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לשםגחןר IIד

 1959~פבר Iבט 19- 1899בדצפבר 10

י

~ 
ב-רלפד ' pבטאלינ'חייט"יארררביסויבחחררהבחלפרדחרנך ~' Pטאלרנ'יל,ד

סולבארניברטיסהה~בעפדעילפד 1920--1925בביררסולים.לפרריםהפדרסובביח 1914- 1918
J י(איסליה)ירנצהP העברדחיטפרעלהסבעלפדעיד"רחיאריבל"P יררסולים".בפערבינרפן

ביררסולים,החפטר~בויחבגפנטיהר pבעיחיברניים,ר Jטבבחיהסבעלליפרדיבמררה
אליארנסר- Jגיארלרגיים,רים' Pבמח pרעט"המסורססים""אגרדחאחיטדייסורבה,הארזסבעלהכרח

יטיים. Jרגיארריהיטסררייס Jפאליארגיארגר.יים,הידררלרגיים,לרגיים,

סולר Pפחחבר-1934בנחפנה oיטייס Iגיארבפדויםבלרנדרזהסוחלמ 1935--1937ב
הסבע,אחיי Pסופיהרדהמדבר'עלגדרלר Pמחרהביןפיטיחבגיארגר.יההעבריחהארניברטיסה
נחפנה-1955בבאזרר.רחרלדרחירהיסורבחנאיערח, Pר Pהליס, Pהאההידררלרגיה,הגיארגרפיה,

ביררסולים.הגיארלרגיבפכרןירארסר Pהר pרחרלרגיה Iלניארפררה pהממלראסו

ארגן.ריהיטסררי,אליארנסרלרגי, 8גיארלרגי,חרפראיטייולד Pסועברדחרסברחבמסך

רעדרירחהטחכלרירח 1ירח Jרפבסרי,חב Pדרחרמרבחריברחראטיבארזהרעסור Pלחיח Dחבסריירח

עםסריהן Pוריסרפיהןסרבירח, Pרגיארסליפי,ח Pאטייטפייח,בירח, pיילערח Jחרעלהיססררייח
היסךב'בארז.חולדרח

בזהוחרםבעבריחריי Pפחחוצארתירטום Jולד Pסל,עזיוחבלסורברח.ירטרפייבצד

העבריח.ה IIבסהפדעיהבטרחדרכיחרח IIרלרסבעההארזידיעחבח l!לה

ס-1954בהישראליתהגיארלרגיחהמברהיר"רהיה

פביחיביזהיההיאסאררים pnלמדס Pהפרזה,בבבםזברראחמבבדחהגיארלוגיתהחברה

 oבארז"יטרדרחיהם

Dr. Natban Sha1em 

10 December 1899 - 19 September 1959 

Born in Sa1onika, Greece. Studied at the Talmud Tora schoo1 and the "Or Hahayimll 

yeshiva in Sa1on1ka, and during 1914-1918 at the Hebrev Teachers Seminary in Jerusa1emo 
Studied sciences during 1920-1925 at the University of F1orence, Ita1y, and obtained 
a PhoD. degree for his vork "The Cenomanian of West Jerusa1em "" 

Ta~ht natura1 history at the Rehavia Gymnasium, Jerusa1em, and other secondary 
schoo1so Took great interest in the nature and sett1ement of the countryp and co-founded 
the "Meshotetim" h1kers group. Wrote various artic1es in geo1ogy, pa1eonto1ogy p hydro1ogy, 
pa1eogeography, prehistory and geophysice. 

Studied geophysics at London University during 1935-1937. In 1943 he vas appointed 
Research Fel10v at the Hebrev Universityp Jerusalem, in physical geography, and vrote 
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a major study on the Judean Desert. In 1955 he was apP9inted Head of the Geomor
pho1ogy and Quaternary Division at the Geo1ogica1 Survey, 

י

During his 1ifetime, Dr. Sha1em assemb1ed vast co11ections of fie1d specimens 
and documentary materia1. He a1so set up a system for the co11ection of earthquake 

-geotec עdata 9 and co11ected much materia1 pertaining to the vo1canism 9 c1imato1ogy 
. tonics and history of the country 

~ 

Pub1ished in many 1anguages, and he1ped to shape a scientific Hebrew termino-
1ogy. 

Dr. Sha1em was president of the Israe1 Geo1ogica1 Society during 19540 

His memory i8 honored at this meeting, which is devoted to studies to which 
he 1aid the foundation in this country. 

~ ~ ~ ~ ~ 
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ה oבסצנ •רח

חבריהזכראחמעלה ~

יל i'בעזר i'לא

באדדהמימרדחי Pמחלוביקידרחימ,מהנדם

 1.9.1969בייםםר Sנ

שזלי ,ימבד

חמנעמכר,חאיסבים, Xמחגיאילןג

20בייסגפםד 90 1969 
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כנםהח 'נכח

 • r, 13.10.1969בייםי

'f 

איסר.א.ד"ר-י,"רגל,די.ר 5Iכזהיפר",ב"ביתהכנסותיחת 1930

יירבבררגר.א.הביארלרבית,התברהנסיא-תיחה aדברי

כברד).(חבררנם 5Iא.ד"ו-סלםנ.ד"רלזכרדברים

הרבארת:

הבילז.ברפתהחדסההמתיסביתאררח):(הובאתיו Pריתב. • 1

הברלן.רפתסללגיארלרגיהה,ררתסילמז:כ.ד"ר 02

הבילז.בופתהבזלרתסללםסרסיברויההוררתפירזד. • 3

ה P Dוה

בייםסרסיבר.יה.בחרפרן-הייראדרין:בררך 04

ליתרםסרסיגר.יה.-בחרפרןהייראגרלדברג:פסה • 5

 oהחרלהבבויזותזרזהסבירהריינד: ••רד"ר • 6

הגילז.ררפתבחרמיזזריפהיםססרגיארלרגיםבגה rסל pראליהי • 7

140100ביים 1969 ,r 

0630 

0700 

ר. Pביאררחת

פררינד.ר.רד"רגולדברגמ.-החולהיז Iיצהחרפיןמירדיתאללסירויציאה

(אפרניסים). 5ויירא(גלנה), 4ייראגגחחך-ספםמגדל

הבסיס.חרלדתתחתין,יז Pרח' Pבזלת , 7יירא , 6ירראהחתךהפסך-סליםלרפתדרך

(ברזל).האררביסרל,ברתיאר.,יבלנס Pפצי-,יניה,יז

רסררירסיז.צ,ירהבזלת-הבניאסמפל

גל,די.כפררסדרתהחנרר,יבגלרפרסתנרר, n Pה,ת-התגררפפלי

הרצארת:

יולדן.ר.ד"ריו"ו: 1930-2300

הגרלז_ברפתארכיארלןכיר Pפחאררח):(הרבאתאררפזד. • 1
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הררה.נחלסלפלרבלרמררפרלרגיהעגבר:מ. • 2

,רנייםרה.באיזררהסרפיםייפר Pאדררן: Pיסד"ר • 3

בגרלן"ורל,גייםהחפרצצרחרמכחסימאריחמזרר: ..עד"ר • 4 ,

הגרלז.רמחבדרר.םהררדרסבחבירחגחסחסלמיגרליזביהמייכלסין:ל.ח. ,, 5

ה Pם liIה

רם.ברכחסלגיאילרגייםסים Pאספ

רם.ברכחסלהמיםמאזןמרי: > Dרכרמי .' • 6

רם.ברכחסלמרבאהבעיח.לכטר: oעד"ר • 7

רמ.ברכחסלרההידררלרגיההגיארלרגיהברנר:א. • 8

חיכיר

 • 15.10 ~ 1969 1ד~יים

0630 

ס 7סס

ר. Pביאריחח

סרלמן.ב.יד"רמזיר oעד"רבהדרכח 1הגילזימרכזבצייןלסייריציאה

יע,ב.בגרחגסר

דחזרה.לחלהליכההזגה);(צנררג'מיסתלמילעדנפחכפרבכביסנסיעה

,נעבה.לכפריסםדרךנסיעה

סל("סרסיםבגירללרערתבפרנהרמעםרגיר),בבזלת(מארזעחראלברכחהליכה
לע. pהכפרלידרלכביסמאררח")

הכביס).לידבבזלח,(מארסכיךג'בח

מחרבררת).מאררת 3 (דליהג'בת

מטעדה.ברמתלידמאר

רם.ברכת

אבר-נידא.לתלנסיעה

פרט.אללתלנטיעהלפנ~ל)(בהחאם

ותל-חי)~חרדרים ~וב:(וחסרמתתו-אביב"דרךו,ררסויסנסיעה
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 =בחרמרזהירראלש ~~~~ללהעררת
גרלדברג oמ

ליסראלהגיארלרגיהמכרז
p 

החעניגרחפקררעדייןרפהריההררחההחרפרז,במררדוחספס,פג~דלאזירסלהיררא
פביניהםאסררבים,ואחריי Fraal!Jהיה , 1877בסבחבה,סחקרהראסין cרביםלגיאוליגים

~ J ריניDubertret, Vautrin, Brotzen, Frebold, Noetling -יHaas • 

אזררסלהייראסיהחחך

יסל Noetlingסלובוייחיהם
חחך oפ~ 1850סלהכולללערבי

עלבעיקרהפסחפך , Dubertret 1963י B(לפסחר,החרפיז
Vautrin ( ורסלגדייןיעדהליאטספזהפרווחול)!רפגי,ה

 .) J1-J7 (ליחרלרגייתיחייוח-7לידיעל pנחלזה

יח 8ליתרססרסיגרפבחיגה

היחידהסלהעלייזהחלקכילגר
J-6 -רJ-7 סבעבארלתצררח

גראהוהנגב.יסראלפרכזעםחלקיוחורלבירח Pרקלעריךגיחן

J-4 לחחראםJ היחידהזרהר,ורחJ-5 לחJ והיחיייתכלדיד,ירח
ה. Jחליפחצורתלחלקאףיאילי

יחסריתפסיביוחגסיח-גביס,כהות,דילרפיסיותפסרתיעות Iמו J-4סלהעלייזבחלקה
זה.בפרריחסינירתירם Pלסערפקוםוגוחנוחריסי, Pמיגירסלהיסבפריבדותסכברחבחוךריבוד,

גםפצוידופהפסי!(וסירלומיס oיבידייםמרסבתייםקררליססליאותם Jמידיעלמחחזקחזרהסערה

המיקריסי.בגיינבירהמחילרחסלכמליי

חיללאבזפאידהדיפהבהרםעהבליידרלרפיססליסכבוחעדסיחמרפיערחהחחךסלזה pבחל
ר Pבע'גלנה,החחךסלזהבחלקמופיעכזכמוגסים.דולרמיסגביסיעסוייםהגרגריםאילםפדיכה,

פינרליזציןתלפעפיםפרפיעןתהגלנהפלבדהידרוחדמלי.מקידעלהפרפזחעיבדה-סדקיסלאירך
(בזלםיים).וולקנירחחדירוחפסןרגםקייפותגדר.בלחי-פואופיבעלרחאחדוח

וביופיקריםיפיקריסיגירבנרייםלפדי,מוגרסוגייםהם J-4יחידהסלהעלייניםהמסרים

ספוגים).(בעיקראוגה, Iמאקרןסרידיסלדלפזיריסבסה.דרגסיחעדפסיביחהרפעהב~לקסה
ססרופסןפןרן-ןבודדים,פרסבחייםקירליםירחר 117 ' ) 5יכז 2(חח-יחידוחיהעלירזהחחחיזבסליס
)חרסיחי 6(חח-יחידההיחידהגגיאפרניסים.צדפרחסבלילים,קריניאידים,ברכיןפרדים,אידים,
 Pלעי~עדהפגיעיםבליעיםר Iפספופיעים 2חח-יחידהבחרךמאפיביסים;כרלוכמעסיפןח Pבפןבנוי

פ' 200-300סהואבמרווחמאדנפרציםהםאךבכלל,בלועיםעוח Iהואיזבחחךפזהבביה • rפ 30סל
עי Pס J-4היחידהםלעי).פרביח J-4היחידהסלהעליין pבחל(עדיין J-5ליחידהונחחח

 ,הליסררל,.האיזירסול Pהעפי pבחלכנדאה

סיניםביריים,לריבבהירים,עדכהיםואמידים,אפררים-חיפיםונפצליםבנריה J-5יחידה
יח Jנפח .•זעיריםליגגיססי Pס Pבהםפרפיעיםופרח Pובפיריסיים I!צלים Iהבפקיפרחפסחניחסבכפריית
ירחדרביפספרהסצלים,ביזדילופיססכברחכונהפרפיעוח ) 7-10(חח-יחידיחהיחידהסלהחחחדגת

בפארבניםאלוסכבךחעסיררחכללבירךס (.7ס" 30עדסעובייןריס) II(אינטרבייס ,"בסוכבןחסל
בעליבילברסיםיי Pבאפהגידפיפיעלעתיםיכו~)סאפרניסיםריבראידים, Pאצרח,ארנה, Iרן P(בפי

רצרפרחסגירסכביחסלפירפיליגיה

הפסיטבניייםסבים, Pבאוניניסיםבפיוחדעסיר ) 7(חח-יחידההחתךסלהחחחיז pהחל
זהבחלק 0 ) 2כידרדייח Pבכידרדחצררחלבסים(בדרפהצדפיםצח Pיבלונניסיםרכזיפיריס,
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ררבדבבסיט oברמחרסי IIבדבירחרווויריהראביז",י P"טדבגגיאוורדרלרמיסוול Pדררבדמבי"
בירחר.יריסי IIדרלרמיסוולס'ימ·-1-3כזה

כמ"יבגיםבראיםבההמביייםראלהבמארבנים,כללבדררעביהיחידהוולהעלירזה pחל
II מסביבמבארמבררבח.איבהII וורכים.ר

• 

! 

וולבחבאיםהים,וולרהבריסיהליסררליבחחרםכבראההרבדרהיחידהטלעיוולמרביחם

ביברח.בחנאירמוח pרבמסגרר-למחבה,אגז

טפריסי.בגירלררבהכללי,החחרגגרעד J-5מבטיטהחלנמבאדר-ערכיברזל

P ווררהבכמרחמברימרנסמיריליביסכי(אםבפבליםהוורלסהחוטיחיהמיבולהראאיליניס
ממהוורביםאר , 3זיהודרח Pבכידידלחביוחדרמיםהםבכר .) 9חח-יחידההחחחרז,ווהליוובגג

המינסמרויליביסוורל&ווס , 2רכידרד 1דיה , 1זרהובקדרחיםהחברוהוולמסרימיםים pבחל"כמבא

) 1966 Shenhav 1965, Bentor (. 

זי.ביחידהרמרח pמו IIבפטחדרויםטילים,לורבבזלח,י IIגר

 .) 14(חח-יחידהילרח Pבספ'מארדעווירמוורכב,ריסי Pבירמיגיובעיקרבבייה J-6יחידה
ייחר.ים Pדבלים IIעםיז IIבחלרט"פ 10-30ים, Pדגיורבדימיפיעיםהחחחרז pבחל

רכזאמרביסיםמברייםזה pבחלרברחגלישהסיורח Pטסוימרםי,רחהיחידהשלהחחחיזה pבחל

• Zoophycus sp • חלp יבשבריבאברחווויו ) 15-17(חח-יחידרחהיחידהשלה,לירזהP ,פרדים
קרוליםגםרוברח pיבמטסוימסרפרריאידים,כזבפר Balanocidaris glandiferaוולדרבברחבעיקר

הליסררלי.האיזרווול Pהעמרבחחרםבויבההיובדהזיייחידהרבובייורדים.

איבסובירטפריסי,רבמקרמרחיפטארדרארארליסי,ארארליסילררבגיו.בבריה J-7יחידה

היחידהטלעיהיסב.בחשפחאינההיחידהלפיכרבסלרט.לובהפכיטרחבירחרגיוירתמחוסירחרכז

רדרד.ליסרוליבתחרםעי Pש

מספרופיזההגידעברבמקימיחבזלחים.יכזוביםסיפיםפרייעיםהיחידהשלהעלייזבחלקה
וולהחילאבניכבופרכחרתפעליהםסאראלה,בזלחיםוולגילםרלידר.שמעליייהבזלחיםעםבפגע

חחחרז.קוסיקרזפגילרהםייחכזידרע.אינרהתחחרזרסיקיז Pה

 .תיערושבויםשלבשפעהמחבסאחיח,נסקסרעילרח IIלרביםלםסימנזהבאזרוישכלל.יח,
ייחסרהסמבריס, pחלשלהזריקהדיערוישלשרברחהעוכרחבגלללמקים.ים pממשרבהחם Pזרי

מ' 65שלערביכבעלתמיבגח J-5היחידהלדרגמא:החברורח.לארחזשרנהערבישרניםרים Pחר
 .'פ 200נמצארהברכחלו Pשבפחב,רד ) Dubertret (1963י IIמ'ל 90-1OOר- ) Vautrin (1934לפי

 gרויח pמ

~ 

1) Bentor, Y.K., 1966: The Clays of Israel. Inst. Clay Conference, Jerusalem, 1966 p. 34. 

2) Dubertret, L., 1963: Lecique Stratigraphique International: ASIE Fasc. 10, cl. pp. 10=153. 

3) Shenhav, H., 1965: Report on the clay mineral assemblage in rocks of the Kidod and Zohar 

formatioDS. Internal Report, Oil Division, G.S.I. 
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בחרמיזהייראלשלבייסטרטיגרפיההעררת ==-= -===-= . C = 

דריזב.

היסואליהגפסמכין

• 
 •-1877ב ) O. Fraas (פואאסאיסרע"ילואסרנה pגבדסמסמג"דלבאזיוהירואמחסיי

יאחויס). Dubertret, Noetling, Vautrin,Haas (וביםוים Pחיהירואסיבחחר Pלעסירחזורסביפאז

זה,בססחבייחדהגדרלההעברדהאמרגיסיםרבעיקומקדרפארנהעלמביססחהבירססוסיגדפיה

בדיי,פהיכןסידעפבליארמהאזיו,אמרגיסים-7,600כסבדק , O. Haas ) 1955 (האסע"יגעסחה
ליאןנסרלרגייח. Iמיקדרבדיקןחעלהמסחמכרחעברדרחלייזרערחלאנאספו.

) Dubertret Lexique Stratigraphique, Vo1. 111 Fasc. 10 1963 ( בעיקיהמטחמך
מסיירהיא,ארחם J1 = J7 nליסרלרגיריחידרח-7להירואחחראחמחלק ~) Vautrin (1934על

מצידי).חחך(ואה Lias=Port1andianלגילים

 ) Renouard; Wo1fart ; .גbertr\ Diנים(סידים Pחיע"ינהנכךלאבבידהרההסיז,בחדפיחחוהיירא
בלבכיז.הייראלחתכי

ייואפגללסכברחסחדויבגליל,,דרחיםמסיד Pדהאוזבצפיןנבדקרהימים,ססח nלמלחמעד
הלבנרן.סללדהבכל nיר~אלהירחים Pהירואב .) 2חרלה , 1חזרז , 1פיגה(דסא

פציאסי IIעכנדאהכאןהמירבגיםכידיי,פבליכאןנמבאןלאבנגבהייואסילחתובסהייאה
הארז.בדריםהחסד ) Post Upper Oxfordian (בעידירדאטיחחוכאזנמבאגיסאמאיירגידי.

ליח~ךיחסגחגןהגיליסחרקנרספס,דל rפגליהיןדאיחיירתסלליארכסרלרגית Iפיקדרבבדיקה
n .ביןהגברלארתרליתרלרבירתBathonian -לCa110vian פאידוארלכז,רדםידיעהיהסלא

כ-מקריםסהרגידמהכל Upper Oxfordianמ-צעיררחסכברחלקירםהרכחרתגפצארלאגיטא
J-7 )Kimmerid.ge-Portland ( למעסההראUpper Oxfordian • 

רבעי,ובחופין,קייפיםחי,רים '''עהיבעהסאוססוסיגרפיההכדרניכילפיכרנואה
בחופיזהחתוביןפפליאדמירןיים Pדהכנבדגכרנים.איכםרבבלילבלבנרןהירדאעםהסררארתיהם

בייססדסיגופיח.מבחיגהיהןליסרססוסיגוםיתמבחינההןבנגב,ייואסייםוחתכים

ציאס Iפסכריים o ~ארלהסבדנחרניםגיסאפאידוללבגרןביחםרהסרנימחדלגגבהדפיון

רריגד Iו.ע"יכפיצ:ע 9נה I'בפ"מ p-100כהחדפיזאתהמזיזארפקיהעתק" • .2.ארבלי IIלפאביאסגירי
 o,רדטרת)"ברדרתדי,(בחרבות

רים) I(פרומלניהמחברע'י"סנעסרליארנסרלרגירת Iפיקורבדי,יחעלפסתמכרתדלעילנןת pהמם
ת.ה.ל.זלבפןע. "'עהרבא,סדהנתרגיאביב.ומתהיסדאל",הנמסמפכיןידה) P(איססוגרירא.
הגיארלרגי.המכיזגרלדבדגרפ.
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רנרתביםמפלטיםמבתרניהמיםמאזןרס:ברכת

 ========================================טבעייס

• 

כדובייסודאל
האיזרטרפיםמחלקת

ריצפןמכרן

ובידרפליכס
ל.ה.ת.

וביםסולריציארתכניסרתבסורליראיןאסודובכתסובתרךנפצאתדםבדיכת
גסווביםמי • !.הבריכה,המי.םםו.ופאזןעלמסופיעיםלפיכךעילית.בזדיפה

הבדיכהדפנרתדדך-רחלחרל~.פעינרתרסורליה,הבדיכהפנידדך-רהתאידרת
רקדקעיתה.הפים)לפנירמתחת(ובעל

הרא:הבדיכהסולהנפחיהמאזן

(1 ) QE Qo dV dt = QF + Qp 

בזדימה,פי·םכניסתסויערד QFהזפן,היא tהבדיכה,נפחהיא Vכאסור
Qp בגשפים,מיםכניסתסויעררQo בחלחרל,וביםיציאתקצבQE פיםיציאתקצב

בהחאדרת.

מנחרניםבירפר.ירםפדיהבדיכהמפלסנפדדהאחדרנרתהסוניםאדבעבמשך
במפלססוינריאיןבהקצדהחקרפהישהגשפיםערנתחרםלאחדכינדאהאלה

מתחילהמכןלאחדרהיציאה.הכניסהסוערדביןסורירןקייםהיינר,הבדיכה,
עלייתהגסופים~ערנתדאשיחעדהנמסוכתקברע,בונעטסויפרעבעלחליניאדיחידידה
הבדיכה;מכחסועלהירדדיםהגסומיטכפרירחע"יפרסבדתהגסופיםראסויחעםהמםלס
קייםגשמ~ם.ביןבהפסקרחנמסוכחראףירחדפהידההעליהרחציכחרדסוכעברד
הבריכה.למכחסומחרזבאגןניקרזהקסוררחגרבה,פהידסוהראנרסף,פיסרד pמלפיכך
חדרפחאתיבהזניחני , Qp =ב-סירחדפסורטהצרדח ) 1 (מסורראהמקבלחהקיזבפסוך

 • QF ·= 0גםהמים,לםניסומעלהמעי.ינרח

המאזןרטדיטירם.-18חפצןפליחרת,הםמסותןבשיtנ.,אנרבהםהטבעייםהנרתבים
הרא:בבדיכהנרתבסולהחרןבדי

(2) 
QER E QORW QpR p + QFR F = 

d (VRw) 
dt 

RW הבדיכה,במיהברחבדיכיזהיאRF ב.גבופ-ה.ג.בבפ.יננ.הנרבת_די.כןזהי.א

ינאח .... .נiי. ד'.טa .. .בן:lביiוזכראדייה R E-ריםסומגבחברברזהכארייה R P ,ןבהזדיב
 .·....ב.מ.rzז.ן .....היטב.וכוגרבנגבהיאהבריתכב.י.הראוכסומערתחררדו· ) 2 (סולמסויראהלכד

 ר.בא.צ:נJר···,· Qי P.ומ· nנzמו., 3וכהןפעמים, 9הבדיבהאחדגמנרהאחדרנרתהסובחיים
פחזררלפימסוחנים 18ןנצן~ nיההכלרדדיכרזיפיצדקח.היאהטיבהעדביבהבחחכי

הנרחביםסובישדיכרזבבדמרסבדהדבדהמפלס.השחניחלמחזידהפיכהיבמגמהסונחי,
יiוהע.ליהברי.כה;נביסולמזהב.מרךיקביע,היאלבדי.כההנכנסיםמיםבכלהאלה

העיליים.ה..םעייניתהניחביפ.גב.בודיכגזבהKחדןח.·מקרדןהבדיכהבדיכיזהקיצייח
היאאלהבמים-18יהחמצןהכלרדריכיזהאחדים.רהמקידיתלגסופיםכדרמהנחסוב
בבדיכההטדיטייםדיכיזגשמים.עבידהמקיבליםלעדכיםפאדיקדרבקביע
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 • ).(בירידהכעתנמצאובאטמוספירה
• 

ותןנ ) 2 (-ו ) 1 (ממשואה Qoחילוץ

 RW QE (Rכ (3)
- E V 

RW) + Qp {R P 
V 

dRW QF (R R) 
dt = v F - W 

ונותרים ) 3 (משואהשלהימניבאגףהראשוניםהאבריםשנינופליםבקיץ
איזוטופים;ועבור RE = 0המליחותעבור QE 0ו- REנעלמיםשנירקבה
שוויבהעדרהאיזוטופיותההפרדותמקדםהוא ~,כאשר RE :::::כ) RWהמיםשל

וע".לניזל-גז,הפזיתמעבריע"לנגרמיתהאיזוטופייתההפרדות 0 **משקל
האטמוספרית.והלחותהמיםביןחילוף

שלתלויותבלתיהערכותשתיבלים pמאנו-18והחמצןהמליחותמנתיני
הערכתמאפשרהקיציתבמתכונתה ) 1 (במשואהשימוש.הקיץ.במשךמהבריכההתאדות

QO של,.ורלציההשנה.בעונתילאהבריכהבמפלסהיותר,לכלתליי,,אשר
מאפשרים(סאסא)העלייןבגלילבריבת-התאדיתשלהנתוניםעםהקיציתההתאדות

מאפשרהחרפיתבצירתה ) 1 (בנוסחה Rשימימהבריכה.החרפיתההתאדיתהערכת
 • ~שלהערכהזהבבשל

משיואהאלחוזריםאניהחרפיתבזרימההנכנסיםהמיםגילאתלהעריךכדי
תגיבהבעלתהיאהחרפיתשהזרימהבייון • Rאתומחשביםהחרפיתבצירתה ) 3 (

לתנועתדימהשתניעתםמאדסבירלהפסקתם,יה]הגשמיםלהתחלתהןבייתרמהירה
בגשמיםהטריטייםכמיתעם RFהשואתהיטב.מגדרהמיםגילכזהובמקרהבוכנה,
המיס.גילקביעתמאפשרת

ליצירחהנדרשהניקיזאגןג;דלאתריך fלהנתןסינטטייתבשיטית ***
QF המים.מאזןלמעשה,שלמ,,ובזאת

בבר,יר'מראיםמהבריכה,מערבהמטריםכמהמאותבמסעדה,מבארניתניםנתונ.י

התיר~שהיאויפר Pהאבחלחול.זהייפר Pא.אלזל~ Pהמתנרם,בריכתמיהםהמיםכי
לפג.ייחמית.ב.ביה ..שם .....התהים .'.מואמבlב2בפ.לס.מזרח,בכויןנמצא QFל-העיקרי
החרפון.אזוראתהמגקזהראשימהאקויפר:בננודדהואכיגראהמהתנהגותו oהבריכה

זה.ראשילאקויפרצומדת Qאינהרםבריכתכיכן,אםנראה,

מטאורי-יבהדירוספרה,באטמיספרהכעיקבבטריטיוםהשימישכרמי,ישראל *
תשכ"ו.ניסןבישראל;ליגלה

ייצמןסמכוזבהכנה,;עבודהצורירחמיאל **

 •ל •ה 0תה,בכהבידה;עבירומס Pפלי ***
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,. 
מייכלסרןחייס

אביבל Iות.ה.ל"

יברשרף rמויב jברו,באזררנמצאהגולן,רמתבדרוםגיארלרגימפויבמסגרת ~

 •שתר jוכשלהל ~ליזיגרמ

הנןוליכההעפרלדרךמעלמ"-20בגב,לעיז ןופ:~%( i(ז"כ-2כ ~~::מנ tיעוו llהמ
דהייגובמקררב, 175-המקרםגרבה , 21075/24535בג.צ.רפיה, Pולססמקלן~די

:פרהעיןהחמיסהמעיבותשלהנביעהררםרמעל ) 210- (הבכרתפגימעלמי-35כ
 •יב Vזניעיו

מרעיעההמיגרליזציהפזרח).(בבררןגפרהמעין rמ-J50כמררחקהמחשרף
 תר',;::ח .ן'·~כחשרףז~יכרבסיסהר uארגן) r :ג("הררדרס"תצררתשלההחןזרן i 'ו~(\ו;;-ב:

·רסי.- iiוטיבירתלפעמיםגירירת,זרל i~~בני,ןנ"לין :Eלר nמבנויהזהב~~זורד;ררדוט

) j ,נ, עב:'::,ירתrעם:~דמדj,l רבגלרמרטיטtוזi: עי:::וייהגסיםרכיביהםr: U ;לרוj גיר,י

גירי,הראלכודםבזלת.ר~בריךר S;רטרן,

ה~ורחלרקירבדררייט,מעוגליםרה~רטוכייטהגיךיי~ים pהחלוכללכ-רך
!: i i תו: j בי : 1ע(ל ::רליוiופ'i רר :,ו \ 'ן ': 1י כ.;וi ולזבJזרםגטיתךרצררכ ה<:'רפימr צ', o 

j i1 ונגלר.בi :כולוכדררi ,ו' ב::.-יi ::>,'· דרג':"יס; Jj בברף.הברלכיםרצו(זיים:ים

~'::;; i':: 'i :~ו j 'בi ה;זובגלןגיi מ-2כו'.:עוביוהלו'ו,רטיסr מיברליזציה,ננ~;:אה-.:J ל

ושת. iiלנ:~ופייני iובהיר, jידו( " r .,:'כהה jירך' עב:::. j ·,'.,יו .rב

:צמבט iןרבתוךבזלתן,:בריסביבחלרי,;ים, ל~:ב~:פךימר!:י'~יםזרשת iהנ"לי Iפינ
'i ~ j: ' בובד) t י-r'j זי';ןג:ךהה 0טדגןך 1-'גבונ,זהל ,.רליr:: i כליטרנימ,רהיפהצרהביi יפיi ;' הדךצבםי

המהםרף.~ל rמ 30ל~ררךנדאיתהמיברליזציההקךנגלרמרט,~רביבכלאי-דגרלדית
ירת, j;;רפי,ככןע!:!ן;דה:וכ:ברת

 תי~;~;ר·'גב'ע"יהרגדדרינרלים tה,

 atacamite (אטקמיט , 1-:כמחצבים)
) (ma1achite Cu C0 3 " Cu (OH)2 

C4Si()3 2H 20 

 rמחי-ס,הגיארלרגי,(המכרןגררס

2 ) C u (0 H ) C 1, C u (0 H 2 • למ~ t טיכ
 ) chrysם cם 11a (רלה Pכריזר . 3

הבאים(מכללהבחרשתאחוזי Sנמצהדרגמ~ותבשלשטבעסתהכימיתבאנליזה
 :וז;בךע::

CM 3 
Crv1 1 
CM 2 

 Cu 2 • 60;ל
~~ 38 • 1 Cu 
;)' 1064 Cu 

 ,fb ,חןל:לאבליזהבמסררדוגם~רה ~
לינדאה~גמי.-קונטיננטליממרצאהםהחרלו~~בישהקרנגלרמרטיםבררר

החמיםמעיברת rlעםקשורה Gרהיהאגמייםעים p ~~למארחרתהיאשהמיברליזציה
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שלמשנייםסינרלים·הiבמיט iראט:ורלה 1מלאכיט,כריזןן;המינרליםמקום.שבקרבת.
בעןמק.עדייןמצולהראשוניוהבצרייתכןהחמצון.אזור

f!I 

רולקניותבאמבצירתחן Pb, Cuמינרלישלהופעהעלידועמהספררת
שלהידררתרמליתלהופעהכאןעדיםואנויתכןחמים.מעינותשליכמשקעים

יסודית.בדיקהעדייןטעוןהדבראך , nנחי~מינרלי

ררלקנייםהתפרצצרתרמכתשימאררת

============~~ J ~ג=============== 
מזורעמניאל

למדעויצמןומכוןאטומיתלאנרגיההועדה

נרחביםבזלתזרמישלפריצהשלבהיתהבגולןהוולקניתהפעילרתעיקר
אליראשראכספלוסיבי,שלבבאאחריוהגיריים,הטרציירסלעיאתכסראשר

 .)-48מ(למעלהוהלועיתך) Oמ-(למעלההתליםמרביתשייכים

 ) 2186/2900 .צ.נ( rמ-50מקוטרםרב.מורפולוגיגווןמראיםחלוערת
עדבידדיםממטריםבהתאם,נע,הלועותעומקנידא).אבו(תל rמ 2000עד
םיללהולהם Stratovolcanoמטפוםגבעותבראשיימצוחלקם • rמ-250כ

שוליתםוללהולהסנמוכיםבשטחיםמנויי~אחריםואילומוגבהת,היקיפית
מםעדה-כבישלאורך(המארותלחלוטיןחםרהכזושםוללהאףישבלבד.במוכה
וסט).

לועות:סוגישלשהלפנינומצוייםגבטיתמבחינה

תלפרס,אל(תלרבים.בשלביםשנבנהן pסטרטוול-מפותחגעשהרבראשא)
ואחרים).רם rעאלתלנידא,אבו

ע"יל ..למששהוגדר,כפי , Explosion crater (התפרצצותמכתש.ב)
Congwell, Knopf and Flint ( אוחד-שלבו.ח,התפוצציתשל,לוע,כלומר

 ..אנרה.םזהרתדוגמאות:העיברי.נשלנשנשארגעשהראחרות:במלים
הסב.יבה.סלעיבעיקרב.דפנ.ותנחשפיםרםבבריכתרם.ובריכת. ) 2262/2848 (

מןכנראהבנריהחבריכהאתיפה pהמהטרפיםםוללתואילרובזלתייםהטופיים
פלכסר,ע.(ד"ראגמיתבסביבהבחלקרהורבדזהחומרבהתפוצצות.שנזרקהחומר

אגמי.באזירהיתהשההתפוצציתייתכןולכןבע"פ)דברי~

מזרימתכהיצאהנרצרראשרמשנייםהתפרצצותלוערתשהם ) Maars (מארותג)
באורחהפכוהמיםמים.נושאיסלעיםעלחם,טוףנפילתאוחמה,לבה

בחלקםפעוריםאלהלועותמשניי~.לועותיצראשרלקיטור.אכספלוסיבי
בתוךהעליוןוחלקםבזלת)או(גירהמיםאתהכילאשרסלעבתוךהתחתון

מ~ילהמשניתמההתפוצצותהמועףהחומרהטוף.מפלאוהקרושההלבהזרם
בסוללהנערםוהואהלבה,סלעשלושבדיםהמיםנושאהסלעשלשברים

 ) 2152/2835נ.צ.לקלע(סביבמערבהנרחב.שטחפניעלמתפזראונמוכההיקיפית



" 
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שאלהנראה oהבזלתממחשרפימ'-50כבמרחקבגיר,מכתשיםשלשהמצריים
הסמרכההבריכההבזלתי.הכסריהרסרכאשרנחשפראשרמאררתשל'ישרשים"הם
מעררבניםבזלתשבריבניייםשרליראשרמארבתוךמצויה ) 2148/2844 (זעתראשל

לאורךהמאררתשארגיר.הואהמכתששבסיסכךעלהמעיריםגיר,שבריבמעט
בטוף.אובבזלתחתררותמסעדה-וסטכביש

a 

ביניהם.להבדיליקשהזהלידזהתדירמופיעיםומאריתהתפוצצותמכתשי
שלקוטרלאחררניםואילוקילרמטר,מעליותר,גדוליםכנראההראשונים

מטרים.מאותעדעשרות

התמוטטו-יכרלים-להיותאיבםרםרבריכתמסעדה-רסטבאזורשהלוערתבראה
חלקליד .~עיקריות:תצפיותשלשמשוםרזאתשהוצע,כפיקרסטיית,יות

"טפות"שלרכרזמצויוערד)מסעדה-רסטכבישהצטלברתרם,(בריכתמהלועות
שולייםהלועיתמן~.לחלקבהתפוצצות.שהועפההלבהמןברצרואשרבזלת

סימביכלאיןלקלעה,ממערבבגיראשראלהכוללהלועות,.ליד 2מרגבהים,
המסה.סדקיארמערותכגוןקרסט,

אזורביביהםבערלם,רביסממקימותמתואריםהתפוצצותרמכתשימארות
זוהאחרםו pמב •הרלירסטארחזמ-םודרובארה" ,דהרגבאיה,במבגראשרלפייא

הרצעאףרלכזגירסלעיכסרהרולקבייםהסלעוסבאשרלגולןבמיוחדדרמההמצב
ע"יבתןטובוסכוםענפהמאררתעלהספריתפריאתית"."הת~יצצרתהמיבחשם

1967) 011ier ( . 

ספררת:

1. Knopf, Longwe11, and F 1int; 1949: PhysicalGeo1ogy. \tiley 

2. 011ier, C.P., 1967: Maars, their characteristics, varieties and 
defenition. Bull. Volcano1. Vol. 31, pp. 45-73. 

 ~~~~= Z ~~~ g= ~~~~ = ~~~ =l ~ =Z ~~ Z ~פ=
עבברמשה

העברי~הארביב'לגיאוגרפיה,המח'

 •יםשלר.וי

פלרבירמררפרלוגייםסחיפהתהליכיעלמחקרבערך 1968-1969החררףבערבת
ה,טיחבהבחלישלהפיסירגרפיבאזררבכללהאגןהררא.בחלשלבאגן

פרשתקרהירדן,קרבייטרה,-יעקבבברתגשרכבישביןהאזררכלאתהכולל
(העתקהדררמלהגרלןמצרקירדררמימזרחידררםרכגברלמזרחפרן tבהמים
מערב.מזרח-דררםצפרןהכללירכררברקמ"ר 160האגןשטחרהכברת.עלי)שייך

מטיפרטגעשהרי 3במצאים.העליבחלקהאגן.בררבבזלתיתהליתרלרגיה
חשיף.אינרהבזלתשפכיבסיספיררקלסטיים.סלעיםחלקיתהבברייםאפרקרברס

 • rמ-20ל 6ביןהבעבערביזרמ~ם-7כהובחנר .'פ-120כהיאהמירביתהחשיפה

משבישבאספיבתרביםמתרךבקבערהסחיפהרתהליכיהסחרפתשיערריקביעת
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 .ושיעורכמרתהגשם,ועיצמתכמותעלאינפורמציההתקבלהבהםנבחרים,אגבים
שובות.ספיקהלרמות ~ uspended sediment (דחופתוריכוזיהעליהבגר

גרבולומטרים.ביתוחיםמתוךנקבעה ) bed load (הגרופתחבועת

י

הגיעהוכמותםבגשמיםבמיוחדעשירההיתההארץבצפון 1968-1969עוכת
הן:ש.התקבלוהמסקנותהרבשבתי.הממוצעמן 200 ~~-ל

~ 

מכלל-2/3(כשטפוביתבעיקרהאךעונתיתהיאהאגןחלקיברובהזרימה
המים).ספיקת

מלבדלבחל,טעובתת Pוהספהעליהבגרשיעורימבחיבתהומוגביברובוהאגןב.
הפירו-הליתרלרגיהבעלירהמשטחיםהאפרקוברסיאזורובעיקרהעלירןחלקו

קלסטית,

א.

גורםכנראההואהשטיפהמשטרסחיפתית.פעילותיימת Pהאגןכלפביעלג.
קרקעות.התפתחותלחוסר

אחידיםיחסיתהםביבוביותאובמוכיתספיקהרמותלגביהרחיפתשיערריד.
 ) rמ"ג/לואלפי(מאותייתרגבוהיםריכיזים.מ"ג/ל.עשרותשלובתחום

שלכמותהתקבלהמידגםלאגןכממוצעהגאות.שלהעולהבעבףרקהתקבלי
לקמ"ר.רחרפתטון 50

תרימתבודדות.לדגימות rמ"ג/ל 100סביבובעים Qאחידיהםהתמסשיעוריה.
הרחופת.לכמרתלפיכךדומההכלליתהסחיפתלשיעורהתמס

ביצירתהגריפתתנועתהתבטאה 22.1.69שלבסופה .) bed load (גרופתר.
בהרבהגדולבלבדזהשיעורוסלעים.חלוקים pמייאלפיעשרותעםדלתה

) 10 x ( הידרולוגייםחישרביםילפיבדירהיהזהאריעהרחרפת.מכמות
תאךרופגעתהובעלתםי j (דוימםיבובתאין •םלבש 1 : 1 60שלרותתדילעב

הסחופת.מכללהגדילהחלקאתמהיהשהיאבראה

ממבוים Pידהחילמקטעילכברת.הגיעולפביע Pמושהגסהחומרררבהשקעה.ז.
לכנרת.בגאויותמגיעים

מ"מ.-0.4כהואשהתקבל ) rate of denudation (השבתיתהסחיפהשיעורח.
בלבד.מוומ.ס-03כהרחופתשיעור

., 

 il ~~~~;~~ב b =~ב=~~~כ~=~~=~~ב~~~=כ~~~~~=~~~~~~~~~~
פלכסרע.

ירושלים"העברית,האוביברסיטהלגיאולרגיה,המחלקה

קיוםגעש:הרשלבלועשרכבתרםשבריכתלכאררהמעידיםסימביםמספר
פצצרת,המכילבי pוולחומרבברייםיקיריתיומיםאגםשבמרכזוגדילמכתש

החולשהמקויאחדעלבדיוקהבריכהשלומיקימהבסביבה,רביםגעשתלימציאות
געש.תלימאותםחלקהתפתחושלאורכו

הבאים:הממצאיםאתהעלתהרםבריכתשלמפורטתיאולוגית iבדיקה
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הבריכה.שלהדרום-מזרחיבקירקנרמניגירמחשופימציאןתא&

נית. pורלפעילותאחדיםבשלביסונןצרמאדהטררגניהיאהורלקניהחרמרב.

 ,ג

הבא:החתךאתמיצאיםלגגמהבסיס

 cהניארגןסוףשלהכסייבזלת • 1

אמצעשלפצצרתמכיליטרפיםימעטסקוריהדייקיס,דקים,לבהזרמי 62
 oהפלייסטרקן

מעלהמרנחשתי-וערבמשרכבצעיררולקני)אפרבנוי(סלעסינריט • 3
לקנןמןסמעלישריבמקימותהקרדמרת~לסדרית

עקביתבצירהניטרתאינןשםהמצריותוהסינריטהררלקניהחומרשכבות
פנימה>דרקאהמקומותברובאלאבהר-געש)שמציפה(כפימהבריכההחוצה

הבריכה.דפניתידיעלחדהבצורהחתוךיהיולקניהסדימנטריהחומרכל
כנגדהקנימזסלעיאתהמעתיקהדררם-מזרחיבקירצעירהעתקנתגלהכז

הפלייסטוקניסהרילקניהחימר

,. 

~ 

רס

רם?בריכתשליצירתהתהליךלגביהללוהערבדרתשלמשמערתןמה

מורידהראינהמעלהאינההקנרמז)(קרי:הסביבהסלעמחשרפרמציאןת
פעילרתבעליגעשבהרילא.איגעשהרלעהואהבריכהמכתשאםהבעיהלברור
הסביבה.סלעשלשיליתחשיפהאפשריתקטנה

הטענהאתמחזקרתאינןהבריכהלתוךפגימההוולקניהחימרשלהנטיית
הוולקניהחרמרשפיכתעםנרצרגעשהראםמזה,יותרהר-געשסהנהרםשבריכת

ממני,הצעירססיגריטע"ימכרסהלהיותצדיךהיהלועיהריהפלייסטיקני,
שרבהריהגעשהרחומראתמייצגהסינריטאםגדולסאגםמימימתיךשהושקע

ששקעחימרזהךכ"לאגם.פנימהשלרא.הנטירתרביםסקשייםמתערררים
אינולוהט,במצבששקעכחיטדגראהאינר~דימנטרירת,סטררקטורותמכילבמים,
חליקימכילראינושמתחתיו)הוולקניתבסדרהכאמור(שמצוייתפצצותכללמכלל
הסינריטגס oלמשלהתפוצציתליעשלבמקרהלצפותשניתזכפיסביבהסלע

מהסינריט.מאד,אףצעירשהליעהדברמשמעיתהנוכחי,המכתשקיררתע"יחתרך

הראשןניתהשתייםרם,בריכתשלליצירתהאפשרויךתשלשנראיתלמחבר
 cהרכחותחימרבגללבעיקרסבירות,פחיתנרארת

השאירהשלאהתפוצצותעזולשנוצרגעשהרשלפוסט-טינריט,מאד,צעירלרע ..א
פליטה~חרמרכל

מטאוריט.פגיעתעזו'\ישניצרמכתשב.

 Gיעפוריעמקלכויזצפינהשהשתרעהירתרגדילהרמהשלשרידהנהרםבריכתג.

בסביבןתשמגיעהכטייבזלתשלמחסרםע"יהדרימיבקצהסתימההיתההימה
הדפנרת,אתשמדפןהסינריטברצרזהבאגםהחרמיזסלמרגליתעדמסעדה
התלהיאהסינריטמקירהנו~חיתסהבריכהתשתיתאתגםבחלקיםרארלי
 oרםלבריכתמזרחהדרומהכקילומטרהנמצאאל-עמרריההגעשי

והעשייהקנרמז~בסלעיהמפיתחבקרמטקשירדםבריכתשלהניכחיהמכתש
הבריכהמימישלהגבוהההתחלרפה cהרךהטופיהגגשלויניקהלהתמרטטיוירתלגרים
ית pחלבאטימהמרתניתהבריכהשלקיימהיעצםמחד,כזרקרסטיתפעילרתעלמעידה

מאידך,טרפיחימרי IIעהבריכהשל
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" 
פריינדר.

העברית,יררשלים,הארניברסיטה

מתרךענפים.למספרהירדןבקעתשברימערכתמתפצלתהחרלהעמקבצפרן ~
הערלההחרלה,מזרחשלההעתקיםאחדדברים:מספרמסתבריםראשונותהתרשמייות

איממש,מסיטעסאל,בראדיינמשךחמרהיתלעזאזיאתתלמערבלאורךצפונה
שמאלית.בתניעהק"מ 1.5שללמרחקהחרמרןשלהדררמיתהנחיתהאתמדומהבאורח
בלבנרן(הקרויזההעתקשלהצדדיםבשניהתחתוןהקרתיקרן~להבזלתיםמיקרם
מסיטיםסרג'יה)העתק(הקרריהחרמיןבמזרחנוסףהעתקושלרשיה)העתק

הנמשךהתנורהעתקשמאלית.בתנרעהק"מ-20-25בכהקדומיםהסלעיםאתכנראה
את~סיטימונה)העסק(הקרריללבנרןהחרמרןביןהבקאעהלאררךמזרחהצפרנה
בכ-תחתין)פלירקןעדמירקןשגילהכנראהזחלה,(מסדרתגלעדיכפרסדרת

ק"מ. 60 ..;.כבהתחתיןהקרתיקרןשלהבזלתיםיאתשמאלית,בתניעהק"מ 45-40
הנפחיתהבעיהמוצגתבחרמין.פנימיותעלתנרעותהמיריםקטניםהעתקיםישנם

באמצעיתלפתרינההצעהעםהלבנון,באזירהירדןבקעתהעתקימסטיתהנוצרת
רהלבנרן.חחרמרןהגליל,של·ההעתקים

 JZ ~~~==~~ב~==~ Z ~==~ב~~~
הגיאולוגי)כהמכרןרידד cר

פטררגרפיהלמינרליגיה,המח'ע"ינערךהגרלןברמתגלםחומרישלסקר
הגיאולוגי.המכרןשלרמחצבים

מתכתיים:מרבצים

גלנההיהמצימצמ,מידהבקנהרלובעברשנרצלהיחידיהמתכתיהמינרל
) PbS ( תרארההחרמרן.למרגלרתירראמגילגירבתיךהמרפיע)ברנרע"י

ע"יהופקההגלנה .) 1969פברראררחרבות,הגיאוליגית,החברהבכנסוגוגרש
כןכמימצימצם.מידהבקבההשניההעולםמלחמתלפניהצרפתייםהשלטיבית

(כחל).קיסמטייתלמטריתהאיזירלתרשביהגלנהשמשה

" 
סייס.בשלבינמצאהגיאיליגיהמכרןע'יימפירטגיארכימיסקר

(ראה ).ל.ה.ת(מיכלםין cחע"יבמצאןבחרשתשלמיברליזציהתרפעית ,
 •זו)חרברת

חצץ:לתעשיתרדרלרמיטגיר

חצץ.מחצברתלפתרחאפשררייתמספרבראןתהגולןרמתבצפרן

המלחמה.לפניהסוריסע"ישהיפעלרמחצברתמספרקיימותשם-חרמוןהר • 1
והןכירםבפעולהאיבןאלהמחצברתשלוס.רמתבקרבתבמצאתהגדולה-בהן

לפתרחאפשררתשישנראה . 4יוראמסדרתדילומיטייגירגירניצלו
סדרה.בארתהנרספיתמחצבית
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נראה eתחתיןקרטיקיןמגילסדריתהבנוייםלחרמון,מדרים-מזרחהרכסים , 2
ניצללאזהחימרחצץ.לתעשיתמחצבהלפתיחבלבש-נ'תןשל-מציקשבגיר

כה.עדכלל

rבריכתביןהמשתרעותקנומן-טורין,מגילחואריוגירגירבנויותגבעות 03ו
יתכןאולםחצז,לתעשיתמתאיםאינרזה-כנראהסח'תא.-חרמררם-לכפר
מתאימה.שכבהתימצאירתךמפורטסקרשבעקבות

~ 

בניה:למטריתחול

מגי~החולאבניהנםלבניהחרללהפקתבחשבוןלהביאךשאפשרהיחידהמקים
החרלאבןלחרמיןסרכםיםדרומית-מזרחיתשלברצועההמצוליםתחתרןקרטיקון
חולכחילרפימופיעהכילההטדרהדק.מחולבעיקרומורכבתהרמרגנית,איננה
הנזקיםאנשיי IIעמופקהחולוחרסית.טיןשכביתעםלבן,לעתיםצהובאדרם,

אינניכיאםמטרים,לעשרותמניעהחילשלהחשוףשעיביויד.מאחדבמחפירות
ו/אושטיפהע"יולשבחיחולמחצבתלפתחאפשריתלבדיקתמקיםישהרמרגני,

הגולןרמתשלהחילליתולוגיתמבחינהיהןסטרטיגרפיתמבחינההןניפוי.
שמינהםבקריתהתחתיןהקרטיקיןשלהחוליתלסדרהדימה

(טרפים):יריה" P"ס

מאדהנפוצרתהוולקניותבגבעיתהמצוימאד,נקבוביוולקניחומרזהי
ומרכזה.הגילןרמתבצפין

המכיליםפירוקלסטיחימרשלשוניםבסוגיםלהבחיזניתןהלליבגבעית
הנובחרסיתבייתרהעשירהחומרבצבע.המתבטאדברחרסית,שלשונותכמילות

לאגרגטיסכגלםלשמשהיכולחומרזהישחיר,הניבחרסיתוהדלצהיבגיוןבעל
p ,יכו~~חממיתלרפידבידוד,לליחותלים

לבנלםליצורבהצלחהשהיכתדינסיונותביצעהתעשיות"לפתיח"החברה
ללבניהדומיתמכניותרתכינותמשקלתכיניתבעלהיההתיצרזה,מחרמרקלית

tt גנרטלא" • 

בחממיתבחממית,לשימושפרם,אלובתלנידאאביבתלזהחומרנחצבכיום
עמידיתבעלזהויחדעטמיםמעברהמאפשרגביההנקבוביותבעלחרמרנדדש

חממותפתוחעםמטרה.לאותהמיובאבכבולהשתמשיבעברלהידוק.מטךרימת
הגילן?רמתשלזאתבסקיריההשימישיגוברהולךבארץהוורדים

.. 
בזלת:

עדנקבוביתהנההבזלתררבאילםהגולז,רמתבכלבשפעמצויההבזלת ,
מרזאיקהסאיחצץלתעשיתמתאימהאינהולפיכךמאדנקבובית

כזכמרקל.חצץלתעשיתלהתאיםעשריהמאדהנקבוביתשהבזלתייתכז
בזלתגםמצריהבהםרבדרומה,הגולןרמתבמרכזומות,בעיקר pממספראותרו

מליטשים.בזלתיליחותמעולה,חצץלתעשיתלהתאיםיכולהאשרוקשהצפרפה
יסרדירתסביתראלהאתריםלבדרקישבזלת,מחצבתפתיחתשאלתרתתערררבמידה
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שולמןבחמן

ירוסליסהעברית,האןב~ברסיטה

הגרלן.שלבגיאולךגיהמיוחדעניןבעליעיקרייםבושאיםממפריידונו

התצררךהמחשרפיטלןהסטרטיגרפייסהסטרוקסךרלייםהבתוניםבדיקתתוך . 1

ברווח-האזןרהתפחחיתאופישלכלליתתמונהלקבלניתןהקדם-ביארגניות,

הביאוגני,הסידלהשקעתעדהאיארקןמרףשביןהזמן

ף
L. -7 ;ךג'"הגולן,בדרוםביכריםשטחיםפניעלנחשפרתהניארגביותהתצורות 

בעהיד,המחקרידרכימשמערתה,עתה,עדשנאספההאינפורמציהסיכום

ר
..J , והךולהטקטוניקהp נרב~עון:ניזס

,'לייס ;' 1למנבהוהסךן~~הרהירדןבקעתשלהמזרחייםהשולייםמבנה .~~
המערביים,.

הבקרההמרחבית,התפשמיתךאופיי,הגולן,רמתשלהצעירניזם pהךולב.

הגיארדינמית.ומשמעותיהטקטונית

חגולזברמתהתישבות
=== --======= 

ו'<תקןןב.

צפת,היחידית~הסוכנרת

~ 

מערכתהן:הע'קרדיתאשרישרכ.ם,מערכיתממסםרמרכבתהגילזרמתלפ'תןחהאב nחכנ~
החכג'תפ'עלקשךריםאלהשלשההעידרנית!המעדכתוהתיררתהקיסמערכתהחקלאית.ההת·שבות

צםןן-צו,עלבבריההדרכ'םמערכתאחתלחסיבההגרלז ' pחלאתהקרשרתמרכזיתדרכיםבמערכת

הגילזעירתמיקםהמערכתייסבמרכז pה ' T,מרכהחקלאייסהגילזישרבייתרכזוולאורכידרים
שלמהאררגביתיח'דהשלבמתכיגתייעשההגילזשלםיתוח

החקלאית~ההח'שבות~ערכח

במדרינןת 4-1עצמההרמהעל 18-13מתרכםישךב'ם. 22-17יכל,להחקלאייםהישרביםמערך

כמחציתבאיזור.ךהמ'סהקרקעפדטנציאלסופ'תיתבררכאשר'יקבעה'שיב~םשלהסרפיהמסםד

ה~אהישוב'סשלחפיס'בתכניןהמגמהק'ברציט.ויתרםשיתרפ'יםומרשביםמדשביסהםהרמהמישרבי

חח-איזררילמרכזהצמרד~ם'שןב"ס 3-4רבהםהתישנותגרשישלתת-איזרריןתמערכיתליצרר
כ'יסבידדבישרב"עךלהלאספקה(יתג'סא'נםאשררבה'קףברמהשיךרת"םיספקאשרגרשי)(מרכז

אלהגושייםמרכז'םמשנ'אחדגוסויים,סרכז~םישנדישןב'ס-14כןתיכנוזהקמהבשלבינמצאים
דרמםכמרכזוהשביתעשיה,מםעליבןח'כמרכדמתיכנן
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ים pןהםובתחלל~סויבלא~רת pnיחידרח-100כסולף Pלהים il'ובתרכנגים I!'לא Pהחוןיבים 1'ח

םיפרםים:לסולשההחקלאיאךפייםובבחינת

סולליוביים Pהאהיתרונןתחאיגצלאסורר Pבאיזיי Pובסשיפיםסוהיא :'הבש':יי": .E ~י!'!
ובוברזג.ייז Pיי Pחירי

לגיררליהג'דילסבאיז,רעית Pהקיסרחבאתינצלזהסיפיםווברכזה:הרובהדריםפים i'ם
 oיזח-עזר Pהסואר-בעל-עטבעל

גידוליבתחרםהאפסוררי,תאתינצלאסורחם,באיזרר Pובסוסיפרםזההובדררנןת:םיפרם

ופרחיטםחררפייםית Pירםךבסררפיים,פירךת'יצרא,

רהתיי,רת:יים Pהובערכת

ובערכתידיעלכיניהןהובסוילביתרירת Pע'תת-ובערכרתובסווזיוברכבתרהחייררתהקייסובערכת
עלתחבטטאסורהכנרת,סולהובזרחייםחרפיהלאררדייס Pהחת-ובערכתהיאהראסורנהובתרכננתסככ"סוים

סולהובערכת ....תחהיאהסוניההכסיחהס Pעובסולהסבערבסובררתבכנרתהקסורריםובפעל"םפתרחאפסרייית

פתיחהחרובין~בובירדיתהסיניםסיגייעלחרריטפירספתרחאפסורןייתעלתתבםםסוארהחרוביז
תת-הובערכיתסלסחיסוירות Pהייס Pעייררחובת Pבהחלייחאלהקייסמנורכדח

העיררנית:הובערכת

בוברכזם Pתיזרעיר Qתיסו~ים-309000כיבהעירם Pחיהגולןלפחךחהאבתכניחפיעל
עם'איזיריוברכזסלסיליבתהררהזיעיר oהראסייםהתנרעהרי i'צובצםלביםברבובקיסהאיזרר

 cכסלעצובהירם Pזכרחיבעלתנייסרליאיפיבעלחעיר

~לן nררובבחרוברזזריזבהרשובמרגיארל.רגיזבבגה
====-=====~======================================== 

סל Pיאס
יווסליט.העברית,הארניבי pתהרםוביר Pלחיהובכיז oל oה oח

סרלסבצ~רגילן~ל~נת Pיםינהחרמיזלינת Pאנס'סלמרס Pהלובבני pנחלהעבידהתחים
הבזלםיתהכםיתע"ירבהבמידהוברצגעתליגליח Pהס~נסררה Pהסםררכאשר 9מזרחדרים-ובערבצפין

ביל Pבובראסיים:תייא~םובסולסוהוברכריתאליים Pהעתמערכרתניחס Pהנ"אךגנית-פלייססירהסבירה
צפיז-יבכירןהבסיחה)אגן-(כירדיםלךבניצב 9עלי)דסיידסובירסובעה, 9(חצב~המרס Pהלציד
 ~)ע Pהבסלהובדדגןתהעת'~דרח p (דרים

לחולהיז Pניב~ןובסניתובפדידהוביספרשתכסוארהירדןסלררת Pההאגןעלגובנהשהסחכל
ובזרח-דרים-לדריםובהחרוביזמתובסוכתזיפרסוהרבדרים"במדרחירוביד-ןלריקיבמערבירדז

בובקרםה~רמידלעברובערבלדררםימסםפארס,אללחליעדעוביריהעלובתלהגעס,לחיליבהתאובה

הירדז.עח Pלביציאחר

יכזגדמן-סיריז Pיירראובגילרהדילרוביסהגירלסלעיר Pבעינידעתיריפריח Pאחסויבוחר
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לתכרנרתלצפרתאפשרמסרייפיםבחנאיםרורופר. Pניאוגז-פגיללוביביהםלסםים Pןהפיריהבזלסלזרפי

ניארגן.פגילבסדימנופיםבינרנייתעדופיביחאקרריפריוח

החתךביזחייזאיפראמהירחבחרראר,הובשרפערחחחתיז,רז Pרופ' Pפגילהחצרריחחבררח ,

ל wהקרופרנייםלסלעיםישדיפהחציצהעפדחהקנרפן-סרררן.ל Wלזה.(בחרפין)ה~יראשלהמרל,ך
גיארגן-מגילרי, Pבעיהיילקניהעלייז,האקרייפרילחחךהחסחיחאחהמ~רריםז Pהםניז-איאר

קיור\כר.

עם""מערצביםהזרלמהיכירניבזל\כייםפשסחיםעלנקרריםהרפהבחחוםהמסקעיםמירב

הבזלסמזרמיאחדכלרגגבבסיסהחרסיתייםהרבדיםרחפךצחים Pההעחמערכרחהאזרריוח,הבופיוח

ום Pפיכאשרהבזל\כילאקרןיפרהופבעיהפרצאאתלהןרחלפעיינןחפסייעיםאלהחגאיטהבודדים.

בפעלההמעייגרחבפיוחד(חשיביםזימעיזהםיפרגרפיהח.חיתחרספחבהםבאתריטהיאהנביעה
לירידההאחראיםים Pלהעחבהחאמהאימנצררה)שעבניה,פחם,דרגפחהרןא-צפא-דליה,שלחח-האגן

דרבסיהחיבה,ג'לבינה,יעקב:בנןחלנשר(פצפרןהחרלה Pעפלעברהגרלןמרמחהסופריקופןרליח
יערד).

גידה,אביחלסלהמזרחייםלפרגלוחיךאשרהסינריםבסדריחרפי Pפארגר Wירבייופרה Pבבקעח

רחרסיח.בזלםזרפיעלהנסעו

שעירןייחר.קדרפרחלחציריחשברפההבזלםלסלעיפבעדחלחרלגםיים Pשלעיללפשסרנרסף

בדרךחשרבהלהזנהגררמחהבדלםיחהכםרחשלהגדילהחפרצחהאךסן, Pהראזהחלחרלל wהבקרדחי

יביז). rרגסמךראדי(כמעייניחהרמהבדררםר Wאהניארגנייטלסדימנטיטובמירחדזן

היוראסירריפר P.האבעידהחיפרז.ליגת Pלאנסיהפעברעסבצפיו,'יפי~ Pרגיס Wזריפהדרכי

נרפו-ופירין Pהיציעיח Wהייוהדז,השבעהר~יםא,ל wהיציביםכפעיינרחבעי"פיצאיהקיס\כי
(במזיח)~רםובריכתפישירפהסעי,יעיניח(בפערב) ~~ jןי~פנחניעיןע"יזרח Pמנר

אחחרשפחהחרמרזל wהדיימי-מזרחיבאגפיהחרימההסטררקטררליחהנחיתהכיהעיבדה

בקנירןהקייטהמירפיליגילבחןרניםףגברהים,בררפיטהקברפן-סיייןאקיייפיחשחיח

כנגדחררפיוחרייפד,ולזריפחס-יא Pהאארגיל Wיחסיחומהירלריקיןגירפחחר.ייבה,-סעי

 9בקיזמחינהשפיעה

המאפרווהאיאי,?,בסלעילהעת,בהתאמהברבעים )"מ 150- (הירמןרל, '8כאתרחמהאלפעיינרח
למעיינןח ?\1המטארךילמרכיבההזגהשטחירמלרחים.סיפלייםרקר~ם;,םםיםמח,יייםפיטמקידרח,,ורב
הגילז.רפחדירםארזאעג~ליןכיפוףשלרברנסייס Pהבסלעיסלהירחריים wעאל'

* * * * * 
בעבריתחקציישלחיאיהחרברח,הרצאחלמיעדעדהיצאחםח,צירהניסרלאהפרציטמן pחל

בלבד.

Only part of the abstract waa received by the time of publiahing ~everal 
apeakers did not forward an abstract in Engli3h. 

סרחעריrוב:'.יתIכו
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~ f the following lectures םEnglish abstracts were received םN 

g 

• gy of Birket Ram םI םge םgy and hydr םI םU. Barner: The ge 

• f Wadi Hawa םgy םl םrph םm םM. Inbar: The fluvi 

• n: The tuff aquifer in the Quneitra area םY. Kidr 

n the םn םrmati םd F םn in the Her םpper mineralizati םn: C םH. Michels 
• lan Heights םG 

lan Heightso םthe basalt stratigraphy in the G חםr: Remarks םM ~ D 

• lan Heights םf the G םgy םI םthe ge חםRemarks ח:N. Schulma 

• Heights חla םthe G חםgical research םI םArche ח:D. Urma 

• Heights חla םf the G םew settlement חThe חם:Gc Witk 

* * * * * 
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~ 

well-deve1oped, mu1tistage ~ oes, ipe חthe top of stratovolca חס) a ( 
• Te1 e1 Gharam ~ oes, eQg o Te1 e1 Faras, Te1 Abu Nida חvo1ca 

d F1int,1949)g חopf, longwel1 a חb) Exp1osion craters (as defined by K ( 
oes. Examp1es are חi.e. sing1e-stage craters, or embryonic vo1ca 

Zuheirat Ibrahim (2262/2848) and Bereichat Ram. The rims of 
g חBereichat Ram reveal the tuff and basa1t of the preexisti 

t consists ~ try rock.whereas. the 10w rampart that surrounds חcou 
t1y sett1ed in an aquatic חof the exp1osion ejecta. These appare 

F1exer - persona1 communibation), indicating ~ A ~ environment (Dr 
• was 1 perhaps, subaquatic חthat the exp1osio 

fI 

craters, caused by hot 1ava, or חc) Maars, i.e. secondary explosio ( 
he water was heated דtuff, that covered water-bearing rocks o 

exp1osive1y to steam which formed sma11 craters, their 10wer part 
cut into the water-bearing rock and their upper part cut into the 
1ayer of chi11ed 1ava of tuff o The ejecta contain fragments of 
both rock groupSe West of Ka1a'a (2152/2853) there are three 

e, the nearest basa1t outcrop being חcraters formed in 1imesto 
• 50 m away. It seems that these are the eroded "roots" of maars 

The poo1 of Za'artha (2148/2844) is in a maar with a rampart of 
basa1t and 1imestone fragments, which indicates that the base is 
in 1imestone. The rest of the maars a10ng the Mas'ada-Wasset 

. basa1t or tuff חroad are i 

d it is hard חExp1osion craters and maars often occur together a 
guish them. The former seem to have 1arger diameters, above חto disti 

dreds of meters חs to hU 1000ח m, and the 1atter seem to be sma11er - te 
• diameter חi 

It appears that the craters a10ng the Mas'ada-Wasset road and 
ot karsticdo1ina-s, as has been proposed. This חBereichat Ram are 

ion is based on three observations: (a) Vo1canic bombs ("lava חopi 
-esr some of the craters (Bereichat Ram, Mas'ada חdrops") are found 

which must have been thrown out at the time ~ etc) חםcti חWasset road jU 
; of the exp1osion; (b) 50me of the craters have marginal ramparts 

, cracks are observed near the craters חםc) No karstic caves or soluti ( 
• inc1uding those west of Ka1a i a 

~ 

• Maars and exp1osion craters are found in severa1 countries, e.g 
 the Eiffe1 region in Germany, Ugaח and S.E? Austra1ia ~ SoA ~ da, U •חן

the Go1an, the 1ava covers 1imestone חed case, as i חthe 1ast-mentio 
• and the term "phreatic explosion" has been used 

maars is extensive and a good summary has been חסThe 1iterature 
.) 1967 ( given by 011ier 

: ces חRefere 

• opf, longwe11.and F1int, 1949; Physical Geology, Wi1ey 1ח 0 K 

varieties and ~ 2. 011ier, C.D. 1967: Maars, their characteristics 
• 45-73 • definition. Bu11. Vo1cano1, V. 31, pp 
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do1omite crysta1& Some vo1canic8 occu~.The upper 106 m of J-4 are massive1y bedded 
micri te and biomicri te; mor'e !'ossiliferou8 in the 10wer and upper part. }. rather 
deep 1ittora1 environment i8 indicated. 

I 

~ 

Unit J-5 i8 rich in gray sha1es p part1y calcareou5 p in p1aces pyritic and 
1ignitic •. Sma11 hematitic and pyritic ammonit~are abtUldant in the lower part. The simi
lari t~r to parts of the Kidod Sha1es 18 striking. F1ora1 remains smud cracks and a 
rather stunted fauna are present in the upper parto A littoral to swa:mpy environment 
is i.ndi<.:ated. Some basaltic intrusions are encountered. 

, Unit J-6 consists main1y of biomicritic 1imestone p rich in sponge spicules 
Thin beds of sha1e occur in the 10wer part o as we11 as slump structure8, ammonites 
and Zaophycus sp. • The uppe.r part i8 rich in echino:i:d remains (bu1bous spines of 

aci da r 1·s glapdiferB. ) p as we11 as stromatoporoids p corals and brachiopods. A מa נa ] 

• deep littoral environment i8 indicated 

The unit is over1ain by tuffs and basalts p with 10ca1 contact meta:morphism, These 
vo1canice cou1d be of Lower Cretaceou8 age, 

The entire area i8 intensively faulted, and thickness 1s often doubtful because 
ws are not known. This:'accounts for the different thickness given by different, hrס t 

• authors to the same units 

~~~~~=~~~=~~=~~~~~~~=~~~~~~ g ~~ = ~~~ g ~~~~ g= ~~=~~~~~ 
r םEmanue1 Maz 

 The Israe1 Atם mic Energy Cם mmissiחם aח d the Weizmaח
cee חf 5cie םstitute חI 

sisted of חםc חla םthe G חlcanic activity i םf v םstage חThe mai 
vered the Tertiary calcareous rocks .. This was םbasalt dlows which c 

st of the cones (more םexp10sive stage during which m חf0110wed by a 
• d craters (more than 48) were formed 70חj a חtha 

ates חm 50 m (at coordi םf the craters varies fr םThe diameter 
2186/2900) to 2000 m (at Te1 Abu Nida)o ThBir depth varies from a 

the 250חם m. 50me of the craters (over 30) are situated םfew m t 
d hav.e elevated ramparts 9 where as o·thers חoes a חp of stratov01ca םt 

-a1 ram חd have 10w margi חat areas a ךtl 18חס) are situated חmore tha ( 
~ e at a11 חםחparts or 

: f craters םt types חhere appear to be three differe ד
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Fau1ting and disp1acements :i.n the northern part of 

______ the Hula depression. 
( 

R. Freund 
Jerusa1em The Hebrew University -

י:

Severa1 pre1iminary obsrvations of the branching of the Jordan - :Pead S'ea Rift 
fau1ts at the northern end if the Hu1a depression are presented. One of the eastern 
fau1ts of the Hula depression continues north-vards on the vest side of Tel 'Azzazziat 
and Tel Hamra and proceede to Wadi 'Assa1. This fault(Rachaya Fau1t acording t~ 
Dubertret) disp1aces the south~estern plunge of Mt. Hermon 1.5 km sinistra11y. According 
to the 1:200,000 geo1ogica1 map of Beirut (Dubertret, 1951) this fau1t and a more eastern 
fau1t named Serghaya Fau1t disp1ace the Lover Cretaceous vo1canic rocks by about 
20-25 km sinistra11y. One of the vestern fau1t3 of the Hu1a depression, the Tanur 
Fau1t vhich continues north-vards into the Beka'a vhere its name i3 Yamouneh Fault, 
disp1aces the Miocene-P1iocene (?) Kefar Gi1'adi Formation by about 40-45 km sinistrally 
off itl!l continuation near Zah1e and Kh. Kanafar in Lebanon. The Lover Cretac.eaus 
Yolcanics are disp1ace~ by about 60 km sinistra11y across these faults. In a quarry on 
the vay to Jubta-e-Zeit faults with horizonta1 and ob1ique-s1ip slickensides are 
expo8ed. 

Remarks on the Jurassic 1ithostratigraphy 

of Mt. Hermon. 

M. Go1dberg 
Geo1ogica1 Survey of Israe1. 

The Jurassic of the Majda1 Shams area, on the southeastern s10pes of Mt. Hermon, 
vas first studied by Fraas in 1877, and 1ater by Noet1ing, Brotzen, Frebo1d, Vautrin, 
Dubertret and Haas, as ve11 as severa1 others. Dubertret (1963) distinguished 9 mainly 
after Noet1ing and Vautrin, a Liassic-Port1andian sequence of a tota1 1850 m thickness p 

vhich he divided into seven 1ithostratigraphic units, J-1 to J-7. 

Corre1ations vith centra1 and Bouthern Israe1 are on1y tentative, as the material 
i8 meagre and vide1y spaced. The upper part of J-4 may be correlated with the Zohar 
Formation, J-5 with, the Kidod Formation, and J-6 and J-7 with the Beersheba Formation 
or part of the Ha1utsa Formation. 

The J-4 to J-7 section was more thorough1y studied. The upper part of J-4 contains 
well-bedded micritic 1imestones, vith cora1 remains p and patches of massive do1om1te 

(reefs?). Ga1ena, possib1y hydrotherma1, i8 found together vith other nondescript 
minera1i~ation8 along joints. In p1aces sandy materia1 i8 found, ccmposed of 1arge 
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The occurrence 01' the Cenomanian rocks 1s o~ little significance 
because anv country rock could be exposed in either an explosion 
pit or in an embryonic volcanoo 

! 

The inclinetion of' the beds towards the pool is in contrast 
to the structure 01' most known volcanic cones o MoreovAr» i1' the 
crater was 1'ormed during the Pleistocene stage 01' volcanic activity 
it must become covered by the subseguent cinerite bedso I1' the 
cineri te beds represent the aS[l 01' the pre-existing volcano, one 
has to 1'ind explana tio,ns to the 1'act that the cineri te is strongly 

01' inclined towards the center' 01' the basin 9 that i t consists 
sedimentary rocks deposited in water and not 01' hot vOlcan1c ejecta 9 

that it does not contain volcanic bombs and does not conta1n 
anic ~ 1'ragments 01' the country rock (Cenomanian) blasted by the vol 

vent, as would be expected in an explosi,on p1 t !'or examp.le 0 The 
he basin wal.l.s, wnich means "Ghat ן;, by ן;, cinerite itse.ll" 1s Sharp.Ly cU 

the crater is younger than the cineriteo 

Summing up the genesis of' Birket Ram, the f'ollowing alternat.ives 
 can be postulated (the 1'irst two alternat1ves are speculativeע

:) because 01' lack of' evidence 

A - Birket Ram is a young 9 post-cinerite explos10n pit; the b.lown
out material. simpl.Y disappearedQ 

B - Birket Ram is a meteorite cratero 
C - B1rket Ram 1s s smal.l remnant 01' a 1'ormerly extensive lake 

which expanded northwards over the Ysa1'uri valley.. A bass.l t 
1'low blocked the butlet 01' the l ake in the vicini ty 01' Mas; ada 0 

The cinerite beds which f'orm the walls and part ~1' the bottom 01' 
the presen"t. pool were deposi ted in this .Lake o '!'he origin of' 
the vOlcanic material thst composes the cinerite ~s a volcanic 
cone (Tell el-Amuria) situated 1.5 km south-east 01' Blrket Rame 

the pool is associated with karst ~ The present basln o 
which could עphenomena 9 well-developed in the Cenomanian rocks 

easily have caused the sagging and collapse 01' the so1't volcanic 
roofo Ttte very :L.ow chloride content. (19-25 ppm) 01' the POOl. water 

e to a COIlst8nt annual repl.acement 01' water, which bears דגis d 
evidence to a developed karst. Water 1s retained in the lake 
because 01' the semi-1mpervious volcanic ash bottom o 

~ 

" 
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There i8 a surprising simi1iarity to the Jurassic formations 
of the northern Negeve Both 1itho1ogic and biostratigraphic units 
can be correlatedo 

The dif:ference between the Hermon and the Lebanon and Gali.lee y 

~ change from a 1imy to a shaly facies כmay be exp1ained by either: a 
b) a strike slip, as put forward by Ro Freundo (this vo1ume and 

~ -. 0 ) previ'ous works 

logical קThe present study is based on micropaleont 
errY9 ~ examinat10ns (foraminifera by B. Derin and ostracoda by EB 

Israe1 Institute of Petro1eum, Te1-Aviv)o Samp1es and f1e1d data 
 I ~ were a1so prov'ided by U" Sa1zman, (Tahal) and Mo Go1dberg (G.S ..~כ

Remarks on the Geo1ogy of Birket Ram (Go1an Heights) and .its Genes1s 

Ao F1exer - Department of Geo1ogy, The Hebrew University, Jerusa1em 

The poo]. of Birket Ram 1s situated in a crater-1ike bas1n, that 
appears to be of volcanic origin, This view is supported by the 
presence of a surrounding rim consisting of vo1canic mater1al, 
conta1ning bombso 

Many vo1canic cones are recorded in the vicinity and it seems 
that the pool 1s 10cated on one of lines of weakness a10ng which the 
cones were formedo 

~ owing נA detai1ed geologica1 study of Birket Ram revealed the fol 
The occurrence of Cenomanian limestone in the south-eastern wallo כa 

erial that was formed in several phases of ~ Polygenetic volcanic ma כb 
vOlcanic activityo From the base upwards it is bui1t of the 

: following rocks 
.. )" 1 - Upper Neogene basa1t flows ("Cover Basa1t 

2 - Th1n 1ava flows, dykeso scoria and tuffs containing vo1canic 
bombs, of Mid-P1eistocene age o 

3 - Cross-bedded (trough type) cinerite (sedimentary materia1 
0 ) con.sisting of vo1canic cinders 

c) The ejected vo1canic materia1 and the cinerite strata are not 
inclined from the center of the basin outwards, as expected in 
a stratified cone, but most1y dip towards the centerG 

~ The vo1canic-cineritic sequence is sharp1y cut by the wa11s of כd 
the poo1o 

anian rocks against the ~ A young fau1t up1ifts the Ceno 
P1eistocenevolcanicso 

These findings may contribute something to the controversy 
? l t the genesis of Birket Ram; is i t or 1s it not a vo1canic cra ter ןabO 
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The behaviour of this aquifer indicates that it is unconnected to 
the main Hermon aquifer~ and we therefore core lude that Birket Ram 
is not coupled to that aquifero 

[ 

~ 1" Carmi, The use of Tritium as a Tracer in the Atmosphere and 
tr!e Hydrosphere, Meteorologia Beyisrael, April 1966 (in Hebrew)0 

*~o Tzur, work in preparation, Weizmann Institute of Science o 

*** Fo Mero, work in preparation, Tahalo 

Remarks on the Biostratigrapny of the Jurassic in Mto Hermon 

Bo Derin, the Israel Institute of Petroleum 

The Jurassic section of Mount Hermon, near Majdal.Shams 9 was 
and has been studied since by ~ first examined by 0 0 Fraas 1877 

pubertret, Vautrin, Noetling and otherso 

The biostratigraphy was based on macrofauna, mainly ammoniteso 
The most extensive work on these was by Otto Haas (1955) who 

ocaLitiesc ~ l ~ examined some 7600 specimens of ammonites, but from doubtf 
Dubertret (Lexique Stratigraphique, VOlo 111, Fasc 10 1963) 9 .based 

9 divided the Jurassic into seven lithological ~ mainly on Vautri 
9 I'anging from Lias to Portlandiano The Jurasaic ךuni ts, J1 - J 

section of Mount Hermon was erroneously correlated by varioue 
authors (Renouard, Wolf'art, Dubertret) wi th the Jurassic section 

" in Lebanon 

Before the Six Day War, the only known Jurassic material from 
central Israel was from several wells in Galilee (Rosh-Pina 1, 
Hazon 1, Hula 2)0 The Jurassic strata of these wells are identicaL 
to those of Lebanono 

, 

ln a compari son wi th the Jurassic of t'he Negev, there are no 
Kidod Shales e These are probably replaced here by a limestone 
facies o On the other hand, OXfordian strata are found here, which 
are missing in southern Israel o 

MicropaLeont,o~ogical ana~ysis of' the Jurassic' section nea.r Majdal 
Shams shows that previous age determinati_)ns were inaccurate o It 
was p08sible to determine the Bathonian - Callovian boundary which 
was not defined beforeo Post-Oxfordian beds were a1so found" All 
sections defined as K.immeridgian-Port1andian (5-7) are, in fact, 
U],iper OXfordiano 
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, 

in ~ concentrations change periodically with a one-year period 
evel changeso This is apparent1y due to ~ antipnase to the water 

the 1'act that t,he concetrations 01' these tracers in a11 the incoming 
waters are constant, and are lower than their concentrations in th.e 

01' ler are an e1'1'ect חmpoolQ The increased concentrations in SU 
evapora tion, VVe assume the slaini ty and oxygen-'; 8 concentra tions 

owso ~ l the inf' ~ springs to be the same f'or a ~ in the above-water-leve 
The concentrations i.n these springs are constant, and close to 
accepted values :t'or rainwatero The tri tium concentrajions in bOt,!l 

.. the atmosphere and the pool are presently decreasing 

Elimination 01' QO 1'rom equations (1) and (2) gives 

d RW = QF(RF - RW) + Qp(Rp = RW) - QE(RE = Rw)o 
dt 

(3) 

erms on the right-hand side 01' equation .זIn summer, tne f'irst two 
o For salinity ~ and R ~ 3) drop out 9 and the remaining unknowns are Q ( 

R = 0; 1'or water isotoies R = BR , where B iS the ncrn-equilibrium 
ope 1'rationation is caused by ~ e iso ~ 0 T ~ otope 1'ractionation ~ i 

-pnase changes between liquid and vaporg and by exchange with atmos 
pheric hUIhidityo 

rom the sali.ni ty and oxygen-18 data we get independent '] 
ion 1'rom the poo1.. Thi s ena bles an .זa יestima tes of' summer evapOl 

estimation 01' Qo from equation (1), in its summer 1'orm; QO depends 
only on the pool i s water level, and the results can be used ~ at most 

independent 01' the seasono We a1so correlated the summer evaporation 
9 ) sa ~ data with data :t'i"om an evaporation pan in Upper Gali11ee (Sa 

a tion to estima te the winter evapora tion 1'roln ~ and used the corre 
the poolo Equation (1), in its winter form 9 enables an estimation 
01' QFo 

In order to determine the age 01' the winter spring watersg we 
return to equation (3) and ca1cu1ate RF 8 The 1'ast response 01' the 
winter in1'low to the beginning and the end 01' the ra1ns !'avorB a 
piston 1'low mechanismo In sucha case the age 01' the water 1s wel1 
de1'ined, and can be 1'ound by comparison with tritium concentrations 
in rainso 

G 

, 

I to estimate the required catchment area by גIt is possib 
and this completes the wa ter balal1ce of' the ~ synthetic methods * 

" pool 

a 1'ew hundred meters west 01' the ~ Tracer da ta 1'rom a wel 
om יpOOl, at Masvada, show clearly that the water in the well came 1'I 

Birket Ram" Evidently 9 the well pumps wa ter 1'rom an a qui1'er whicll 
-he main contributor ~ is 1'ed by eX1'iltration 01' water 1'rom the pool.. 

to Q is a catchment area to the east 01' the pool; indeed, the 
table there is high relative to the water levels 01' the po01o ~ te ~ w 
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Birket Ram: Water Balance frorn Water Levels 
and Natural Tracers 

, and 1כ. Carm.i (Isot,ope Depar·trnent 9 Weizmann Institute 
) Fo Mero (Tahal 

f shaped ~ The pool of Birket Ram is 10cated with1n a crater 
et, or out.let of .כwh08e margins are not breached by any in ~ masin 

surfBce water streams e Its water balance i8 therefore maintained 
by: a 0 precipi tia t,ion and. evaporation - through the surfsce of 

~ the pool and along 1ts margins; b. springs Bnd exfiltrat10n 
ve and below the sruface) and ~ through the walls of the pool (abo 

1 ts bottom o 

Equa t10n (1) shows the 'vl'a ter vo lurne bal ance of the poo 1 9 

0 QO - Q ~ = QF + Qp ~~ 1) ( 
E 

put ןwhere V 18 trle volume of the pool, t i8 the time 9 Q 1s the ir 
pitation9 זrate of flow1ng water 9 Q 18 the 1nput rate of prec 

QO 1.s the eXfiltration r'Kte 9 and QE 1s the evaporat,ion ra:teo 

rhe daily water leve18 of the pool were recorded for the last ' 
four years o AnalysiR of the data shows that after the rains 

~ cease 9 the water level of the pool remain8 unchanged for some time 
Following this שthat iS 9 the input and output rates are equal 

• the level startc to drop linear1y nith an alrnost constant slope 
t siY ניo כuntil the next rainy 8easono VVhen this happens, for al 

weeks the rise in the water-level can be attributed to the 
precipitation over the cratero After this the rate of ri8ing 

an עeven during intervals between showersu Thu8 ~ increase8 
additionel water source rnust be postulated 9 associated with a 

tside t,he cratero During the surnrner ן~fast.-responding aquifer o 
a1so QF :=; Oe ~ and to a first. approximgtion ~ Qp = O 

; Equation (2) is the rnaterial balance of a tracer in. the pool 
0 lrn 8 1ן and tri t.i ~ sed three na tura 1 tra cers - sa lirii ty 9 oxygen ~ we -, , 

d(V RV'I) 
dt = QFRF + QpRp - QORW - Q~E9 

(2) 

f 

is the trecer concentration in the pool v s water 9 R - its נVhere R 
ers E'D.d ~ ration in inflo\ving water 9 Rp = in precipi tation wa ~ concen 

R - in the poo]V s vvater vapor8o Equation (2) is rnearlingful only 
the pool i8 well rnixed. During the last two years we sarnpled ~ i 

, l nine tirnes 9 thrice at three depths. Our results show that .:כ' the pO 
the rnixing condition 18 fulfilledo The 8alinity and oxygen-18 

->.:.-
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ן)דריב.ע"י.(הוגסוזלצמזע.

לבדוק:במטרה 1967אוקטובר-בארגוסטבוצעהסקר

ברמת-הגולן.המיםמקירותיביצילפתיחאפסורית • 1

המקורית.ממחקרכחלקהירדןמקורותלשהגיאולוגיהקביעת • 2

בר-טוב,יוסףגוטליב,מרטיןהסותתפויםהגיאולוגיהחתכיםבהכבת
ממרו.ויעקבמגריזמרדכי

ואתהחרמווסולמזרחייםהדרוםמורדותיואתכוללהסקראזור
קמ"ר.-100כסוטחורמת-הגילו.סולהצפוביחלקו

סלעיםבעיקרבבוי rמ 3000עלעולהסועוצמתיהסטרטיגרפיהחתך
ומךת pמבסוביוצור.ירטוו Pגיר,אבןדולומיט,סדימבטרי,ממוצא
הפלייסטוקביובכיסויהיורהבגגמגמטי,ממוצאסלעיםמופיעיםבחתך

-ו Pהפלייסטולביןהבטוביאוביובעהבחסופיתהתצורותגילרצבטי.
הסוקעהסביבתהמצייבותתחתוו)(קרטיקווחולאבוסדרותלמעטרצבט,

מאריביות-ליטורליית.בסביגותהחתךמרביתהורבדליטררליתעד-יבסותית
היסוראלי.הנפטממכרוגריוא.דריוב.בידיבעסורהגילהגדררת

הסטרטיגרפירתהיחידרת

יררה. . 1

לוביאו. p-בטוביאומגיל- J . 4בימרודגירא.

תחתיו.ספורדיאו Pאו-לוביאו pמגיל- J . 5דל_סומס rמגחוארב.
 .ויאורדפוקסאמגיל- J . 6סער-רהירבג •ג

לטרלייםסויבוייםיסווכוסווביםבמקימותותמסותב rוגב"סולהעוצמות
לסוביה.אחתיחידהביורורטיקליים

רז. Pקרטי • 2

בביאס.בזלתא.

וביה: Pעיו-בוצת Pב.

 •ר-סוטאלוח • 1
תיכין.-אפטי"או("בלבסו")עיו-אל-אסדגיר • 2
עליוו.א"פטי"או-טיע pאל-חול • 3
אלביאו.-מסעדהתצררת • 4

טוריו:קיבימוגיל-יהידהבוצת Pג.
סער.ועיתצררת • 1
אל-יעפורי.תצורת • 2
 •סחרתאתצררת • 3
חראריט.תצורת • 4
רם.ברכתתצררת • 5



'\1 

- 2 -

שינוייםעלמלמדתשמירואזוררםברכתבאיזורהחתכיםהשויאת
מציאותעםבגלילהחתכיםאתמזכירשמיראזורלאטרלי·יס.-פציאלייס
בעיקרוהחתךרסברכתבאזורהטורוני.בענהוגירהקנומניסכניזדולומיט

השקעהתנאימקיוםלנבועיכולההסיבהבטורוו,וגםבקינומזגםגירי
דוברטרא).(לפיפתוחרביסעמוקיםבבסנים

מייססריכס.-קמפןקירסרבית~ה . 3

תיכרן.ן Pאיאר-ן Pפליאר-בירית~רצה . 4

הכיסרי.נזלת . 5

תל-אנרבירה.נזלת . 6

פלייססרקבים~סרימבסים • 7
ברוך.יומעיטראברטיוא.

הגושרים.טראברטיוב.

תל-אל-חמרה.סחףמניפתג.

באזור:הסטרוקטורהאתעיצבועיקרייםגורמיםארבעה

השלבים(לפחותהחרמווקימרווביטויים:היורה:בגגוהרמהקימוטא.
ניות p~ולהתפרצויותהיורה;בגגאיזוריתהתאמהאיבהתפתחותם);הראשונים
יתכןהתחת~ו.בק~טיקוו-להרמההמאחרים-החולייםהסדימנטיסוהתהוות
שבירה.פאזתקשורהזוולתנועה

ונסיגהחדירהבטויים:התחתוו.הקרטיקוומשךאליות Pוורטיתנועותב.
בחילופיו.וחולייםגירייםסדימנטיםויצירתהיבשתיהמדףגביעלהים.של

ביטויים:איאוקני.פוסטוסיומםטורוניתפוסטבראשיתםוהרמהקימוטג.

חריפןתאוקלותהתאמותאיהעכשווית;בצורתוהחרמוזקימרווהיווצרות

שלהפנימיהניאוגניהאגוהיווצרותהליטוסטראטיגראפיות;היחידותביז
הגולן.רמתשלהדרומיחלקהושלדמשק

רבשהלשרדוהי pמעעבקירותצוויה ;ניתגוביאוסטפירהבשתזאפ •ד
מבנהליצירתשגרמההמדרגותשברימערכתושלצפוו-דרוםשכיוונוהעיקרי

דרוםהמדרגותשבריכיווו ) TILTED BLOCKS (נטוייםגושיםשל
מזרח.צפון-מערב

ניאוגנית.הפוסטהשבירהלפאזתקשורבאזורהרגיונאליהןולקניזם
רדוייעהקבשלקריהעירבהשוווכירעםיוצוומרחהוומרקי 0צירןוויכ

 • 60בתזווית



CORRELATION TABLE 
OF 

JURASSIC / L. CRETACEOUS FORMATIONS IN ISRAEL 

AGE .............. AREA NORTHERN ILoIA' 
A'--:S:, NEGEV I ..... SHEFELA 

Ze.elro Heitz 

Fill. ~ ... :..:= Fill. 
:::-..: 

B. DERIN • September 1969 

NEGBA -

KARMaN 

HELE Z -

BRUR 

NIR- AM

KOKHAV 

HAIFA -

CARMEL 

Heletz Heltlz Heletlr Unnomtd 

i- Fill. :~ Fill. ~; Fill. I~ Sd·i,t. 

~~ .:: _ ~ I~ Sholes 

-~d~ ':.". i .. :-fl'.~d~ ::'h •• ~ ... -::.: •• ~:.':.th:."I" -::~ •• ~ ... ~h~~ ... I;:;'· Unnolll" 

--- G.~i1i-AIII ~ :;;:: Gevor-AIII '~Sd. L't. 

WADI 

MALI H 

N. GALILEE 
(HULA-2) 

LEBANON 

HERMON 
Mt. 

MAJD£L SHAMS 

I ~ rm. ~ Gevor-AIII;:;; Fill. .:: .. 

"I11""'""'"I11""'""'''"II""I''"'I"'''I~II"~""II,,"FIII""" 1111 ]111111" ~'''III"SII"hlllo,l"ell"'"II'I""""'''''"''"''''II""""'"" ,"""1"'"""1111""1" 

o 

~ ~ 
V·, -i ljt- • -

- a:: ~ Alveosepta 
1&.10 
-Q. ~ Jaccardl 

(I) Q.!:c 
::J 0 zone 

~ ~ -C/) 

~ ~ 
oJ 
oJ 

-~ Holuzo 

~ 
iV ''''' ... ""-

~ Fill. 

~~ 
~ 
~ Kldod 

~ C 
c:( u Brotzenia ~ 

Fill . 

~ 
~ 

pcrastolliQefa ~.:. 

~ zone 
~: 

cr: ~ :-
oJ 

~ C 
u 1'" 

::» 
~ ~ a:: ut. Z oho r 

1&1 Z 
.... , .. ,._' ''''''' 

Q. ~ bathonico Fill. .., 
Q. I- I.zone c ::J CD 

:t Holun ~ Nlr - Alii ~ 
~~ ... ~ .";:-
~ w (Rttfol ~ 

~ Fill. ~ foci .. ' I 
i~f" , ..... , 
P-f Kldod ~: Kldod fOCi", I Fm. ~ ••• ~ 
{f ~ ~ 
~ ~ .. ~ 
~ ~- ~ "" 1tf!1;i . 
~ Zohor i! Brur ~ Brur ~ lrur ~ 
:< ~ """.Of. ~ ..... '~' .. ~ ,,' __ ft. >: 
~ Fill. 5 .. - Fill.) i<Zohor fill) ri • Zohar ,., ~ 

u 
c 
o -• 
u 
E 

oJ 

" 
e 
G 

c: 
c 
::J 

~ Upptr 

~ Mollh 

~ -;;;; 

~ Lo.tr 

Mollh 

~ Not 
? tapa .. ' 

Colcolrt, 
Solllllo 

~ C a I colrt' 1IJ!J::I~""""'I.IUIu.u.UWI 
~ jOlln .. ~ 

~ Inferltlln ~ 
JT 

Colcolrtt a ~ , ... a J. 
CI dorl. fLr'il' 
01 olldor. ~~;il!~~~'~ ... :.:J 

r-;;; 
~ 
~ g-:' 
~..: 

;:-

J4 
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