאנרנרפית וההשפעה ההדדית
בין שני הימים .הים השחור קשור לים השייש על ידי מיצר הבוספרוס .במעבר זה קיימת זרימה
שבכתית המאפשרת חילופי מים בין שני הימים .מים במליחות נמרכה  (1.75%זורמים מן הים
השחרר דרומה .כאשר זרם המים בעל צפיפות נבוהה יותר )  (3.85%הזורם מתחתיו מוליד מים
אשר מקורם בים התיכון ,מן הברספרוס צפרנה .מערכת זו רנישה למים אשר מקורם בהמסת

קרחונים רהאפקט לש ירידת מפלסי מי הים בתקופת הקרח.

בתרם התקרפה הנלציאלית האחררנה )לפני  (. 15.0-10.8 Kaמפלס מי הים השחרר היה כ30-
מי נמרד מהמפלס בהררה .כתרצאה מכד המסת הקרחונים נרמה לירידת מליחות מי הים השחרר
ל  0.3-0.5%-בלב.ד מפלס מי הים השחור היה נבוה ממפלס מי הים התיכןר באופן ניכר .הזרם

היחידי אז היה מן הים השחור דרומה .מי הים השחור בעלי הצפיפות הנמוכה כיטו את ים
השייש כשהם נורמים ליצירת תנאים אנאוקסיים )  ( 13.5 Ka) <protosapropelsוהמים
בצפיפות הנמרכה התקדמו בהדרנה כשהם חודרים אל הים האינאי

) (. 12.0-9.0 Ka

ההתקדמות נעצרה עקב תקופת הדרייס הצעירה.

מפלס מי הים השחור ידר לרמה של כ 50-60-מי מתחת למפלס של ימינר .הקשר דרד מיצר
הברספררס נעלם .אי לכד ה Sapropel S1 -שנרצרו לאחר מכן במזרח הים היתכרן לא ילכר

להירת מעשיים )כפי שיש היצעים( על ייי חידרת הים השחור .היו לפחות ששה אירועים של
קשר ביניהם בין הים השחור ליבן ים התיכון במשד הפלייסטוקן .עם זאת אופי יחסי נומלין
אלה אינם ידועים .אינפורמציה מים השייש חסרה .ידוע שסיימנטים פלייסטוקניים במיצר
הבוספרוט אינם בני ניל  7.4:t 1.7 Kaבלב.ד לא ברור האם היה זה בשל אירוזיה חזקה ,הרמה
טקטונית או אי השקעה .מחשופים של פלייטטוקן תחתון נמצאים בנליפולי ומורפטה .בקצהו

הדרומי של ים השייש .מחשופים אלה מכילים פאונה האופיינית לים השחרר .היכן אם כן ,היה
הקשר אם לא דרד מיצר הבוספררס?
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התפתחות השוליים הניאוטתיים במשך המזוזואיקון בשפלה ,במישור
החוף ובמדף היבשת של ישראל

-

אנליזת אננים במותית

ליין-דרור., ,ע 1פלכסר., ,ע 1פליגלמן ,חZ.

 •1הוחג לגיאופיסיקה לומדעים פלנרטיים ,אוניברסיטת לת אביב ,לת אביב 69918

.z

"לפדיות" חברת מפחשי נפט לישלאר בע"מ

תוצאות המחקר מצינות שלושה אירועימ טקטוניימ עיקריימ שהתרחשו בתקופת המזוזואיקןו

במזרח הימ התיכון והשפיעו על איזור הלבנט .האירוע הקדומ ביותר החל בטריאס העליון
ומתבטא בשבירה פעילה ופתיחתו של בקע ימי במזרח הימ התיכון ,באיזור המקביל למדף
היבשת הרצנטי של ישראל וממוקמ מערבה לו .תנועה טקטונית מסיבית זו החלה לפני
 220-230מליון שנימ ומתבטאת בשקיעה טקטונית מהירה של שולי יבשת הלבנט
במשר  20-30מליון השנימ הבאות המלווה לאחר מכן בשקיעה תרמלית איטית הנמשכת לאורו
כל תקופת היורא .השקיעה הכוללת באזורי הריפטיננ ובאזורימ הסמוכימ לו ,חלה כתוצאה
ממתיחה של הליתוספירה התחתונה בפקטור של ) 2.50-3.00בטא( ומתיחה של הליתוספירה
העליונה בפקטור של  •50-2.00ך )דלתא( .ערכימ אלה קטנימ ככל שמתרחקימ ממרכזי
הריפטיננ הפעילימ לכיוון פנימ היבשת.
לקראת סיומ תקופת היורא התרחש אירוע טקטוני מסיבי במזרח הימ התיכון הבא לידי ביטוי
באיזור הלבנט בשני מחזורים עוקבימ של התרוממות רחבה המלווה מיד לאחריה בשקיעה
טקטונית מהירה .המחזור הראשון מתבטא בהתרוממות הרניונלית והאירוע האירוזיבי הרחב
של סוף היורא-תחילת הקרטיקון ומיד לאחר מכן בשקיעה טקטונית מהירה שנמשכה עד
האפטיאן .המחזור השני מתבטא בהתרוממות מהירה שחלה בסוף האפטיאן ומיד לאחר מכן

בשקיעה טקטונית שנמשכה עד סוף האלביאן .מקורן של תנועות טקטוניות אלה בלבנט הינה
בהשפעתו של אירוע השבירה העיקרי )  (riftingהניאוטתי הקדומ הממוקמ במערב ,שהחל
לפעול שוב בתקופה זו .פתיחה מחדושת של הריפטיננ התרחשה בשני "פולסימ" והשפעתו באה
לידי ביטוי בהרמה הרניונלית של כל הלבנט המהווה בתקופה זו את השוליימ המזרחיימ של
האוקיאנוס הניאוטתי .השקיעה הטקטונית המהירה שמתחילה מיד לאחר ההרמה הרניונלית,
מקורה בהתעוררותו של הריפטיננ המקומי הדוחק את הפלטה הטורקית או פלטות יבשתיות
אחרות של מזרח היט התיכון צפונה ונורמ לשקיעה מהירה באיזוריט הסמוכימ אליו .שקיעה זו
דועכת לכיוון פנימ היבשת.
המחזור הטקטוני המזוזואי מסתיימ בתנועה צעירה יחסית שהחלה בקרטיקון התיכון-עליון
ומתבטאת בהתהוות מערכת הקמטימ המכונה קימטי הקשת הסורית .היווצרות מערכת

הקמטימ הינה הביטוי הטקטוני למערכת של מאמצימ ששלטה באיזור הלבנט .מקורה בתהליר
של התכנסות ותחילת סנירתו של האוקיאנוס הניאוטתי והיא נובעת מרוטציה של יבשת
אפירקה הדוחקת את איזור המחקר במזרח.

השפעתמ של האירועימ הטקטוניימ שהתרחשו בימ על איזור הלבנט הינו בהתהוותט של
בלוקימ נטויימ ,וכן אנניט ורמות טקטוניימ מקומיימ לאורו כל תקופות המזוזואיקון .האננימ
צוברימ לתוכמ חתר עבה של סדימנטימ ואילו הרמות או האיזורימ המונבהימ נחשפו לאירוזיה
ונידוע .כתוצאה מאירוע המתיחה והשבירה בימ חלה שפיעת חומ מונברת לבסיס האנן

שהשפיעה על תהליר התבנרותמ של סלעי מקור פוטנציאליימ לנפט .השכבות הצעירות ביותר
הממוקמות בחלקו העליון של חלון הנפט שייכות לחבורת נברעמ התיכונה .המצאותמ של
סלעימ אלה בחלון הנפט מונבלת לאיזור ניאונרפי מונדר הכולל את מדף היבשת הרצנטי
וזאורימ הסמוכימ לקו החוף .בכל אזורי המחקר מהוות שכבות מניל יורא תיכון ועד יורא עליון
את המסה העיקרית של סלעימ המצויימ בתחומי חלון הנפט ואילו באזורי פנימ היבשת
הדרומיימ יותר נלכלות נט שכבות מניל טריאס בחלון הנפט הרצנטי.
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תלהיביםדינמיים באזור המגע ביו מי ים למי תהום  -דוגמא מים הלמח
~7י,. ,י 1ץירעכ,. ,ם 1ורןנ ,ד 1,2,.ןקרבןבץי ,ב2.
'י~'
.ג תםלחpה לדםעי סהביבה ,בםןו ןייצוינ לדםע ,חרןבןת 6100ז

 .2םלחpת רקחינ ,שהורת דיתתרלוןגי ,ת.ד•  ,6381יורלשים 91063
ים המלח הונו מערכת דינמית שבה מפלס המים ירד בקצב ממוצע של כ  0.5 -מי לשנה
בשלושים השנים האחרונות .קצב שנוי זה מאפשר דביקה של התהליכים המתרחשים בזאור
הפז הביני יבז מים למוחים ומי תהום מתוקים באקיופירם חופיים.
נמצא יכ בעקבות שניו מפלס במי הים ישנה גתובה מהירה )בדסר נלדו של ימים( של מפלסי מי
תהום באקיופר פריאטי שבקרבת הים .לדונמא ,נמדדה תנובה מהירה לעלית מפלס ים המלח
בחורף  .1992לעית מפלס הגאם היתה כ 2 -מיעבדו שמפלס מי התהום בקידוחי טורייבה עלה
בכ 0.5 -מי .תלוכות לש מי תהום חושבו בעזרת מודל רנרסיה המשתמש בנתוני מפלסים
שנמדדו בעשרים השנים האחרונות בקדיוחי תצפית

באזור טורייבה

)אזור מעיינות קנה

וסמר(.

מדצ שני ,באותה מערכת ,מעבר מסה )של המים עצמם( דרר המידום הפורחי היט ,כפי שניתז
לצפות ,איטי בהרבה )דסר נדול של מאות שנים( .תןפעה זו מתבטאת במציאות מי תהום

מלוחים שאינם מיכלים טרייטום « 2 T.U ).
הטריטיום הינו בממוצע

(.9 T.U.

בקרבת ים המלח או בריכות הדאוי )שבהם ריכח

הקצב האייט של מעבר המסה מבוטא נם בקיום נופי מים

בלעי הרבכ יכמי וצפיפות שונים באותו אזור .אלן הם שאירות של נופי מים שהיו במנע עם מי
האקיופר בעבר .לכז ,חוק ניןב הרצברנ אינו מאפשר את קביעת מיקומו המדיוק של הפז היבני
הנוכחי .יש צורר בשנויים נוספים דכי לתאר את המצב האמיתי שבו קיימים מספר נופי מים
בלעי צפיפיוןת שןנןת .מערכןת דומות נמצאו נם באקיופירם חופיים אחרים אשר אינם בקשר
עם מי ים רצנטים.
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סיפני נפט בהר סדום וההשלכות לגבי גיל סלע הקמור הפוטנציאלי

נסבנאום., ,א 1חרש ,י2.
מנרוה ,15

לת באיב

•1

רח'

.2

מפלעי ים הלמח ,ת .ד• Sז ,באר שבני

באיזור ים המלח מוכרות הופעות מנוונות של הידרוקרבונים המסוונים כ:
מסחריות בשדה זהר,

(2

נפס קל

-

בשכבות מניל סריאס,

(3

נפס כבד

בשוליים המערביים של הבקע (4 ,אספלסים  -כנביעות בפני השסח ו-
בונרים  -כבלוקים צפים על ים המלח ובקידוחים במישור עמיעז.

(1
-

נז

-

בכמויות

בקידוחים רבים

(5

אספלסים לא

במספר עבודות ב 15 -השנה האחרונות הראו מספר חוקרים יכ כל הנפסים והאספלסים

באיזור שייכים לאותה משפחה ניאוכימית וננזרו מאותו סלע מקור שהוא הסלע הביסומיני
מניל סנון.
לאחרונה ,בקידוחים שנערכו בהר סדום על ידי מפעלי ים המלח ,נתנלו סימני נפס אשר
"מאיימים" על השליסה המוחלסת של סימני הנפס שמקורם בסלעי הסנןר .נפס זה מאופיין ב:
תכולת נפרית נבוהה ,מעספת פחמימנים ישרי שרשרת האופיינית לנפס קל-כב,ד הדעפה של
פחמימנים ישרי שרשרת זוניים בתחום  ,ClS +העדפה בולסת של פיסן על פריססן ,תכולה

נבוהה של נמאצון ותכולה נמוכה שלייאססונים" .מאובנים ביולונים" אלה ותכולת הנפרית
הנבוהה מצביעים על שהנפס ננזו מסלע מקוו קובונסי/אבפוויסי שהושקע בסביבה
היפרסלינית עם קרקעית אנאוקסית.
על פניו נראה כי קיימת קורלציה סבירה בין נפס זה לנפסים האחרים באיזור .ידבבקה מדוקדקת
יותו נמצאו אי התאמות משמעותיות בקורלציה בין "מאובנים ביולונים" שונים .כמו כן

ובמיוחד בולס ההלדב בין יחסי האיזוסופים היציבים של פחמן ~13C :של הנפס מהו דסום הינו
 -21.7%0לעומת  -29.0 - -27.5%0של הנפסים והאספלסים שמקוום בסלעי הסנון.

הקוולציה בין הנפס ליבן מספו אופקים של חוואו עשיו בחומו אוונני מתצורת הו דסום
הינה סבירה ,אולם קיימים הדבלים ביונות ההתבנוות .בעוד שהנפס מצוי בשלב של תחילת
"חלון הנפס" ,מצויים החווארים בשלב ייאננסי מובהק.
מוצע כי מקורו של הנפס הוא בפציאס הדומה לזה של אופקי החוואר העשיר בחמו אוונני
מקידוחי הר סדום הקבורים עמוק בבקע .מועלית כאן השערה כי הסיננל האיזוסופי היחויד
)  ( -21.7%0עשוי להווות כי מקווו של נפס זה הוא בסלעים מניל מיוקן )תצורת דסום?(.

סיננל איזוסופי דומה )וכן "מאובנים ביולונים" דומים( יש למספר נפסים באיזוו הים התיכון
אשו מקוום בסלעים קובונסים/אבפוויסים מניל מיוקן.
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ימנלרוגיה של השכבות החואריות-חרסיתיות של חבורת יהודה בהרי
ירושלים
יטילט-גלודמו ,נ.
קבוצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפותחה ,רמת-אביב
נבדקה המינרלוגיה של שכבות חרטיתיות וחוואריות המצויות בחתר הקרבונטי של חבורת

יהדרה באזור ירושלימ ,נבחנו שני היבטימ :השינויימ במאטף המינרלוגי של החווארימ
והחרטיות במרחב ובזמן ויחטי הגומלין הנובעימ מהצטברות בו-זמנית של חרטיות
וקרבונטימ,

עיקר השינויימ במינרלוגיה במרחב ובזמן באימ לידי ביטוי בריכוזימ של קוורץ וקאוליניט ,עליה
בריכוזמ מציינת תרומה רבה יותר של רכיב יבשתי בשל קירבה ליבשת ו/או בשל שינוי בכיוון
הזרמימ מן היבשת,

ריכוזימ נמוכימ של קוורץ וקאוליניט בשכבות הרכות מתקופות הקרטיקון התחתון והקנומן

התחתון מעידימ על השפעה יבשתית מועטת ,כיוון אפשרי של זרמימ הנושאימ חומר דטריטי
עשוי היה להיות מצפון ,שכן ניתן להבחין בריכוזי קאוליניט וקוורץ בצפון האזור ,ריכוזי

הקוורץ והקאוליניט גבוהימ בקנומן העליון ,בזמן הרבדת תצורות מוצא וכפר שאול ,מעידימ
על ההשפעה היבשתית הניכרת ,עמ זאת בכיוון מערב חלה ירידה בריכוזיהמ,
קיימת היערכות מטודרת של טמקטיט ואיליט בשכבות מעורבות ביחטימ  1:3ו  1:1-היוצרת
"מבני-על" ,נראה כי חרטיות אלה נטחפו לאזור כחומר דטריטי ומבנמ אינו מעיד על שינוי
בתהליר של קבורה עמוקה במקומ,

החרטיות טמקטיט ,איליט ושכבות מעורבות בהיערכות "מבנה על" ,נוטות לצפות גבישימ
אחרימ ,ליצור משטחימ בינות לגבישימ ולמלא חללימ ,תופעה זו גורמת להיווצרות מערכות
טגורות מקומיות המשפיעות הן על תהליכי ההתגבשות והן על שימור הגבישימ ,גבישי קלציט

מגנזי אשר שקעו ממי ימ השתמרו בתור החרטית היות ונמנעה מהמ התגובה עמ מי החללימ,
באופן זה השתמרה הפאזה הבלתי יציבה,
דולומיט אשר שקע בנוכחות מרובה של חרטיות נוטה להיות קלצי ,בעיקר בולטת התופעה

בדולומיט בחואר מוצא,

הימצאות פיריט בחתך החווארי של תצורת מוצא מעידה על כושר חטימת החרטיות בינות
הבגישימ ויצירת טביבה דלת חמצן המאפשרת היווצרות פיריט,
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הפשעת תעוקת הסדימנטים שהצטברו בדלתת הנילוס מהפליוןק על
היקשעה בשולי היבשת של דרום הלבנט ובמישור החור

-

תוצאות

ראשוניות
~
1
1
יסברו,. ,ג  lל
,..ילגןונ,. ,ח 2אבסנו,
יחיןבסקי., ,ן ןב"'אבםהר., ,צ II

ונ1.

 •1החןג גליאןפסיקיה לודמעים פלנטירים ,אןנירבסטית לת באיב ,לת באיב 69918
 .2בחתר התשיתת בע"ונ ,ב mיקצ  ,19לת באיבOזגג6
תוצאות האנליזה הכמותית שנעשתה בשולי היבשת של הלבנט מהשלישון העליון מצביעות על
כי שדבר"כ אופי השקיעה הטקטונית לאורי שולי היבשת מתאים לשקיעה התרמית הצפויה
בשולי יבשת עתיקים .שקיעה טקטונית היא השקיעה הנותרת לאחר הורדת השקיעה הנובעת
מהעמסה .ההעמסה מתחלקת לזו שמקורה בהצטברות ידסמנטים וזו שמקורה בעמדות המים.
עובי עמודת המים הוא פונקציה של הגיאומטריה של האגן ושל שינויים במפלס מי הים
העולמי.

בשולי היבשת ובמישור החוף של דרום הלבנט נצפתה עליה חזקה בשקיעה הטקטונית
בתקופת הפליוקן .אנומליה זו קטנה לכיוון צפון ולכיוון מזרח .השינוי מזרחה נע מ 460 -מטר
במדף היבשת ודע

250

מטר במישור החוף.

האנומליה בשקיעה הטקטונית נגרמה כנראה מכיפוף הלוח עקב עתוקת הידסמנטים שהצטברו
לדבתת הנילוס מהפליוקן.

תוצאות ראשוניות של מלדוים אלסטיים דו-מימדיים ומדולים ויסקו-אלסיטים מצביעים על
כיפוף הלוח עקב תעוקה זו בסדרי גדול שיכולים להסביר את האנומליה בשקיעה הטקטונית
וחלק מהתרוממות הרי יהדוה.
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אלטרציה של דייק בזלתי ,מבתש רמון ,ישראל

וטיטש., ,נ 1,2ק לודוני., ,י 1אליון ,א2.

•1

המכןו למדעי כדור הארץ,האוניברסיטה עהברית בירושלים,

ירושלים 91904

 %.המכון הגיאולוגי ,רחוב למכי ישרלא  ,30ירולשים 95501
במכתש רמון חודירם דייקים בזלתיים וטרכיטיים מניל קרטיקון תחתןו )  125-140מליון שנה(
טלעים טדימנטריים מניל טריאט ויורא .רוב טלעי הדייקים עברו החלפה במידה זו או אחרת.
נחקר דייק בהרבכ מלתי בנחל ארדןו ,במזרח מכתש רמון .מרמ הדייק טרי והוא מוחלף בהדרגה לכיוון
השוליים .נעשן בדיקות פטרוגרפיות מפורטות ,אנליזות כימיו,ת קביעת ההרכב האיזוטופי של

חמצן ופחמן ,מדידות פליאומגנטיות ותיארוך בשיטת  ~.OAr/ 39Arשילוב בין לכ השיטות האלו
מאפשר הבנה מעמיקה לש תהליכי האלטרציה שהתרחשו בדייקים.

הטלע הבזלתי המקורי מורכב מאוליבין ,פירוכטן )אוגיט( ,פלגיוקלז )לברדוריט( ומינרלי בצר
)אילמניט וטיטנומגנטיט( .ההרכב הכימי של הטלע דומה להרכב בזלתי ממוצע במכתש רמון.

הטכטטורה המגמתית המקורית נשמרה לאורך כל תהליך האלטרציה .שלבי האלטרציה
הראשונים מאופיינים בהתפרקות האוליבין והפירוכטן ובהשקעה של קלציט ,מיקרו-קוורץ
וטמקטיט אותיגניים .שינויים מינרלוגיים אלו מתבטאים בירידה חריפה בריכוז המגנזיום
והברזל ובעליה בריכח הטידן .עם התקדמות האלטרציה ,הפלגיוקלז ,המהווה כ  50%-מנפח
הטלע ,מסולק ונוצרות פאזות אותינניות נוטפות ,אלקלי פלדטפר ,קאוליניט ודור נוטף של

קלציט .שלב זה מתבטא בירידה בתכולת נתרן וטידן ועליה בריכוז האשלגן .אלומיניום
וטיטניום הינם בלתי מוביליים בכל שלבי האלטרציה .קלציט המופיע בעורקים דקים ומיקרו
קוורץ הממלא חללים מאפיינים שלבי אלטרציה מאוחרים יותר .הטלעים שבמגע עם טלע
הטביבה מייצגים את שלבי האלטרציה המתקדמים ביותר ואין בהם זכר להרכב המגמתי
המקורי.

הווצרות המינרלים האותיגניים נורמת לעליה משמעותית בערכי  b180מ 8 %0 -בטלע הטרי
עד ל 19.7%o -במגע עם טלע הטביבה .המינרלים האותיגניים שקעו מתמיטות בעלות 0180

של מים מטאוריים דע ברקיים .ערכי  013 cמורים על אטפקה שוטפת של מים ממקור מטאורי

המכילים פחמן מומט שמקורו בעיקר מהקרקע עם תרומה של פחמן מומט שמקורו בהמטת

טלעים קרבונטים .ההרכב ה איזוטופי של דורות הקלציטים בדייק המוחלף מצביע על שינוי
בתנאי ההשקעה בין שלבי האלטרציה השונים.
תוצאות הבדיקות הפליאומגנטיות מצביעות על כך שתופעות האלטרציה אינן תופעות

צעירות ,אלא התרחשו בעיקר בקרטיקון .הסלע הטרי תוארך ל  135 . i: 3-מליון שנה והאלקלי

פלדספר ל80 i: 3-

מליון שנה .שילוב הנתונים הפליאומגנטיים והפטר וגרפיים עם תוצאות

הגיל מצביע שחלק מתהליכי האלטרציה התרחש בקרטיקון עליון לפני כ 8O -מליון שנה ,זמן רב
לאחר קרור הדייק.
במערכת

ההטבר המוצע הוא שכל שלבי האלטרציה התרחשו בטמפרטורות נמוכות ) (, <70°C
מים-טלע פתוחה ,בנוכחות מים ממקור מטאורי .התהליך נמשך בקצב איטי מאז קרור הדייק
בקרטיקון תחתון ,במהלך תקופות יבשתיות.
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ההרכב האיזוטופי של גפרית במי גשם מאזור הנגב

חורת., ,ב 1שפיור., ,ב 2בץ., ,א 1סטירנסקי ,א1.
 •1המלחקה לגיאלווגיה ,אהוניברסיטה עהבירת ביורשלים ,ירולשים 91904

.z

Natural Environment Research Council, Isotope Geosciences Laboratory, Keyworth, U.K.

במחקר הנוכחי מוצנימ ערכי  5345של  8מדנמי מי נשמ מ  5-תחנות ,שבדנמו במשך  3עונות
הידרולוניות )  (. 1982/83, 83/84, 88/89התחנות הג שדה בוקר )  4מדנמימ( ,באות הככר,
ריביבמ ,חצבה ומצפה רמון )מדנמ מכל אחת( .ערכי  53 5כבנד היחס  Cl / 504בתובימ בציור ו.

להוציא מדנמ אחד )ממצפה רמון( המועשר ככל הבראה בנבס מקומי ,בופלימ שבעת המדנמימ

בתחומ )מקווקו( הערכימ שנמצא עבןר נשמימ בכל הארץ על ידי Wakshal and Nielsen
)  (1982ו .Herut et al. (in prep ). -ערכי  5345במי הנשמ מוסברימ בתהליך ערבוב יבן 504
ממקןר ימי )  (-2 %0עמ  504ממקור לא ימי )  (. -0 %0רוב מדנמי הננב נופלימ בתחןמ הבמןר
)  «. 3 %0יוצא דופן הוא מדנמ אחד משדה בוקר המראה ערך נבוה במיוחד של 5345
)  (. 11.8 %0מדנמ זה הוא מאירוע נשמ יוצא דופן שאופין ברוחות חזקות )בכל הארץ( ,שהעלו
כמות רבה של רסס מי ימ המתבטא בעלית הן היחס  CI / 504והן .5345
בספרות מקובלימ כמקורות אפשריימ ל-

)(1

מקור אנטרופונני

) (2

מקור טבעי ביונני

הלא ימי המקורות הבאים:

504

בשני המקרים יכולים המקורות להיות מקןמיים או חיצוניים .נראה לנו שהננב איננו יכול
לשמש כמקור משמעותי מקומי הן מבחינה אנטרופוננית והן מבחינה ביוננית ,בנלל מיעוט

האןכלסויה ,מפעלי תעשיה וצמחיה .לפיכך סביר להניח שהמקור העיקרי ל504 -

הלא ימי הוא

חיצוני .מסקנה זו נכונה נם עבור  5345של המרכיב הלא-ימי במי נשמ בכל הארץ .רוב ארועי
הנשם בישראל מלווים ברוחות מערביות ובמסות אויר המניעות מאירופה וחוצות את הימ
התיכןן .מסןת אןיר אלן מסינלןת לשאת סןלפט ממקןר אנטרןפןנני ן/או תרכובות נידפות

של נןפרית )המתחמצנות באטמןספירה לסןלפט( שמקורן בפעילןת ביולונית במי הימ התיכון.

לא ברןר אם מקןר חיצןני זה הוא אנטרופונני או נתרמ ביןננית מעל הימ התיכון.
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חדיושים בשיטות מינהור בסלעים סדוקים
חצןר ,י.

המקלחה לגיאלוןגיה ןמינלרןגיה ,אנויבסריטת בו-גרויןו בנבג ,באר-שבע 84105
בפרויקטים הנדטיים המנצלים את תת-הקרקע מקובל להשתמש בשיטות טיורנ אמפירירת
המנדירות את איכות מטת הטלע מבחינה ניאומכנית-הנדטית .שיטות הטיוונ המקובלות
כיום

) (Q and RMR

אומדות את חוזק הסלע ומישורי הטידוק .כמות וצפיפות מערכות

הטידוק ,ואת לחץ המים ומשטר המאמצים בתת-הקרקע .על טמר ניטיון אמפירי .השיטות
חוזות את לחץ התימור ומשר התימור העצמי .השיטות המקובלות מתעלמות מטיננון מעוות

שכיח בטלעים חזקים וטדוקים ,השתחררות בלוקים אל תור חלל המנהרה .החופש הקינמטי
של בלוק לנוע מנוף הטלע אל תור חלל נתון ,תלוי בניאומטריה של הבלוק ביחט למישור
החופשי בלב.ד תכרנות מטת הטלע שתוארו למעלה אינן משפיעוrן על פיתרון הבעיה
הקינמטית .לפיכר בלוקים זהים ניאומטרית יכולים להשתחרר מנופי טלע בעלי סיוונ הנדטי
שונה לחלוטין ,ולטכן את מערכת התימוה כל עוד מבנה מטת הטלע ונטית המישור החופשי
זהים.

 Block Theoryאשר פותחה באוניברטיטת ברקלי במהלר העשור האחרון ,פותרת במדויק את
בעית החופש הקינמטי של בלוק ,התחום על ידי  kסדקים בעלי נטיות שונות )  ( 2 <kומישור

חופשי בעל כל נטיה שהיא .ישום התןאוריה קשה יותר כאשר מטפר מערכות הטידוק הראשיות
)  (nעולה .מטפר צירופי הטדקים )  ( Njcללא חזרות הוא :ו!}  .N jc = n!/ {k!(n - kכל צירוף

טדקים יוצר  2kצירופי חצאי-חללים ,או פירמידות טדקים ,אשר מתוכן רק (k 2 - 3k + 2/) 2
יוצרים בלוקים ברי תזוזה מאחורי מישור חופשי נתון .הטתברות ההיווצרות של כל צירוף
טדקים במטת הטלע ,וטבירות הכשל של הבלוקים החופשיים תיאורטית ,ניתנת לחישוב
כאשר מביאים בחשבון את צפיפות מערכות הטידוק וחוזקן המכני .חישוב היטטונרמה של
טיכויי הכשל של כל הבלוקים החופשיים קינמטית מראה דברר לכל שרק מטפר קןט יחטית מהן
בעל טיכויים נבוהים במיוחד להיכשל .בלוקים קריטיים אלו צריכים להנחות את עיצוב מערכת
התימוה במטות הטלע הרלוונטירת.
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תוצאות ראשוניות ממחקר של מגנטיזציה בדרום סיני
חיסן .,ב ,ליא ,מ.

המחקלה לגיאלווגיה ומינרלוגיה ,אוניבסריטת בן-גוריון

בנבג ,באר-שבע 84105

א .ניתוח הנתונימ הזמינימ מצביע על כך שהשיטות המקובלות של חישובימ סיסטמטיימ
של המננטיזציה האפקטיבית )  (Ieעל בסיס השדה המננטי שנמדד איננה מתאימה לאיזור

המחקר .לכן פותח לצורך ביצוע החישובימ עיבוד מחודש של שיטת Khesin and
 (1984) Alexejev'sהמבוססת על קורלציה בין השדה המננטי שנמדד והתבליט .שיטה זו
מאפשרת חישוב הכוון ועוצמת וקטור המננטיזציה במקרה של מדידות . Tנ! מעל נטיות
זהות של סלעימ בעלי הרכב דומה.
ב .נבנו שבעה פרופילימ ניאולוניים-ניאופיזיימ לחישוב המננטיזציה מנתונימ אירומננטיימ

בדרומ ,בדרומ-מזרח ומרכז דרומ סיני .איזורימ אלה מאופיינימ על ידי עוצמה נמוכה של
האנומליות המננטיות ,מינימומ מננטיזציה מעל שברימ ומננטיזציה כללית נמוכה של
סלעי המסד הפרהקמברי .השיטה שפותחה יושמה לחישוב  Ieב 30 -מרווחים של
הפרופילימ שהוכנו היכן שהקורלציה בין שדה ה. T -נ! והתבליט נבדקה.
מניתוח זה עולה ( 1 :למרבית הנרניטואידימ הקלק-אלקליניימ יש מננטיזציה
של ) . n x 100mA / m (n",2-6הנרניטואידימ הללו מהווימ כ 50% -מהמסיב הקריסטליני
בסיני.

(2

תחומ דומה של מננטיזציה חושב נמ לנרניטוידימ האלקליניימ המהווימ

כ 10-20% -מהמסיב הקריסטליני בדרומ סיני ( 3 .מננטיזציה מעל lA/m

הובחנה רק

לנבי סלעימ מטה-וולקנימ ,ננייסימ ולעתימ רחוקות במספר נרניטואידימ .היות ובפני

השטח הסלעימ המטמורפיימ מהווימ רק כ 12%-מסלעי המסד קשה להעריך מהי
תרומתמ ליצירת האנומליה המננטית במסד הפרהקמברי הקבור בעומק.

נ .המננטיזציה איננה אחידה נמ באותמ טיפוסי סלע .רק בשני מקרימ אפשר היה לחשב את
האינקלינציה  Ieבנרניטואידימ קלק-אלקליניימ בעלי ערכי  Ieדומימ ושיפועימ זהימ.

הזויות הללו 12° ,ו  ,16°-שונות מזוית האינקלינציה של השדה המננטי המודרני ) (. 42°
מחקר נוסף בשינויימ המרחביימ של התכונות המננטיות יאפשר להנדיר באופן יותר
מדוייק את הניאולניה הסטרוקטורלית של דרומ סיני ולימוד האינקלינציה המננטית
יצביע על הניאודינמיות של האיזור.

ד .מדידות מוליכות מננטית של  67דונמאות על ידי  K- meter MS2של Bartington
 Instrumentמאשרות את המאפיינימ של המננטיזציה שצויינו למעלה (1 .סלעימ בעלי
מננטיות חלשה )  (K=O-200,un.10-5SIכוללימ במקרימ מסויימימ נרניט-ננייס ,וולקנימ
של פירני וקתרינה,נרניטימ ,וסלעימ שעברו החלפה הידרותרמלית (2 .למרבית הסלעימ

מננטיות בינונית )  • (300-1300,un.10-5SIביניהמ נרניט-ננייסי; וולקנימ של קתרינה

ופירני; הורנבלנד נברו; דיוריטימ; נרניטימ קלק-אלקליניימ :אומ-מלק .נירנר ,עישי

ולטחי; נרניט אלקליני של שרמ וצחרה ,וקורץ-מונזוניט יחמ.ד  ( 3סלעימ בעלי מננטיות

נבוהה )  (1600-4600,un.10-5SIכוללימ ננייס-דיוריט ואנדלחיט-שיסט של מסיב הקי,ז
חלק מהוולקנימ של פירני ,דיוריטימ ,קוורץ-מונזוניט יחמ,ד נרניט שרמ ודייקימ
דיאבזיימ.
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שיטה אינטגרטיבית לפענוח נתונים גיאופיזיים בעזרת אלגוריתמים

לוגיים
סחוי ,ב.

הלחמהק לגילואוגיה ומינלרוגיה ,אוניברסיטת בו-גוריןו בנבג ,באר-שבע 84105
המורכבות של בעיות מודרניות בגיאולוגיה ואי הודאות הכרוכה בפענוח תצפיות גיאופיזיות,
מצדיקות אינטגרציה של שיטות גיאופיזיות בינן לבין עצמן ועם שיטות מחקר אחרות.
חוקרים שונים פיתחו גישות רבות לפענוח אינטגרטיבי של נתונים גיאופיזים .לנו נראה כי
השימוש ב" -משתנה

)(1

אינפורמציה" ) (Information Parameter

נוח ביותר .כמות האינפורמציה

בכל נקייה המתקבל כתוצאה משימוש בשיטה  iנתנת על דיי:

Ii = -log Pj

)(1

או

1,

li'" log I Ui/ ~ Ui

)(2

כאשר  Pjהוא התדירות )  (Frequency rateבמרווח ה j -של המציין ה i -בהיסטוגרמה )לצורך

חישוב מדויק יותר ניתן להשתמש בהערכת '  Bayesשל ההסתברות במרווח

ה,(j -

 Uiו-

 ~,Uiהם האמפליטודה ותחום השגיאה )  (determination errorשל המציין ,בהתאמה .לאחר
סיכום כל האלמנטים של אינפורמציה ,המאפשר בירור אפריורי באם האוביקט המבוקש נוכח,
תרומת רעשים אקראיים הנובעים מתופעות גיאולוגיות הטרוגניות מופחתת במידה ניכרת.

ניתן להפחית את תרומתם של אוביקטים פיקטיביים העלולים לקבל ביטוי בילט בגרף של
n

l/n 2: Ii
i=l
על ידי הפעלת קריטריון אינטגרציה נוסף התלוי בנוטפר המציינים היותר משמעותיים ואשר
) n(n-l
משווה את תרומתם היחסית:
2
)( 3
IIntegr=}: (lp)k / (lp)max
k=l
אכשר  I pמתקבל מתוך:

Ip = (11+ ]2) 11 /1 21 11 ~ 12

)(4

ועל ידי שימוש בצירופי זוגות מתוך  nהשיטות המופעלות.
על מנת שלא להחמיץ אוביקטים מאד מסוככים ,לעיתים מועיל להשתמש בתדירות ממוצעת
או בהערכות מיצוע של המצינים ,במקום שימוש בערכי  Pjו, Ui -בהתאמה.
השיטה הופעלה בעזרת סיכום כל האלמנטים של אינפורמציה אשר התקבלו מתוך משוואה

)  (, 2וכמו כן השיטה עברה ראליזציה בתוכנית אינטגרציה לחישוב סיכים אלמנטי
האינפורמציה על ידי משואה (ר) והאינדקס  lintegrהמתאים .שלא כשיטות מקיבלות אחרות,
שיטה זו מסוגלת לזהות אוביקטים המאו'!ננים על ידי מספר מקסימלי של אינדיקציות
בעוצמות משתנות .ההשואה בין  lintegrוסכום אלמנטי האינפורמציה מונעת החמצח
אוביקטים אשר מסיבה זו או אחרת ל Rבאו לידי ביטוי במספר מציינים.
הפעלת השיטה המתוארת לעיל בסקר קרקעי ואווירי של איזור הקוקז ומרמ אסיה תרמה
להבגרת היעילות של מחקרים גיאופיזיים באזור לצורר פרוספקציה.
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שיטות למיןו תת הקרקע של ישראל לצורי איתור מאגרים מתאימים
לדחהרת שפכים תעשיתיים

חופc, ,נ .יתנב ,ר•
מההקלח לקרקני וימסM ,התיבסרסיה העבירת בירולשיס ,רוחבות 16100
שפיכם תעשיתיים מתווים מפנע אקלווני .בנלל תרבכם תכימי תכולל מתכות בכדות ותרכובות
רעילות אחרות .עלול סילוקם תלא מבוקר לטכן משאבי מים וקרקע .מגנ,ד תתטרונניות תרבת
של שפכים אלת תופכת את טיתורם לבעית מסובכת ויקרת לביצוע .בידוד וטפכים תעוטיתיים
בעומק רב בתת הקרקע באמצעות בארות מחדירות מתוה פתרון מקובל בארה"ב מזת למעלה
מ 30-שנת .ביוטראל עלות כיום תכמות תוטנתית של תשפכים תתעשיתיים על  50מלמק"ש.
בשנת  1991אושרת לראוטונת בישראל בקשת בתי תזיקוק לתשתמש בבאר תנפט תנטושת

כובכ 1-לתחדרת שפכים תעשיתיים .עם מתן האישור תחלת חברת "לפידות" להחדיר עבור בתי
תזיקוק סדרת קאוסטית בקצב של  200-250חביות ביום .לאור תקדים זת נוצר צורן של ממש
לבחןר את תאתמת תת תקרקע של ישראל לפעילות שמו.

במתלך תעבדרת בנחנו ומוינו אופקים בתת תקרקע של יוטראל ,על פי תקירטריונים תבאים( 1) :
יחידות סלע תמכילות מים במליחות הנמוכה מ 1 O,OOO -מ"נ כלוריד/לי נפסלו; )  (2יחידות

תסלע תמכילות מים מלוחיס סוונו כיחידות מארחות או כלואות על פי הליתולוגית וטלתן; ) ( 3
באיזורים בתם קיימת אינפורמצית סטרוקטורלית מפורטת נבחרו איזורים נקיים משבירת בעלי
מבנת סטרוקטוראלי פשוט; )  (4איזוירם צפופי קידוחים נפסלו; )-ו  (5איזורים בתם עומק ננ
תמאנר עלות על  2500מי מתחת לפני תקרקע נידחו אף תם.
יחידות תסלע שענו על תאופינים שתוזכרו לעיל תוארו כקובץ מפורט של אתרי תחדרת
מועדפים.
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קביעה נסיונית של הקמדמים הדינאמיים של מבנה
לסזסביק., ,י שפריא ,א.

המבןו למחירק נפט וגיאופסייקה ,ת.ד•  ,2286חולוו 58122
הפתרןו היחיד לבעית הקטל וההרט המלווים רעידת דאמה חזקה הוא תכנון ובניה מתאימה של
מבנים .תכנון מתאים מחייב ביצוע אנליזה דינאמית אשר מתארת את התנהגות המבנה בעת

מעבר הגלים -הטייטמיים .על מנת לבצע אנליזה זו יש לדעת מהם המקדמים הדינאמיים של
המבנה הדבנק.

במחקר המוצג נבחר ,באופן אקראי ,מבנה מבטון מזוין בן שתי קומות ,הורכבו בו מערכות
טייטמוגרפיות ובוצע ניטוי שמטרותיו הן:

א( קיבעה נטיונית של התדירויות העצמיות של המבנה.
ב( הערכה של מידת היציבות והדיוק של מדידות חוזרות של זמן המחזור החופשי של מבנה
תוי שימוש במקורות הרדעה שונים.

ג( השואה בין הממצאים הנטיוניים להערכות שהתקבלו משימוש במשואות נטיוניות
הלקוחות מהטפרות.
ד( בחינת האפשרות לקבעו את מקדם הריטון ומקדם הצורה של המבנה.
במחקר נבחנו  74רישומים טייטמיים ,מהם  27רישומים של פיצוצים קרובים ,שגרמו להרעדת
המבנה .המטקנות מניתוח הממצאים הן:

י .אנליזה .טפקטרלית של תגובת המבנה לרוח ולפיצוצים קרובים מאפשרת קביעה של
תיירויות התנודה החופשית שלו בשני מימדים אופקים וקביעה של מקדם הריטון של
המבנה.

 .2הדיוקים הגבוהים בקביעת ה mירויות החופשיות מאפשרות גילוי שינויים ,אם יתרחשו,
בתכונות הדינאמיות של המבנה.

.3

קיים חוטר התאמה בין התוצאות הנטיוניות וההערכות המחושבות.

בעקבות ממצאים ומטקנות אלו אנו ממליצים על עריכת טקר מבנים כלל ארצי בשיטה זו.
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תבונות אופיניות לרעידות אדמה חקזות בישראל
לסזבסקי., ,י פדל,. ,א גיטרןמ., ,י אריה., ,א שפירא  Iא.
המבןו לחמרקי נפט ןגיאןפסיקיה,

ת.ד• ,2286

לוחןו

58112

בישראל מופעל מערי מדי-תאוצה החל משנת  1978והוא רשם שבע רעידות אדמה
במנניטךןות שבין  3.7ל  5.2-ב 14-אתרי מדידה שונים.
הערבים המירבים של תנדוות הקרקע ממדידות בישראל משמשים לבחינת עקומות דעיבה
שאולות מאזורים

אחרים.

מאנליזה ספקטרלית של האקסלרונרמות אפשר לקבל ספקטרום תנובה שיאפיין זעזועי קרקע

בישראל .אנליזות ראשוניות מצביעות על בן שהתנובה המירבית היא בתחום התדירויות מ 2-
עד ס  1הרץ .תוצנ השוואה בין ספקטרום התנובה בישראל לבין ספקטרום התגובה המופיע
בתקן הישראלי לרעידות דאמה.
ניתן לשפר את הערבת ספקטרום התנובה של רעידות אדמה צפויות חזקות ע"י התחשבות

קפדנית בהשפעה המקומית של המבנה הניאולוני .לצורן זה מתבצעות בדיקות במטרה לפתח
שיטות לקביעת תנובת האתר לתנודות קרקע חזקות ,בהתבסס על מדידות של רעידות אדמה
מקומיות חלשות.
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תצפיות ארובות טווח על משטר גיאובימי של תמיסות האיזור הבלתי
רחי בתנאי השקיה
זליברבנרד ,מ.

המכןו למדעי כדור אהרץ ,האוניברסיטה עהברית בירושלים ,ריולשים 91904
נדנמו תמיטות הנקבובים בנקודות קבועות לעומק החתר הבלתי רווי ב  6-קידוחים מיוחדים
בקוטר

כ1 -

מי ,הממוקמים בתנאים טביבתיים טיפוטיים בדרום אוקראינה .הקידוחים נקדחו

זע לעמקיםלש  O.S-1מ'מלעמיהתהום .קירות הקידוחים ותחתיותיהם בוזזו בחומר אטים .דרו
המיפתחים בבדידו הוכנטו לתור הטדימנטים כלי חרט עבור מיצוי התמיטות בזערת ווקוום
וטנטיומטרים .הםהוכנטו לקירות למרחק לשמ  O.4-0.5מיונעשו ב  2-חזרות בכל עומק .המרחק
האנכי בין נקדוות מדידה דוינום היה  0.5-2מי .מדידות מתח קפילרי נערכו כל יום ,דוינום
התמיטות  -פעם בחשדו במשר  3-5שנים .המיפתחים בבדידו ומיפתחים עליונים של הקידוחים
נטנרו .צמחיה מקורית שוקמה מטביב לכ קידוח.
האיזור הבלתי רווי עשוי מקרקעות ולט המרופדות בחרטית .כמות המלחים המטיטים
בזסימנטים ברוב המקרים לא חרנה מ  0.5-1.0%ממטה .רוב המלחים הם של נפרות .איזור
הבלתי רווי כלל תמיטות בריכוז של  1-40נרם לליטר .מי התהום נמצאו בעמקים  13-24מי.
המשקעים וההשקיה היו כ 400-מימ לשנה לכ אחת.
מחקרים בעזרת טנטיומטרים הראו שבשכבה עליונה של  2-3מי התרחשה חדירה מועדפת של
מי נשם והשקיה ,ותנועות מים בכיוונים שונים .מתחת לעמקים אלה בטדימנטים היתה לרוב
העברת מים כלפי מטה.
בשכבה העליונה של  0.5-1מי מי נשם והשקיה שינו את הרכבם באופן משמעותי :מהרכב

HC0 3-Ca

הם נעשו

ל S04-Mg-Na -ו.S04-Na-Mg -

ריכוזם נדל פי  .10-100פרופילי

הריכת ורוב מרכיבי התמיטות היו דמויי-ל .בחלק עליון של החתר התנבשה חזית שטיפת

הטדימנטים .מהירות ירידתה לפי טמן הכלור היתה  0.5-0.7מי לשנה .החלק התחתון של
הפרופילים אופיין בירידת ריכוזי כל המרכיבים לכיוון מי התהום עד פי . 1.5-2ההרבכ הכימי לש
התמיטות נשאר קבוע.

זע לעמקים  0.5-0.7מי ריכוז התמיטות השתנת ממן בכיוונים מנונדים ,מתחת לעמקים אלה
 רק בכיוון אח.ז בחלק עליון של איזור הבלתי רווי הריכוז הלר וקטן ,ובאיזור קפילרי הואקצת נדל .כאשר ריכת התמיטות קטן מ  30-40-עד  13-14נרם לליטר ,תכולת הכלורידים של
נתרן ומננזיום קטנה עד  0.005-0.1נרם לליטר .ההרכב הכימי של התמיטות השתנה --מ CI
 S04-Mg-Naו Cl-S04-Na-Mg -ל .S04-Na-Mg -הקטנה נוטפת של הריכוז ,השאירה
ההרכב כמעט קבוע .רק בריכוזים פחות מ  3-4-נרם לליטר ,בעמקים של  1-2מי לפעמים
נצפתה הנדלת תכולת הטדוה בתמיטות כתוצאת חילוף בין טידן מי ההשקיה לבין נתרן חליף
של קרקעות קבורות עם שרידי אלקליניזציה הנמצאות בעמקים הנ"ל .ההרכב הכימי של
התמיטות שוב השתנה  -הן נעשו ל.HC03-Na -

באיזור הקפילרי במשר  3-5שנות השקיה הריכת הכולל של התמיטות עלה בכ 1-נרם לליטר.
הרכבן הכימי נשאר קבוע.
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מדול מתמטי לתהליכי ההמלחה באקויפרים העמויקם בישראל

זסייון ,ד ..,ג1

בגריצןמ,

ח2.

 •1שהורת ההדילורוגי ,נציבות היוגס ,ת.ד• ,6381

ירולשיס

91063

.ג הסבןו לדמעי בדור אהץר ,אהוניבסרטיה עהברית ביורלשםי ,ורילשיס 91904
במחקר זה בנחנת התאוריה ש"הכח המניע" העיקרי לתופעות ההמלחה באקיופרים העמוקים
בארץ ה.ינו מפל העומד ה הידראולי בכיוון מזרח-מערב ,בין הים התיכון לבקע ,המביא במקומות
מסוימים לחדירת מי ים לאקויפרים העמוקים .התאוריה בנחנת באמצעות מודל מתמטי-
פיסיקלי לזרימה במערכת רב-אקויפרית כלדהלן.
המלדו פותח עבור חתי אופייני הכולל בסיס ניקוז הנמוי מפני הים והמופדר ממנו עי" שרשרת
הרים .החתי הבסיסי ,פשטני בעיקרו ,כולל מספר שכבות בעלות מוליכויות הידראוליות
שונות ,התואמות אקויפרים ואקויקלודים ,אשר כל אחת מהן הומוגנית ואנאיזוטרופית.
המלדו מאפשר כניסת מים למערכת בראש ההרים ,ומדמה שאיבה למרגלות ההרים ,כי שנוצרת
זרימה תמידית .המולד מחשב בשיטת האלמנטים הסופיים את שדה הפרטנציאל ואת שדה
הזרימה בחתי .דשות הזירמה חושבו עבור מלויכיוות הידראוליות שונות.
התועפה המרסית הבאה לייד ביטוי הינה התזחה האופקית של קו פרשת המים ההידרלווגי ככל
שמעמיקים בחתי .במילים אחרות ,בעומקים דרידום פרשת המים נמצאת תחת זאורי החלחלו
שבהרים; בעומקים בינוניים ) jו פרשת המים נע מערבה לכיוןר הים כי שמרבית הזירמה נעשית
למזרח אל בסיס הניקוז העמוק; ואילו בעומקים גדולים הזירמה כולה מזרחה ,מהים אל בסיס
הניקוז העמוק .דשה הזירמה מושפע באופן משמעותי ביותר מערכי המוליכויות ההידראוליות
ומהיחסים ביניהם .באופן בולט ינותר ניןת לראות ששכבות בעלות ערכי מוליכות הידראולית
נמוכות ביותר )התואמות יחידות אקויקלוידות( גורמות למפל עומדים הניצב למישור השיכו,ב
דהיינו :קווי הזרם יחתכו את השכבה בניצב .כמו ןכ ניתן לראות שדשה הזירמה מושפע מקצב
השאיבה ומכמויות הגשם.

המ'חל מייושם עי" גבירצמן חייטון )תקציר נוסף בכינוס זה( בחתי הסטראטיגרפי המלא ינן
אדש'ח לים המלח ,ומתווה בו את דשה הפוטנציאל ואת שדה הזרימה.
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נתוח כווני זהרימה באוקיפר הרה
ןוסייז ,ד .,.ג ןב יבצc ,נ.

שהורת ההיילחןגי ,ניצבןת הימם ,ת.ד .ג ,638יורלשםי )6גס9
במסנרת הפרייקט קייים אדימלם לאקריפר ירקין-תנינים אני מחשבים את כיירני הזרימה
במקימית שינים של אקייפר ההר זכי לבדיק את התהליכים הפיסיקלים הקשירים לתניעת
המים .מטרת המחקר היא בנייה של מזול זרימה יהסעה מתאים לאקייפר ההר .שאלית כמי
השפעת הדסקים והשבירם הקיימים ,נכונית של חיק דייס בתייר קרסטי ,כניסת מי ים בצפרו
האנן זבנקים לע סמר נתוני המפלס של השירות ההידרלרוני.
האקירפר נחלק לעשרה אזורים ,בתחילה אנו בזוקים את כווני הזרימה בלב אזור בנפדר על ייז
ישטת רנרסיה תלת מימדית בין רמת המפלס וקואיידרנטות הבארות .הרנרסיה מאפשרת לקבל
הערכה נסה של נרדינט הזרימה לשתי עונות שונות בארבע שנים שונות לכל אזור .ניתוח
התצואות מאפשר למיין אזורים בהם חיק דרסי מתאים למלזר זרימה ,להעריר את הריכב האניכ
של הזירמה חירמה אשפירת שכבירם.

בחלק השני של המחקר אנו בודקים את השפעת קצב והיסטוריה של השאיבה באזור על
התפתחות רכוזי הכלוריד )צפון האנן רבבניערת התנינים .הניתוח הסטיטסטי מאפשר לבנות
מלזר אתורטי מבוסס לע כניסת מי ים.
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הגרדיאנט הגיאןתרמי באקןןיפר אבו החןל הנןבית בערבה ,בהר הנגב
המרכזי ןבסיני
יילש., ,א בןה ,ע.
המחלקה לקקרע ומים ,האוניבסריטה העבירת בירולשים,

רחובות 16100

במחקר הנוכחי נקבע הגרדיאנט הגיאותרמי של אקוויפר אבן החול הנובית בערבה ,בהר הנגב
המרכזי ובסיני ,תוך השוואה לממצאימ קודמימ שנאספו במצרימ .כל המדידות אשר נדונות
בעבדוה נעשו בין פני השטח לבין העומק הסופי של הקדוח''' ,פע הטמפרטורה של מי התהומ
בעת

שאיבה

ממושכת

או התפרצות ארטזית.

הגיאותרמי מהעומק הכולל של הקדוח

נמצא מתאמ

) (Total Depth

טוב

בין

חישוב הגרדיאנט

או בהתייחס לגג הפציאס החול ,של

חבורת כורנוב.

אקוויפר אבן החלו הנובית הינו היחידה ההידרוסטרטיגרפית הבלדעית השומרת על השתרעות

הידרולוגית רציפה משולי המסד הקריסטליני של סיני וצפונה ,כאשר הזרימה המייצגת
מתקיימת בתנאי כליאה .הגרדיאנט הגיאותרמי שכאן מגיע ל , 17.6 mK/m :t2.3ולא נמצאה
שונות מובהקת בין שדות הקדוחימ הפרוסימ בבקע הערבה לאלו הממוקמימ במערב עד
לתחומ שדה בוקר  -משאבי שדה .המשוואה הלינארית המציינת את התלות של הטמפרטורה

(

בעומק

הכולל ) (TD

היא:

= TD (meters) x 0.0176 + 25

)T (OC

כאשר:

= 23

.r = 0.934; n

ערך זה של הגרדיאנט דומה לזה שנקבע במצרימ בנאות המדבר של קרגה ובאהריה
) (16.5 mK/m:t 3.6וגבוה במדיה משמעותית יותר מדשה קדוחי דאקלה ) (. 10.3 mK/m:t 2.4
הגידראנט האזורי באקוויפר אבן החול הנובי,ת כפי שנלמד במחקר זה ,חוזר ומאשש את מדול
הגדריאנט התרמי הנמוך )ועימו שטף החומ המתון( באגן הימ התיכון המזרחי ובפלטפורמות
היבשתיות הסמוכות של ישראל ומצרימ .החריגות המובהקות מכך מצויות בהתאמה
לאלמנטימ סטרוקטורלימ ,דוגמת מתלול השבירה של ימ המלח ) (31.3 mK/mוגרבן הסואץ
) (. 26.7 mK/m:t 5תופעה דומה מסתמנת גמ בקדוחימ )הבדדוימ לפי שעה( בתוואי המבנה
הסינקלינלי של פאןר-עין יה,ב' כגון פארן  20וצופר •20
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זייוה גופי מים מלוחים באקוויפר החוף :יצירת בתם המליחות של באר
טוביה
וגנוש ,א.

השרות היהדרולוגי ,ת.ד•  ,6381ירולשים 91063
במטגרת לימוד מנגנוני ההמלחה באקוויפר החוף זוהו מטפר גופי מים מליחים בעלי הרכב כימי
שונה הנמצאים באזורים שונים באקוויפר .בנוטף לתופעות המלחה בשולי האקוויפר קיימים
כתמי מליחות בחלקים הפנימיים של האקוויפר .באזור באר טוביה קיים כתם מליחות המשתרע
כיום על שטח של  2ו קמ"ר ובעל כלוריניות של עד  800מג"ל .ניתוח שינויי מפלטים וריכוזי
כלורידים בקדוחים באזור מעיד כי פריצת המליחות בשנות ה  50-באה בעקבות ירידת מפלטים
ויצירת שקע הידרולוגי עמוק באזור .בתחילת שנות ה  70-חל שינוי ב,תפעול האקוויפר והחל
תהליך של צמצום שאיבה ,עליית המפלטים ,והרדדת השקע עד להעלמותו המוחלטת לקראת
סוף שנות ה  .80-למרות שיקום המפלטים עליית המליחות לא נפטקה וכתם המליחות המשיך
להתפשט בקצב של כ 50-מי בשנה .התפשטות כתם המליחות במרחב היתה תוצר של שילוב
מבנה השקע ההידרולוגי בעל גרדיינט לכוון דרום-מזרח והרדדת השקע בזמן עקב הפחתת
שאיבה .איזון מפלטים של קדוחים בתוך הכתם לאלו שבשולי הכתם גרם להמלחת קדוחי
השוליים תוך פרק זמן של שנה .המשך עליית המליחות למרות עליית המפלטים ב  20-שנים

האחרונות מעיד כי תהליך ההמלחה זרוא בלתי הפי,ן לפחות במטגרת זמן זו .לקראת שנת 2000
צפוי כי כלוריניות מי התהום באזור כתם המליחות תגיע לטביבות  OOOו מג"ל.
כתם המליחות באזור באר טוביה נוצר כתוצאה של שילוב ירידת מפלטים ותנועת גופי מים

מלוחים מהעומק .ההרכב הכימי של המים המליחים מע'ד על קיום שני גופי מים מלוחים בעלי

הרכב - Caכלורידי ויחט  Br/Clימי( :ו) מים מליחים בעלי יחטי  Na/Clנמוכים ) (0.6
ריכוזי כלורידים בתחום  300מג"ל עד  500מג"ל )  (2מים מלוחים בעלי יחטי Na/Cl

עם

גבוהים

יותר )  >( 0.6עם ריכחי כלורידים בחחום  600מג"ל עד  800מגיל' .שתי הקבוצות נבדלות זו
מזו גם ביחטי  S04/C1ו .B/CI -שימוש ביחטי  Na/Clמאפשר הערכת הכלוריניות של
מרכיבי הקצה המלוחים :מרכיב קצה אי  570 -מג"ל עד  2700מג"ל ,מרכיב קצה בי  800 -מג"ל
עד  3350מג"ל .הקבוצה הראשונה דומה באופייה הכימי למים -Caכלורידים )מי טבחה(
שנמצאים בתתי אקוויפר

 AוB-

בשוליים המערביים של אקוויפר החוף ,באזור הפן הביני.

הקבוצה השנייה דומה למים מלוחים )מי לגונה( שנמצאו בתת אקוויפר  Dברצועת עזה .גופי
מים מלוחים אלו יכולים להמצא בכיטים בתחתית האקוויפר או בשכבות  lumachelleבעלות
מוליכות הידראולית נבוהה בעומק רדוד מאוד בנג תצורת יפו ,חבורת הטקיה.
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השפעתו של העדשות החרסית יות בחתכים נבחרים באקויפר החוף על
דיההלורוגיה וההדירוכימיה של מי הקאויפר
וסיבדור., ,נ יתנב ,ר.

המלחקה לקקרע ומים ,פהוקלטה ללקחאות ,אהוניבריסטה העבירת בירולשים ,חרובות

76100
אקויפר החוף בנוי ברובו מאבן-חול נירית המחולקת ליחידות משנה על ידי עדשות חרסית
וטין ממוצא ימי )בעיקר במערב( או ממוצא יבשתי ולנונרי .מספר העדשות ואופיין הליתולוני
משתנה באזורים שונים באק ויפר .בעבודה זו נבדקו הקשרים ההידראוליים בין יחידות המשנה

החוליות .העבודה מתקדמת בשני חתכים נבחרים המקבילים לכיוון הזרימה העיקרי של מי
התהום ממזרח-דרום-מזרח למערב-צפון-מערב .החתכים הממוקמים בין נען לפלמחים ובין
ראש העין לתל ברוך נבחרו על סמך קשת של שיקולים נאולוניים .הידרולונללם והידרוכימללם.
בכל רצועה בדקנו בארות החודרות לאופקים שונים.
הנחת העבודה היא .שאם העדשות החרסיתיות מהוות חציצה הידראולית אפקטיבית בין
האופקים החוליים השונים .צפויים הבדלים כימיים ואיזוטופיים ביניהם .כן ניתן לצפית

לתנובה שונה של מי תהום בכל יחידת משנה להעשרה ולשאיבה .לצורך הבנה טובה יותר של
אופי השכבות החוצצות .הונדרו מחדש חלק מהלונים של הבארות שמהימנותם הוטלה בספק.

בבארות שנבחרו נוטרו השינויים במפלסי מי התהום לאורך כשנה וחצי .רמת הכליאה של
היחידית האקויפריות העמוקות נבדקה בעזרת חיישני לחץ .הבארות נדנמו לאנליזה כימית

מלאה ולאנליזה איזוטופית )פחמן  4-ך .טריטיום .חמצן  8-ך .דאוטריום וחנקן(. S-ו בנוסף
לנתונים שנאספו במהלך העבודה .עובדו נתונים הידרולונללם והידרוכימיים שנאספו לאורך
השנים ע"י השרות ההידרולוני.
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אחד משבעת המאגרים תהת-קרעקיים בישראל העשויים

להתאים להחדתר שפכים תעשייתיים

ובניתר, ,ג .חמו, ,א .ניתב ,ר•
םהקלחה לקרקע וימם ,אהנויבסריהט עהבירת ביורלשים ,רוחבות 16100
בישראל הובחנו שבעה מאגרים תת-קרקרעיים העשויים להתאים להחדרת שפכים
תעשייתיים.

שכבות המאגר בתת הקרקע של אזור גרר ,למשל ,מורכבות מסדרת תצורות יוראסיות
)ארדרן-זוהר( בעובי העולה על  985מי )גרר (. 1-עוביין המצטבר של אבני החול והגיר בעלי
התכונרת הפרמיאבילירת מגיע במאגר זה לדכי  869מי לפחות.

המאגר הירראסי באזרר גרר מונח באי-התאמה מעל לתצרורת משחרר )יררא( רמרחילה )טריאס(
המררבכרת בעיקר מפצלים ראנהידריט ,בהתאמה.
תצורות אלר לא נחדרר בקידוח גרר 1-עווביין העורך מן הקידרחים הסמוכים :חצירם )  126מי(

ופלשת ) 83

מי(.

ערביין המצסבר לש שבכרת הפצלים הכלואות מעל למאגר המוצע הרא  79מי והן מריכברת את

מרבית עריביה של תצורת דיבדו )  108מי(.

מנתרנים סייסמייס שערדבו במירחד עברר מחקר זה באזרר לדיל הקידרחים של גרר מבתרר יכ
נשמרת רציפותן הססרוקסורלית של שבכרת המאנר ראין מרבחנת הסטתן על ידי העתקים לע
פני שסח לש כ 120-קמ nר.

נפח המאגר בנרר מרער,ך לפיכך בכ 120-ק  nמ .3עומק גגר אינר עלוה על  -2,100מ' מפני הקרקע
במרזח לער  -2,500מ'במערב.

לע מליחותם של מי התהום במאנר גרר ניתן ללמדו ממי תצררת זרהר בקידרח גרר33,000 ) 1 -
מ  nנ כיל/ליסר( כמו נם מן הקידוחים הסמוכים :שרשרת  1ו 19,465 ) 2-מ nנ כלי/ליסר ו-
 31,950מ nג ילכ/ליסר ,בהתאמה(.
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 :GSIPALמערבת ממוחשבת לאיזחור מידע פליאונטולוגי
ויסי,. ,מ עש,ת ,.י חרנזפס ,מ.

מהבון גהיאלווגי ,למבי ישלאר  ,30יתלשים ג9550
במכון הגיאולוגי מתבצעות מזה שנים רבות בדיקות פליאונסוליות שגרתיות של ננופלנקסון
גירני ,פורמיניפרה ,פלינומורפים ,אוססרקדוה ,ובו' .הבדיקות ניתנות כשירות לחוקרי המכון
או למזמיני עבדוות חיצוניים .דע היום בוצעו למעלה מחמישים אלף (!) בדיקות .מסרת
הבדיקות היא להגדיר את המאסף הפליאונסולוגי ולקבוע ,את הגיל ,האופק הביוססרסיגרפי
)  (biozoneוטביבת ההשקעה של הדוגמה הנבדקת .עד היום היה נהוג לרשום כל דוגמה בסופט
מיוחד המכיל פרסים לגבי מיקומה הגיאוגרפי והליתוטסרסיגרפי ,ולגבי מהותה )דוגמת מיסחן,
גלעין ,מחשוף וכו'( .תוצאות הבדיקה )תכולת מאובנים ,ביוזון ,גיל וסביבת השקעה( נרשמו
ידנית בסופס .אופן הרישום המטורבל דרש בעבר זמן רב בקליסת הדוגמאות ,ומנע אפשרות
מעשית לחיפוש ושליפה של דוגמאות לפי מפתחות שונים )גיל ,קבוצה פליאונסולוגית ,מיקום
גיאוגרפי וכו'(.

לאחרונה מפותחת במכון הגיאולוגי המערכת הממוחשבת  GSIP ALבטביבת PC

שמסרתה

לאפשר:

·קליסה אוס ומסית של דניקות במעדנה הפליאונסולוגית.
·רישום מהיר ואמין של תוצאות הבדיקות.
·איחזור קל לש המידע המאוחסן במאגר.
המערכת מאפשרת רישום קל ומהיר של נתוני דוגמאות המתקבלות במעבדה ,ואיחזור פשוס
ויעיל של תוצאות פליאונסולוגיות .היא מורנכת ממטפר גדול של מילונים המכילים שמות
מאובנים ,ביוזונים ,גילים ,שמות תצורות ,שמות קידוחים וכו' .המילונים מקושרים זה לזה
ומאפשרים חיפושים לוגיים .למשל :ניתן לבקש מהמערכת להציג את כל הדוגמאות מגיל
מאטסריכס שנבדקו עבור ננופלנקסון ו/אן פורמיניפרה באיזור מסוים המוגדר בעזרת
קואורדינסות.

סיום פיתוח המערכת מתוכנן לטוף שנת  .1993המערכת תיכלול מספר אופציות חיפוש
ססנדרסיות לנוחות המשתמש ,לצד האפשרות לתבנן חיפושים מורכבים יותר.
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שהירבם במערבן של המסיב של סיני
חוננסיקס ,ו.

המקלחה לגיאלווגיה וניםתוגיה ,אנויבסרתטי ןב-גירוןו בנבג ,באר-שבע 84105
שלשה בווני שבירה ניתנים להבחנה בחלק המערבי של המסיב של סיני מצפון מערב ,מערב
דורום מערב לפלוטון קתירנה.
. 1שברים שבוונם  N40-45Wהשייבים למערכת השבירה הנמשבת מהחלק הדרומי ביותר של
חצי האי סיני לצפון מערב לאורר הבגיל של מישור אל קע ופלוטון אום שומר .השברים
ניתנים להבחנה לאורר מספר קילומטרים והם מריחקים כ 2 -ק"מ אחד מהשני .אלו שביר
הזזה ימנית שלאורבם מוסטים ידיקים רילויטיים שכוונם  N50Wבב 200-250-מ' והם
ניתנים להבחנה גם בסדימנטים הקיוטרנריים.

.2

שבירם שבוונם מ N -דע  NNEהשיייכם למערבת השברים שבאה לידי ביטוי מדוגש לאורר
החוף המעריב לש מפרץ אילת .מספר שברים קטנים תת-מרדייונליים נמצאים בין פלוטון
קתרינה ופלוטין אבו-טביל .אלה אזורי גזירה עם תנועה סיניסטרלית עם הסטה של דע
 20-30מ.י אלב ,קיימים שני שברים תת-מרידיונליים אשר ,בניגדו למערבת השברים של
מפרץ איל,ת הם עבלי גזירה ימנית .השבר הראשון נמצא כ 15 -ק"מ מעריבת לבגלו המערבי
של פלוטון קתרינה עם תניעה דקסטרלית של ב 1 -ק"מ בפי שבא לידי יבטוי בהסטה של
ידיקים חומציים שבוונם  .N70Eהשבר הגדול השני עם גזירה ימנית ממוקם  12ק"מ מערבה
וההסטה שלו מגיעה ל  1.7ק"מ .אפשר שהתנועה הימנית נמשבת הרחק ל NNE -והיא
ניברת בביסיי הידסמנטיר במרמ ייתבן גם בצפןר חיצ האי יסני.

 .3מערכת של גזירה שמאלית שבוונה  E-Wמשתרעת לאירר המגע הדרומי של המבנה
הטבעית לש הקתירנה היצורת רצועה ברוחב של ב 7 -ק"מ של  8-10שבירם תת-מקבילים.

המרחק בין שברים שכנים הוא כ 0.3-0.6 -ק"מ וההסטה לע כל אחד מהם היא כ50-100-
מ,י כפי שבא לידי יבטוי בהסטה של ידיקים בסיסיים וחמוצים שבוונם  .NEנראה שההסטה
השמאלית המצטברת לאורר מערבת שברים זו היא יותר מ 1 -קמי .חשוב להדגיש בי איזור
הגזירה השמלאית בגבלו דחרומי של המבנה הטבעתי של הקטירנה מקביל לאיזור הגזירה לש
מרמ סיני ,אשר בניגדו לו ,מאופיין על ידי הסטה ימנית.
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הכנס השנתי.

1993

פיתוח לומדה לתלמידי תיכוו בניאולוניה מבנית בדנש על חשיבה תלת-
מימדית
וגר-לקי., ,י אוריןו., ,נ זמור ,ע.

מבון וייצמן למדע ,רחובות 76100
לימוד והבנה של גיאולוגיה מבנית דורשים יכולת חשיבה רב-מימדית.

יכולת זו נדרשת לצורך

חקירת מבנים תלת-מימדיים המשתנים לאורך מימד הזמן .חשיבה מסוג זה .קשורה בקטגוריה

של יכולות .המוגדרות על-ידי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית כ"יכולות מרחביות" ) (. Spatial abilities
מחקרים רבים הראו שיכולת מרחביות חשובות להצלחה בתחומים שונים כגון מדעי הטבע,
מתמטיקה .הנדסה .וארכיטקטורה .יחד עם זאת .חלק ניכר מהאוכלוסיה נתקל בקשיים רבים
בפתרון בעיות מרחביות.

תופעה זו בולטת בלימוד גיאולוגיה .כאשר תלמידים רבים בתיכון ובאוניברסיטה .מגלים קושי
בהבנת מושגים ורכישת מיומנויות מתחום הגיאלוגיה המבנית.
בהרצאה תוצג לומדה לתלמידי תיכון בתחום הגיאולוגיה המבנית .הנמצאת בשלבי פיתוח.
הלומדה מנצלת את המחשב להמחשת מושגים תלת-מימדיים תוך שימשו באנימציה גרפית.

כמו כן יוצג תהליך הפיתוח של הלומדה הכולל:
א .מחקר קדם-פיתוח להבנת תהליכי החשיבה .והבעיות המתעוררות בפתירת בעיות מרחביות
בגיאולוגיה מבנית.
ב .פיתוח הלומדה על סמך התוצאות של המחקר המקדים.
ג .הערכה מעצבת של הלומדה על ידי מעקב אחר מהלך עבודה של תלמייד תיכון עם הלומדה.
מבנה הלומדה:

חלק א'

-

מושגים ועקרונות בסיסיים:

מושגים בסיסיים כגון דיפ .סטרייק .עובי שכבות .המפה הטופוגרפית והמפה הגיאולוגית.
עקרונות בסיסיים כגון סופרפוזיציה ואופקיות מקורית.

חלק ב'

-

חקר מבנים גיאולוגיים:

החלק השני מתמקד בהכרות עם מבנים גיאולוגיים בסיסיים ,תיאורם ,איפיונם .והבנת תהליכי
היווצרותם.

בחלק זה יתאפשר תרגול ופיתוח היכולת להסקה לגבי מבנים גיאולוגיים מתוך אינפורמציה של
מפה וחתך.

המבנים הנכללים בחלק זה הינם מבני קימוט ומבני שבירה בסיסיים.
חלק ג'

-

פתרון בעיות יישומיות:

בחלק זה יתאפשר שימוש בידע ובמיומנויות שנרכשו בחלקים אי ו-ב' לשם פתרון בעיה יישומית.
דוגמא :משחק המהווה סימולציה לתהליך של ניסיון למציאת נפט.
המשחק מבוסס על היכולת של התלמיד להסיק לגבי מבנה גיאולוגי ולהחליט היכן לבצע קידוח
למציאת נפט ,תוך שימוש מינימאלי במאגר אינפורמציה על המבנה.
מאגר האינפורמציה יכלול :מפה טופוגרפית ,מפה גיאולוגית .כיוון וכמות של דיפים במקומות
שונים על המפה .ואינפורמציה מקידוחים.
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הכנס השנתי.

1993

להתיבי סדימנטציה ממקור טקטוני או קולוביאלי לאורך דמרונות של

דמרנות נחליות שבורות בערבה הדרומית
ירהוסו, ,ב .איפת ,ר.,אלזנ ,י.

הפבןו לדמעי בדור אהץר ,אהוניבריסטה העברית בירולשים ,יורלשים 904ג9
הערכת סיבוניס סייסמייס באזור טקטוני פעיל מחייבת .זיהוי מפורט של היסטורית שבריס
קיימיס .זיהוי ואיפיון יחידות קולוביאליות אשר הצטברו לאורר מדרון השבר ) (fault scarp

הינה אחת מהשיטות המקובלות בזיהוי פאזות של שבירה צעירה בחומר בלתי מלודב .תארובו
של יחידות סטרטינרפיות אלה מוביל להערבת ניל השבירה .חלק מהנבלות השיטה הינס
הקושי במציאת חומר בר-תארור והאפשרות שחלק מהיחידות הסטרטינרפיות המרביבות את
הקולוביום נובעות מתהליבים מדרוניים שאינם טקטונייס .במחקר קודס .בדרוס הערבה.
נחפר מדרון שבר בטרסה פלייסטוקנית .נמצא שניתן להפריד את נוף הקולוביוס למספר ידתות
קולוביאליות )  (colluvial wedgesהמאפיינות ארועי שבירה שוניס תור שימוש בקרקעות
קבורות .דרנת התפתחות הקרקעות שנוצרו ביחידות הסטרטינרפיות משמשת לזיהוי תקופות
יציבות המדרון ולהערבת משר הזמן בין ארועי השבירה .בדיקת הקולוביוס לאורר מדרון
הטרסה )  (terrce scarpבמקומות שאינס שבוריס יבולה לאמת או לשלול את ההנחה הקושרת
יתד קולוביאלית לארוע טקטוני .עקב בה נחפרה הטרסה הפלייסטוקנית בשני אתריס .אחד

בקרבת השבר העיקרי והאחר ב 500-

מי מהשבר העיקרי .השואה ראשונית בין שני סוני

המדרונות מלמדת שמספר היתדות הקולוביאליות במדרון השבר הנו נדול יותר ממספרן
במדרון הטרסה .תצפית זו מעידה שרוב היתדות הקולוביאליות לאורר מדרון השבר הנן
תוצאה של פעילות טקטונית ושניתן להבדיל ביו מדרון שבר למדרון טרסה בהסתמר על
התבונות המורפולוניות .הסידמנטולוניות והפדולוניות.
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הכנס השנתי,

פרויקט המיפוי הגיאולוגי הממוחשב
המבןו הגיאלווגי ,רוחב למבי

-

1993

מפות בשלבי הבנה סופיים

ישרלא  ,30יורשלים 95501

המפות שלהלן הןנשן לפרסום במסנרת תןכנית המיפוי של המכון הנא ולוני והן מוצנות ב17-
פוסטרים .כל המפןת נערכן ועובדו במחשב על ידי מ .רוזנזפט וע .סנה בעזרה טכנית של א.
ארזי ,מ .וייס ור .מדמון.

 -1סנה ,ברטןב ,רחנזפט  -המפה הנאולונית של ישראל 1:200000
 -2סנה',רוזנזפט  -מפה נאולונית של מישור החוף 1:100000
 -3לויטה  -צפת 1:50000
 -4מיכלסון ,מןר. ,ד  -נמלא 1:50000
 -5סנה ,שש ,ביין ,אר,ד לויטה ,רןזנזפט  -חדרה 1:50000
-6

חצור

-7

קוק

-

בית שאן

שכם

1: 50000

1:50000

 -8מיטלפלדט ,הילדנברנדט  -כפר סבא 1:50000
 -9שכנאי  -רמאללה 1: 50000
 -10מור ,א - .מצפה שלם 1:50000
 -11זילברמן  -רחובות בגנב  -חולות ענור 1: 50000
-12

רדדר

-13

הירש

-

ידמונה

-

1:50000

מבתש קטן

1:50000

 -14יחילאי ,אלרןו ,סנה  -חצבה 1:50000
 -15אבני  -הר לוץ 1:50000

-

יטבתה

-16

נינת

-17

בייט ,שבג ,ברטוב

1:50000

-

באר אורה

1:50000
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נליי 9Arן40Ar3

חכנס חשנתי,

1993

של בילתו פרהיסטוריתו בדרום מירח סוירה

ייחיM ,גI ,.כוד., ,ד 2יסשןי,. ,כ 3Iלופדנ ,ק.ג
ג .הלחםקה גלMילווגיה Mנוידביססת MויזווM ,הד"ב

.2

פשח ניחהךו ורתהבו,ת ורילשים

.נ פהברו לדםעי בדוד MהץדM ,הנויבסיסרה העברית ביורלשםי ,ורילשים 904ג9
דנרום מזרח סוריה נחשפות בזלות אלקליות שמופו בענר כנזלות מהפלייסטוקן הלעיין יונו
ההולוקן ,כמו למשל הבזלות של הלגיה הגדולה והלגיה הקטנה .קילוחים מהלגיה הקטנה,
שמקורם בתל ח'דאר ,זרמו לכיוון דרום מזרח וחיזת הקילוח לש אחד מהם ,בלזת אל-ווערה,
מציוה במרחק של מספר מאות מטרים מזרחה מהבגלו המידני שברמת הגולן.

בדיקו nגיל בשיטת  40 Ar /39 Arנעשו על סלעים אלו במעדנה הגיאוכרונולוגית של
אוניברסיטת אוהיו .לשיטת  40Ar /39 Arמגבלות ידוק כאשר לסלעים הנבדקים גיל צעיר,
במיוחד כאשר הסלע עני יחסית באשלגו ,דכוגמת בזלת .על מנת להתבגר על חלק מהבעיות
נמדדו דוגמאות גדולות יחסית )כ 2-גרם( ובמספר לשבים קטן )  (. 3-4בדרך זו התקבלו
בלשב)ים( .האמצעיים תוצאות עם אחוז גבוה יחסית של ארגון ידווגני ,דבר שהגידל את דיוק
המידדה.

שש דוגמאות נמדדו והגילים שהתקלבו הם )בלאפי שנים(,60 :t17 ,63:t 15, 66:t 5 ,73:t 11 :
 56:t 10 ,57:t 9עם ממוצע של  62,5oo:t 6300שנה )  (. 10למרות שהשגיאה על מדידה בדדות
גבוהה יותר ,הדמיון בין התוצאות של דוגמאות שונות מאותה יחידה מגדיל את אמינות
התוצאה .מנג,ד מכיוון שנראה שהשיטה המקובלת לקביעת השגיאה אינה מתאימה לדוגמאות
כה עצירות אנו מציעים שהשגיאה הריאלית היא כ :t20,OOO -שנה.

בזלת זו ,שגילה פרהיסטורי ,היא הבזלת הצעירה ביותר הידועה בישראל ובאזור הסמוך לה.

דבר זה מאפשר להשתמש בדסרת חוסר שווי משקל לש  230Th_238Uלע מנת לחשב את היחס
 U/Thסבלעי המקור לש הבזלות )ראה שטיין וחבריו ,חוברת זו( .לקיבעת יחס זה חשיבות רבה
באיפיון מקורות הבזלות האלקליניות ובהבנת התהליכים הקשורים בטקטוניקה ובולרקניזם
היבשתי הצעיר של גבולות הפלטות לאורי בקע ים המלח ,הים האדום והבקע של מזרח
אפריקה.

41

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

1993

המעבר גבס-המיהדירט )אנהידריט מסיס(
דוישט

1
21
,.י סיר,ג .,ש נןת ,י.

 •1המכןו הגיאלווגי ,רוחב למכי ישרלא  ,30יורלשים 95501
 •2מכןו זjואלי ,אהוניבסריטה עהבירת ביורשלים ,ירולשים 91904
נבט ,כפי שמכובה התרכובת נפרת טידן דו-מימי,ת איבה הפאזה היחידה במערכת נפרת הטידן

-

מים .ידועות שתי פאזות אחרות אלפא וביתא המיהידרס )הנבט המטחרי(; בנוטף קיימות

לפחות נם שלוש פאזות אנהידריסיות.

מעבר הפאזות נבט  -המיהידרס )אנהידריס מטיט( נחקר באנליזות DTA, TG, XRD :וי IR
במדנמים של נבט טבעי )טלניט וטטין-טפר( וכמו כן בשלושה נבטים )דיהידרטים( טינססים

)כימיקלים( תוצרת החברות הבאותBritish Drug Store ,(JMC) Johnson Matthey Co . :
) (BDHוי  .Merckדניקות  DTAוי  TGבוצעו הן באטמוטפירה של אויר יבש והן בזו של אויר
רטוב.

כל מדנמי הנבטים האמורים הראו דיפרקטונרמות קרני X-דומות ביותר; הן מראות בעיקר את
דיפרקסונרמת הנבט הטסנדרסית )כרסיט מטי

בדמנמי  JMCוי Merck

(. JCPDS-ICDD 33-311

עם זאת זוהו בנוטף

נם שיאים חלשים של המיהידרט )או אנהידריט מטיט(.

הקינטיקה של המעבר נבט-המיהידרט-אנהידריט מטיט נמצאה להיות שונה דננמים השונים.

בעזו שנבט  JMCהוחלף כמעט במלואו להמיהידרט כבר לאחר  10שעות בטמפרטורה של 50°
צלטיוט )בתנאים של אטמוטפירת אויר יבש( .הרי מדנם נבט  BDHלא הראה כל שינוי שהוא
נם לאחר שהייה בת  24שעות בטמפרטורה זאת .לא נמצאה קורלציה ישירה בין נזול הנרנר כפי
שניצפה במיקרוטקופ אלקטרוני טורק לרי אקטיביות התרמית.
כל המדנמים עברו לאנהידריט מטיט לאחר שהיה בת  10שעות )או פחות( בטמפרטורה של
 ;90 °Cבאנליזות האיזותרמיות לא הובחן בכל שינוי קינטי ,המתבטא באנליזות  TGאן ,DTA
במעברי הפאזה בגט  -המיהידרט  -אנהידריט מטיט והמעבר יוצא לפעול לכאורה ,בשלב אח.ז
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הכנט השנתי,

1993

יסחי איזו\וופים ביו נשם לננר באנו סלעי באזור דמברי

דידו., ,א 1אדר.,א 1,יאיר.,א2,

אירס,

א1.

 •1יהחדיה לדיהלורוגהי ,ונכןו לבאושןייס חלרק הדמבר ,והלחמקה לגיאלווגיה וונניתוגיה,

אוניביסרטת ןב-גוירוו בגנב ,באר-שבע 84105

 •2הונכןו לדמעי כדור אהץר ,אהוניברסטיה העברית בירולשים ,ריולשים 91904
ניתרח של אנליזות איזרטופים של נשם רננר ,נעשה לשלושה חררפים,90-89 ,89-88 ,ו,91-90-
בגאן מדסר ראשרן ברכס חלוקים ליד דשה ברקר .הנשמ נדנם במקטעים רציפים של  2-1.5ממ'.
הננר נדנם במרררחי זמן של  5דקות .שני הדרנמים פרתחו למחקר זה.
התרצארת מצביערת שהרכב איזרטופי של מקטע ננר ביחידת זמן נתונה ,אינו תמיד זהה להרכב
מקעט הנשם בארתה יחדית זמן .הסיברת המוצערת הן:

א.ערבוב של מי ננר בין שני ממטרים ,בעלי הרכב איזוטופי שרנה .מי הממטר הראשון שאנורים
כאונר שקערוריות על פני השטח ,מתערבבימ עם הננר שמתפתח מהממטר השני ולו הרבכ
איזוטופי שונה ,ידכ לקבל הרכב איזטוופי ממוצע.

ב .ערבוב מהלך הממטר ,כאשר ההרכב האיזוטופי של הממטר משתנה במהלך הסופה .ננר
המתפתח בקצה האנן ,מתערבב במורד הזרימה דע לתחנת הדינום ,עם נשם וגנר שהתפתח
מנשם שונה.

מעקב אחרי יחסי נשמ לננר בעזרת איזוטופים משפר את ההבנה ההידרולונית של התפתחות
הננר המדרוני ובאפיקים מדסר ראשון .הניתוח האיזוטופי מראה שלעיתים ,מרבית נפח הננר

מתפתח ממקעט נשם של ך ממ' המאיפין על דיי עוצמה נביהה והרבכ איזוטופי קל.
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הצומח במזחואיקון וטקטוניקת הלוחות
דןרביקסונה ,א.

המכןו למדעי כדןר אהץר ,אהןנירביסטה הערבית ביורלשים ,ורילשים 91904
כאשר עבדתי במכון הגאולוגי במוסקבה ,חקרתי פלורות טריאסיות של אורסיה .עבדתי עם
מדענים שחקרו פלורות קדומות יותר וצעירות יותר מטריאס .קבלנו בסוף תמונה שלמה של
התפתחות ותפוצה של צמחים מאובנים בכל הפנרוזואיקון.

השוותי בין תוצאות של פלאובוטניקה ושל טקטוניקת הלוחות בהקשר למקום של יבשות
מזוזואיות .מצאתי שהשחזורים הפלא ומגנטיים שונים אחד מהשני ושונים גם מתמונת
היבשות שנותנת לנו הפלאובוטניקה.
שחזורים פלאומגנטיים מסוג אחד מראים לנו את הפנגיה לפחות בשלוש צורות :פנגיה
קומפקטית ,פנגיה עם אוקינוס טתיס רחב מאדר ,פנגיה עם קטזיה פחות או יותר ניפדרת

ממנה .שחזורים פלאומגנטיים מהסוג השני מראים הרבה לוחות נפדרים בגדרל שונה .במשר
הפנרוזואיקון התחברו הלוחות הללן ליבשות המודרניות .במקום אורסיה אנחנו רואים
בשחזורים הנ"ל בזמן פרם לפחות חמישה לוחות גדולים ושישה לוחות קטנים .שלוש מהיבשות
הגדולות התחברו ויצרו את הלוח הסיבירי בזמן טריאס ,אבל לוחות מערב-ארופי וקטזי עדיין
היו נפרדים זה מזה ומלוח סיביר .בשחזורים ליורה וקרטיקון לא רואים הבלד גדול מהתמונה בטריאס.
מסקנות של מחקר פלא ובוטני מראות לנו ,שבסוף הפלאוזואיקון התקיימו ארבע מלכויות
צמחים בחצי הצפוני של כ"א :צפון-אמריקאית ,אטלנטי,ת קזטי,ת ואנגרית .בכל מלכות היו
עדר כמה אזורים משניים .כל אחד מהם מאופיין ע"י פלורות שונו,ת פלורות ספציפיות .אפשר
להסביר את ההדבלים האלו בפלאוזואיקןר עליון ע"י קיומם של לוחות נפידרם ,יבשות נפדרות

בזמן הזה .הרעיון הזה מתאים ,לפחות לכמה שחזורים של יבשות לזמן לפאחואיקון לעיון.
בהתחלת הטריאס האיזולציה הגדולה של אזורים שונים נעלמה .הפלורות של ארופה ,אסיה
תיכונה ,סין ,הודו-סין וגם של צפון-אמריקה הפכו דומות מאדר .נוצרה מלכות חדשה,
מלכות לאורסיה יחידה .פלורות של סיביר ושל ארופה-סין גם הפכו דומות יותר .הבדלים
ביניהם תלוים ,בזמן הזה ,רק באקלים .בזמן הזה טטרפדרים וחרקים דומים מאדר בכל אורסיה

וגם דומים מאדר לטטרפודים של אירופה ואפריקה.

מתחילת טריאס נוצרו גבולות חדשים בין אזורים פיטוגאוגרפיים ,גבולות בכוון קווי האורר.
הם היו תלויים במרכזי הווצרות של קבוצות חדשות של צמחים .הגבולות האלה התקיימו דע
סוף יורה ,אבל במשר הזמן חשיבותם פוחתת בגלל מיגרציה והחלפה בין סקטורים )מיגזרים(
שונים .הבדלים אלה בהרכב הצמחים מאובנים באזורים פיטוגאוגרפיים שונים לא מראים

איזולציה גבוהה של אזורים האלה כמו שהיה בפלאחואיקןר.

תפוצת צמחים מאובנים במזחואיקןר מאפשר להניח קיומה של יבשת לאורסיה יחידה בתחילת
הטריאס .הפרדת צפון אמריקה מאורסיה ארעה אחרי הטריאס .אורסיה שלמה מתקיימת
מטריאס דע היום.

מהבחינה הזאת יש ספק לגבי כל השחזורים שמראים לוחות נפרדים ,דומים ללוחות
בפלאוזואיקון במקום של אורסיה שלמה .ישנו גם ספק לגבי שחזורים שמראים ניתוק של
קטויה משאר אורסיה .מהבחינה הזאת ישנו גם ספק לגבי דעה שמדברת על התאחדות

הדרניתת של לוחית נפרדיס לאורסיה אחת במשר כל המזחואיקון והקנחואיקון.
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תבועת מים ומומסים דרך תווך קירטובי בלתי רווי-חבורת עבדת
ברמת חובב

הדן., ,ע1

נית,ב

.,ר1

דאר,

אZ.

 •1המלחקה לקקרע ומים ,אהוניברסיטה עהבירת יבחלשים ,חרובות 76100
.ג מהבון לקחר המדבר ,אוניבריסטת בן-גוירון בנבג ,באר-שבע 84105
רמת חובב נמצאת ב 15-ק"מ מדרום לבאר שבע על מחשופים של קירסון אאוקני של חבורת
עבדת .החל מ 1975-פועלים במקום תעשיות כימיות והאתר הארצי לבידדו וסיפול בפסלות
רעילה .המחקרים שקדמו להקמת האתר קבעו כי המסלע הקירסוני אסום למדי .הערכה זו,
בצד האקלים היבש השורר באזור שמשו בסיס להנחה בי נדידת המזהמים מפני השסח אל תת

הקרקע תהיה איסית ביותר .ביום ,ב 17-שנה בלבד לאחר הקמת האתר ,נצפה חלחלו מונבר

אל מי התהום וזיהומם בסביבה הקרובה לאתר ובמרחק ממנו .התצפיות מצביעות על בר
שהקירסון האאוקני ברמת חובב אינו מהוה מחסום הידרולוני יעיל בפי שהניחו מתבנני האתר,
למרות שלמסריקס הקירסוני מוליבות הידראולית נמובה .הזרימה המהירה של מים ומומסים
מתרחשת במערבות שברים וסדקים המצוים לרוב בקירסון של חבורת עבדת .העבודה
מתמקדת בחקירת מנננוני התנועה של מים ומומסים שונים בחתר הבלתי רווי של הקירסוו
האאוקני .לצורר זה נקדחו חמישה קידוח -מחקר יבשים אשר חדרו את הקירסון מפני השסח דע

מי התהום ,מהם ארבעה קידוחים ברמת חובב ואחד באזור רביבים .דונמאות הסלע נאספו
מהקידוחים באופן רציף ובמרווחים קבועים .הדונמאות עברו מיצוי ואנליזה בימית
ואיזוסופית .באופן זה התקבלו ( 1 ):פרופיל סריסיום לנtורר מעקב אחר קצב תנועת המים
בחתר הבלתי רווי; )  (2פרופיל חמצן 18-ודיאוסריום להערבת שעור האידוי של המים על פני
הקרקע בסרם חלחלו ובחתר הקרקע העליון לאחר החלחול (3) ,פרופילים של ברומיד ובלוריד
בסמנים של מומסים לא מניבים-) ,ו  ( 4פרופילים של מתבות בבדות ,חומרים אורננים
ושאריות של חומרי דהברה לניסור מזהמים ספציפיים לתעשיות של רמת חובב.
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הדירלווגיה של הפרויקטים הגיאותרמיים ,אורמסה , lH, lE, Z, 1
איסט מסה ,קליפורניה ,ארה"ב
גיויצר ,י.

יועץ גיאלווגי ,אורמת טורבינות בע"מ ,יבנה
תחנות הכח אורמסה  ,1H, 1E , 2 ,1נבנו על ידי חברת אורמת אנרגי סיסטם ,עבור יצירת

חשמל ממקררות מים גיאותרמיים בהספק של  ,10MW, 10MW, 20MW, 30MWבהתאמה .כל
אחד מהפרויקטימ מצודי במספר יחידות כח חשמליות מודולריות )  (OECתוצרת אורמת ,אשר

כל אחת בעלת הספק של .1.2MW
עומק הרזרבואר הגיאותרמי בפרויקטימ הנ"ל לתוכו חדרו קדיוחימ ,נע ביו  4500-9000רגל .כל

אחד מהפרויקטים מכיל מספר קידוחי הפקה למים הגיאותרמיים ומספר קידוחי החדרה
להחדרת המים שהשתמשו בהם ליצירת חשמל .כמו כו לכל פרויקט מספר קידוחי מים לעומק
 750-1200רגל ,השואבים מי תהומ קרים עבור קרור יחידות הכח )  (. OECכל הפרויקטים
ממוקמים באימפריאל וולי ,איסט מסה ,המהווים חלק משקע הסלטוו .את השקע ממלאים
משקעים מגיל הטרציאר והקוורטר ,המכילים בעיקר חול בלתי מלוכ,ד סילט וחרסית ,בעובי
מוערך של  20.000רגל .מפרץ קליפורניה ושקע הסלטוו נוצרו בתקופת הקנוזואיקוו המאוחר,
על ידי העתקי תזוזה כתוצאה של תנועת יבשות ,והם שיצרו מרווח טקטוני פתוח בשטח
האיסט מסה בתחומו ממוקמימ הפרויקטים הגיאותרמיימ של אורמסה.

תפוקת רב הקידוחים המספקים מים גיאותרמיים לתחנות הכח נעה ביו 700-2000 gpm
)  170-500מ"ק/ש( לקידוח .טמפרטורת המימ בהם נעה ביו (, 138-170 °C) 280-340°F
ומליחות המים נעה בעיקרה ביו  1700-6500מג/ל חומר נמס לכלי.
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מפוי יחדיות סייסמיתו במשקעי המילוי הפליו-פליסטקוני לש אגו ים
הלמחהדחימ

גדרשו, ,ב 1.tורגוסבץי ,י2.
 •1בחתר נהפט לווואינית לישלאר בע"ינ ,ת.ד•  ,50199לת באיב 61500
.ג

גאיפואקיויי יעוץ. ,תד• ,288

בםתדש יצןו

בגאן הדרומי של ים המלח ,מאזור עין ניי בצפון ועד לאזור חצבה רברום ,דבנקו ופעונחו כ90-
קווי רפלקציה סייסמית רב ערוצית .מטרת העבדוה היתה למפות אופקים סייסמיים רגיונלים
ביחידות המלוי הצעירות ,לצורי איתור מלבדוות נפט לוימדו הטקטוניקה של האגן .משקעי
המליו הצעיר מאופינים לע מריבת החתכים הסייסמיים כדסרה לש החזרות ישרות מקיבלות
ורציפות .על קו הסטרייק העיקרי במרכז האנן ,ך  ,DS-362הוגדרו  8יחידות סייסמיות
המופרדות על ידי  7החזרות בולטות ורציפות ,ך  PHעד  .PH7קשירה מוצלחת
ב LOOP TYING -לקווי הדיפ השונים אישרה את ההשתרעות הרגיונלית של ההחזרות.
נכסיסה לש הדסרה נמצא המגע עם גג המלח של תצורת דסום האמורפי מבחינה סייסמית או
עם גג תצורת חבצה המאופינת בהחזרות גליות מעט ופחות רציפות.
ממפוי שעבת האופקים הסייסמיים ברחבי האנן עלוות מספר מסקנות:

החלק העמוק לש האגן משתרע במרסו לאורי כ 40-ק nמ דמרומה למיציר לינץ בצפון דרי זאירו
בוקק ודסום דע לערבה הצפוני.ת באזורים אלה מזוהה לכ הסדרה הסייסמי,ת ובסיסה בעומק

לש כ 3-3.5-שניות )כ5-6-

-

ק (.nמ

בחלקים הרדידרם של האגן ,מישור מדצה ,זאור מיצרי לינץ ומישור עמיזע מופיעות היחידות

הסייסמיות הצעירות יותר  PH5דע ך  ,PHובסיסם בעומק של  2-2.5שניות )כ2-3-

ק (. nמ

השקיעה הצעירה בזאירום לאה החלה מאוחר יותר מבמרס האגן.

-

הדפורמציה הבלוטת יבותר של המלוי הצעיר מתרחשת על מערכת שבר אמציהו המורנכת

ממספר שברים ליסטירים הנמשכים מאזור נאות הכיכר צפון מערבה עד להר סדום ידרים
מישור עמיזע .יחידות המליו מתחלקות לע שברים אלה צפונה בשיעור מירבי של כ 8-ק nמ.
ההחלקה קשורה לתנועות המלח של תצורת סדום ומתרחשת על פניו ובתוכו.

-

שברים ליסטרים וסינקלינות דרדוות המופיעות במישור עמיעז מעידות על תניעות מלח
מזארו זה ,כלכ הנראה מזרחה לעבר הר דסום.

-

nמבנה פרח

שלילי n

- Negative Flower Structure -

המזוהה על מספר חתכים באזיר

ימציר לינץ מעיד על שבר הסטיריק-לסיפ הרשאי המעריב לש האגן העובר שם.

-

האופי המקביל והרציף של האופקים הסייסמיים והעדר אי-התאמית ארוזיביית חריפות

מידיעם בבל הנראה על תנאי השקעה דומים ייציבים שנמשכו לבל אירי הפליו-פליסטוקן.
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אלמנטים טקטוניים חדשים בחבורת יהודה מצפון הנגב ועד לכרמל
)אקויפר ירקון תנינים(

1

1

1

גלברןמ .,א ,פליישר., ,ל ולוף., ,א וינברגר,

ג%.

 •1המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה ,ת.ד•  ,%%86חולון 581%%
 %.השרות הדיהרלווגי ,ת.ד ,6381 .ירולשים 91063
מיפוי ננ חבורת יהודה וננ תצורת תלמים התבצע במהלך  1991-1992והתבסס על נתונים
סייסמיים וניאולוניים }כ  5000-ק"מ קוים סייסמיים מעודכנים ,כ 1000-קידוחי נפט ,מים
ומבנה ומפות מחשופים(.

המפות מצינות מארנ של מבנים ניאולוניים ,קמרים המונדרים על ידי העתקי אורך ורוחב וכן
את אזור הנידוע של חבורת יהודה לאורו מישור החוף .האלמנטים הטקטוינים העיקריים הם
כדלקמן:

. 1בבקעת ערד-באר שבע הובחנו מספר קימוטים אסימטריים צרים ומוארכים המונבלים על
ידי העתקים הפוכים או פלקסורות .כן פוענחה סדרת מבנים והעתקים בכיוון מזרח-מערב

המקבילה לכיוון הקוים האירומננטיים .ההעתקים המזרחיים מהווים כנראה את המשכו של
ההעתק ההפור של קרן-רונם ואילו המערביים ממשיכים כנראה את פלקסורת הר חברון.
. 2באזור נת-נלאון פוענחו מבנים בעלי רלייף מתון מופרדים על ידי העתקים נורמליים
הניצבים זה לזה.
 . 3לאורו הפלקסורה של הר חברון פוענח העתק הפור )בהסתמר על החזרות עמוקות(.

 .4ההעתק ההפור ממזרח לאנטיקלינת חלץ התברר כמשתרע צפונה לכיוון נן-יבנה ופלמחים.
 . 5ההעתק הנורמלי ממזרח לנירים-רוחה פוענח עד שער-הניא.
 .6בעמק איילון הובחן נרבן צר ומאורך בין המבנים של חולדה וכפר אוריה.
. 7באזור תל אביב פוענחו שני העתקים מניל ניאונן בין באר-יעקב והכפר הירוק ובין בת-ים
וראשון לציון ,הנובלים כנראה את הוולקנים מניל ניאונן.

 .8המבנים של קיסריה והכרמל מופרדים על ידי נרבן ניאונני בכיוון מזרח-מערב .ההעתקה
האנכית בצפון הנרבן של  500-700מי ליד החוף לאורך שבר בנימינה פוחתת מזרחה.

 .9לאורו מישור החוף התווה נבול השתרעותה של חבורת יהודה }נידועה על ידי חבורת
הסקייה והעלמותו של הסמן  LC-3במנע עם תצורת תלמי יפה(.
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הכנס הוטנתי,

הוראת הגיאלווגיה בבית סםר תיבוו

-

1993

להבה למעשה

גיתנ., ,ח 1אוירןו ,נ2.

•1

יבה"ס מלניה שורחת ,טיתבה

.ג המלחקה לוהארת הדtנניםי ,מבןו וייצוינ ,חרוובת 6100ז
החל משנת הלימודים תשנ"א לומדים גיאולוגיה בביה"ס התיכון "מעלה שחרות" ביטבתה,
כמקצוע בחירה .בכל אחת מהכיתות שנפתחו לומדים ב 8-ר תלמידים )שהם  40%מכלל
המחזור( ,מרביתם מהמגמה העיונית .הלימדו ביטבתה נעשה עפ"י התוכנית הבאה:
ביכתה יא· :מחזור הסלעים בדבה"א )פעילות הכוחות הפנימיים והחיצוניים(.

•
•
ביכהת יב:

חומרי דבור הארץ

-

סלעים ,מינרלים וקרקעו.ת

סביבות היווצרות לסעים מותמרים ,מגמיסים ,סלעי משקע יבשתיים וימיים.

·נדידת היבשות )מנגנון כלול ,להבנת המתרחש בדבה"א כולו(.

הגיאלווגיה של ארץ ישראל.

•
• גיאולוגיה כללכית )מים ,נפט ,מחצבים(.
תוכנית הלימידום מבוססת על מספר עקרונות מנחים:
ר( פיתוח יסדוות החשיבה הדמעית )למשל עייי שימוש בקשר תצפית-מסקנה(.
 (2לימדו תוך התנסות ישירה )בתוכנית משולבים  2ר ימי לימדו דשבה(.

 (3מעבר מהמוחשי )חומיר דבה"א( למופשט )תהליכים בזמן ובמרחב(.

 (4מעבר מהסביבה הקרובה )אזור אילת( לסביבה הרחוקה '"א) כלוה(.
 (5מעבר מהמיקרו )סביבות היווצרות( למקרו )נידדת הישנות(.

 (6לימדו אקטיבי של התלמיידם )גיאטוופ ,פרתןו אישי של בעיות בנחרות(.
 (7לימדו משלים במספר סיבבות לימדו :בכיתה ,במעדנה ובשדה.

 (8שימוש ביסדוות המתמטיקה ,הכימיה והפיסיקה בהוראת הגיאולוגיה.

 (9שימוש במגוון שיטות הוראה בכיתה :סרטי יודאו ,שקופיות ,משחקים לימדויים ,ערכות
לעבודה עצמית עודו.
לכ העקרונות הללו מיושמים במהלך הלימדו וגם בהערכה הניתנת בתעדות הגנרות .ההערהב

הסופית נעשית עפ"י :א( בחינה של "הבנת הנצפה" במחשוף לא מוכר לתלמידים באזור אילת.
ב( תיק עבדוות ובו סיכום בכתיבה מדעית של מחנות הלימדו שנערכו .ג( בחינה עיונית

מסכמת של חומר הלימו.ד התלמידים מתייחסים למקצוע ברצינות רבה ,וההנאה מהלמידה
בכיתה ,במעבדה ובעיקר בשדה רבה מאו.ד תגובות התלמידים ,ההורים והנהלת ביה"ס
למקצוע מלמדים על תרומתו הרבה של המקצוע בפיתוח חשיבה מדעית ,ויכולת העבדוה
העצמית של הלתמידים.
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-משקעים יבשתיים ואגמיים מגיל פליןקו

)(1

1993

באזור נחל ציחור

גינת., ,ח אבני ,י.

המבןו הגיאלווגי ,רוחב למבי

ישרלא  ,30יורלשים 95501

בננב הדרימי ,באנני הניקיז של הנחלימ חיין ,ציחיר יפארן מכיסימ שטחימ נרחבימ ע"י
משקעימ יבשתיימ  -קינגלימרטימ ,אבני חיל ,חרסיית יגירימ אנמיימ .משקעימ אלי כיני
במחקרימ קדומימ קג"ל ערבה.

באזיר שיבן משירי חיין ליבן הר לחמיש מצייימ מחשיפימ לש קנל" ערבה עמ מרכיבימ
אליכטינימ ,ברציעה שרחבה שלישה ק"מ יהיא פרישה על פני שטח של קריב ל  40-קמ"ר.
הקנ"ל ,שעיביי מעל  40מטר ,מכיל חלוקימ מגמטימ ,אבני חיל מבורזלית ,חליקימ קיירציטימ,
מעט חליקי ציר יביא ,חליקי גיר מחבירת יהידה יחליקי ציר יגיר מחבירת הר הציפימ.
הרכב החליקימ ,כייין תניחת החליקימ יתפריסת הקג Iל' מעידמ על היבלה בעריץ רחב של נחל
שהיביל חליקימ מעבר היןדר המזרחי דרך גב הערבה מערבה דע נחל פארן ימשמ דרך אגן כרכימ
אל ימ המלח .בנחל ציחיר ,מינח על גבי הקינגלימרט חתך של חרסיית אדומות וירוקות יביניהן

שלוש שכבות לש ניר שעויב לכ אחת מהן מגיע למטר אדח .שכבות אלו מציינות מרכזו לש אגמ.
בין צוקי ציחור לנחל ציחור ובין מצוקי אוביל לנחל ציחור מופיעימ מחשופימ של "פציאס
שוליימ" של האנמ ובהמ חילופין של חרסיות וחלוקימ קטנימ וחול בליכוד חרסיית וגירני.
המעברימ מקג"ל ל"פציאס שולי אנמ" ול"פציאס מרכז האגמ" הדרגתיימ אולמ נמשכימ
למרחקימ קצרימ למדי .משקעי פציאס השוליימ מונחימ באי התאמה זוויתית על הקוננלומרט
ובו החלוקימ המנמטיימ.
מחשופי המשקעימ האנמיימ מצויימ על פני שטח שגדולו כ 20-קמ"ר ,והמ נמשכימ מערבה דע

למרנלות צוקי אוביל וצפונה דע פתחה של בקעת צחיחה .העובי המקסימלי של החתך החשוף

מניע ל  o-י מטר.

בגירימ נמצאה מנהפאונה של מימ מתוקימ מסונ,Palnorbidae ,Bulimus hawaderiana :
ואוסטרקדוימ המעידימ על השקעה במימ מתיקימ .פאונה כזו חיה היומ בכנרת ומיכרת
ממחשופימ פליוקנימ מסוירה ועודביה .בחרסיית שבשלוי האגמ מצויימ תצבירימ של קרבונט
דמייי נקניק שאורכמ מגיע לשלושה ס"מ.
החלקימ העליונימ בחרסיית עשירימ יחסית במלחימ .לעומת זאת בבסיס הניר מופיעה
במקומות שבכה אפורה עשירה בחומר אורגני )כמעט בכול( המכליה שידיר פאונה לש מימ
מתוקימ.

תפרוסת המשקעימ היבשיתימ ,השינויימ הדסימנטולוגימ על פני מרחקים קצירמ ,ואופי
המשקעימ האגמיימ מעידימ על קיימו של אגמ מימ מתוקימ בננב הדרומי אליי זרמו מימ מכל
החלק המזרחי לש הנבג דהרימי ייתכן שגמ מעבר היןדר המזרחי.
החתך במרכז האנן מעיד על שינייימ במליחות במימ ,העשייימ להנרמ כתוצאה משינויימ
במשטר הזרימה .השקע בו היה האגמ נוצר כתיצאה מפעילות טקטינית בשלוי הר צניפימ.
נטייה חריפה של הקנ"ל ושל החרסיות בשולי האגן ,ושברימ בניר האנמי במחשופים בשלוי נחל
ציחור מלמדימ על פעילות טקטונית לאורך קו ציחור  -ברק לאחר השקעת תצורת ערבה,

חלקמ תיך דכי השקעת האגמ.
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נאות המדבר יריחו ועיו גדי בספרות חכמי ישראל ואומות העולם
גונים,גר ד.

הפברו

הגיאלווגי ,וחרב למבי ישרלא  ,30יתלשים ג9110

הנוף ,האקלים ,ההידרולוגיה ובעיקר הצומח הטבעי והתרבותי של בקעת יריחו ועין גדי
מתוארים בספרות חכמי ישראל :בתנ"ך )בראשית ,י",ג  ; 10יי,ז  ; 7דברים" ,ל,ד  ; 3שיר השירים
אי ;14 ,דביר הימים ',ב ',כ  (, 2משנה )מנחות פ"י ,מ"ח; תמיד פ"ג ,מ"ח( בתלמדו )שבת כ"ו,
ע"א; תענית כ"ז ,ע"א( בתוספתא )תוספתא ברכות פ",ד הל"-י"ב; תוספתא סוטה ',פ י"ג,

ה"ל-גי( ובמדרשים שוניס )בראשית רבה צ"ט'; ,ד במדבר רבה ט"ו ,י"ב; ספרי

-

בהעלותך

מלחמות היהודים.; ,ב.זד.( .ג.חד .ובכתבי

.(.פ.פ גם בספרות ההיסטוריה )יוסף בן מתתיהו -
חכמי הטבע של העלום העתיק )סטרבון ".ספר הגיאוגרפיה" ,פליניוס "היסטוירה של הטבע"(
ובספרי הנוסעים לארץ הקודש בתקופות מאוחרות יותר )בורקהרדט ; 1283 ,הנזיר פאבר,
 ; 1484נתואות הארץ ליוסף שוורץ( ישנם התיחסות לאתרים הנל".
האזור בכללותו "ככר הירדן" מתואר "כי לכה משקה  ...כגן ד' כארץ מצרים בואכה צוער"
)בראשית י",ג  (. 10מעינות נובעים באזור יריחו  -מעין אלישע שיש לו תכונות מרפא )מלכים,
ב,י ב'  (19-22ובסביבות עין ידג :מעין עין גדי ,מעין דדו ומיען נחל ערוגות.
שפע המים והאקלים החם בקיץ והממוזג בחורף אפשרו חקלאות שלחין ענפה ,גידול ירקות
ובוסתני פירות ועצי צרי )מרפא( וקטף )בשמים( .ישנם עדויות על כך מהתקופה הכלקלויתית

בעין גדי ומהתקופה הניאוליטית ביריחו ,דע היום הזה.
יבריחו

-

עיר התמירם ובעין גדי

-

חצצןר תמר דרו דבש מפרות התמר באתרים הנ"ל.

יריחו ע"ש הריח של עץ האפרסמון או ירחו ע"ש העבודה לירח עי" אנשי המקום בתקופות
קדומות ביותר ,יושבת בתוך עמק פורה בו אויר צלול וביכורי ירקות ופרות .יריחו ידועה
כמנעלוה של ארץ ישראל וכפרשת דרכים חשובה בין אזור הרי יהדוה במערב למעברות הידרן
לעבר המזרח .בגלל איירה הצלול ומרחקה מירושלים כעשר פרסות )  25ק"מ( שמעו תושביה
ממן שיבת המקדש היה קיים ,את קלוו של הכהן הגדלו ,את השאןר של פתיחת השרעים והריחו
את ירח הקרבנות והקטרת .בתקופת ימי הבינים גדלו קנה סוכר לסוכר ליד יריחו )טאוחנת
א

-

סכר( .בגלל אוירה הממוזג בחורף נבנו ארמונות מליכ החשמונאים ביירחו כאשר הארמון

המפואר ביותר היה של המלך הורדוס .בארמונות נבנו ברכות שחיה ומקוואות .ביריחו גם
ישבו מחצית ממשמרות הכהניס והיתה עיר מושב של חכמי המשנה .יוסיפון ל"ח כתב בספרו:
ש"קולה היתה יריחו כנגד לכ ארץ ישראל מרוב תענוגים שהיו בה".
עין גדי כיריחו מפורסמת בגידולי התמר ,האפרסמון וצמחי הבושם והמרפא .ממצאים
ארכיאולוגיים שנמצאו באתר כמו מתקנים דמוית חביות משמשים עדות לרקיחת בשמים.
בתקופת מדר בר כוכבא היה ביען גיד מרמ לאספקת מזןר שהערבר על ידי סירות מחופו המזרחי
של ים הלמח למחנות בר כוכבא בדצ המעריב.

·בבנואת אחרית הימים של הבניא יחזקאל

,ז"מ) (: 10

"והיה יעמדו אליו ידגים מעין גדי ודע עין

עגלים )עין פשחה( משטח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתםדבגת הים הגדול רבה מדא" .חלק
מבנאוה זו נתן לראות בהוה בדשות במטעים ובנרכות הדיג ענין גיד ובישובים הסמוכים לה.
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עיבוד זהב באזור אילת בתקופה המוסלמית הקדומה
~
,ת".ג ,.א 1שירב,. ,מ 1בוגוש,

.,ר 1להץי,ל 1,.אבנר,ע 2.,לחנילאי,ד2.

 •1המבןו הגיאלווגי ,רוחב למבי ישרלא  ,30יורלשים 95501
 •2רשות העיתקות ,ירולשים 91004
האתר הארכאולוגי בואדי סוואחין ,יובל של נחל רודד באזור אילת ,מאופיין בעושר של
מסחנות )למעלה משלושים( .המסחנות הינן מיוחדות לאזור בגודלן )עד קוסר של (, 80מ"ס
צורתן והרכבן )קוורץ-דיוריס( .האתר ,שנחפר לאחרונה מחדש ,תואר ב  934-ך על ידי ,Frank
אשר סבר כי המסחנות שימשו לסחינת בריס ) (. BaS04
במסגרת המיפוי הגיאוכימי של ישראל ,נתגלתה באזור מסיב רדח אנומליה של זהב דבוגמאות
סחף נחלים .האתר הארכאולוגי מצוי בתחומי אנומליה זו ולצורר המחקר הנוכחי נדגמו ובנדקו

)באופן סיססמסי( דוגמאות משקעים בתור ומחוץ לאתר הארכאולוגי.
תוצר הסחינה של המסחנות הינו אבקה המורכבת ברובה מקוורץ והמכילה עד  20 ppmזהב.
נראה כי חומר הגלם נכרה בקרבת האתר והוא הכיל גרגרי זהב מיקרוסקופיים .זוהי העדות

הראשונה לעיבדו זהב באזור הלבנס והיא שופכת אור חדש על חשיבותו של אזור אילת
בתקופה המוסלמית הקדומה.
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הכנט השנתי.

1993

תארןך פלס של אנןרטיט ןסנידיו מתצןרת חתרןרים בערד בשיטת
 : Ar-Arספקטורום הגיל ןמשמעותן

גור,. ,ד 1,Zסטירנקסי., ,א Zשטייניץ,. ,ג 1לוקרוני ,יZ.
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 •Zהמכןו למדעי כדור אהץר ,אהוניברסיטה העברית בירולשים ,ירושלים 91904
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דונמאות ופרק ציות מופרדות מתצורת חתרורים בערד תוארכו בשיטת

•Ar-Ar

בחימום

בהדרנה .הדונמאות כללו טלעי פלט של אנורטיט וטנידין .שנוצרו בהתמרה בטמפרטורה
נבוהה ולחץ נמוד .מינרלים נושאי אשלנן בדונמאות הם מקבוצות הפלדטפר והזאוליט.

נילי הפלטו שהתקבלו  2.3-4.0מ"ש.
נילי האיזוכרון שהתקבלו  2.6-3.8מ"ש.
בטפקטרום הניל הונדרו שלוש קבוצות של שלבי חמום .הראשונה .בטמפרטורות הנמוכות

ביותר .בעלת נילים דומים לפלטו אבל "רועשים" יותר .השניה  -ממנה חושבו הפלטו
והאיזוכרון .השלישית .בטמפרטורות הנבוהות ביותר .היתה קבוצת שלבים שהניבו נילים
)מדומים( עתיקים מנילי הפלטו" .ורועשים" טביב התחום של  1 0-20מ"ש.

במקביל לטפקטרום הניל נמדד בכל שלב מדידה יחט  39Ark/37ArCaוממנו חושב יחט .K/Ca
קבוצת השלבים הראשונה היתה בעלת יחטי  K/Caבינוניים .השניה  -בעלת יחטים גבוהים.
הנבוהים ביותר במדידה ויוצרים מעין "פלטו" של  .K/Caהשלישית  -בעלת יחטי K/Ca
נמוכים.

קורלציה בין יחט  K/Caשחושב ממדידות ארנון .ליחט K/Ca

שחושב מאנליזות במיקרוטקופ

אלקטרוני טורק .אפשרה את זהוי הבקרה המינרלונית על טפקארום הניל .השלבים הראשונים
מוצו מזאוליטים )פיליפטיט .ניזמונדיט( הפלטו  -מטנידין .והשלבים האחרונים .העתיקים
יותר לכאורה-מאנורטיט.

29

הכנס השנתי,

החברה הגיאולוגית הישראלית

 {)34Sןריבןזי אמןניה גבןהים במעינןת הבקע -

1993

עדןת לחיזןר סןלפאט

ןהתפרקןת חןמר אןרגני בעןמק

בגירלאי., ,א בירי ,ע.

המבוו הגיאולוגי ,רחוב למבי ישרלא  ,30יורשלים 95501
נקבע ההרבכ האיזוטופי של הנופרית בטולפאט וב H 25 -במעינות החמים לאורך בקע
ים המלח .נמצא כי ההרכבים האיזוטופיים אינם אחידים ונעים בתחום של

 0345 CDM =9.6 ": 38.2%0בטולפאט ומ -23.0%0 -עד  +7.8%0ב .H25 -מקדמי החלוקה
בכולם נעים בתחום של  ,0. = 1.025 - 1.035המתאים לפרקציונציה המוכרת בתהליכי חיזור
בקטריאלי של טולפאט .בכל המעינות נמצאו ריכחי אמוניה נבוהים של עד כמה עשרות ppm
המעידים גם הם על תנאי חיזור בעומק .מוצע כי מקור האמוניה בחומר אורגני העובר פירוק
בקטריאלי תוך חיזור טולפאט ,על פי הנוטחה:

>= (CH 20)106 (NH3 )16 (H3P04) + 535°4 2-
16NH3 + 53H2S + H3P04 + 106HC03קיימת נם אפשרות כי הריאקציה היא חיזור תרמוכימי של הטולפאט על ידי החומר האורנני
אולם אפשרות זו פחות טבירה שכן בניטויי מעבדה התקבלה פרקציונציה של  14-22%0בלב,ד
ובאזורים בהם הוצע מנגנון זה נצפתה פרקציונציה קטנה בהרבה או כלל לא נמצאה.

ערכי  0345בטולפאט בחמי עין נדי ,חמי מזור ועין קדם נעים בתחום צר של , 19.3-22.6%0
קרוב להרכב המריני .ההרכב בחמת נדר מעט כדב יותר ועומד על  .23.3-24.3%0לעומתם
הנופרית בטולפאט בקידוח רדוד בטמוך לשפך נחל בוקק כבדה במידה ניכרת )  (38.2%0בעדו
שבחמי זוהר המצב הפוך ו 0345 -בטולפאט נמוך משמעותית מהערך המריני )  (. 9.6%0מוצע
כי מקור הטולפאט במעינות ,להוציא את חמי זוהר ,הוא במי ים שאריתיים ו\או בנבט או
אנהדריט מתצורת טדום )  ( 18.3-19.5%0אשר עברו המטה .הנופרית הכבדה בקידוח הרדדו
הינו תוצאה של מערכת טנורה באופן חלקי המאפשרת זיקוק ריילי על ידי המיקרואורנניזמים
מחזרי הטלרפאט.

הטולפאט בחמי זוהר ,עם  0345נמו,ן חרינ במערכת התמיטות ההדרותרמליות ויכול להנזר
ממטפר מקורות ( 1 :חימצון בעומק ,לפני תהליך החיזור ,של  H 25קל איזוטופית שמקורו
בתהליכי מטורציה של חומר אורנני בטביבה דלת חמצן ( 2 .עירבוב בין התמיטות
ההידרותרמליות בעלות הרכב איזוטופי של טולפאט קרוב למריני לבין מי תהום בעלי 0345
קל יותר »  ( 3 (. 10%0תרומה של נבט או אנהדריט עם נופרית קלה )  -19.5%0עד ( -7.7%0
מתצורת הליטן .בשלב זה לא ניתן לקבוע איזה מהמנננונים מתקיים אך האפשרות האחרונה

טבירה פחות שכן הטמפרטורה של חמי זוהר אינה תואמת מקור טמוך לפני השטח דכונמת
הליטן.

ההרכב האיזוטופי של הנופרית בים המלח -כ)  (14.0%0נובע מעירבוב של טולפאט בעל הרבכ
איזוטופי כב,ד שמקורו במעינות המלוחים טביב הים ,ובמי שטפונות ומעינות מתוקים בעלי
הרבכ איזוטופי קל » (. 10%0
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מנגנוני ההמלחה באקויירים העמוקים בישראל בתוצאה ממפל העומד
ההידראולי ביו הים התיכון לבקע

בגירצןמ,. ,חג זייטןו ,ד.ג2.
ג .המבןו למדעי בדור אהץר ,אהוניבריסטה העבירת ביורלשים ,ירולשים904 ,ג9
.ג שהורת ההדירולוגי ,נציבות המים ,ת.ד .ג ,638ירולשים 91063
במחקר זה נבחנת התאוריה ש"הכח המניע" העיקרי לתופעות ההמלחה באקויפרים העמוקים
בארץ הינו מפל העומד ההידראולי בכיוןר מזרח-מערב ,בין הים התיכון לבקע ,המביא במקומות
מסוימים לחדירת מי ים לאקויפרים העמוקים .התאוריה נבחנת באמצעות מודל מתמטי-

פיסיקלי של זרימה במערכת רב-אקויפרית שפותח ע"י זייטון ונבירצמן )תקציר נוסף בכינוס
זה( .בשלב ראשון המודל מייושם בחתך הסטראטינרפי המלא עד עומק  -2000מטרים בין
אשדדו לים המלח ,ומתווה בו את שדה הפוטנציאל ואת שדה הזרימה.

ים המלח משמש מבחינה הידרולונית כבסיס ניקוז שלתוכו זורמים מי התהום מכל הכיוונים.
למרות שבאקויפר חבורת יהדוה ,קיימת פרשת מים הידר ולוגית המפרידה בין הזרימה לכיוון
הבקע ,לבין הזרימה אל הים התיכון; מסתבר שבשכבות הקרטיקון התחתון והיורה ,בעומקים
של  -1000דע  -1500מטרים ,הזרימה כולה מזרחה.

המכשולים העיקריים המסונלים למנוע או לעכב זרימה זו הינם השכבות העבות והאטימות

המצויות לאורך מסלול הזרימה ,ובמיוחד תצורת "הסקלה" ותצורת "תלמי יפה" .מאלדה אין
בטבע שכבות אטימות לחלוטין ,ולפיכ,ן יש לבחון מהו זמן המעבר הדרוש בכדי לחצות אותן,
בהתבסס על מוליכותן ההידראולית ועל הנרדיינט ההידראולי הנתון .שונות רבה קיימת בין
חתכים שונים לרוחב שדרת ההר המרכזית .ישנם מקומות בהם השכבות האטומות עבות מאד

ומשמשות כמכשול משמעותי ביותר .מאיד,ן ישנם מקומות בהם המכשולים דקים או פרוצים.
באזור קסריה-בנימינה ,באזור ראש הכרמל ,ובאזור ראש הנקרה נחשפות שכבות הניר

והדולומיט של חבורת יהודה בקרקעית הים ,ולפיכך כמעט ואין שום מכשול לזרימה אל תוך
האקויפרים העמוקים ואל בסיס הניקח הרניונלי .כמו כן ,במקומות אחרים בהם קיים המכשול,
אולם עוביו הכולל מספיק קטן ,תתכן זרימה בתת-הקרקע לכיוון מזרח .במחקר זה בנחנות

אפשרויות אלו באופן כמותי באמצעות מדול הסעה העוקב אחר חלקיקים ,וקובע את זמן
התנועה.

27

הכנס השנתי,

החברה הגיאןלןגית הישראלית

1993

פיענוח אנןמליות מגנטיות של בזלת רמון )במערב מבתש רמון( תוך
שילוב מדידןת סספטיביליןת ןמחקר פאליאןמגנטי
גביצרןמ.,%' ,ז 1וינברגר ,ר1,3.
 •1המבון למדעי בדור אהרץ ,האוניברסיטה העברית בירולשים ,ירושלים 91904
 %.המבון הגיאלווגי ,רחוב למבי ישרלא  ,30יורשלים 95501
 •3המבון למחירק נפט וגיאופיסיקה ,ת.ד•  ,%%86חולון581Z%
מעל הנבעות הבזלתיות שבמערב מכתש רמון )וולקניזמ מניל קרטיקון תחתון בתוך תצורת
חתירה( ניכרות במפה האירומננטית מספר אנומליות .שתיימ מהן פוענחו במסנרת המחקר

הנוכחי :האחת ממוקמת כחצי ק"מ מדרומ לקיר המכתש בקירבת הר עדדו )נצ"מ (, 1240/9935
והשניה מעל אחת מנבעות הבזלת )נצ"מ (. 1205/9963
קביעת וקטור המיננוט של הנופימ המנמטיימ במדול המוצע )שרטוט  (1מבוססת על מדידות

סספטיביליות ומחקר פאליאומננטי .החישוב נעשה על ידי חיבור וקטורי של המיננוט המושרה
ע"י השדה המננטי של כדור הארץ )  (induced magnetizationושל המיננוט השאריתי הקבוע
בסלעימ )  (. NRM - Natural Remanent Magnetizationבדרך זו הנתונימ שנאספו בשדה
איפשרו פענוח ללא הזנחת המיננוט השאריתי.

האנומליות שפוענחו מעוררות ענין מיוחד מכיון שעוצמתן נדולה )  400-450נמא( ביחס למה
שנימדד מעל מחשופימ אחרימ של בזלת רמון )כולל הנדולימ שבהמ( ,וצורתן )מיקומ הhigh -
ביחס ל (low -מצביעה על מיננוט מערבי/צפון;....מערבי ולא צפוני כפי שצפוי מהשדה
הניאומננטי הנוכחי .הפיענוח מציע שהנוף הדרומי ,שנידנמ בנ"צ  ,1223/9942מורכב משלושה

זרמימ שלכולמ מיננוט שאריתי חזק מסדר נודל של  .10-2 - 10-3emu/ cm3בזרמ העליון,
שתורמ את החלק העיקרי לאנומליה ,המיננוט השאריתי )  (NRMחזק פי  20מהמיננוט
המושרה וכיוונו הכללי מערבה .הסספטיביליות האמיתית שנימדדה היא  4150 . 10-6בעדו
שהסספטיביליות האפקטיבית שחושבה תוך התחשבות במיננוט השאריתי היא 75520 · 10-6
)יחידות  (. cgsכתוצאה מכך מתקבל וקטור אפקטיבי ממוצע הנדול פי  18מהוקטור המושרה
עמ דקלינציה של .289°-
הפענוח שנעשה מדנימ את המורכבות בקביעת וקטור מיננוט לש נוף מנמטי .במקרה זה יא שפאר

להזניח את המיננוט השאריתי ואי ארשפ להניח מיננוט הומונני עבור הנוף שמורבב מזרמימ.
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שרטןט  : 1הפרופיל המפוענח .וקסורי המיננוס של הנופימ מפורטימ בסבלה.
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וולקני מזמן הקרטיקון התחתון ברצף של אילת )וייטברזו ועזו( .4 .הבהרה חדשה של המטפר
והתפוצה במרחב רבזמן של החיזררת הימיות בתוך תצורת חתירה בנגב וקשירת התחתונה
לחדירה ימית דרך אילת למצרים )יויטברר,ן גבירצמן ,לוי( .5 ·.גילרי היפרך מגנטי מרברטילי
בבטיט לנררמלי בגג בתוך בזלת רמרן )רון רבר( .6 .מאטפים פלינולוגיים המעידים על
הידאכרוניות ועל הלדבי הגיל שבין בטיט תצורת חלץ במישור החוף ובין בטיט תצורת זןיירה
בנבג הצפוני )ברנר( .7 .חלוקה של תצורות גברעם ותלמי יפה ליחידות בירטטרטיגרפירת לפי
פורמיניפידם פלנקטוניים בטקלה טטנדרטית קוטמופוליטית )מרטינרטי( .8 .הבהרת הטטטוט
הטטרטיגרפי ,במונחים של ביו-זונים פלנקטוניים ,של קטעים חטרים בחתך הקרטיקוני של
מישרר החוף ומדף היבשת )מרטינוטי ,ליפטון-בניטה ,דרין(.

ממצאים אלו איפשרו בקורת ,רביזיה ושילבלו של קורלציות רגיונליות בין זאורי הארץ השונים,
לבנון וטיני .הגילים של הארועים הוולקניים וההיפוך המגנטי נקשרו לטקלות גלובלירת .ניתן
להתייחט לאחדים ממשטחי השינויים הליתלווגיים החדים וכן לאחדים מן הטמנים לבוגים
החשמליים כמשטחים טינכרוניים בקרוב )  (Datum Levelsלוקשור אותם במדה טבירה עם
טקלות גלובליות במונחים של ביוטטרטיגרפיה ,כרונוטטרטיגרפיה וגילים .חלק ממשטחים
אלו קשור ככל הנראה לארועים גלובליים של נפילת פני הים .המזול החדש מאפשר להבין את
חלקי הרצף הקיימים בארץוכן את החלקים הרבים מזמן הקרטיקון התחתון החטרים בה.
בתחומי ישרלא מקופל בשלמותו כל המעבר מזמן הקריטקון המוקדם מיבשת גונדוואנה אל
השרילים האוקיאניים של הטתיט.

25

הכנס השנתי,

החברה הגיאולוגית הישרלאית

1993

סטרטיגרפית של תקרטיקון תתחתון בישראל :תמונת מצב עדכנית
בגריצןמ ,ג.

המלחקה לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת בר-איק ,רמת ןג 52900
והמבןו האגלווגי ,רחוב למבי ישארל  ,30ירולשים 95501
ניתן לקבץ את חתכי הקרטיקון התחתון )ברייטיין עד אלביין( בישראל וטביבותיה לתשע
קבוצות רגיונליות מייצגות .1 :חתר של מישור החוף ומדף היבשת של היום ובו תצורות
גברעם ותלמי יפה מייצגות את הפריטמה הטדימנטרית של שולי היבשת דאז )ראה עבדוות של
ביין ,דרין ,גרי ,צ .כהן ,מרטינוטי ועוד( .2 .חתר של חלץ המייצג את מישור החוף וכולל את
התצורות חלץ ,תלמים ,יבנה ,יכיני ויגור )גרדר ,רייט ,ראב ,דרין ,גרי ,צ .כהן ,שנהב ,ברנר,

רוזנפלד ועוד( .3 .חתכים מגיבל מעירה ,ביר לוגמה וריטן עניזה בצפון טיני )דובייה ועבודות

של חברת הנפט האנגלו-מצרית מראשית המאה וכן גרדר ,גולדברג ,ראב',ברטוב ,ארקין ,לוי,
קוט ועדו( .4 .חתכים מלבנון עם חלוקה ליחידות מיפוי ויחידות ביוטטרטיגרפיות )דוברטרה,
ווטרין ,טנט-מרק ועוד( .5 .חתר חשוף בחלקו בגליל עם חלוקה ליחידות מקומיות )אליעזרי
ועוד( .6 .חתר חשוף במלואו בשומרון עם תצורת תיאטיר הוולקנית בבטיט וחלוקה ליחידות
מקומיות )מימרן ,לנג( .7 .חתר תת-קרקעי באזור ערד-זוהר עם חלוקה ליחידות מקומיות
)אהרוני ,בן תור ,פרומן ועוד( .8 .חתכים חשופים של תצורת חתירה בשלושת מכתשי הנגב
עם זיהוי של אינטרקלציות ימיות המ;שתנות בנגב במספרן ובתפרוטתן )בן תור ,פרומן ,שילה,
פרייט ,מזור ,נבו ,זק ,פרנט ,לור,ן גרינברג ,ויינברגר ועוד( .9 .חתר חשוף באזור אילת עם
חלוקה לתצורות אמיר ,עברונה וטמר )וייטברדר(.

ההבדלים הגדולים בין החתכים ,הן מבחינה ליתולוגית והן מבחינת טווח הזמן שהם מייצגים,
איפשרו קורלציות רגיונליות חלקיות בלב,ן כגון :חלץ-גליל )רייט( ,חלץ-מדף היבשת
)גבירצמן ,קלנג ,דרין ,צ .כהן ,ביין ,ויילר( ,חלץ-נגב )אר,ן א .כהן ,ברנר( ,לבנון-גליל
)אליעזרי( ,לבנון-גליל-שומרון )מימרן( ,זוהר-מכתשים )בן תור ,פרומן ,אהרוני( ,זוהר-
מכתשים -אילת-מצרים )וייטברו,ן גבירצמן ולוי( .כמו כן הוצעו קורלציות בין גבולות

ליתולוגיים מטויימים ובין ארועי ירידת מפלטי ים גלובליים )פלכטר ,ריימנט ,בראון ,הירש,
שש ,ביין(.

נראה כי שלוש טיבות עיקריות מנעו קורלציה כוללת :א .קשיים בקורלציה בין הרצפים
שעקרם קרבונטים של פלטפורמה בצפון-מערב ובין רצפים שעקרם טיליציקלטטים דנרום-
מזרח .מטבה זו אין הטכמה עד היום בדבר הצבת הגבול הלטרלי והורטיקלי בין חבורות יהדוה
וכורנוב ,ועד הלום מופיעות הצעות נומנקלטורה חדשות )שילה ווולף( .ב .הקורלציות בין
היחידות הביוטטרטיגרפיות בדיטציפלינות השונות )פורמיניפרים בנתוניים ופלנקטונללם,
אמוניטים ומאקרו-פאונה ,אוטטרקודים ,פלינומורפים וכו'(,מצד אחד בינן לבין עצמן ,ומצד

שני בין טבלאות תפוצה מקומיות ובין טבלאות טטנדרטיות גלובליות ,אינן מאפשרות פריצת
דרו· ג .טקלת הזמן הגאוכרונולוגי נתונה עדיין בויכוח קוטבי ,דהיינו ,אם הקרטיקון התחתון
נמשן  48.6מ"ש )הרלנד ואחרים (1990 ,או רק  39מ"ש )אודין ואודין(. 1990 ,
כמה ממצאים חדשים שפרו במידה ניכרת את הקורלציות הרגיונליות הכוללות את ישראל,

לבנון וטיני :ו .גילי אשלגן-ארגון של בזלות מתיאטיר ,מהחרמון ומהרמון ,ובעקר גילים
אמינים יותר של ארגון-ארגון של בזלת רמון )לנג ,שטייניץ ועדו( .2 .הבנה טובה יותר של
אופי הארועים התרמיים בליתוטפרה של טביבות ישראל בזמן הקרטיקון המוקדם )גרפונקל,

איל ,קוהן ,פיינשטיין( .3 .עדויות על טביבה ימית בחלק העליון של תצורת אמיר וזיהוי ארוע
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צתפיות חדשות על המבנה וההסטוריה הגיאולוגית של הערבה
~7דנרc, ,נ2.
1
וטרבב,. ,י םר,ז

ייטיסשוי,

י2.

 •1חפברו חגאילוןגי ,רוחב למבי ישרלא  ,30יורלשים 95501
 .2חכונרו וכלירקח נםט ןגיאפוקיסיח. ,תד•  ,2286לוחןו 2גגI8
עבדוות משולבות של מפוי ניאלווני .ידבקת מטחני קידוחים וסקירם סיסמיים בהפדרה בגרהה,
נערכו בערבה המזרחי,ת באזור שבין פארן לחצבה .מחקרים אלה העלו מספר תצפיות חדשות

לע אדוות מבנה האזור ועל ההסטוריה הניאולונית שלו.
החןת המרכר של תצורת חצבה .המונח בערבה דברן לכל על ניב חבררת עדב,ת נוטה מזרחה.
לאורן הפלקסורה הנמשכת דרומה מאזור חבצה .עויבו המרבי כ 50 -ך מי .מזרחה מנחל הערבה
חשוף חתר עבה במיוחד )לפחות  2קמי( .בנשרים נטירים בחחקה .החתן כלול מנוון של סליעם

ובהם אבני חול ,פצלים ,חוואר וקוננלומרט ,שאיננו מוכר באזורים אחרים ,למעט בנראבן
כרכום ,ובקידוחים עמוקים באזור ים המלח )דכונמת ערבה (.ך בעבודה הסיסמית נמצאו

עדירות נסרפות להשתרעות רחבה של חתר זה ,המייצנ אנן דסימנטציה בלע קרקעית שוקע,ת
אשר תחום השתרעותו טרם אותר ,והרא קדום בנילו משביר הרוחב ומהשלבים הראשונים של
שבר הטרנספורם המריזכ בבקע.

שבר ה טרנספורם עצמו מיוצנ על ייד רצועה של מספר שברים תת -מקבילים .לאורן נחל
הערבה אותר השבר המערבי מבין השברים המרכזיים ברצועה זו .בדיקה של היחידות
הסטריטנרפיות הקרטיקוניות בקידוחים שבחלק הדרומי של האזור ,העלתה אפשרות לקבוע
באמצעות העובי המשתנה של יחידות אלה והשוואתו לעוביים המוברים בננב ,את מידת
התנועה האופקית השמאלית המצטברת .שיעור זה עומד על ב 60-קמ ',ואינו בולל את
התנועה האופקית לע השברים המזרחיים של הבקע .בבמה מקומות ניתן נם להראות ניל
פעילות מאוחר לקוננלומרט הערבה הפליו-פלייסטוקני .מבנים ביפתיים אחדים ,בהם
מקומטים לסיעם של תצורת חצבה וקוננלומרט הערבה ,מצויים באזורים של שינוי ביווני

השבירם .המבנים הבלוטים בייתר איתרו בניבל א-רישה )דרימית לפארן( ,ובאזור ניבל חופירה
)בקרבת עין יהב( .הם מייצנים משטר מקומי של לחיצה ,הננרם בשל שינוי מהלר השבר,
והתניעה האופקית עליו.
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בדיקת ישימות שיטת  TDEMלפתרוו בעיות גיאולוגיות בארץ ישראל:
מבנה הערבה התיכונה

1

2

,.מ 2רוןנ ,ע2.

2

בוטרב,. ,י גדלוןמ,. ,מ רבינובץי,. ,ב רבינובץי,

 •1המבוו הגיאלווגי ,רוחב למבי ישרלא  ,30יורשלים 95501

 •2המבןו למירקח נפט וגיאופסיקיה ,ת.ד•  ,2286חלוון 58122
מחקר היתכנית זה ניעד לאתר בעיית בניאיליניה של ארץ ישראל הניתנית לפתרין בעזרת
שיטת

(Time Domain Elecromagnetic Method) TDEM

המביטטת על השראה

אלקטרימננטית של זרמים חשמליים בתת הקרקע מפני השטח.

בשלב הראשון של הבדיקה נקבעו טווחי התגנדויית חשמליית של יחידית טלע שינית בחתך
הניאילוני ,והונדרו צמדים של יחידות שיש להן איפיון התגנדויות ברור ,ערל כן המנעים ביניהן
עשייים להוות קינטרטטים חשמליים טובים בתת בקרקע .השינוי ממן לש השדה המננטי הנוצר
על ידי זרמים אלה מאפשר קבלת חתך עומק לש השיניי בהתננדות החשמלית בנקדות המדידה.

בשלב שני נערכי בקרבת קידוחים קיימים ,בהן הינדרי יחידות אלה ,מדידות כיול לשם השוואה
בין תוצאות המידדה החשמלית לבין נתיני הקידיח.
במהלך הדביקות נמצא שליחידית הטלע החשופות בערבה :קיננלימרט הערבה ,תצורת חצבה,
חבירת עבדת ,ותצירות ע'רב יטאקיה ,יש ערכי התננדות חשמלית אופיניים ,וכי מדידות
בשיטת  TDEMבקרבת הקדייחים הקיימים מראית התאמה טובה לחתך שנקדח .לפיכך אפשר
להשתמש בשיטה זי למפוי תת הקרקע בערבה .ניתן לשפר את ההתאמה בין הדמידה החשמלית
לבין המידדה בקידיח בעזרת שינויים בפריטת הלולאה המשמשת אנטנת מדשר )ריביע בלע צלע

לש --4 00ס 0ך מטרים (,

ובזערת שימשו בתוצאות הפריטות השינות לצורך חישוב ה תוצאות.

מדידות שנערכו בערבה התיכונה הראי חתך התננדויות אופיני )ציור ך( אשר ניתן לעשות בו
שימוש לצורך התויית מפות עומק ליחידות האמורות ,וכן מפות טטרוקטורליית המבוטטות
על מנעים בעומק של עד  400מטרים .נמצא נם שהשיטה מאפשרת איתור שברים דביוק
דומה.
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שלבים בהתפתחות הטקטונית של בקעת בנרות ברביעוו
ארבןו ,ד  1%,,.יהיןמ ,א1.

•1

המכןו

הגיאלוןגי ,רחןב למכי ישרלא  ,30יורשלים 95501

 %.המכןו למדעי כדןר אהץר ,אהןניבטיסרה העברית בירןלשים ,ורילשים 91904
בקעת כנרות ,הינה מישור המשתרע מדרום לכנרת ,ובו נחשפים סלעים מגיל הפליוקן ודע

הפלייסטוקן העליון .את גיל וקצב הפעילות הטקטונית·באזור ניתן להעריי על ידי בחינת עובי
הידסמנטים ,בחינת הגיאומטריה של האלמנטים הסטרוקטורליים ,ותיארוי קילוחי הבזלת.
הפליוקן העליון והפלייסטוקן התחתון בבקעת כנרות מאופיינים בהצטברות סדימנטים
אנמיים ,מתצורות עובדיה וארק-אל-אחמר ,בעובי של מאות מטרים בקצב מהיר של כ2-1-
מ"מ/שנה .עובדה זו מצביעה על השתפלות מהירה יחסית של האגן .סדימנטים אלו עברו
הרמה והטיה כתוצאה מלחיצה בפלייסטוקן התיכון .על גבי יחידות אלו מונחת אופקית בזלת
ירמוי דבר המצביע על כן שהדפורמציה הסתיימה קדום לזרימתה .גילם של שני קילוחים
 0.78מ.ש .וגילו של העליון
מבזלת זו נקבע בשיטת  :K-Arגיל הקילוח התחתון 0.12
 0.68 ::t 0.24מ.ש .בתקופת הפלייסטוקן התיכון ועד העליון ,הצטברו באגן סדימנטים
פלוביאטיליים מתצורת נהריים בעובי של  10-2מטרים בלב.ד העובי המצומצם יחסית מצביע
כי האזור היה מוגבה טופוגרפית באופן יחסי .בפלייסטוקן העליון ,עם היווצרותו של אגם
הלשןו ,הצטבר חתן חווארי בעובי של עד  25מטרים.

:t

לפיכי ניתן לחלק את ההיסטוריה הטקטונית של בקעת כנרות לארבעה שלבים:
א .השתפלות מהירה בסוף הפליוקן ובפלייסטוקן התחתון.
ב .הרמה ,הטיה ולחיצה בפלייסטוקן התיכון.
ג .שמירה על זאור מורם בפלייסטוקן התיכון ועד העליון.
.ד שקיעה של האגן בפלייסטוקן העליון.

בחינת גיאומטרית האלמנטים הסטרוקטורליים בבקעת כנרות ,תוי השוואה למודלים
תיאורטיים של דפורמציה ,מצביע כי מערי השברים והאנטיקלינות בחלק המזרחל של הבקעה
תואם מלזר של דפורמציה בסלעים דוקטיליים.
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תוצאות

-

ראשוניות
בר-ייטמס,

,.מ 1א7~,ון., ,א 1מטייס., ,א 2שש ,א2.

 •1המכןו הגאילווגי ,רוחב למכי ישרלא  ,30יורלשים 95501
 .2המכון למדעי כדור אהץר ,אהוניברסיטה העברית ביורלשים ,ריושלים 91904
ניתן להשתמש במשקעי מערות לשיחזור פליאואקלים באמצעות מחקרים איזוטופיים .עבבדוה
הנוכחית מוצגות תוצאות ראשוניות של מחקרים איזוטופיים של חמצן ופחמו במים ובמשקעי

הקרבונט במערת שורק .ההרכב האיזוטופי הממוצע של החמצן )  (518a-SMOWבמי המערה
כפי שנמדד על פני שמונה עונות בשנתיים האחרונות הוא  ,-4.5%0קרוב להרכב הממוצע של
מי התהום באזור )  (. -5%0ההרכב האיזוטופי של קלציט ) (5180-PDBהשוקע כיום במערה
הוא  .-3.5%0ערר זה הוא בשווי משקל עם מי המערה בטמפרטורה השוררת כיום במערה
)  (. 23 °Cלאחר הגשמים החזקים של חורף  1992ירד ערך  5180הממוצע של מי המערה
ל ,-6%o -ערך הקרוב לממוצע הרכב הגשמים באותה עונה )  (. -7%0ארבעה חדושים מאוחר
יותר חזר ההרכב האיזוטופי של מי המערה לערך הממוצע .קצב "ההתאוששות" המהיר מראה
כי מערכת המים במערה עמידה לאורך זמן בפני שינויים שנתיים וההרכב האיזוטופי הממוצע

של מי המערה קרוב לןכ להרכב הממצוע של מי התהום.
עדויות לקיום מפלסי מים קדומים גבוהים במערה מצביעות כי בעבר הגיעו הרבה יותר מים
למערה .ההרכב האיזוטופי של החמצן שנמדד לאחד ממשקעי המערה הקשורים למפלס המים
הקדום הוא  ,-6%0ערך הנמוך ב -2.5%o -מההערך של המוצק השוקע כיום .ההרכב האיזוטופי

הקל עשוי גם הוא להעיד על תקופות גשומות בעבר אשר הביאו מים דלים ב_  180למערה.

ההרכב ה איזוטופי של החמצן שנמדד לאורך למינות מוגדרות בזקיפים הוא קבוע ,בעוד

שההרכב ה איזוטופי של הפחמן  (PDB) 513Cמשתנה )ציור  (. 1aצורת התנהגות זו מצביעה
כי הזקיפים שקעו בשווי משקל עם תמיסות האם ולכן מתאימים למחקרי פליאואקלים.
פרופילים איזוטופיים לרוחב למינות המייצגים השתנות ההרכב ה איזוטופי עם הזמן מוצגים

בציורים  1bו. 1c -בציור  1bמוצג חתך רוחב של הזקיף המוצג ב. 1a -ערכי  5180ו513C -
נעים בין  -6 %0עד  -4%0ו -12%0 -עד  -9%0בהתאמה .שינויים אלה עשויים לשקף
מוצגת השתנות קיצונית יותר.

שינויים אקלימיים בולטים עם הזמן .בזקיף אחר )ציור ( 1c
ערכי  5180יורדים דע  -9%0ובמקבלי עולים ערכי  513Cל .-6%0 -שינויים אלה חייבים לייצג
שינויים אקלימיים :דלוגמא ,הירידה בערכי  5180עשוייה לשקף עלייה בטמפרטורה ו/או ידירה
בערכי  5180לש ימ המערה והעליה בערכי  513Cעשוייה לשקף מעבר מצמחיה מטיפוס  C3ל.C4 -
תיארוך ומחקרים איזוטופיים נוספים יאפשרו לקשור את השינויים האקלימיים למסגרת זמן
ולשחזר את הפליאואקלים היבשתי באזורנו מאז הפלייסטוקן.
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החברה הניאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

1993

המכניקה של חדירת דייקים לסלעים סדוקים ,רה תמנע ,ישראל

2
11
בר,. ,ג בייס., ,מ רבס ,ו.
 •1המכןו הגיאולוגי ,רוחב למבי ישרלא  ,30יורשלים 95501
 •2המכןו למדעי בדור הארץ ,אהוניברסיסה העברית בירולשים,

ירולשים 91904

דייקים בנויים לעתים קרובות מטדרות של מקטעים מקבילים שנוצרו בניצב למאמץ הלחיצה
המזערי .אנו מצינים כאן דייקים בהם כיוון המקטעים השונים בדייק בודד עשוי להשתנות
בטווח של  .100°ניאומטריה לא טדירה כזו מוטברת כתוצאה של חדירת הדייקים לטלעי
טביבה טדוקים .יחטי שדה מפורטים בין דייקים לטדקים ושינויי עובי וכיוון נבדקו לאורן

ארבעה דייקים פריקמבריים ,אשר חדרו לטלעי התשתית בהר תמנע (1 ) :דייק דולריטי ,שאורן
חלקו החשוף  2.3ק"מ ועוביו משתנה בין  1מ' ל', 30-מ ) ( 2דייק אנחיטי ,שאורן חלקו החשוף

 0.6ק"מ ועוביו משתנה בין  0.5מ' ל', 3-מ )  (3דייק אנדזיטי ,שאורן 'חלקו החשוף  1ק"מ
ועוביו משתנה בין  3מ' ל-ך ',מ )  (4דייק אנחיטי ,שאורן חלקו החשוף  1.5ק"מ ועוביו משתנה

בין  4מי לs-

'.מ הדייקים תת-אנכיים ומאד לא דסירים בעובי ובכיוון .נמצא שהשינויים בעובי

קטעי הדייק השונים תואמים יותר לשינויי הכיוון של המקטעים הללו מאשר למיקומם השונה
לאורן הדייק .בכדי להטביר יחטים אלה מוצנ מודל החוזה את צורתו הטופית של הדייק
בהתאם לשלוש צורות שונות של הטדק הראשוני .הנחות יטדויות במודל הן תוון אלטטי

אחי,ד לחץ מנמה אחיד ותנאי מעווו'~ מישורי ) (. plain strainשלוש צורות הטרק הראשוני
הן ( 1 ) :טדק קוי בודד (2 ) ,טדרה של טדקים לא מקבילים ,שאינם מחוברים ואינם מושפעים
הדדית ( 3 ) ,טדרה של טדקים לא מקבילים המחוברים זה לזה .בהתאם לצורת הטרק הראשוני
חוזה המודל דנם שונה של שינויי עובי לאורן הדייק.
השוואה בין תחזיות המודל ושינויי העובי שנצפו בדייקים של הר תמנע מראה התאמה טובה
של הדייק העבה ביותר )דייק  ( 1לדנם שצפוי מפתיחה של טדרת טדקים מחוברים )צורה  3של
טדק ראשוני( ,בעוד הדייקים הדקים יותר )דייקים  (4 ,2מראים התאמה רלגם שצפןי מפתיחה
של טדקים לא מחוברים בעלי כיוונים שונים )צורה  2של טדק ראשוני( .ההבדלים הללו בין

דייקים דקים לעבים מצביעים ככל הנראה על שלבים שונים בהתפתחות הדייקים.
היחטים בין העובי והכיוון בדייקים של הר תמנע משמשים נם לקביעת כיןןני המאמצים
הרגיונליים ןלהערכת העןצמה היחטית של הלחצים המנמטיים ןמאמצי הגזירה הטקטןניים
ששררו בזמן חדירת הידיקים.
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הכנס השנתי,

החברה הגיאולוגית הישראלית

רדאר SIR-I0

-

1993

סקר יישןמים

קב ,א.

המבןו למירקח נפט וגיאופקיסיה ,ח.ד•  ,%%86לוחון 5812%
שיסת

הרדאר

מבוססת

על

שדור

גלים

אלקסרומגנסיים

בתדירות

גבוהה

מאוד

)  (100-1000 MHzאל תת הקרקע וקליסת הגלים המוחזרים .הגלים האלקסרומגנסיים
מוחזרים מהגבול בין שכבות המאופינות בתכונות חשמליות שונות )בעיקר מוליכות חשמלית
וקבוע·דיאלקסרי(.
השידור והקליסה של הגלים האלקסרומגנסיים נעשים באמצעות אנסנה המורכבת ממשדר
האנסנה נגררת באמצעות אדם או רכב

ומקלס המופעלים לסרוגין -ב)(. time sharing
במהירות של  2עד  20קמ"ש בהתאם .כושר ההפדרה ועומק החדירה של הרדאר נקבע עפ"י סוג
האנסנה )  500,100או  (1000 MHzועפ"י תכונות התווך .במהלך איסוף הנתונים מוצג המיעד
ע"ג מסך צבעוני בזמן אמת ומאפשר פיענוח ראשוני .המידע מוקלס ע"ג סרס מגנסי המאפשר
אכסון והמשך עיבדו נתונים ופיענוח.

בעבודה זו מוצגים מספר סקרים המיצגים ישומים שונים של שיסת הדראר:
א( סקר חאר לפיענזח חתך כביש :עובי ומבנה שכבות )אספלס ,מצע ,סלע( .הסקר בוצע

באמצעות אנסנה  1000 MHzבעלת כושר הפרדה של עד  5ס"מ ועומק חדירה של כ1.5-
גיה.מסר .קצב העבדוה כ 10-15-ק"מ לשעה.
ב( סקר חאר לאיתזר חללימ בתת הקרקע:
 .1מנהרה עבומק  7מסר ובגדול ניכר של כ 5-מסר רוחב וכ 4-מסר גובה.

.2

מנהרה בעומק  3.5מסר ובגדול זעיר של כ  0.80 x 0.80-מסר .הסקר בוצע באמצעות
אנסנה

.100 MHz

ג( סטרטיגרפיה :מיפוי מבנה שכבה בתת הקרקע המציגה שנוי נסיה לאורך החת,ך יתןכ אפיק

נחל קדום .הסקר בוצע באמצעות אנסנה 100 MHz

במהירות גרירה של כ 15-20-קמ"ש.

ד( מבנה גזפי בטזז :עובי קיר כולל מידת הזיוו ,ותפוצת ברזלים בתוך הבסוו.
לזהות גופים מעבר לשכבת הבסון וחללים בתוכו.

יש אפשרות

שיסת הדואר ישימה במספר שסחים כולל הנדסה אזרחית ,גיאולוגיה ,צבא ,איכות הסביבה
ואריכאולוגיה .השיסה בלית הרסני,ת רנטבילית ומהירה יחסית לשיסות אחרות.
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הכנס השנתי,

1993

עןמק יהם האיאןקני בישראל
נביימני ,ח.

המלחקה לגיאלווגיה ומינלרוגיה ,אוניברסיטת בן-גורוין בנגב ,באר-שבע 84105
מספר מחקרים חדשים ,בננב יבשימרין ,מצביעים על איפיי הפלני השילס של הים האיאיקני.

איפי זה בא לייז ביטיי הן בפציאס הקירטוני יהן בגירי.

נתינים מאפיינים של החתך האיאיקני התימכים באינטרפרטציה זי ,עם מעס ייצאים מן הכלל,
הם:

 . 1פלנקסין פלני נמצא תמיד בפציאס הקירסיני יבנירים הנריסיים.
 .2מאספי הפירמיניפרים הבנתיים הקטנים מאפיינים את הסביבה החיצונית של מדף היבשת

והסביבה הבתיאלית העליינה .מאפיני הסביבה הנריסית הפנימית )מיליילידים,
ליסיאילידים( נדירים נם בסביבה הנריטית עם פירמיניפרים בנתיים נדולים.
 . 3כמעט כל הנירים הנריסיים נמצאים באיצביע עם סלעים פלניים.

 .4עיניליות ,מיין ,מלס ספרי ,ו·  GRAINSTONESנדירים .איאוליסים חסרים.
 . 5לא ניצפו תיפעית דיאננזה של מים מתוקים בסביבה הידרחית או הפריאסית ,יכן לא נארי
אי קארסס עתיק .תיפעית אלי חסרית נם בפציאסים שהיסעי ממקימם.
 .6חתכים רבים מאיפיינים על ידי זרמי בוץ ימסית סלע שהיסעי ,והללו הוסברי על ידי

מנננינים שונים .מחקרים חדישים רבים של סדימנטים מידרנים ועתיקים שהושקעי במדף
היבשת החיצוני ימדרין היבשת מצביעים כי תופעות אלה נפוצות יאפילי מאפיינית את
הסביבה הזאת.

 . 7נפיצות האצות הנירניות האדומיות בסלעי הפציאסים הנריסיים הרדודים ,מרובות בהרבה

על זו של ה ירוקיות .נתון זה מעדי על העומקים המירביים של האיזור הפוסי .כמ' כן מאספי

הפורמינפרים הבנתיים הנדולים עניים יותר מאלו שנמצאו בסביבות הפלספורמיות
הדרזרות של הסתיס.
. 8דולומיס ראשוני אי דיאננסי מיקדם ,מישטחי אצית ,אוופוריסים ומאפיינים אחרים

המיכרים מחבורת יהודה ,מאפיינים את הפציאסים הפלספורמיים האיאוקניים של איזור
המפרץ הפרסי .בינינו לבין המפרץ הפרסי משתרע איזור ובו פציאס פלני עם היפעות משניות
של פוספוריס המעיד על משסר של

.UPWELLING

במצריים המעבר מפציאס הדימה

לשלנו אל פציאס נריסי רדיד עשיר בקלסטיים היא הדרגתי ונמשך על פני מאית
קילומסרים.
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הכנס השנתי,

1993

שיכוב פליסטוקני במישור החוף המרכזי וביטויו בחתכי רפלקציה
בהפרדה גבוהה
ןב-גיא ,י.

המבןו למחקיר נפס וגיאופסייקה ,ת.ד•  ,2286חולון 58122
בשנים האחרינית הירחב הלימיד של החתך הניאינני-רביעיני במישיר החיף בתיצאה מחידיש
העניין בחיפישי נז רדי,ד ןהבעיית התפעןליןת של אקייפר החיף .שיטת הרפלקיה הסייסמית
בהפדרה נביהה הינה ללא ספק המתאימה יביתר לצירך הדמייה של היחסים הניאימטירים

בחתך הרדיד )מספר עשרית מטרים( יהבי ניני )מאית מטרים( ,יאף יבילה לספק נתינים
ליתיליניים בתנאים מסייימים.
מטרת עבדרה זי לבחין את כישר ההפרדה של בלים הקיימים בידני ביים לשם לימדר מטרית
רדדרית במישיר החיף .האזיר שנבחר לניסיי זה היא בקרבת קידיח הנפט פלמחים -ך ,הנחצה
על ידי חתכים סייסמייס קדרמים שנעשי בשיטית קיבננציינליית אי בהפדרה בגיההל-מחצה.
החתך הליתיליני בקידיח פלמחים 1 -מראה שכבת חרסית אחת בתיך חבירת הבירבר
החלדית-נירית עבימק של  75מטר יבעיבי לש  4מטר .בסיס הכיררכ נמצא בעימק של  150מטר.
תצירת יפי שמתחתיי מירכבת מחרסיית ניליטיית ,עם שכבית דקית עשירית בשביר דצפים יחיל.
צייר  1מראה חלק מן החתך הסייסמי שנאסף במחקר זה .המחזירים העיקריים מציינים מימין

בצריף העימק )מפני הקרקע( ,כפי שניתן להעריכי מנתיני הקידיח ימן המהירייית הסייסמיית.
חתך זה מראה כי חיחידית העיקריית באזיר העבדרה ניתנית לזיהיי ,יבמיבן למיפיי ,באמצעית
השיטה המיצנת
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החברה היגאלווגית הישרלאית

הכנס השנתי,

1993

מבנה וטקטוניקה בחלק הזמריח של הקשת קהפירסאית
בו-באםהר., ,צ סיבור ,ג.

החוג גליאוםסיקיה לומדעים םלנסייום ,אנויסרביתט לת באיב ,לת יבאב 8ו699
המבנה יהגאימטריה של החלק המזרחי של הקשת הקפריסאית איני מיבן דיי .בעבר היצעי
מספר תאיריית המסבירית מבנה זה .תיצאית סקר גאיפיסי ימי שנערי לאחרינה -באזיר זה
מאפשרית את מיפירים של מספר אלמניטם עמיקים ידרידרם.

המבנה הבילט בייתר בזאיר היא רכס לטקיה ,הנמשי משילי היבשת לש סיריה לדי לטקיה
בכייין דר.ים מערב עד למציק הבתימטרי שכייני מזרח-מערב .הנתינים החדשים שנאספי
מציבעים לע כי ששני המבנים הללי הם הבגלו הפיעל יכים לאירי הקשת הקפירסאית.
רכס לטקיה היא מבנה צעיר יפעיל מגיל מייקן עליין .הרכס ניצר עי" התקדמית בגלו הליחית
דרימה .התפתחית הרכס כנראה החלה כאיזיר דחיסה כתיצאה מהתנגשית חזיתית שבין

הליחית .מאיחר ייתר כשכיין ההתנגשית באיזיר השתנה נהפי הרכס לזאיר גזירה .כיים הרכס
ידעין פיעל ימשמש כמחסים לסדימנטים צפינית לי.

S

ך

הכנט השנתי,

החברה הגיאולוגית הישראלית

1993

הגיאובימיה של הדייק הדולריטי בקומפלקס המגמתי של תמנע
בייט,

.,מ1

.,ר ג אלרס,ר3,.

שטןר,

פ ל ץ,

ס1.

 •1המבןו הגיאלווגי ,רוחב למבי ירשלא  ,30יורשלים 95501
ג .המכרז לקחר הליתוספרה ,אוניברסיטת קטסס בלדאס ,ארה"ב
 •3המבון לפטורגרפיה וגיואבימיה ,אוניברסיטת קלרסרוהה ,גרמניה
הניאוכימיה של הדייק הדולריטי ,הצעיר ביותר בקומפלקט המנמתי של תמנע מלמדת כי
המנמה היא בעלת הרכב ביניים בין אלקלי-בזלת לבין טולאיט ,ומטיפוט תור-לוחי .הדולריט
מועשר ב Ta, Nb, Ti -וב .LREE -נתונים איזוטופיים של  Ndו Sr -מצבעים על מקור
מעטפתי מדולדל

)=7028ס= +5.1 :!:: 0.4 (550 Ma?); 87Sr /86Sr .

, €( Nd

בדומה לטלעים המנמתיים היותר עתיקים במטיב הערבי-נובי .תכונות אלו מורות כי הדייק
הדולריטי הינו פאזה יחודית בטוף האבולוציה המנמתית של הר תמנע .פאזה זו מציינת מעבר
מפעילות מעטפתית בשולי היבשת לפעילות תור-לוחית בפרוטרוזואיקום המאוחר .דייקים
ד  iמים גיאוכימית וטטרוקטורלית מצויים נם בטיני.
 100ן Ti

tectonlc
'earcs+Cann 73
Island- 8rc A.B
Oce8n-'loor B
Calc-alkall B.C
D

Wlthln-plate

"0

y'3

:+

הדייק הדולריטי

שאר הטימנים :הטלעים המנמתיים של קומפלקט תמנע.
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החברה הגיאיליגית הישראלית

הכנס השנתי.

1993

משקעי ים שפל-מפלס ) (LOWSTANDמגיל אוליגוקו מאוחר בישראל
בובבינדר .,ב ,טרמינוטי ,ג.מ.

המבןו הגיואלוגי ,רוחב למבי ישלאר  ,30ירולשים 95501
שני פרטיס אובחנו בתצורת לכיש )אולינוקן עליון( באזור ליכש ,השוניס זה מזה מבחינת
דעותס הפליאו-טביבתית .בפרט התחתון ) 5ו מי( יש :ו .קונגלומרטיס )  (debris flowsבמיון

נררע ,הכולליס קרטוניס וחווריס פלאנייס מניל איאוקן ואולינוקן ,וניריס אולינוקנייס של
 .2 .Lepidocyclinaשכבות מתחלפות של קרטון וחוור אלוכתונייס ,בזויות מופרזות.
 .3טורבידיטיס של קלקארניט ,עס צרופי  a-bאו  a-b-cשל .Bouma division
הפרט העליון )  0ו ('מ עשוי ניר ביוקלטטי ,המונח בנבול חד מעל הפרט התחתון .הוא עשוי

ביומיקריטיס וביוטפריטיס דקי נרנר וחולייס עס פורמיניפריס בנתונייס ופלנקטונייס ,אשר
כלפי מעלה הופכיס לניריס נטיס יותר )עס  ,Lepidocyclina-Operculinaאצות קורליניות
ורטק קיפדוי-יס( ,המייצניס מרבצי

טערות ) (. tempestites

נראה שתצורת לכיש היא משקע של יס שפל-מפלט )  (lowstandבמחזור של דסר שלישי
)מחזור ו .ו במנוח של  987ו  (, Haq et al ,.המונח באי התאמה על חווריס וקרטוניס
המיפלאנייס של טוף איאוקן או תחילת אולינוקן .הפרט התחתון הנו חומר קלטטי אלוכתוני
של שפת המפתן הטחופה ושל חזית המדרון היבשתי ,אשר גנרפו ימה בשלב התחילי המהיר של
שפילת פני היס .הפרט העליון הנו מייצנ השקעה אוטוכטונית של קרבונטיס רדדויס ,בשיא
השלב השפל-ימי ,על מדרןר היבשת.
יותר צפןר מערבה ,באיזור אשדו,ד נקדחו  300מי של אולינוקן קלטטי בקדוחיס שוניס .החתך

עשוי  debris flowsוטורבידיטיס חולייס וניכריס בהס צרופיס של  Tbו Tc -של
 .Bouma divisionהחתך מכיל שלוש שבכות בינייס של חוור המיפלאני והוא מייצנ שלשה
מחזוריס שפל-ימייס של השקעת מניפות טחף תת-מימיות.

ההפרדה המיקרופליאונטולונית של חתכי לכיש ואשדוד אינה מאפשרת לתארך את העמדה
השפל-ימית של האוליניקן ל 30-מליון שנה )כמוצע ע"י  (, Haq et al .היות ותחוס
) .G. optima Zoneהמאפיין את החתכיס האלו( חובק טווח של  28-32מליון שנה.

3ו

הכנס השנתי,

החברה הגיאולוגית הישראלית

1993

אפיון מפורט של קצה העתק
בסה ,ד 1,.רבינובץי., ,א 2פדירמן ,מ3.
 •1המלחקה לגיאולוגיה ומינלרוגיה ,אנוירבסיטת ןב-גורוין בבגנ ,ברא-שבע 84105
 •2המלחקה לפסיהקי ,אוניבריסתט בן-גוירןו בנבג ,באר-שעב 84105
 •3קהירה לקחמר גרעיני ,ת"ד  ,9001באר-שבע
בןצעה· אנליזה מכנית על צרןף מיןחד במינן של העתק ראשןני .העתק משני ןטידרת דסקים
טמןכה הקשןרה גנסית להעתקים שזןהתה ברמת-חןבב .באנליזה זן איפשרן כיןןני הטדקים
קביעת כיןןני המאמצים האןפקיים הראשיים שיצרן את העתק המשני.

נעזרנן בשיסת פונקצית גרין לפי טסקסי .כפי שפןתחה עי" צ'ינרי לצןרי חישןב דשה המאמצים
עם תחילת הןצרןת ההעתק המשני מקצהן של העתק ראשןני נתןן ןהתאמנן אןתה לתנאינן.
השתמשנן בנתןני השדה של גיאןמסרית ההעתק המשני לצןרי חישןבינן .התןצאןת שקיבלנן
מראןת שגיאןמסרית ההעתק המשני נקבעת בעיקרה ע  nי:
א .עןמק ההעתק הראשןני;

ב .היחט בין עןצמןת המאמצים האןפקיים הראשיים;

ג .הזיות הראשןנית של יציאת ההעתק המשני מההעתק הראשןני.

הטתבר שלהשפעת אורי ההעתק הראשןני והעןצמות המחלטןת של המאמצים האןפקיים
הראשיים ,חשיבןת מןגבלת בלב.ד
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החנרה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

1993

עדיכוו ניבה המפלס המכסילמי של אנם להשןו
בואןמ ,ד.

מקלחה לגיאוגרפיה ,אוניבסריטת בן-גוירון נבבג ,ברא-שבע 84105
מפלסו המכסימלי של אגם הלשון  80 -ר -מי דווח ע"י זק ) (, 967ר אמרי וניב ) (, 967ר באומן
) (, 971ר בנין )  975ר( והורוביץ )  979ר( והפי לנובה המכסימלי המוסכם של האגם .באיזור חצבה
קיימת מערכת נופים סדימנטרים מארכים אשר הונדרו ע"י דן )ר  98ר( ויחיאלי )  987ר(
כמשטחים חופיים ,אי לא טופלו מעבר לזאת .אבו מבקשים להתמקד במשמעות הנובה
המכסימלי של נופים אלה כפי שמתברר מהשלכת מפות טופונרפיות על תצלומי איור בקנ"מ
. 50.000ר:

הנופים הסדימנטרים באזור חצבה אינם מופיעים בדדוים ,אלא כמערכת .אורכם המגיע למאות
מטיום ודע ק"מ אח,ד השתרעותם האופקית ובביצב למערכת הנקוז ,פניהם הרנולרים ,צורתם
האסימטרית כמו נם החלוקים המעונלים והממוינים היטב שעל פניהם מצביעים על היותם
חופים עזובים ,לכומר שרטונות שטף חופיים .השרטון הנבוה ביותר ,שלא היה ידוע דע כה,
נמצא ממערב לבכיש הערבה בתחום הנבהים  60ר 50 - -ר -מ.י שרטון נגוה זה והקרובים אליו
דעיין לא בקברו ע"י מביפות-הסחף הפוסטל-יס ביות בשולי הבקע ואף לא בהרסו ע"י סחיפה
פוסט-ליסבית.

השרטובות החופיים הנבוהים ביותר מראים רק שלב התחלתי ביותר של התפתחות קרקע רג
והם ענלי אחח משקלי במוך מדא של צפיו •Fe204
המוליכות החשמלית של דונמאות קרקע מהשרטונות הנבוהים

היא = 26.88 mrnho / cm

EC

ותכולת  Naו CI -היא  11.932 ppmו 27.666 ppm -בהתאמה .המוליכות החשמלית נופלת
איפוא דביוק בתחום  ,10-50 mmho/cmהאופיני לכלל מערכת שרטונות אנם הלשון
ולמשטחים אלוביאליים הולוקנים )דן 989 ,ר ,נרסון ואחרים 985 ,ר( כלול דאמות רנ צעירות
)דן ואחרים(. 982 ,ר אינדיקטור זה של ניל יחסי מלמד כי השרטונות הגבוהים אינם עיתקים
מלכל שרטונות אנם הלשון .אין איפוא לכ עדות או סיבה לשייך את מפלס השרטונות הנבוהים
ביותר לאגם שקדום לליסן .דעיוות הדשה והמעדבה מובילים למסקנה שלכ מערכת השרטונות
מתיחסת לאנם אח.ד
ידסמנטים הדומים לננ הליסן נמצאו ע"י יחיאלי בגובה  50ר -מי )יחיאלי(. 987 ,ר שטרונות חוף
מניל הליןס נמצאו לא מכבר גם ע"י ) Macumber & Headר  99ר( בוידא אל-חמה בידון בנובה

 50ר -מו .רק טבעי ומצופה שמשקעי אנם שנעלם ישתמרו כרליקטים שחשיפתם במהלך
המחקרים "תעלה" את מפלס האנם המשוחזר .ראוי איפוא שהנובה  50ר -מו יחליף מכאן ואילך
את המפלס המסורית  80ר -מ.י

רר

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

1993

וזיחי רעדיות דאמה בבקע ים המלח
יונeה, ,א .יסשרבנ,ג ו.

המכןו למירקח נםט ןגאיןםקיסיה. ,תד•  ,JZ86לוחןו גגנע
נבדקת האפשרות לחיזוי רעידות אדמה חזקות בטווח הבינוני )חודשים עד שנים ספורות(
בבקע ים המלח .למסרה זו מיושמת שיטת חישוב של מדענים רוסיים )קייליס-בורוק
עומייתו( לאחר התאמתה לתנאיי הפעילות הסייסמית בזאורנו ,עי" הכנס nשינוי מזערי באחד
הפרמסרים שלה .היתכנות של שיסה זו באזורנו אומתה ע"י הבחנה רטרוספקסיבית של הזמן
;עשיו לצמצם את מספר הזעקות השווא וכן להקטין את אי (-להתרחשות שתים מתוי סה"כ
שלוש רעידות האדמה החזקות יחסית )  (M ~5שהתרחשו באזור הנבדק במשי פרק הזמן
 .1964-1990יש לציין שמשכי הזמן של ה TIP -היו רק  13%מסה"כ הזמן שבכדק ולא היו
הזעקות שווא .ישנוי דומה בשיטה הביא נם כן לתוצאות סובות בחיזיו טררוספקיטבי באזורים
בהם הפעילות הסייסמית דומה לזו שבנקע ים המלח ,היינו באזורי הריין התחתון וצפון היר
האפלציים.

הכנסת שינוי מזעיר נוסף בפרמסר אחר מאפשר זיהוי הP-ת לש כל רעידות האדמה החזקות
שהתרחשו במשי

26

השנים האחרונות באזורנו .שינוי זה אינו מעשי עדיין ,כי הוא נורם

להופעת ארבע הזעקות שווא ארוכות שנמשכות סה"כ כ S.S -שנים.

אנו מפעילים את השיסה לזיהוי  TIPלאחר לכ שינוי משמעוית בפעילות הסייסמית הזאורי.ת
כאשר מבחינים בזמן בו נדלה ההסתרבות להתרחשות רעידת אדמה חזקה ,אנו מתחילים
להפעיל גם שיסות קיימות נוספות לניתוח סמנים המאפשרים חיזוי הסתברותי לסווח קצר
)למלש כתוצאה משיניו פתאומי בקצב הפעילןת הסייסמית( .השימןש בשיסה הבודקת לסוןח
הקצר ,לאחר ההבחנה בP-ת ,עשיו לצמצם את מספר הזעקןת השןןא ןכן להקטין את אי-
הןדואןת בתחזית הזמן של יערדת הדאמה שעיתדה להתרחש.

10

החברה היגאלוויגת הישרלאית

הכנס השנתי,

1993

סימנים לשינויים סביבתיים קדומים באס"פ בלנית ,בית נובריו
קאי., ,י ןיPדו., ,Cי מםיםי ,ל.

תכפרו תגוcילווגי ,וחרב מנבי ירשלא oנ ,יחלשים 91101
ארת סלוק פסולת )אס nפ( כלנית מתוכנן לקום באגן הניקוז של נחל צפנן )נחל אסב( הנמצא
כ 2.3 -ק nמ בקו אוירי ממערב למשטרת יבת גובירן .אורכו  1.9ק nמ רוחבו כ 0.5-1.2 -ק nמ
ושטחו כ 2 -קמ  nר .הנחל ,על יובליו הקצרים ,חתור בתוך קרקעות סמקטיטיות
וקאוליניטיות חומות הנפוצות גם מחוץ לגבולות האתר ומהוות חלק ממישור אזורי.
הקרקעות הקאוליניטיות מרוכזות בפינתו הצפון-מערבית של האגן והסמקיטטיות בכל שאר
שטח האגן .הנחל מוקף ברכסים הסוגירם לעיו מארבעה כוונים עם פרצה בצפון-מערב במצוא
הנחל מהאגן .הרכסים מכוסים באותן קרקעות ומהווים חלק מהמישור האזורי .גובהו
המיסכמלי של האתר )  +274מי( נמצא על הרכס בבגלוו הדרום-מזרחי של האגן והנמוך ביותר
)  +220מי( נמצא במוצא הנחל ממנו .הנחל שכוונו מדרום-מזרח לצפון-מערב הנו יולב באגן
הניקח של נחל גוברין ,שהוא אחד מלשושת הנחלים הראישים באגן הניקוז של נחל ליכש.
באתר וסביבתו הקרובה נערכו דע כה הסקרים הבאים :מיפוי גיאולוגי ,קדוחים ,מדידות
יסיסמיות רדדרות וידבקות גיאוטכניות.

החתך הגיאולוגי באגן ,מלמטה למעלה ,הוא:
איאוקן תיכןו

תצורת צרעה ,פרט מרישה

קירטון לבן רך

פליו-פלייסטוקן

תצורת אחחם

חלוקים

פלייסטוקן )(7

קרקעות

מפת ה איז ופחים של כיסוי הקרקע ,שנבנתה מנתוני הסקרים שהוזכרו ,מראה עובי מירבי
)  14מי ו 15 -מי( ברכסים שמצפון-מזרח דררום-מערב האגן ההולך ופוחת משם בכוון דרום-
מזרח וצפןו-מערב בלכ אחד מהרכסים.
הסימנים לשינויים הסביבתיים מבתטאים בשינויים בסוגי הקרקעות באתר ובשינוי כוון זרימת

הנחלים.
השינויים התרחשו ,כנראה ,בדסר הבא:

א .קרקעות קאןליניטיןת ,שמקורן בסלעי הקירטון של חבורת השפלה ,הוסעו מצפון לדרום
והצטברו על חלוקי אחוזם.
ב .הרמה טקטונית גרמה לסחיפת חלק מהקרקעות .שריד מקרקעות אלה נמצא בפינתו
הצפןו-מעריבת של האתר.

ג .התייצבות טקטונית הביאה להשקעת קרקעות סמקטיטיות שמקורן בסלעי הגיר והדולומיט
לש חבורת יהדרה .בסוף שלב זה התפתח מישור זאורי.
.ד הרמה טקטונית עם אלמנט של נטיה צפונה ,כנראה ,גרמה לשינוי בכוון מערכת הניקוז

הקדומה )צפון-דרום( למערבת הניקוז הנוכחית )מזרח-מערב( ולהתחתרות מחדש של
המישור האזורי.
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החברה הגיאיליגית הישראלית

הכנס השנתי,

1993

התאמת סלעי תצורת חלץ לשמש מאנר בטוח לשפכים תעשיתיים
בסיסיים

",..וי-רחבגר., ,נ1,2
-....

•1
•2

~

2

,ון-.,א .,א ייבן,

,.ע2

1

שש,. ,א לווץי,

ל2.

המבןו למדעי בדור אהץר ,אהתיברסיסה עהברית ביורלשים,
המבןו הגיאלווגי ,רוחב למבי

ירולשים 91904

ירשלא  ,30יורלשים 95501

התאמתם הגיאוכימית של סלעי תצורת חלץ לשמש מאגר למי שפכים תעשיתיים בעלי
גבוה ,נדבקה בניסויים מעבדתיים ,להכרת התהליכים והאינטראקציות הגיאוכימיות אשר
חלים בין סלעי התצורה ומי הפורמציה ,לבין  ,NaOHהנפוץ בשפיכם תעשיתיים בסיסיים.

pH

ניסויים נערבו על מנת לעקוב אחר שינויים מינרלוגיים ומורפולוגיים אשר עשויים לחול
·בסלעי המאגר בעקבות הריאקציות עם מי השפכים ,ולקביעת השפעתם על תבונות המאגר
)נקבוביות וחדירות( .לשם הגדרת השינויים המינרלוגיים ,עורבבו דוגמאות טחונות עם
 NaOHלמשי , -28ימים ,בתנאי טמפרטורת החדר או טמפרטורת המאגר )  (, 60 °Cעם או

בלי מי פורמציה סינתטיים .תוצרי הריאקציה העידו על תהליכי המסה של מינרלים מקוריים
בתוצאה מריאקציה בין סלעי המאגר לבין הריאגנט וגידולם של מינרלים חדשים .שינויים חלו
בעיקר דבוגמאית המכילות במויות ניכרות של המינרל אנקירט .בהשפעת  NaOHחלה המסה
של אנקריט ושקיעה של קלציט ,ברוציט ,פירואוריט ,הידרוטלציט ופורטלנדיט .קוורץ
וחרסיו,ת הגיבו במידה חלקית עמ הריאגנט.

לבדיקת ההשפעה של תהליבי המסה והשקעה אלו על הנקבוביות והחדירות של סלעי המאגר
נערכו ניסויי החדרה של  NaOHדרי דוגמאות סלע בלית מופרות .נמצא יכ מגמות ההשתנות
של תכונות המאגר אינן אחזיו.ת דבוגמאות קר בונטיות או אבני חול עשירות באנקריט ,אשר
בהן ערכי חדירות ונקבוביות נמוכים עד בינוניים ,חלה ירידה משמעותית בחדירות ,מלווה
בירידה קלה בנקבוביות .באבני חול דלות אנקריט חלה עליה משמעותית בחדירות ,אולם
נובחות מי פורמציה ,המגיבים עם  NaOHליצירת ברוציט או פורטלנדיט ,גרמה ליירדה ניכרת
בעריכ החדירות.

ממצאים אלו מעידים כי סלעי המאגר עשויים להוריד ולנטרל את ה pH -הגבוה של התמיסות
אולם החדרת שפכים אלקליניים לתת הקרקע עלולה לנרום לפניעה בתכונות המאנר .שקיעה
של מינרלים קשי תמס בעקבות המסה מתקדמת של אנקריט או בתוצאה מראקציות עם מי
הפורמציה ,תגרום במהלי הזמן לפגיעה משמעותית במוליכות המאגר וליירדת האגירות .רק
אופקים בעלי חדירות נבוהה עשויים להוליי ריאננט זה מבלי להסתם תוי זמן קצר ,אן נם
בהם קצב התקדמות השפכים באופקי המאגר בתת הקרקע יואט בהדרגה זע בדי חסימה.

לקבלת אודמן במותי של השינויים החלים בתבונות המאגר יש צורי במחקר המשי.
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הכנס השנתי,

1993

שטפונות עתיקים בעדות לנבול עליון לעוצמות שיא השיטפון :דונמא
מאןג הנקיח של נהר קהולורודו בארה"ב
~
אנ,ק

י2 Baker, V.R., 2 House, P.K., 2 Ely, L.L ,. 1.

ג .המבןו לדמעי בדור אהץר ,אהתיביסרסה העברית בירולשים ,ריולשים 904ג9
.ג

Dept. of Geosciences, University of Arizona, Tuscon, AZ 85721

קיומו של גבול עליון לעוצמת שטפונות הוא ה.יפוטזה רבת שנים במחקרים המחפשים חוקיות
בהידרולוגיה של שטפונות .ניתן למצוא את מקורות ההיפוטזה כבר במחקרים הראשונים
ביותר בהידרולוגיה של מים עיליים .היא נוסחה ע"י הורטון בשנת  1936בצורה הבאה:
"עוצמות של שטפונות תמיד ממשיכות לגדול כאשר זמן החזרה גדל .אבל ,הם ממשיכים לגדול
לקראת גבול מוחלט לרא לגדול אינסופי" .משך תקופת התצפית בעזרת מכשירים הוא קצר

ולכן מגביל את האפשרות להתקדמות משמעותית בבידקת ההיפוזטה .הוצע; שהתיצבותם של
עקומי המעטפת )עקומים המקשרים בין שטח אגן ניקוז לבין עוצמת השיטפון המקסימלית
בו( ,עם ההגלדה במשך תקופת התצפית בעשרות השנים האחרונות ,רומז על קיומו של גבלר
עליון לעוצמה המקסימלית של שטפונות באזור ספציפי .הבעיה היא שכל הארכה של זמן
התצפית תלויה כרגע במהלך הזמן הרגיל לרא ניתן להאריכו משמעותית בצורה מהירה .בשנים
האחרונות נעשו מחקרים שהתבססו על שיטות של  Paleoflood Hydrologyוקבעו את עוצמות
השטפונות הגדולים ביותר מ  25-אגני ניקוז )בשטח של מכ 1 -קמ"ר ועד לכ 280,OOO -קמ"ר(
באגן הקולורדוו .המחקרים האלו האריכו את תקופת התצפית במאות ובאלפי שנים .אפילו עם

הארכה כל כר גדולה ,לא נמצא אפילו שטפון אחד שהיה גדול מהשטפון הצפוי מעקום
המעטפת המבוסס ע"י שטפונות מתקופת התצפית הממוכשרת ומשטפונות הסטוריים ) 120
השנים האחרונות( .תוצאה זו מתאימה להיפוטזה ולשיטה שהוצעה לבדוקה )הגדלת משר
התצפית ,אבל היתה בלתי אפשרית לביצוע( .בנוסף ,התוצאה הזו מציעה ,לגבי אגן הניקח של
הקולורדו ,שהגבול העליון הצפוי של זרימות שיא בשטפונות יכול להיות מוערך ע"י נתוני
שטפונות קיימים .ניראה שעל אף פשטותה של שיטת עקום המעטפת והבקורתיות עליה ,היא
נותנת אינפורמציה משמעותית לתחומים רבים .כאשר נעשתה אנליזה דומה לאגן משני של
הקילירדי )לדרום אריזינה( נמצא יחס דימה ,הספציפי לאותו האזור .תופעה זו יכולה להעיד
שהגבול העליין נשלט ע"י ההידרוקלימטלריגיה באזורים שינים.
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החברה הגיאולוגית הישראלית

1993

תלהיכים פדוגניים באזור הביו דיונרי בחולות ניצנה במךש הרביעוו

איס,ת ר.,

סירהןו ,ב.

הtנבןו לדמעי בדור אהץר ,אהוניבריסטה עהירבת ביורלשםי ,ירולשים 91904
באזיר דיינית ניצנה ,בגנב המערבי בתנאי אקלים צחיחים קיציניים התפתחי קרקעית קלציית

יגבסיית .תהליר היייצרית קרקעית קלציית יבמייחד איפקי  calcreteמיבר מאזירי אקלים
לחים למחצה עד צחיחים למחצה אר איני מיבר בתנאים צחיחים קיציניים .לצד הקרקעית
הקלציות ,אר בחומר מקיר שאיני חילי אלא סילטי "חרסיתי ,התפתחו קרקעות גבסיות.
קרקעית אלה התפתחי במשקעי פליות .מטרית המחקר הינן לעקוב אחר התפתחות אופקי ה-
 calcreteהללו מתקיפת הפליסטיקן ודע ההייה ילאפיין את התנאים המיקרי-סביבתיים
הדרישים ליצירת קרקעית גבסיית לדצ קלציות בסיבב אקלימי זהה .נמצא ששקיעת הקלציים

קרבונט מתרחשת תיר דכי פעילות מיקריבילויגית בעיקר סביב שירשים ונבירית של בעלי
חיים ע"י פטריות ילא ע"י השירשים עצמם בפי שנמצא באופקי  calcreteבאזירים לחים.
הצטברית הקלציים קרבינט מתרחשת בעימק מירב הפעילית הבילויגית ילאי דוקא בעומק
השטיפה .בתוצאה מבה אופקים מסוג זה הנמצאים בעומק של יותר מ , -מי מתחת לפני

השטח הינם פלאוסילים המאפיינים פני שטח שינים מאלה המצייים בה'יה .הקרקעות
הגבסיות המאפיינות את ש~חי הפליות התפתחי בחימר מקיר שינה בעל משטר לחות שונה
ועקב בן התיצר הביונני והפדוגני שונה .ממצאים אלה מדגישים את העובדה שבמות המים
האטמוספריים הזמינים איננה הנירם העיקרי האחראי לתיצר הפדונני במשטר אקלים צחיח.
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הכנס השנתי.

1993

המדרגה היבשתית של צפון ישראל ודרום-לבנון :מבנה ומורפולוגיה
לאגמור ,ג.

מהכןו הגילואוגי ,וחרב למיב ישלאר  ,30ירולשים ג9550
שולי היבשה של דרום-מזרח הים התיכון הינם מוצר של )  ( 1ההצטברןת של משקעים
נילותיים ,אשר נפחם וקצב השקעתם פוחתים ככל שנדל המרחק ממוצא הנילוט,
ו( 2 ) -ההתרוממות הטקטונית של הלבנט היבשתי כננד השקיעה של הפלטפורמה הלבנטינית
הימית הטמוכה ,אשר מתעצמות כלפי צפון .המדרנה היבשתית באזור המחקר בנויה כיתד של
משקעים פליו-קורטרנריים בעובי של כ 1-ק"מ ,אשר מצרה ) (, 5-20מ"ק מתלילה )שיפוע
ממוצע 6-14 :מעלות( ומעמיקה )  1,200-1,500מי( מדרום לצפון .התמוטטות של כל החלק

המערבי של המדרנה היבשתית כתוצאה מנלישות רוטציוניות הלוקינטיות מדניש עדר יותר
את הצורה הצרה והלתולה של המדרנה היבשתית בזאור העבדרה.

התחתרות הקניונים חרצה מאדר את המדרון היבשתי .הקניונים מכוונים לצפןר-מערב ,למערב
ולדרום-מערב .תשעה קניונים נדולים מופו באזור שבין מפרץ חיפה לבירות ,ועוד קניונים
נדלוים רבים נגתלו מצפון לבירות ,באזור שבין מפרץ ט"ט ניורני לראט-ציקה .כיווני הקניונים
נשלטים עי" העתקים .ההעתקים האלה נמשכים מן היבשה .הם משתייכים למערכת ההעתקים
המתפלנת מהשבר הטורי-אפריקאי הנדול ,אשר פעילותו נרמה במידה רבה ליצירת המבנה של
ישראל ולבנון מאז המיוקן המאוחר.
מרחקי מוצא הנהרות הנדולים של לבנון מראשי הקניונים התת-ימיים קצירם מאדר .למרות
שנראה כאילו הקניונים התת-ימיים ממשיכים אותם ,הנהרות זורמים על פני המדרון המערבי
התלול של הר הלבנון הבנוי מטלעים קרבונטיים לכפי מערב בלבד כשהם חוצים את השברים
האלכטוניים העוברים בהר .הטופונרפיה של הר הלבנון מכתיבה ,איפוא ,את כיוון הזרימה
היבשתית בעדר שהקניונים התת-ימיים מתחתרים בקלות רבה לאורו קוי ההעתקים העוברים
בתור המשקעים הנילותיים הרכים הבונים את המדרנה היבשתית .הקניונים התת-ימיים הם
מוצר של התחתרות תת-ימית; הם אינם תוצר פלוביאלי מזמן חשיפת המדף והמדרון העליון
היבשתיים בזמן תקופת הקרח האחרונה.
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הכנס השנתי,

החברה הגיאולוגית הישראלית

הוראת הגיאולוגיה במערבת החינךו הישראלית
ארויון .,נ 1,זמור .,ע1,

גינת,

-

1993

המבט כהולל

ח2.

 •1מובן וייצמן למדע ,חרובות 16100
 •2המזכר ללימדוי מדבר,קבוץ סמר
בשנת הלימודים תשנ"ג נלמד מקצוע הגיאולוגיה בששה בתי-ספר תיבוניים בארץ ונפתח

מסלול לתעודת הוראה בגיאולוגיה בבית-ספר לחינוך של האוניברסיטה העברית .שילוב
הגיאולוגיה במקצוע עצמאי בחטיבה העליונה ובניסת גיאולוגים לתחום ההוראה הינם צעדים
ראשונים בתהליך ה"חילחו"ל של לימדוי הגיאולוגיה למערבת החינוך בולה.
הטבלה הבאה מציגה את רב-תחומיות הגיאולוגיה במערבת החינוך .הן מבחינת מקצועות

הלימוד הרבים הבוללים בקרבם נושאים גיאולוגיים והן מבחינת פרישת נושאי לימוד
גיאולוגיים לאורך בל חתך הגילאים של מערבת החינוך .בפי שניתן ללמדו מהטבלה ,מימושו
של הפוטנציאל ההוראתי הגלום בגיאולוגיה הינו עדין מוגבל מא.ד יחד עם זאת ,יש לצפות בי
הפעילויות בתחום פתוח חומרי למידה ובתחום הבשרת מורים ,המצויות ביום בשלביהם
הראשוניים ,יניבו פרי בעתיד הקרוב.

פעילות ענפה לחינוך גיאולוגי נערבת גם במסגרות חינוביות בלתי פורמליות בגון של חוגי
טבע ,הבשרת מדריבי דשה ובמסגרת מרבזי מבקרים גבון פארק הרמון והפארק הוולקני המוקם

ברמת הגולן .אך גם בתחום זה רחוקים אנו ממיצוי הפוטנציאל החינובי הטמון בגיאולוגיה.
היבולת לעמוד באתגר החינובי תלויה ,בראש ובראשונה ,באיבותו של בח האדם שיפנה לביוון
החינוך הגיאולוגי .לקהיליה הגיאולוגית תפקיד חשוב בעידוד המתאימים לפנות לתחום החינוך
והסיוע שתדע להעניק להם.
וחמרי למיחד והסלתמויות

נלי

מצקוע

הניאולונהי תבכנית
הלימוידם

וסעות הוארה(

הריע הנאיולוני
לס המורים

חסיבה

גיאולוגיה

גיאולוגחי למתיחילם
גיאולוגיה למpnדמים

' 270ש )< 3ל"חי
' 450ש ) 5יל"ח(

בתיר גיאולוגיה
בתרי גיאלווגיה

ינלווגיה

אין יוען תכנית סצפייפ.ת

תכונת הלימדו הדחןוה צמיוה
בלשיב nפ מתמדקםי.
נפתח מסללו תלעדות האררה.
תכונ mלימדו ב- pתחמריm

מרלבג יברתר

גביאו-כיימה ,גיאר-פיקיסה,

עליונה

אר לכ המקצעוות הדמע"ם
פייסקה
כלוילם נשויאם ומשוגים
יכימה
ילמידו-סינבה מתחםו הגיאלווגיה.

היףק הליומד

מעוט יבm

ר

מורים

m

גיאר-בילותnי תיאר-סביבה

צמיוים בלשבי תכנון.
גיאוגרפיה

קדוס במוא
פרקיוט הגיאוטופ

ילמידו אי"

אין יוען תכנחי סצפייפ.ת

' 90ש )י יל"ח(
' 90ש )י יל"ח(
מעוט

יבm

ר

מובגל
מובגל

מבגול

תכונת ילמדו ןורחה )עלס" תףו(-
מנאצת שבליב פmח ןnחיחםי.
ענרכות הןותלמוי mמרוםי.
תכניות להשברת מידום בתכונן.

אר התחום כלול נושאים
גיאלורג"ם ריבם.
חסיבת עדמ
ביניים

גיאוגריפה

חסיבת תכנית מט"ב
)עדמ חנהרכ

מולבג יבותר

הרקפו חורמי למהדי יוחתם.
נערכ mח  vתלמיו mמםיור.

ר

מולבג יבוחר

הוקפו חמריר להדימ םישדח
נערכ mה  vתלמיו mמרוםי.

ר

מולבג יבוחר

חתכנית ס"לעים גבן הייולם -
מוכנות לעדמ -נצמאת בפתוח.

יאן

נשואים גיאלותיים
כללוםי בתכונת הלימדו.
גושאים גיאלותיים לכלוים
בתכונת הילמדו.

מולבג יבוחר

מועט

מעוט

יבm

ר

טכנלווגית(
גיאוגריפה

מורלת

הניל

מוגלכ יבותר

כתחםו עדמי.

ילמידו אי"

יסודי

אין כל מעדוות לגיאולוגיה

ערמ לגיל הרך

נשואים גיאלרתיים לכלרים
בתכונח הילמדו.

מעוט יבm
מעוט

יבm

הרי

4

m

חרמוי לדימה מצייום בnפ
תכנית להשכרת מרוים תבכנןו.
הופקו חורמי למהדי יוחתם.
נערכות שnתלמיו mמדוםי.

החברה היגאלוריגת הישרלאית

הכנס השנתי,

1993

פרויקט הגיאוטופ ותרומתויו החינוכיות בטווח הקצר והארךו
אוירוו ,נ.

המלחקה להוארת הדונעים ,במוו ייוצוינ לדונע ,חרובות ooג6ו
הגיאוטופ הינו מחקר-זוטא בגיאלווגיה המבתצע על ייד תלמדיי תיכון בשדה ר/או במעדבה.
במקביל לפתוח הגיאוטופ כיחידה החמישית של תכנית הלימוד בגיאולוגיה ,פותחה גירסה
שהותאמה ללתמידי גיאוגרפיה .הגיאוטופ הוכנס לתכנית הלימוד הגיאוגרפית כאמציע לחיזוק
הוראת הגיאולוגיה הנערכת במסגרת זו .הגיאוטופ ה nגיאוגרפי  nהינו ייחדוי בהפעלתו בקרב

אוכלוסיה שאינה מתמחה במדע .על מנת לעמדו באתגר הכרוי בהפעלת מחקר מדעי בקרב
אוכלוסיה זו מדוריכם הגיאוטופים השונים על ידי גיאולוגים )בעיקר לתמייד מחקר( הנעזרים
במומחים בתחום הוראת הגיאלווגיה לצורי פתוח והפלעת פריוקט המחקר.

לכ שנת הפלעה לוותה במחקר הערכה שכלל מעקב הדוק אחר מהלי לכ אחד מהגיאוטופים,
שיחות עם תלמידים מורים ומדריכים במהלי בצוע· הפרויקט ,ראיונות עם תלמדיים בתום
הפריוקט ורב-שיח של המורים והמדריכים בתום כל שנת הפלעה .בשנת תשנ nב לאחר חמש
שנות הפעלת הפריוקט נשלחו שאלוני עדמות לבוגיר הפריוקט משנת תשמ  nח ואילי לדבוק את
השפעת הגיאוטופ דע מסיימיו בטווח הארוי.

מחקר הערכה הצמדו שליווה את הפעלת הפרויקט איפשר איתור נקדוות חולשה ותיקונן
המידי .תהליי זה מבתטא באחןז נשירת התלמידים במהלי הגיאוטןפ ,הקטו משנה לשנה.
בשנתיים הראשונות נשרן  50°4מהתלמידים ,בתש nן  ,15%בתשנ nא ) 12%למרןת מלחמת
המרפץ( ובתשנ nב דע

5%

לבדב.

רמת הישגי התלמידים ,שנקבעה מדי שנה על פישיקלול מספר מרכיבים וחוןת דעתם של
אנשים שונים ,נמצאה גבוהה ביותר )הממוצע השנתי נע סביב הציון

(. 90

השוואת ציוני

הגיאוטןפ לציןני סןף השנה גביאוגרפיה של אןתם התלמידים מראה ,כי בממוצע בגןהים ציןני
הגיאוטופ בשתי דרגות מיצוני סוף השנה בגיאוגרפיה.

עמדות הלתמיידם כלפי הגיאוטופ נמצאן חיןביןת דמי שנה .רמת עמדות זו נקבעה בעקבות

ראיונות אישיים עם לתמיידם רבים ,דיןוחי המןרים והמדריכים ןאפליו הורים אשר הרגישו
חובה ליצור קשר עם מארגני הפריוקט .השפעה חיובית של הגיאןטןפ נמצאה גם לבגי המורות

עצמן ,אשר טענו על התפתחןת ברמת הידע הגיאולןגי שלהו ,בעקבות חשיפתו לעבדוות
התלמיידם והמגע עמ מדרייכ הגיאוטופ.

מימצאי השאלון שנשלח לבוגרים מצביעים על השפעה ארוכת טווח משמעויתת של הפרויקט.
הגיאןטןפ הגשים את ידעין החינןכיים כארןע לימידו משמעןתי המשלב לימדו והנאה הנחטרים
אצל התלמידים לאורי זמן .בוגרים רבים נעזרו בדיע שצברו בגיאןטופ גם לאחר סיום
לימדויהם וחלקם אף הןשפעו ליבג יכןןר לימידוהם בהמשי .כמן כן מציבעים הממצאים יכ הידע
של החינרי לערכים של טיפרח ההכררת רהקשר לארץ ,הינר בר השגה.

לארר הממצאים המעדדוים ראופיה הבין-תחןמי של הגיאלורגיה מרצע לער'י פרויקטים דרמים
בשתרף עם מקצרערת המדע :כימיה )גיאר-כימרטרפ( ,פיזיקה )גיאר-פיזרטרפ( ,בילורגיה )גיאר-
ביוטרפ( רלימידו סביבה )גיאר-סביברטרפ(.
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הכנס השנתי.

1993

מערכת שבירה מגיל פליו-פלייסטוקן בנגב הדרומי והמכרזי והשפעתה
על עיצוב המערכת הטקטונית והגיאומורפולוגית של שולי בקע הערבה

אבני., ,י,3ג 1,נפרונלק., ,צ 1בטרוב ,י.,ג נינת ,ח.ג
 •1המבןו למדעי בדור אהץר ,אהוניברסיטה העברית בירולשים ,ריושלים 91904
ג .המבןו הגיאלווגי ,רוחב למבי ירשלא  ,30יורלשים 95501
.3

מרבז מדע רמון ,מצפה-רמון

בנגב הדרומי והמרבזי אותרה מערבת שבירה המורבבת מארבעה קוי שבירה תת-מקביליס

בביוון  .N35°-40oEהשבריס נמשביס לאורי עשרות קילומטריס בסידרה של שבריס מקביליס
בדרוג ולהס סגמנטיס באורי של מספר קילומטריס .רוב השבריס נורמליס עס אגף מזרחי ירדו.
מישורי השבריס תלוליס עד אנבייס .השבריס מעתיקיס את היחידות הנחליות-אגמיות של
קונגלומרט הערבה שגילס המשוער פליוקן עד פלייסטוקן מוקדס .ביחידות אלה אובחנו
הסטות אנביות עד ל 100 -מ.י
ונצריס דע לערבה ובוללת
מערבת השבירה משתרעת על שיטחו של הנגב הדרומי בולו .מגבול
)
ארבעה קוי שבירה עיקרייס :שבר חלמיש הנמשי מאגן בונתילה להר צוייזע; שבר ציחור הנמשי
מהר צניפיס לנחל פארן במקביל לנחל ציחור; שבר ברק החוצה את רמת ברק ונמשי לזאור עין
יהב ושבר מלחן התוחס את מישורי ח  fון ממזרח ונמשי אל הפינה המזרחית השבורה של ביפת
עשת .בנוסף מצוייס במערבת השבירה גס שיברי חיבור בין השבריס הראשייס ,שבריס משנייס.

פלקסורות תלולות ואף מבניס קטניס במו גרבניס וביפות .ברוב המקריס השבירה הצעירה
ממוקמת לאורי קויס טקטונייס שפעלו גס בתקופות קדומות יותר.

המערבת הפלאוגיאוגרפית שבה שקע קונגלומרט הערבה .עוצבה בבל הנראה במהלי הפליוקן
בתגובה להרמה הטקטונית של שדרת ההר של הנגב .מערבת זו הושפעה לאחר יצירתה על ייד

קוי השבירה שתוארו לעיל ועל ידי הטיה בללית של האזור בשיעור של ב 2 % -למזרח .ההטיה
יצרה משטר שיפועיס חדש אשר היבא להתפתחות דור חדש של תואי ניקוז .החותביס לפעמיס
בזוית ישרה את העמקיס שהתקימו בזמן השקעת קונגלומרט הערבה .שינוייס גדוליס במיוחד
זוהו במספר רב של נחליס ובהס נחל פארן .נחל שגיא .נחל שזר .נחל עשוש ורביס אחריס.
דוגמאות מובהקות לתהליי זה הנס נחל פארן ונחל עשוש .בשבאחרון מצוי עמק רחב המבוסה
בקונגלומרט הערבה בשמתחתיו .בעומק של ב 100 -מ.י מתפתל קניון נחל עשוש הנובחי
הזורס הישר מזרחה .בניצב לביוון הזרימה הקודס .תפרוסת קוי השבירה בבל השטח שבין
הערבה במזרח ועד לגבול המצרי במערב .מרחק אופקי העולה על  60ק nמ .מראה לע טשח רנחב בשלוי
הבקע המצוי בטווח ההשפעה של הפעילות הטקטונית הקשורה בהתפחות שלוי בקע יס המלח.
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הכנס השנתי,

הגיאוטופ במודל ליחסי גומלין בין מחקר והוראה

-

1993

דוגמה ממחקר

התקדמות ביתחנות בעמיק נהחלים בהר-הנגב
נבנeי ,י.

חםובו לדמעי בדרו אזוץר ,חנואיסרבטיח בעהירת ביורלשיס ,יורלשיס904 ,ג9
חםבןו הגיאתוגי ,רוחב לםבי ירשלא  ,30יורלשיס ג9110
םברז דמע רםון ,םצפח-רםון

המחקר המוצנ להלן מהווה דונמה לשילוב של מחקר מדעי ותרניל לימודי במחקר שדה
המבתצע כחלק מלימדוי הניאולוניה בבתי הספר התיכון והידוע בשם "ניאוטופ" .במסנרת
התרניל חוקרות קבוצות קטנות של תלמידים נושאי מחקר שונים בתחומי הניאלווניה
והניאומורפלווניה.
המחקר התמקד בדביקת השפעת התחתרות ראשי ערוצים במיליו הלאוביאלי של הנחלים בהר

הבגנ על המערכת ההידרלוונית והאקולונית של הסביבה המדברית .ראשי הערוצים מתאפינים
במפלים המחלקים את העמקים לשתי סביבות שונות לחלויטן :החלקים שמעל למפלים הנם
שטחים חקלאיים ולעומתם ,הערוצים שמתחת למפלים ,חתוירם לעומק של מספר מטירם
מתחת למפלס העמקים ויוצרים עתלת זירמה צרה למי השטפונות.
במספר אתרים בהר הננב :אתר נחל ריבבים באזור סכר ירוחם ,אתר נחל בוקר לדי סכר
"הכוכב" ,אתר נחל סכר ממערב לנביש באר-שבע מצפה-רמון ואתר נחל ציפוירם שמצפון
לרמת מטדו נמדדו קיצבי התחתרות ראשי הערוצים .במסנרת התרניל הלימידו חלוקו שלאות
המחקר הקשורות להשפעת תהליך ההתחתרות על האקוסיסטמה המדברית בין קבוצות
תלמדיים )  2-3תלמידים בכל אחת( אשר בחנו אותם במהלך מחקר דשה .מסקנות המחקר
בקבוצות הניפדוות שימשו לניבוש המסקנות הכלליות של המחקר .בשיטה זו ניתן להקיף
נשואי מחקר בין-תחומיים מורנבים.

המדידות הראו על התחתרות בלב האתרים בקצב לש מטרים אחידם בשנה .במספר מקיים
נרשמו קבצי התחתרות של  20מ'לארעו בדדו .נמצא יב מלב אתר של ראיש ערויצם בהר הבגנ
אודבים מיד שנה עשרות ומאות טונות של קרקע חקלאית פוריה .כמו כן נמצא יב במריבת
הפרמטירם שנדבקו ובהם ביומאסה ,מנוון המינים יוכלות הניצול של תיא השטח השונים· חלה
הרעה משמעויתת ביכולת הנשיאה לש השטח ככל שהתהליך מתמשך .נתונים מראים שתלחיך
המדיבור של הנבג ממשיך להתרחש נם בתניא אקלים ייצבים יחיסת מלבי שניןת ליחסו ישליונ
אקלימי בזמן הווה .תהליך זה מבטא את 'המעבר ממשטר התהליכים המורפולוניים
הפלייסטוקני למשטר ההלווקני הצחיח יותר.

מעבר לחישבותו המעדית לש המחקר הוא מהווה נם התנסות במחקר דשה עבור תלמייד בית

הספר התיכוניים ,ובכך תורם תרומה חשובה לעיצוב תפיסת עולמם בתחום דמיע הדאמה

לקראת המשך לימידוהם עבתדי.

ך

וש,לאב .,ש קב,. ,פ וידי ,.M ,שריק ,י.
קיבעת מקורם של קדרות מחורצות צוואר מתקופת הבחל שנמצאו בתל-הדר,

116

באמצעות אנליזה פטרוגרפית ומינרלוגית
שולאב., ,ש קב, ,פ .דיוי ,.M ,יקשר,. ,י בנזיאגר-ליו ,ד.
טכנלווגית הקרמיקה של לבי אגירה מתקופת הברזל ,לת-הדר

117

שולאב ,ש.,בק ,פ ,.ידיו , .M ,יקרש ,י.,גפסJ ,ב
טכנלווגית הקרמיקה של סייר יבשול מתקופת הבחל ,תל-הדר

118

וש,לאב .,ש דלוג ,.נ.
הטכנלווגיה הקדומה של חומר מילוט לטיח ולבניה ,תל-מילב

119

רייסש J ,ב, .J.וכIב,.M "1

הופדנ ,ב.

2ןןןמ L:S°Th /ואיזוטופים של עופרת בבזלות פרהסטוריות ורביעוניות מדרום מערב
סוריה וצפון ישראל  -השלכות ליחס  Th/Uלש הפלום מתחת לצפון הלפטה הערבית

120

נייסזנץי,. ,ג ןקלוו .,ע לנ,ג ב.,גתלי ,.M ,צפירר., ,ח עש,לאה ,.י יהפ ,י.

שיניוים )תנדוות( בשפיעת רדאיי באנומליה לש יענות צוקים )יס הלמח( במהלך שנת 121 1992
שנ»סץי., ,ג קפוהטס., ,י סלדנר., ,ע לסו'1קסרי. ,פ
יתארוך ישיר לש החתך היזסמנטרי בישראל
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סיכום יבניים

122

סזנניי,. ,.ב גסו ,.א.

פיתוח שיטות של עוקבים ידרואקטיביים טבעיים ויישומן במערכת יזרן-כנרת
להערכת ההסעה של היזסמנטים יבמה

123

שמוש של עוקבים פלואורסצנטים לקיבעת ספיקת גרופת באפיק היןדר לכנרת

124

זיהוי אפקטים סייסמומגנטיים במבנים מגנטיים לאורך בקע הירדן יום המלח

125

לזנומוץיב',.2 ,בר-יסםסו., ,מ שבג., ,ע מיססו.M ,
גנזה של בצרי הנחושת בתצורת תמנע ,בקעת תמנע

126

ישום השיטה  SvEלהערכת סיכוני רעדיות דאמה בישראל

127

פשארי,.M ,לIכיקצ ,א.
זביקת ישימותה של אנטנה סייסמית בישראל

128

סזנניי., ,.ב עבנרI ,כ.,גפס., ,מ גסוןם ,א.

ריזנ ,.ב.

שפיאר., ,א

ןאו-קא•1' ,

קירגנרון ,ד•

בניIכיני ,ח.

גלישות )זRANSPORז  (MASSשל יחדיות קרבונטיות מפציאט

ר Oר

דרוד לתור הים העמוק ,איאוקן תיכון ,ערבה תיכונה

• ,

קגנרוןיר ד בניIכיני ,ח.

פציאטים בPELAGIC CONDENSED SECTION-

מגיל איאוקן תיכון ועליון,

 02ר

ונטיגת הים האיאוקני מהערבה התיכונה

לקבו ,ר .,אילון,. ,א ביןי,. ,ע שש ,א.
ההיטטוריה הדיאגנטית של תצורת חלץ והשלכותיה לגבי הצטברות ההידרוקרבונים
בדשה חלץ-כוכב
קלפlכר., ,ד קשרצנויניוקב,. ,א.ו גרפונלק., ,צ הלו., ,ק'.ג Iכטר., ,י אדוניבצ ,גב..
התבנית הטקטונית ממזרח לקפריטין

 03ך

 04ר

קפלויקס. ,כI
נפט בישראל

 05ר

קפוטסה., ,י סנדלר., ,ע קולטקסרי ,.1 ,שיטינץי. ,ג
גילי  K-Arשל פלדטפר אותיגני מתצורת חצרה )קנומן(

 06ר

קרונפדל., ,י ויבנרגר., ,ג רזונלט ,א.
התפיטה ההידרולוגית העכשווית של אק'ייפר ירקןר-תנינים :מציאות או דמיון?

ו Oר

קנרילאי,. ,א יםלז'ס., ,א פירש., ,ל יקואו ,י.

גיליו ומיפוי אוטומטיים של לינמנטים גאולוגיים מנתוני חישה מרחיק

 08ר

רבינובץי., ,א בלזיובסקי., ,נ בסה ,ד.
היבטים פיטיקליים וגיאוליגיים של פיצול דסק

 09ר

רבינובץי., ,ב רבינוביץ., ,מ נלעד., ,ד נדלוןמ., ,מ שריוב. ,כI
יישום משולב של שיטת  NMRו TDEM -במחקר מי תהום בישראל
רופא., ,ב נמייץ., ,מ בקרוביץ'., ,ב סוטו ,ל.
איתור ואיפיון חללי טריוק ושבירה באיזור מפלט מי התהום
על פיענוח של מבחני שיוב באק ויפריס דסוקים

-

מבט חדש

 Oךר
רךר

חנקיוב., ,כ Iבו-אברםה ,צ.

שדה הגרויטציה של איזיר הכנרת

-

מפרת חדשות רתרצארת ראשוניות מפענוח הנתונים  2רר

ושבלא ,ש.
הרכיבים של פט הבליעה - OHמתיחה בטפקטררם אינפרא-אדום של טמקטיטים

 3רר

המכילים ברזל ומגנזירם ,רהגדרתם באמצערת נגזררת הספקטרה

ושבלא ,ש.
שיטה כמרתית חשדה להערכת הכמוירת היחסירת לש קארליניט לערמת מונטמררילרניט-

 4רר

איליט בטדימנטים רבקרקערת ,באמצערת ספקטריטקרפיית אינפרא-דאים

ושבלא ,ש.
שיטה להערכת טמפרטורת הצריפה של חרטים מאתרים ארכיארלרגיים,
באמצערת טפקטרוסקופיית אינפרא-אדרם

 5רר

יתנב ,ר,.

נהלי ,א.

הערכת הטטננציה של תמלחות

-

הדנמה במשורה האטומית של אוק רידני ,טנטי

83

נןת., ,י ברמנר., ,מ.י לבנלט.., ,אר מונטרו ,פ.
תפקיד פעיל אפשרי לבקטריות בננזת פוטפוריטים

84

סבתסיק., ,ע אילי ,מ.
דייק הלב השחור

85

לסומן., ,ע הופשטטר., ,א גרפונקל., ,צ רון ,ח.
המאפיינים הטקטוניים של מנננוני רעידות אדמה בתת הלוח טיני

86

שינירים במאנר נרופת באפיק מטלע בעל שפוע נדול ,נחל משושים עליון ,רמת הנלון

87

פלוישקו., ,ב פלכסר ,ע.
נבולות הטומך כמדד לקביעת תכונות הקירטון

88

הרכבם של צבעי פרטקו מארמון הודרוט ביריחו

89

פתרו., ,נ אמית ,ר .,זליברמן ,ע.
קביעת ניל של תבצירי ניר בקרקע על דיי תהדוה מננטית אלקטרונית )(ESR

90

פינישיטןי., ,ש איזינשטט., ,ז מילולסבקסי., ,א סלגר., ,י גלרינג., ,פ סנרוון ,ל.
טטרטיפיקציה של הידרוקרבונים בחתך של ים  1וים 2

91

ניבנר., ,מ גדחק., ,ת שקי ,א.

פרות ,נ ,.אליני ,ש.

פינלקשיטין,. ,מ אנןמ ,א.
חיזוי של תהליכים ניאדוינמיים בהקשר לשינויים בריכוזי נז רדון,
לפני רעדית הדאמה במצרים ב12.10.1992 -

92

פדלמן., ,ל שפיאר ,א.
אנליזה של נתונים מאקרוטייטמיים מרעידות אדמה שהורנשו בישראל

93

לפיירש,. ,ל ולוף., ,א וינבררג ,ג.
מנמות ליתולוניות בתחום האנן המערבי של אקויפר חבורת יהודה

94

לפץ ,ס .,אלי ,מ.
קריטריונים להבחנה בין יחדיות קירור ) (cooling unitsבאיננימבריטים
של קדלרת רמת יותם

95

פלץ., ,ס כפיר ,א.

פירוקלטטים ניאוננים ,מכילי פפריטיפ בבקעת צלמון ,נליל מרכזי

96

פדירןמ.,ו ,גלעד ,ד  .,מוזר ,ע.
מלכודות מי תהום ואי רציפויות הידראןליות במערכת ארטזית רדודה :חצבה ,ישראל

97

פרת ,א.

טכונים לאורך מצוק השרון ותוצאות ארוע נוף ים ,אוגוטט 1992

99

צןיקצ., ,א רונן ,א.

פלאופדולוניה -

בשני חתכים ,במישור החוף של הכרמל

100

ליין-דרור., ,ע פלכסר., ,ע פליגלןמ ,ח.
התפתחות השוליים הניאוטתיים במשך המזחואיקון בשפלה,
מישור החוף ובמדף היבשת של ישראל

-

66

אנליזת אננים כמותית

ינקו., ,ו מקר., ,א וקונפלד., ,י ברגו., ,ש קתו ,ת.

ים השייש כמפתח להבנת יחסי הנומלין בין הים השחור לים התיכון בפלייסטוקן

67

כןד,. ,ג זליבמרן,. ,ע אלי ,מ.
טטרטינרפיה ופליאוניאונרפיה של תצורת חצבה באזור ערד

68

ריאקציות נחל-טלע בעת יצירת הדייק-שיסטים בק ומפלקט המטמורפי באיזור אילת

69

כןה., ,ב מטיוס., ,א בר-מטיוס., ,מ אליון ,א.

כפיר., ,א יהימן ,א.

קוננלומרט צעיר בנחל עמוד

-

סמן של מערכת הניקוז בפלייטטוקן התחתון

70

כץ., ,י גפרונלק., ,צ מטיסו., ,א ליברמן ,י.
אופיוליט ביחידה הטקטונית העליונה של האורונן הציקלדי ,האי טינוס ,יון

71

לבנלט ,ד .,בחס ,ר .,ברונר ,א.
האמנם דרושים מליוני שנים להווצרות נפט?

72

לאיונרד, ,ג .רבינובץי. ,נ
רנישות הסיכון הסייסמי באתר נתון למידת אי הודואות שבידיעת

73

מאפייני הסביבה הטקטונית

ליברןמ., ,י יטמוס,. ,א גואנר ,י.
דעויות איזוטופיות וקורלציות טקטוניות :נישה טטטיטטית חדשה
והיישומים שלה לאיים הציקדליים  -יון

74

ליקסר., ,ס גפרולקנ., ,צ טמייס., ,א ליברמן ,י.
היחידות הטקטונו-סדימנטריות של האיים הציקלדיים )יון(

75

הוראת תכנים מתחום הניאולוניה בבית הטפר היטודי ,:תכנית מב"ט

76

אמירי ,ש.

מלדובקסי ,מ.
הפדרת אזורי נפט ונז לפי תערובותיהם

-

המתדריקה של מחקרי שטחים פוטנציאליים

77

מלדוביקס., ,מ פלכרס ,ע.
אנליזה והשוואה של מבנה ניאולוני של צפון ישראל )הנליל( דררום סוריה

78

מור ,ד  ,.הייןמ., ,א הגולי ,ג.
פארק וולקני ברמת הנולן

79

העברת המסרים של המחקר הניאולוני לקהל הרחב

80

זמור,ע.

יחרזמ ,ד,.

יווסויג, ,מ .ליאונרד. ,ג

שימוש בבינה מלאכותית ככלי לזיהוי מקורות סייסמיים באזור הנללי

81

זמיחר ., ,ד רבינוביץ., ,נ גן-בךור., ,צ ירדי., ,ב ליאונרד ,ג.
הערכת מבנה תלת-ממדי של מהירויות ואכןו מחדש של מוידק רעדיות אדמה
באזור הנליל ע"י טומונרפיה טייסמולונית

82

וגנוש ,א·

זיהיי גרפי מים מלרחים באקרריפר החרף :יצירת כתם המליחרת של באר טרביה

49

קולש., ,א בהו ,ע.
הגרדיאנט הגיארתרמי באקרריפר אבן החרל הנריבת בערבה ,בהר הנגב המרמי רבסיני

50

ןייסןו ,ד .,.ג ןב בצי. ,א

ך5

נתרח כררני הזרימה באקריפר ההר

,

זייסןו ד .,.ג בגיצרמן ,ח.

מלזר מתמטי לתהליכי ההמלחה באקריפרים העמרקים בישראל

52

ליזרבדתב ,מ.

תצפירת אררכרת טררח על משטר גיארכימי של תמיסרת האיזרר הבלתי רררי בתנאי השקיה 53

תnיקסב., ,י פדל,. ,א גסיןמו., ,י יראה, ,א .שפיאר ,א.
תכונית ארפינירת לרעידרת אדמה חזקרת בישראל

54

לסזיקסב., ,י שפארי ,א.
קביעה נסיונית של המקדמים הדינאמללם של מבנה

55

חומ, ,א .נית,ב ר•
שיטות למיןו תת הקרקע של ישראל לצורי איתור מאגרים מתאימים
להדחרת שפכים עתשיתללם

56

שיטה אינטגרטיבית לפענרח נתרנים גיאופיזללם בעזרת אלגוריתמים לוגללם

57

ןיסח,. ,ב אלי. ,ינ
תרצארת ראשרנירת ממחקר של מגנטיזציה רבררם סיני

58

חידרשים בשיטרת מינהרר בסלעים דסרקים

59

ההרבכ האיזוטופי של גפרית במי גשם מאזור הבגנ

60

וסשסי,. ,נ קלו mי., ,י אולין ,א.
אלטצריה של ידיק בזלתי ,מכתש רמןו ,ישראל

61

ןיסח. ,ב

חצרו ,י.

חורת., ,ב שפריו. ,ב,בץ., ,א ססירניקס ,א.

יסברו., ,ג לייחוביקס ,ו.,בן-רבאהם., ,צ פליגלמן ,ח.,אבמןו. ,ינ
השפעת תעוקת הדסימנטים שהצטברר בדלתת הנילרס מהפלירקן על השקיעה
בשלוי היבשת של דררם הלבנט רבמישרר החרף  -תרצאות ראשרנירת

62

לטייט-גדלומן ,נ.
מינרלוגיה של השבכרת החרארירת-חרסיתירת של riבורת יהדרה בהרי ירשולים

63

סימני נפט בהר דסרם רההשלכרת לגבי גיל סלע המקור הפוטנציאלי

64

נסאבנםו, ,א .חשר ,י.

ילאיחי,. ,י נמץיי. ,ינ ,ורןנ., ,ד ןבקרןבץי ,ב.
תהלייכם ידנמיים בזארר המגע יבן מי ים למי תהרם

-

דרגמא מים המלח

65

גיתנ., ,ח אוירןו ,נ.

הוראת הגיאולוגיה כינת ספר תיכןו

הלכה למעשה

-

לגרבןמ,. ,א לפישיר,. ,ל ולוף., ,א יובנרגר ,ג.
אלמנטים טקטוניים ח"זשים כחכורת יהדרה מצפון הגנכ ודע לכרמל

33
34

)אקיופר ירקןו תנינים(
גוחש,. ,כ aגורסובץי ,י.

מפיו יחידות סייסמיות כמשקעי המילוי הפליו-פליסטוקני של אגן ים המלח הדרומי

35

הדירלווגיה של הפרויקטים הגיאותרמיים ,אורמסה ,1H, 1E, 2, 1

36

גנייור ,י.

איסט מסה ,קליפורניה ,ארה Hכ
וחד,. ,ע יתנב ,ר,.רדא ,א.

תנועת מים ומומסים דרי תווי קירטוני כלתי רווי-חכורת עכדת כרמת חוככ

37

הצומח כמזחואיקון וטקטוניקת הלוחות

38

יחסי אזיוטופים כין גשם לנרג כאגן סלעי כזאור מדכרי

39

המעכר כגס-המיהדירט )אנהידריט מסיס(

40

גייל  4uAr /39Arלש כזלות פרהיסטוירות דנרום מזרח סוריה

41

ודרבסוקהני ,א..

דדוי, ,א ..דאר,. ,א אייר,. ,א יארס ,א.

שסיוד .,י ירס,ג ,.ש ןתנ ,י.

,.

,

יווי, ,.א ..ופכ.ו ד רייסש ,נ ,פלודנ וו.

בםחןו הגיאלווגי ,ורילשים
פריוקט המיפיו הגיאלווגי הממוחשכ

-

מפות כשלינ הכנה סופיים

ירתוסן, ,ב .איפ,ת ר ,.אלוב ,י.
תחלייב ידסמנטציה ממקור טקטוני או קולוינאלי לאורי מדרונות של
מדרגות נחילות שכורות כערכה הדרומית
וגר-לקי., ,י ואוירן., ,נ mנר ,ע.
פיתוח לומדה ללתמייד תיכון כגיאלווגיה מכנית דנגש לע חשיכה לתת-מימידת

42
43

44

ונחנסקסי ,ו.

השרבים כמערכו לש המיסכ של סיני

45

 :GSIPALמערכת ממוחשכת לאיחזור מיעד פליאונטלווגי

46

סייוa ,כ.,עתש ,י.,זנחרפס. ,כa

יורבנרג, ,ג .חaכו., ,א יתנב ,ר•

מגאר גרר -

אחד משענת המאגירם התת-קרקעיים כישראל העשיוים

47

להתאים להדחרת שפכים תעשייתיים

יוסבדור,. ,נ יתנב ,ר•
השפעתן של השדעות החרסייתות כחתיבם בנחרים כאקיופר החוף
על ה הידרלווגיה וההידרןיבמיה של מי האקיופר

48

בן-גיא ,י·

שיכוב פליטטוקני במישור החוף המרכזי וביטויו בחתכי רפלקציה בהפרדה בגוהה

16

נביימני ,ח.

עומק הים האיאוקני בישראל

17

קב ,א.

רדאר - 5IR-I0

טקר יישומים

18

בר., ,ג בייס., ,מ ברס ,ז.

המכניקה של חדירת דייקים לטלעים טדוקים ,הר תמנע ,ישראל

19

בר-מסיוס., ,מ אליןו., ,א מסיוס., ,א שש ,א.
משקעי מערת שורק כמציינים שינויי אקלים בעבר

בארון ,ד .,

-

תוצאות ראשוניות

20

יהימן ,א.

שלבים בהתפתחות הטקטונית של בקעת כנרות ברביעון

21

בדיקת ישימות שיטת  TDEMלפתרון בעיות גיאלווגיות בארץ ישראל:

22

בטרוב., ,י גודלמן., ,מ רבינוביץ., ,ב רבינוביץ., ,מ ורנן ,ע.
מבנה הערבה התיכונה

ברוטב., ,י פזירלנדר., ,א רוסשסיין ,י.
תצפיות חדשות על המבנה וההטטוריה הגיאולוגית של הערבה

23

טטרטיגרפיה של הקרטיקון התחתון בישראל :תמונת מצב· עדכנית

24

פיענוח אנומליות מגנטיות של בזלת רמון )במערב מכתש רמון(

26

בגירצמן ,ג.

גבירצןמ., ,ז וינברגר ,ר.

תוך שילוב מדידות טטפטיביליות ומחקר פאליאומגנטי

,

גבירצןמ .,ח ,זייסון ד .ג.

מנגנוני ההמלחה באקויפרים העמוקים בישראל כתוצאה ממפל העומד ההידראולי
בין הים התיכון לבקע

27

 0345וריכוזי אמוניה גבוהים במעינות הבקע  -עדות לחיזור טולפאט

28

גבירלאי., ,א ביין ,ע.

והתפרקות חומר אורגני בעומק

גור., ,ד ססרינקסי., ,א שסייניץ., ,ג קולדרני ,י.

תארוך פלט של אנורטיט וטנידיו מתצורת חתרורים בערד בשיטת :Ar-Ar

29

טפקטורום הגיל ומשמעותו

גלית,. ,א שירב., ,מ בוגוש., ,ר להיץ., ,ל אבנר,ע ,.לחנילאי ,ד.
עיבדו זהב באזור אילת בתקופה המוסלמית הקדומה

30

נאות המדבר יריחו ועיו גדי בטפרות חכמי ישראל ואומות העולם

31

משקעים יבשתיים ואגמיים מגיל פליוקן (?) באזור נחל ציחור

32

גינזבור,ג ד•
גינת., ,ח אבני ,י.

תובן ענינים

"ם,
ינבא ,י.

חגיאוטופ במלדו ליחסי גומליז ביז מחקר וחוראח
ביתרונות בעמקי חנחלים בחר-חנגב

-

דוגמח ממחקר חתקדמות

נבנeי., ,י נופרגלק,. ,צ בסרן,ב ,.י גני,ת ח.
מערבת שינרח מגיל פליו-פלייסטוקן בנבג חדרומי וחמרבזי וחשפעתח
על עיצוב חמערבת חטקטונית וחגיאןמורפולוגית של שולי בקע חערבח

י
2

אןיוןו ,נ.
פריוקט חגיאוטופ ותרומותיו חחינויבות בסווח חקצר וחארוד

3

חמבט חבולל

4

ואיוןו., ,נ רmנ,. ,י גנית ,ח.

חוראת חגיאולוגיח במערבת חחינוד חישראלית

-

לאגםרו ,ג.
חמדרגח חיבשתית של צפון ישראל דררום-לבנןו :מבנח ומורפולוגיח

5

תחליבים פדוגניים .באזור חביז ידונרי בחלוות ניצנח במשר חרביעןו

6

לזנא.,. ,י Baker, V.R., House, P.K., Ely, L.L
שטפונות עתיקים בדעות לבגול עליןו לעוצמות שיא חשיטפןו:
דונמא מאגן חניקח של נחר חקולורדרו בארח nב

7

איפ,ת ר,.

רהסיןו ,ב.

.יו-דורבר,ג ,נ .ליאןו, ,א .בייו,. ,י שש,. ,א ץילה ,ל.
חתאמת סלעי תצרות חלץ לשמש מאנר טנוח לשפבים תעשיתיים סביסיים

8

רקא., ,י ןיקרא., ,י ביםלאי ,ל.
סימנים לשינויים סביבתיים קדומים באס  nפ בלני,ת בית גובריז

9

יראח, ,א .רבניסש,ג ו.

חיזיו ערידות דאמח ננקע ים חמלח

סי

בוא ,.ד.

עידבןו נובח חמפלס חמבסימלי של אנם חלשוז

יי

סחנ., ,ד רביונץיב, ,א .פיירtבו. ,בt

אפיןו מפורט לש קצח חעתק

2י

משקיע ים שפל-מפלס ) sANDז (LOWמגיל אלויגוקז מאוחר בישראל

3י

חניאובימיח של חדייק חדוליריט בקומפלקס חמנמתי לש תמנע

4י

במנח וקטטוניקח בחלק חמזרחי של חקשת חקפריסאית

5י

ובדניבבר.,ב ,ניסרםיסו. ,ב.tג

סייב,. ,ב tןרטש., ,ר לארס ,ר.,לפץ ,ס.

ןב-באםnר., ,צ י"ברו ,ג.
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נפתלי שליין ז"ל
1936-1993
נפתלי שליין  ,מבכירי הגיאולוגים של הנפט בארץ  ,נפטר בינואר  1993לאחר מחלה
ממושכת.

נפתלי נרלד רגדל בפתח תקוה והחל את לימודי הגיאולוגיה בשנת  1956לאחר שהתקבל
תחילה ללימודי רפראה .הוא סיים את לימרדיר בהצטיינרת בשנת  1961בעבודת מרסמך על
הגיאולוגיה של אזור עלמה בגליל .בהקופת לימודיו המשיך בתחביבו מילדרת  ,הנגינה בכינור

והיה חבר בתזמורת האוניברסיטה העברית .לאחר למודיו הצטרף נפתלי לסגל חברת לפידות
והחל בקרירה של שלושים שנה גניאולוג נפט.

לאחר עשר שנות עבודה בלפידות עבר לעבוד בסיני ,תחילה בחברת נתיבי נפט ולאחר
מכן בפרויקט חיפושי הנפט בסיני של חברת הנפט הלאומית .בעבודתו במפרץ סואץ היה

מעורב בתחילה בפיתוח שדות קיימים ולאחר מכן בפיתוח שדות חדשים אשר גולת הכותרת
שלהם היה גילוי שדה עלמה לו היה שותף .עם החזרת סיני עבר נפתלי לעבוד בחברת חנ"ה
iמ עסק בעיקר באקספלורציה בנגב ובדרום מישור החוף והיה שותף לגילוי הנפט בשכבות
הטריאסיות בצוק תמרור.

בשנותיו האחרונות התרכז נפתלי בעבודה על הבנת המלכודות של גז רדוד בשפלת החוף

ומלבד תרומתו המקצועית פעל ליצירת ענין אצל משקיעים בפיתוח מקור אנרגיה מענין זה.
בעבודתו הגיאולוגית  ,בבכל דבר אחר שעשה  ,הצטיין נפתלי בידענותו המופלגת ,
בחריצותו ובהתמדתו  .ידיעתו את הגיאולוגיה של ארץ ישראל היתה לשם דבר בין כל אלו
שזכר לעבוד במחיצתו .נפתלי היח א .יש עבודה מנעו  iיו  ,כל נושא שהחל בו התמיד בו

ביסודיות וללא לאות ,הן בעבודתו הגיאולוגית והן בפעילותו האחרת  .פעילות זו כללה
ריקודי עם בהם התמיד למרות מחלתו ושחיה עליה הקפיד מדי יום ביומו חורף וקץי .נפתלי
םג סיים לימודי מנהל עסקים להם התפתה על ידי חבר אשר הפסיק לימודיו אחרי זמן קצר
ואילו נפתלי התמיד עד לסיום .חריצותו של נפתלי היתה מרכיב כה מובהק באישיותו עד

שהביאה אותו לבזות אנשים אשר עבדו במחיצתו ואשר לא שמרו על קוד עבודה מחמיר
כמוהו .על אף זאת לא רבים כעסו על נפתלי ושמרו לו טינה בימי חייו  .מאור פניו וטוב ליבו
הילכו לפניו  .חריפותו ונכונותו לבצע כל עבודה נחוצה עד למיצויה גרמו להערכה כללית
אליו ואל פועלו .
נפתלי היה חולה בחמש עשרה השנים האחרונות לחייו אולם מעטים ידעו זאת  .למרות
חומרת מחלתו לא נתן לה להפריע לעבודתו או למשפחתו ורק עם התפרצותה העזה של
המחלה לפני מותו ,הסכים להכיר בכך שהוא חייב בעזרה.
נפתלי השאיר אחריו את רינה אשתו ושלשה בנים .חיוכו  ,התלהבותו וידענותו יחסרו לנו
מאו ד .

.

כתב :י רוטשטיין

דו"ח קרן

ע"ש פרץ

הפרס

ז"ל

גרדר

ליום

31.12.1992

בהתאם להוראות ועדת הביסורת של החברה הגיאולוגית הישראלית שנתנו
לועד החברה וליושב ראש הסרן ,מובא להלן מצב הסרן ליום • 31.12.92
א(

בניירות

השסעות
ענבר

סרן

טופז

סרן

ערר

ערר

נסוב

136.40
" 1,318.77
" 6,034.00

נאמנ ות

נאמנות

סה"כ

ב(

•1
•2

השסעות

במזומן

חולס

1992

הפרס

היה

הפרס .טכום הפרס
של החברה באשסלון.

נערר

450

בסרן

בסוף
ענבר

חודש
וחוסל

לפי

לגבי
שסל

הכספי
הדו"ח
ירושלים.
הטבר ליתרה השלילית בחשבון
חויב

(4
(5

ערר;

עוש -197.67 ••••••••••••••••••••••••••• 330-025002/21
ש"ח
46.11
פת"מ $ 16.77 •••• 414/525002/06

הערות

(3

ניירות

19,444.91

ש"ח

ש"ח

תנשב-(------
l

(2

217.96
3,884.30
15,342.65

ש"ח

נאמנ ות

סגולה סרן

ערר בשסלים חדשים

יהודית הרלבן

חדש

מסמכי

והוא

ניתן

בנס

לאומי

וזאת לפי החלטת ועדת
האטיפה

בזמן

בע"מ סניף ככר ציון,

עו"ש נובעת בגלל תשלום עמלות.
לאזון החשבון נמכרה
דצמבר 1992

•

חשבון

פת"מ

הכללית

ב .& 1.93-

החשבון
ההשסעה

דולרים.

הפרט שניתן מומן מיתרת עו"ש ומפדיון ניירות ערר דולריים.
צמודים
ערר
ניירות
סנית
טה"כ ערר ניירות ערר גדלו בגלל
ולמט"ח על פי המלצת ועדת הביסורת ועלרת ערר הדולר.

למדד

בברכה,

~_(ן\_<.......-
דב

גינזבורג

יו"ר הסרן

לאשר כי

הרינו
בפנינו.

ועדת

ביסורת;

בדסנו

את הדו"ח

ומצאנו

אותו

מתאים למסמכים שהוצגו

qc. 0ז
סלומון

גול'(

מאזן הכנסות והוצאות במט"ח לשנת : 1992
חשבונות:

- 464-307009

 (1דולרימ ,ארה"ב

בנק פאנ"י;

(U.S )$.

הכנטות:

העברה משנת

- 905-01-216321

בנק ברקליס דיסקונס

הוצאות:

4209.73 •••••••••••••• 1991

הכנסות •••••••••••••••••••30.00 •••••••••.

העברה לשנת 4239.86 ••••••••••• 1993
מס הכנסה על הרבית •••••••• 0.05

רבית ••••••••••0.18 ••••••••••..••••.•••...
סה"כ (4239.91 •••••••••••••••••••••••••• )$

4239.91 ••••••.•••.••.••••••••...•.......•...

 ( 2לירות של הממלכה המאוחדת )ליש"ס(
הוצאות:

הכנטות:

העברה משנת

39.00 •••••••••••••• 1991

העברה לשנת 64.00 .....•••••• 1993

הכנסות ••••••••••••••••••••••••••••• 25.00
סה"כ )ליש"ס( •••••••••••••••••••• 64.00
ירושלימ ,אדר התשנ"נ ,פברואר •1993

64.00 •••.•.••..••••.••••..•.••••....•.•.•.
נזברימ:

ישי

וינשסיין /. 'IJf,,,-

אבי בורנ  c.. -ו:,נ.ן ~~ ,:>/

q-e-.o
ועדת ביקורת:

סלומון נולץ

מאזו הכנסות והוצאות בשקלים חדשים לשנת : 1992
חשבינית - 105-307009 :בנק פאב"י;  - 240999בנק הפיעלימ
הוצאות:

הכנסות:

העברה משנת

(1
(2
(3

: 199 1

חשבונות

עו"ש••••••••• 3.644.06

מזומן •••70.80 ••••••••..••••••••.
חשבון

פח"ק •••12.314.08 ••........

העברה לשנת : 1993

(1
(2
(3

חשבונות

עו"ש•••••• 1.535.39

מזומן ••••••307.00 .•••••••.....
חשבון

פח"ק 4.258.52 •••.....•.

דמי חבר לשנת 15.580.00 ••••.•...•••• 1992

היצאו.ת שונות .כנט

דמי חבר לשנת 220.00 ••••••••.••••1991

אשקלון 14.169.10 ••..••.•.••••••.........•.

תשלומימ לכנט אשקלון 65.244.73 •.•...•.

טפרי כנט אשקלון.

תרומות לכנטימ )עכו.

כולל פרטומים באנגלית

אשקלון .ערד( ול"טפר

וברוטית •22.323.24 .........••.•...........

פיקרד" 30.050.00 ••••••••.•••••••••....•••••••..

מנהלית שונות •3.974.66 .•••..••••.....
בטיח לבאי כנט

השלמת תשלומימ .כנט עכו ••• 2.077.40

אשקלון •••••691.20 ••.•••.•..••••..•••..

מכירות והטעות לכנט ••1.327.20 •••••••.

עכו237.10 .............

הכנטות מפח"ק

ומפק"מ •1.021.22 •••.•..

רבית זכות והחזרימ.

בנק

פאג"י •••22.42 •••••••••••••••••••••••.

הפקדה בבנק הפועלימ.
פתיחת

חשבון ••50.00 ••••••••....•••••...

החזרימ .כנט

החזרימ .כנט אשקלין 824.00 ........
תשלומים למלון .כנט

אשקלון 43.072.23 •••••••...•••...•......•..
15.091.00 ••••.............•..• 1992 .IJES
דמי רבית ועמלות 238.97 .............
מקדמה למלין .כנט

ערד 6125.00 ........•...•..••..•..........•.
עביר "טפר פיקדו"

)כולל לכונט הנכטימ( •••18.774.50 •••.
טה"כ

(ח"ש) 131.621.91 .•••..•..••..•......••..

131.621.91 .••..•...............................

דו"ח פעילות לשנת 1992/93
סיור גיאולוגי לסיני
בחוזר הראשין שהוציא הועד נדבקה התענינות החברים לטיור בטיני .בנלל המטפר הקסו של

החברים שנילי ענין )פחית מ (20 -התכנית נננזה .יחד עם זאת אני ממליצים לנטות ילהיציא
לפועל בשנים הקריבות יזאת לאור הענותם של הניאילונים המכירים את האזור ,אשר הטכימו
לקבל על עצמם את נישא ההדרכה.
סיור גיאלוגי לםלרגיה
בעקבית קשר שניצר בין יעקב ארקין לבין פריפי ססייב מהמחלקה לניאוליניה באיניברטיסת
סופיה שביקר בארץ במסנרת כיניס מחצבים ,נבדקת אפשרות של סיור ניאיליני בבולנריה

בהדרכתם של ניאילינים בילנריים מאיניברסיסת סיפיה .הנישא יועבר לסיפילי של היעד
הנכנס.

עולים חדשים

היעד השתדל לנריף למענל הפעילית מספר רב ככל האפשר של עולים חדשים .אירננה תוכנית
מייחדת במסנרת הכנס השנתי ,שמסריתיה הן :הכרת הניאיליניה של ארץ ישראל באמצעות

סיור ניאולוני ,ייצירת התנאים המתאימים למפנשים בלתי אמצעיים בין חברי החברה
הישראליים לבין העמיתים העולים .אנו מודים בהזדמנית זאת לפרופי צבי נרפונקל על נכונותו

להדריך את הסייר הניאולוני לעילים.
העתןו הישראלי למדעי הדאמה

מאמץ רב הושקע במשך השנה בסנירת הפיניר בהוצאה לאיר של חוברית העתין הישראלי
למדעי האדמה .חוברת פיקרד )הכרך של  (1991היצאה לאור לפני מספר חודשים באמצעית
כונס הנכסים של מוסד וייצמן לפירסומים .החיברת הראשינה לשנת  1992היפצה באחרינה

ינעשה מאמץ להוציא לאור את יתר החומר לשנת  1992עד מועד הכנט השנתי בצורת חוברת

אחת לזכרי של רן נרסין ז"ל .המנמה היא כי עד סיף השנה יתפרטם נם כל החומר לשנת 1993
יהעתין יעלה על דרך המלך.
חיבה נעימה היא להדרית בהזדמנית זאת לחברי מערכת העתון היוצאים והנכנסים ובמיוחד

לעירכים עקיבא פלכסר ,ייסי ברסיב ייהישע קילידני הנישאים בעיל .תידתנו נם ל"דפי לייזר",
בעלת העיתין יהמיציאה לאיר על המאמצים הרבים להדבקת הפערים תוך שמירה על רמת
ההדפסה.

החרבה הגיאלוגית השירלאית מעיבה זבו את ותדתה למודסות אלו לע רתומותם לכנס:
משדר הבירכ והשיכון
משדר האנרגיה והתשיתת

חברת נטפא עב"מ

חברת שרותי נפט בע"מ

חרבת לדק חפויש נפט עב"מ
פמ"א

-

פיתוח משבאי אנרגיה

עיירית עדר

המכון הגיאולוגי
גיאופרוספקט

משדר המדע והטכנלווגיה

משדר הקליטה
פנטומפ

בנק הפולעים ,סניף מאה שערים ,ירושלים
המעוצה הזאוירת בני שמעון

חנ"ל

ודע החרבה הגיואלגית הירשלאית שלנת 1992/93
יקעב מימת

-

נישא

חיים יבגרצמן
איב בייג

-

-

מרמ פעלוות

גזרב

איית בגירלאי

-

מזיכר

חביר זדע ממשיכים
משה בראון

-

משנת 7997/92

סגן נשיא

עמוס סולומון
ישי יוינשטיין

בצלאל פולישוק
דב גינזבורג מנהל קרן ע"ש ד"ר פ .גרדו ז"ל

עיצוב סמל הכנס :תמנת ירןר ,יהדרה הלוי  ,36הרלציה

דסר צילום והפקה :דפי לייזר הוצאה לאור )  (1992בע"מ
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