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LOWER CRUST AL SEISMICITY IN ISRAEL AND JORDAN ALONG 
THE DEAD SEA TRANSFORM 

Aldersons, F.,l Ben-Avraham, Z.l, Hofstetter, A.2, Kissling, E. 3 Al-Yazjeen, T.4 

1. Department ofGeophysics, Tel-Aviv University. 
2. Geophysical Institute of Israel, Lod. 
3. Institute of Geophysics, ETH-Hoenggerberg, Zurich, Switzerland. 
4. National Resources Authority, Amman,jordan. 

Extensive tests performed on local earthquake data clearly suggest lower crustal seismicity 
under the Dead Sea basin. These results are very well supported by one-dimensional 
rheological modelling using available heat flow measurements (Ben-A vraham et al., 1978). 

In addition to seismological tests a1ready presented at IGS-2000, another study has been 
conducted. In a rather unusual approach, three 1-D models were used together to 
compute hypocenters in the Dead Sea basin with program Simulps. These three models 
are necessary in order to take into account the deep crustal differences between the Dead 
Sea basin, Israel outside the Dead Sea, and ]ordan outside the Dead Sea. The study quite 
confirms our previous results. Not only are there deep crustal earthquakes undemeath the 
Dead Sea basin, the depth of welllocatable events is also very stable. 

Finally, a crustal profile of focal depths along the Dead Sea Transform between Eilat and 
Northem Israel is presented. Several focal mechanisms of lower crustal earthquakes under 
the Dead Sea basin have been computed and are commented. 

I!!WI 
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THE SHARON ESCARPMENT: NA TURAL VERSUS MAN-CAUSED 
PROCESSES 

Alrnagor, G., Perath, 1. 

Geological Survey of Israel. 30 Malchei Yisrael St. 95501 jerusalem 

The 45-km Sharon escarpment between Giv'at Olga and Tel Aviv is a wave-cut backshore 
declivity, sitting on the dividing line between the submerged Holocene coastal plain in the 

 west and its inland belt to the east. Both zones consist of shore-parallel eolianite (kurkarכ
ridges and their intervening troughs. The escarpment terminates the shore-adjacent inland 
ridge parallel to its crest. It is up to 40 m high and has 75-90 degree slopes, cutting layers 

. of crossbedded kurkar and calcarenite interbedded with up to 4layers of paleosol 
Under the present-day wave climate, the escarpment as a whole moves evenly landward 

15-25 at an average rate of כby episodic rocksliding (and subsequent clearing of the talus 
cm/y. Rockfalls are up to 2 m thick and several m wide. Sliding of the entire cliff height is 

of the escarpment's );;33 ס extremely rare. Probability of rocksliding exists only along the 
length that is talus-free and wave-notched at the bottom. Shortest recurrence time was 

. found to be 5 years 

Because it is increasingly becoming a part of the peri-urban environment, the 
escarpment's morphology and dynamics must be integrated in land-use programs. Cliff 
retreat can be, and in some places is, arrested by building wave-proof cliff-foot 

or alternatively by terracing or כ,revetments (cliff-front wave obstacles are ineffective 
grading, which however aggravates erosional damage due to the increase of catchment 

. area 

In spite of appearance, erosion is a minor degradation process compared to rocksliding, 
but it can increase dramatically and destructively as a result of increased surface runoff, 
caused by back-of-cliff sand stripping, and by earthworks or roads which channel runoff 
toward the cliff. 

Obstruction of natural longshore sand supply causes temporary narrowing of the cliff
front beach and increases wave attack, which temporarily accelerates cliff retreat. The 
escarpment's various environmental merits are best preserved, at the cost of non
developing, by allowing it to retreat at its predictable natural rate. 

~~ 
~ 
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SAPROPEL EVENTS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN SEA AS 
RECOGNIZED BY FAUNAL AND GEOCHEMICAL INDICATORS 

Almogi-Labin A.,1 Herut B.,2 Gavrieli, 1.,1 Siman-Tov, R.,1 Schilman, B.1 

1. GeologicaJ Survey ofIsrael, 30 MaJke Yisrael St.,]erusaJem 95501 
2. Israel Oceanographic & LimnologicaJ Research, NationaJ Institute of Oceanography, Haifa 31080 

Organic rich sapropellayers accumulated periodically in the deeper parts (>700 m) of the 
eastern Mediterranean Sea during the Late Quaternary. The cyclical deposition of these 
layers coincides with astronomically driven summer insolation maxima in the northern 
high latitudes. The mechanisim for the periodical accumulation of sapropels is still 
controversial. In order to re-evaluate the environmental conditions for their development, 
a deep-water core (1448 m water depth) was taken (32"48.98'N/32°40.06'E) in the SE 
Mediterranean. To reconstruct the paleoceanographic changes in the water column we 
used planktic foraminifera assemblages and their isotopic composition as proxies. Benthic 
foraminiferal variability is used to estimate changes in food flux and oxygen concentration 
at the sea floor. To estimate the variability in the source of the detrital sediment we used 
major element chemistry taking advantage of differing chemical signatures of each of the 
two main sources namely, Nile-derived particulate matter and an eolian component 
transported during dust storms. 

The 2.62 m-long core covers the time period between -10 and -110 kyr BP. Four 
intervals of dark-gray sediments were correlated with sapropel events Sl (base), S3, S4 
and S5 (top) based on the stable isotope stratigraphy, the enrichment in orgaruc carbon 
and the high Ba concentration. The planktic foraminiferal assemblage during deposition 
of sapropels S3 and S4 demonstrate high total numerical abundance, dominance of mixed 
layer and thermocline dwel1ers, and absence of deeper water species. The benthic 
foraminiferal assemblage is of low diversity and is dominated by the opportunist species 
Hyalinea balthica. The Mg/ Al, K/ Al, Ti/ Al and Si/ Al ratios during the sapropel intervals 
are notably low. 

The planktic foraminiferal record indicates that during sapropel intervals the water 
column was not as wel1 stratified as had been suggested previously. The high numerical 
abundance of the group indicates a certain increase in primary productivity to levels that 
are only somewhat higher than the present ones. The benthic foraminiferal record 
corroborates an increase in primary productivity during this period. Hyalinea balthica, 
which at present lives further to the west at shallower water depths, flourished during S3 
and S4 indicating an opportunistic behavior mode in response to a higher food supply. 
Further col1aboration for the moderate increase in primary productivity during the 
sapropel events comes from the increase in TOC and Ba concentrations, indicating 
elevated nutrients levels in the SE Mediterranean. The lower ionic ratios associated with 
sapropel events suggest periods of increased fluvial discharge of Nilotic origin, which 
could also be the source for the increased nutrient flux. 

~ 
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ING IN SHALLOW AQUIFERS זDA 
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Ankar, Y., Bein, A. Sass, A. ,Yechie1i, Y. 

95501 erusalem נ,. e Yisrael St וl1. Geological Survey of Israel, 30 Malk 
91904 erusalem ,נe Hebrew University וlSciences, T וl2. Institute ofEart 

Dating of groundwater by the 14C method calls for an understanding of the carbonate 
system and of the processes that establish the water chemistry and isotopic values. When 
using the 14C method, it is generally assumed that the processes in the upper soillayer -
such as interaction between infiltrating rainwater and CO! and carbonate in the soil - are 
responsible for most of the bicarbonate in the groundwater. 
In studies of water sources in the Arava, man)' attempts have been made to determine the 
age of water in the shallow Hazeva and Quaternary aquifers. The calculated 14C ages, have 
a large range and differ to an unexpected degree from the values predictable from 
hydrogeological considerations. Bicarbonate content measured in the studied groundwater 
is relatively high, and seem incompatible with expected values in soil that is poor in 
organic matter and therefore low in COz. This brings into question the applicaoility of 
basic assumptions of water dating under conditions of such extreme aridity. The elements 
examined in the study were rainwater, dust, flood water, surface runoff water, shallow 
groundwater, upper soil crusts and soil sections to a depth of -1.5 m (presented in the 
following table): 

Source 14C (PMC) ()13C (%0 PDB) HC03 (meq/L) 

rain 40,72,82 -12.0, -16.0 -19.0 0.5-0.2 
flood 93 - 95 -7.1 - -13.6 7.0-0.5 (3-1 mainl)r) 

Surface reservoir 92 - 94 -11.0 - -11.2 2.2-2.0 
Soil crust 56 - 93 -3.0 - -3.5 
Soil sections 31 - 33 -5.0 - -6.0 
Hazeva aquifer 29 - 67 -7.3 - -12.2 3.5-3.0 
Quaternary aquifer 39 - 70 -9.0 - -12.0 3.5-3.0 

COz in soil atmosphere 89 - 110 -7.7--19.4 

Water analyses show that, as expected in desert conditions, the geochemistry of flood 
runoff changes rapidly and over a short flow distance, from that of rainwater. This is due 
to readily availaole surface salts. A notable finding of this study is considerable 
enrichment of the flood water with bicarbonate. The source of this bicarbonate cannot be 
calcite, which has low solubility (maximurn of 0.5 meq/L, equilibriurn with atrnospheric 
C02). Therefore the source of bicarbonate must be a highly soluble carbonate mlneral. 
Based on geochemical considerations this is probably nahcolite (NaHC03), which 
accumulates, along with other salts, in the upper soil crusts, and which is dissolved by 
floodwater. The data show that bicarbonate content in surface reservoirs, which are 
representative of runoff water values, reach 60% of aquifer water bicarbonate. This shows 
that in arid conditions, unlike in rainy areas, recharge water becomes unusually enriched 
with bicarbonate through surface processes not controlled direcdy by interaction with 
organic matter. The 14C values in the soil crusts, and in flood water as well, are in 
eqUiJ..ibrium with the atrnospheric 14C reservoir. Interation of the isotopic and chemical 
data enables the estimation of the initial 14C 0 the recharge water, required for 
groundwater dating. 
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DEAD SEA SINKHOLES - WHERE, WHY AND WHEN 

Arkin Y., Gi1at A. 

, 95501 ,. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St 
iו. E-mail: arkin@mail.gsi.gov 

Sinkholes around the Dead Sea shore appear around the toe and on young alluvial fans, in 
mudflats between them and a few in the overlapping areas. They generally fall into groups 
according to the sediment composition and location and are referred to as gravel holes on 
the alluvial fans and mud holes in the mudflats (Arkin and Gi1at 2000). 

The sinkholes are typically funnel-shaped with a surface diameter ranging from 1 to over 
30 m., and the funnel pipe diameter is proportionally smaller, rarely exceeding several 
meters. In the case of gravel holes the pipe depth depends on the depth of a subsurface 
flow 1ine along which the process of vertical piping begins at specific loci. These flow 
lines exist within the alluvial fans, above the regional water table. In the frontal areas of 
alluvial fans they rarely exceed 15 m in depth. The only indications of a developing gravel 
hole, about to break the surface, are small holes of several centimeters diameter or 
subsidence with concentric fractures. Mud holes are associated with mineral and hot 
water seepage, arising from the Dead Sea border fault and exiting in the mudflats. A 
developing mud hole is recognized at the surface by a hole of only several centimeters 
diameter that expands rapid1y to tens of meters at the surface often coalescing with 
adjacent holes. 

The sudden appearance and recognition of this geological hazard was demonstrated by 
the col1apse of a gravel hole in the main road at Shefah Zohar, along the Dead Sea shore, 
in 1991. This initiated a first appraisal made by Arkin (1993), Arkin and Michaeli (1995) 
and later by Gi1at (1999) and Arkin and Gi1at (2000). An attempt at locating developing 
sinkholes using geophysical methods was made with minor success by Shtivelman and 
others (1994). Ground Penetrating Radar (GPR) at the En Gedi Holiday Caravan Park 
using a 300MHz antenna revealed several developing gravel holes at depth before they 
reach the surface. Some of these col1apsed at a later date. Ongoing research by others 
should lead to further data regarding this hazard. 

Sinkhole development is directly related to the continued recession of the Dead Sea water 
level further exposing the frontal areas of alluvial fans and mudflats. The process is seen 
as the flocculation of clay and solution of dispersed or layered salt crystals, in both alluvial 
fans and mudflats above the regional water table. The piping process begins with a change 
from laminar to turbulent water flow, due to a change in hydraulic gradient within the 
clastic sequence, causing washing out of fine material. 

w 
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Avraham1, L.Fleischer 

1, Dept, for Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv Universiry, Ramat Aviv, Tel Aviv, Israe169978, 
2, Geophysical Institute of Israel, POB 182 Lod Israel, 7110, 

For long decades the "Saqiyebeds" Qater renamed Yafo Formation) underlying the 
Coastal (Kurkar Group) aquifer ofIsrael, were regarded as an extremely thick, tectonically 
undisrurbed and absolutely impervious aquiclude. Following intensive groundwater 
exploitation from the overlying Kurkar Group aquifer, brackish and saline waters were 
occasionally encountered in the lower parts of this aquifer and always at the contact with 
the underlying Yafo Formation aquiclude. The present study revealed that this aquiclude 
is ot an uniform and impervious rock unit but rather an alternation of pervious and 
impervious strata within the Yafo Formation containing high pressured fluids of different 
- mostly high - salinities. The permeable beds are at angular unconformity and in direct 
contact with the overlying Kurkar Group aquifer. 

The Yafo Formation and the under-and overlying rock units are dislocated by numerous 
fault systems which facilitate accessibility of brines into the Kurkar Group Aquifer. 

The mobilization of the saline fluids and their injection into the Kurkar aquifer could be 
due either to diffusion of saline fluids from the permeable horizons in the Yafo 
Formation or to their upconing following intensive pumping. It could have also been 
caused by overpressure generated by major accumulation of gas in the permeable 
horizons. Another possible mechanism could be hydraulic contact with pressurized 
brines, upflowing from deep-seated ]urassic or Cretaceous reservoirs. 

[]] 
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THE CONTRIBUTION OF GEOLOGICAL FACTORS TO THE 
DECELERATION OF DESERTIFICATION PROCESSES IN THE SAHEL 
REGION, NORTHERN NIGERIA. 

Avni, Y. 

Geological survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael St.,]erusalem 95501 
Ramon Science Center, P.B. 194, Mizpe Ramon 80600 

In the semi arid Sahel region south of the Sahara desert, severe and rapid deserification 
processes have recently been recorded having resulted from a dramatic growth of 
population and livestock. This growth is causing an increase of grazing pressure on the 
natural vegetation and resources. In addition, the Sahel region was subjected to several 
severe droughts during the last decades with an approximate duration of one per ten 
years. This combination has caused severe environmental crises leading to the extinction 
of herds and starvation. 

A preliminary geological and geomorphological survey was conducted in the Sahel region 
of northern Nigeria during 2000 between Lake Chad basin in the east and the northwest 
Sokoto province. The survey clarified that geological factors (such as soil type and quality, 
lithology and sttuctures) play an important ro11 in the desertification processes. 

In the recent years, a large dune field began forming in northern Nigeria parallel to the 
Niger - Nigeria border. It was concluded that the source of the dunes is mainly a 
reactivation of a paleo-dune field that penetrated into northern Nigeria during the 
Pleistocene. The boundaries of the ancient dune field extend for more than 500 km. 
South of the present dune frontier. The activation of the old dune field is a result of the 
increasing pressure on the land caused by the impact of the human population, over
grazing, and clearing of the sandy soils developed on top of the paleo-dunes. The 
migrating dunes are causing environmental damages, including the covering of villages 
and agriculture fields. 

The flXation of the dunes, as part of an attempt to rrururruze the impact of the 
desertification processes in the Sahel region, requires a reduction in the grazing pressure 
from the highly sensitive areas in northern Nigeria. This can be achieved only if the 
population and herds are moved to the nearby, less sensitive areas. 

The geological and geomorhological survey identified several stratigraphic sections 
consisting alternating impermeable and permeable layers that can be used to concentrate 
runoff water which would allow an increase in agricultural production in the less sensitive 
areas. One of the most promising sections is the sequence of several beds of ironstones 
(lateritic origin) that were deposited during the Mastrichtian within a wide sedimentary 
basin developed in northwest Nigeria. The concentration of runoff from these beds is 
high, and the runoff water generated can be stored in a sandy-clayey layer exposed 
beneath the laterite beds. The construction of large runoff agriculture plots in these 
locations, in which intensive cultivation of agricultural and grazing plants can be carried 
out, may provide the alternative food and biomass needed for the population and 
livestock in the Nigerian Sahel region. 
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013C AND 0180 VARIATIONS IN SOIL ORGANIC CARBON AND 
PEDOGENIC CALCITE AS INDICA TIONS OF LA TE HOLOCENE 
CLIMATE CHANGE, SOUTHERN GREAT LAKES AREA, CANADA 

Ayalon, A., 1, Longstaffe, F.]., 2 

95501 1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., ]erusalem 
 The Universi1:)' ofWestern Ontario, Department ofEarth Sciences, London, Ontario Canada, N6A 5B .2ך

Late Holocene climate change has been investigated for a sand-dune chronosequence 
located in the Pinery Provincial Park along the southeastern shore of Lake Huron. As the 
lake regressed over the last 5,000 years, a series of sand dunes were developed parallel to 
the shoreline. We sampled organic carbon and pedogenic calcite from soils that formed at 
various stages of this regression. Soil samples were obtained from pits at four sites, which 
represent conditions at about 5,000, 3,000, and 1,000 years B.P. Both the amount and the 
C13C values of soil organic matter (SOM) have been determined. 

The top soil have organic content of 0.2-2.0%. The SOM content drops sharply with 
depth to <0.05%. Significant variations in the 813C values of the SOM were observed (-27 

to -18%0 VPDB) over the entire interval investigated. At <30cm, the 813C results trend 
towards lower values that increasingly ref1ect the addition of modern organic matter to 
the top soil, -26.5%0 in the C3-dominated forested areas (5,000 and 3,000 years B.P. sites), 
and -21.5%0 in the mixed C3-C4 grass-dominated area (1,000 years B.P. site). At each site, 
the samples most enriched in 1·'C occur within the 30-90cm interval of the soil profI1e. At 
these depths, the inf1uence of modern roots on organic matter content is minimized. The 
maximum stable carbon-isotope values in any one profI1e, generally at -60-70cm depth, 
range from -23.5%0 (5,000 years B.P.), to -22.5 to -21.5%0 (3,000 years B.P.), to -19.5%0 
(1,000 years B.P.). We interpret this behaviour to indicate an increase in the abundance of 
C4 vegetation from 5,000 to1,000 years B.P., and propose that the climate changed from 
wetter (and perhaps cooler) to drier (and perhaps warmer) over this time. 

The coarse-grained nature of the sandy soils allows rapid percolation of water, and the 
uppermost porttons of all profI1es have been decalcified, generally to greater depths with 
increasing age. Nevertheless, biomineralization of calcite has occurred in localized 
microenvironments, particularly at >80cm. Its crystallization was facilitated by 
cyanobacteria and soil fungi. The pedogenic calcite 813C values (-6 to 0%0) indicate that 
the calcite has utilized carbon derived from both organic matter and detrital carbonate, 
with contributions from the latter source increasing as the soil profiles become younger. 
The 8180 values of the pedogenic calcite increase systematically from about -9%0 (VPDB) 
at the 5,000 years B.P. site to -6%0 at the 1,000 years B.P. site. This change is consistent 
with the shift expected in the 8180 values of local precipitation (and the soil water derived 
from it), as the climate evolved from wetter to drier. 

 jrה;ן



2001 , ING זAt'-lNUAl MEE ISRAEl GEOlOGICAl 50clETY 

THE LOWEST PLACE ON EARTH IS SUBSIDING - AN INSAR 
PERSPECTIVE 

Baer, G.,l Schattner, U.,l,2 Wachs, D.,l Sandwell, D.,3 Wdowinski, S.2 

erusalem ] ,1ו, Geological Survey of Israe 
2, Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University 
3, Cecil H. and Ida M. Green Inscitute of Geophysics and Planetary Physics, Scripps Inscitucion of 
Oceanography, La]olla, CA 

During the last decade, land subsidence forming both sinkholes and wide shallow 
depressions (WSDs) have become major problems along the Dead Sea shores in Israel 
and ]ordan. Sinkholes are readily observed in the field, but are unpredictable. WSDs are 
often difficult to observe in the field, however, once identified, they delineate zones of 
instability. In this study we identify, characterize, and measure rates of subsidence along 
the Dead Sea shores by the interferometric synthetic aperture radar (lnSAR) technique. 
We analyze 17 SAR scenes acquired during the years 1992 to 1999 by the ERS-1 and 
ERS-2 satellites. The interferograms span periods between 2 and 71 months. 

WSDs are observed in the Lisan Peninsula and along the Dead Sea shores, in a variety of 
appearances, including circular and elongate coastal depressions (a few hundred meters to 
a few kilometers large), depressions in ancient alluvial fans, and depressions along salt 
diapir margins. Phase differences measured in our interferograms correspond to a 
maximum subsidence of 90 mm within the studied period (1992-1999), and to subsidence 
rates of 5-20 mm/year, except two regions where subsidence rate exceeds 60 mm/year. 
During the study period, the level of the Dead Sea and of the associated groundwater has 
dropped by about 6 meters. Such water level drop within an aquifer composed of salt and 
fme and coarse-grained clastic material provides appropriate conditions both for gradual 
subsidence of WSDs and for abrupt sinkhole formation. Our InSAR observations show 
subsidence in wide areas surrounding the sinkhole sites, but unlikely to be directly related 
to the sinkholes. 
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AVOIDING SEARCH IN DEFINED ZONES USING SEISMIC DAT A 

Barta1, Y.,l Villagran, M.,l,2 Ben Horin, Y.,l Leonard, G.,3, ]OSwig, M.4 

1. National Data Center, Israel 
2. Institute ofSo1id Earth Physics, University ofBergen, Norway 
3. lAEC, Israel 
4. Tel Aviv University, Israel 

In verifying comp1iance with the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTB1), there 
is a motivation to be effective, efficient and economical and to prevent abuse of the right 
to conduct an On-site Inspection (OSI) in the territory of a challenged State Party, In 
particular, it is the interest of a State Party to avoid irrelevant search in specific areas. 

In this study we propose several techniques to determine 'exclusion zones', which are 
defined as areas where an event could not have possibly occurred. A1l techniques are 
based on simple ideas of arrival time differences between seismic stations and thus are 
less prone to mode1ing errors compared to standard event location methods. 

The techniques proposed are: angular sector exclusion based on a ttipartite micro array, 
half space exclusion based on a station pair and closed area exclusion based on 
circumferential networks, The f1rst two techniques have been tested and the results 
presented show their feasibility. The third technique was described but not tested yet. 

The main advantage of all three proposed techniques is their simp1icity, being based on 
the arrival times at the stations. There is no seismological model involved and thus no 
mode1ing errors except for the basic assumption of laterally homogeneous velocity 
sttucture. The only uncertainty stems from time picks errors, which are relatively easy to 
estimate. 

Being simple enough to be understood from a po1itical point of view, these techniques 
may be relatively easy to be app1ied and presented to the CTBTO Executive Counci1 in 
the context of deciding where an on-site inspection should and should not be conducted. 

The simple methods presented in this study are not perfect and are supposed to 
complement more formal and thorough methods, which are not perfect either. One 
should use all avai1able data and analysis methods in order to arrive at the best decision 
concerning a possible OSI. 

~ 
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GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL ASPECTS OF ON-SITE 
INSPECTION: THE ISRAELI CASE 

Bartov, Y., 

95501 israel,)erusalem ץGeological Survey ofIsrael, 30 Malchei 

An On-Site inspection might be conducted in order to collect information to clarify the 
concern about possible non-compliance with the CTBT. It will be carried out in an area 
of up to 1000 square kilometers, where a triggering event has been recorded. 
The inspection will be carried out by an inspection team, which will be assembled by the 
tteaty's Executive Council. Its work is based on techniques that are well known from 
earth science research. 

The on-site inspection that will be conducted in the least intrusive manner possible, and 
in accordance with the procedures set forth in the tteaty's protocol, is based mainly on 
activities such as visual observation, environmental sampling of rocks or gases, different 
seismic methods (reflection, refraction, passive) magnetic and gravitational field mapping, 
ground penettating radar, electrical conductivity and multi-specttal imagery. It might lead 
also to the conduct of a drill-hole, which is aimed to obtain radioactive samples. 

The observations of the OSI team might be problematic, since they are highly depended 
on the professional experience of the team members in nuclear testing phenomenology, 
and on their ability to distinguish between effects of underground explosions and natural 
phenomena. 

A state likes Israel. whose scientific community lacks such an experience, might find itself 
involved in a political dispute if facing an on-site abusive conduct. Preparations towards 
such a situation might include the preparation of authenticated databases on related 
phenomena as well as the study of environmental aspects of OSI activities. 

 r ק;;;
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MAP AND CAT ALOGUE OF YOUNG FAUL TS IN ISRAEL 

Bartov, Y.,lSneh, A.,l Fleischer, L.,2 Arad, V.,l Rosensaft, M.,l 

1, Geological Survey of Israel 
2. Geophysical Institute of Israel 

The faults catalogue of Israel presents a map of faults which are documented in the 
geological literature, classified according to various criteria. The first stage of this project 
is the preparation of a map, showing faults which are suspected to be active, on a base 
map which includes the compilations of Fleischer and Gafsu (1998a,b;2000) and the 
1:200000 Geological Map of Israel (Sneh et al.,1998). Faults which were mapped as 
inferred, or traced only on small-scale maps, are not presented. 

The criteria for defining faults as young are: 
-Faults, or their continuations, which cross Pliocene and younger rock units (including 
volcanic rocks). 
-Faults which overlap lithological boundaries between the above mentioned units. 
-Faults which, based on geomorphological considerations, and defined in the literature as 
active. Suspicious faults are presented here even when they slighdy deviate from their 
traces in the original maps. 

Criteria for deflnition of seismically active faults will be developed in future. 

The bibliography presented is based on the database of the Documentation Center at the 
Geological Survey of Israel. Each fault presented is given a formal name based on priority 
rules. Other common names are also given, with reference to the selected name,(e.g. 
Items related to the Carmel Fault will be classified accordingly; items in which the term 
Yagur Fault is used will be classified also according to the keyword "Yagur Fault. see also 
Carmel Fault". Geographic names are given according to the vcommon use. Other 
transcriptions are also shown (e.g. Alroi Fault: see Elroi Fault). 

\' [2 '[ 
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MORPHOLOGICAL CONTROLS ON LAKE LISAN LEVELS 

• on, A., Enzel, Y., Reches, Z., Stein, M Agם ,. Bartov, Y 

Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of )erusalem, Givat Ram, 01904 )erusalem, Israd 

Lake I1san can be regarded as an amplifier lake, whose leve1 is expected to be sensitive to 
climate changes. The modulation of lake level depends also on physiographic features: the 
morphology of the sub-basins, and the sills between them. 

Reconstruction ofLake I1san levels indicates changes between 330 and -180m below msl 
during the past 55,000 years. Nevertheless, the lake seems to display minor fluctuations 
between the elevations of 295-280m below msl for long periods of time (-55,000 to 

and seems to stabilize, at specific elevations, for 47,000כ yr and 42,000 to 30,000 yr 
. shorter periods of 3000-4000 years 

The topographic profile of the Dead Sea basin from Hazeva to the Lake Kinneret 
reveals four smaller sub-basins termed here as A to D, which כstudied from DTM data ( 

extends from Hazeva to the כare bounded by topographic barriers. The southem basin (A 
I1san Peninsula. It is bounded in the north by the cliffs of the I1san peninsula and Mor 

 creek, at an elevation of -403m below msl. The second basin (Bכ ) the present Dead Seaכ
terminates at the I1do area where surface elevation exceeds 400m below msl. The third 

lies along the J ordan Valley between the northem edge of the Dead Sea and the כbasin (c 
Malich Valley. The latter lies at the elevation of 290m below msl and forms a barrier 

- between basin C and Beit-Shean.כ Kinneret basin (D 

The hypsometric curve of Lake I1san basin is consistent with the above description. It 
reveals two sills at 403, 385 m below ms~ which form physical threshold for the spreading 
of lake. Because of the large increase in its area, a significant change in water balance is 
required to cross these thresholds. The hypsomettic curve also indicates a sharp increase 
in lake area at a surface of -240 m below msl. Yet, this surface forms the bottom of Lake 
Kinneret where water filling is probably independent of Lake Lisan, and for most of the 
time spills water to the south. 

of Lake I1san כThe long stabilization periods (e.g. -55,000-47,000 and 42,000-30,000 yr 
at elevations of 290-280m below msl probably reflect a relative stable climatic condition 
in the region. During this time mostly basin (q was filled. The rise of lake level after the 

. -43,000 yr B.P to 280m below msl is probably conttolled by the sill at Malich Valley 

~ ~ 
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HE FAILURE IN ז: EM זER SYS זIONAL WA זHE NA זRED LINES IN 
IONAL זHE OPERA זION FOR זS IMPLICA זHEM AND I זDEFINING 

Y זHE PROFESSIONAL COMMUNI זUS OF זA זHE S זEM AND זSYS 

BeinAmos 

The Geological Survey, 30 Malkhe Israel St.,]erusalem 95501 

The narional water system is fed from three sources, the !<.inneret, the Yarkon-Taninim 
aquifer (Yartan) and the Coastal aquifer. The chronic water shortage causes increased 
pressure on the system, which is expressed in overexploitarion, accounted for by one-rime 
storage and diminishing water reserves. Exploitation 1imitations of water resources are 
defined in terms of quanrity and quality. In regional systems, deterioration of water quality 
below their usage threshold will always precede the ultimate quanrity lirnitarion delineated 
by complete dryness or reduction of hydraulic heads beyond reach. The quality lirnitation 
stems from the fact that the freshwater body in each of the systems maintains a dynamic 
equi1ibrium with a saline water body (in the I<.inneret another quality lirnitarion relates to 
the ecological-limnological balance). Long term overexploitation that disturbs the natural 
equi1ibrium inherent in the planning of an operational system, threatens its very existence. 

The nature of threat differs and depends on the specific characteristics of each of the 
systems. In the coastal aquifer the equilibrium is maintained between the fluctuating 
freshwater meteoric head and the permanent seawater head. In the Yartan and the 
I<.inneret systems, on the other hand, the saline water bodies derive from extinct surface 
saline bodies that infJ1trated into the subsurface and are flushed out under the present 
meteoric cycle. In the Coastal aquifer overexploitation triggers the intrusion of the 
interface and a gradual diminishing of the freshwater body, in the Yartan system 
overexploitation affects the flushing pattem, which in tum may result in rapid salinizarion 
and wide scale collapse of operational systems. 

The lirnitation of the system as expressed in terms of red lines, defmes a lower threshold 
value for the operational system. Implicit in this concept is that violation of that threshold 
will result in the collapse of the system. In practice, the defmition of red lines in each of 
the systems, which apparendy reflects the best professional judgemenr, is becoming less 
stringent with time, usually in a post factum legalization procedure. Since the systems still 
survive despite expert forecast, the professional credibility is lessened and its weight 

-st the decision-makers that sag under the overburden of the ever gaiם devaluates a 
. increasing demand 

The operation of the above water resources runs without proper monitoring and is 
lacking reliable alarm systems. Quantification and simulation tools are practically missing 
and the enrire operation, including the definition of red lines, is based on wide margins of 
unknowns and guessing. This grave situation which endanger principal water resources 
stems from an objective natural complexity combined with organization and management 
failure, professionallaxity and lack of proper leadership. Funds, which have lately become 
more available, accompanied by initial signs of professional and organizational recovery 

. ve years וfmay yield fruits within three to 

1(Wii? 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SPECTRAL REFLECT ANCE OF 
SOIL'S PHYSICAL CRUST AND SOIL DEGRADATION 

Ben-Dor E. 1, Goldsh1eger N,2 Benyamini Y 2, Agassi M.2, Blumberg D.3 

1, The GIS and Remote Sensing Laborato1)', Department of Geogtaphy alld Human Environment, Tel
Aviv U niversity, Israel 
2. Soil Erosion Research Statton, SoiJ Cons. and Drainage Div., l\1inist1), of Agriculture, Israel 
3. Department of Geogtaphy and Environmental Studies, Ben-Gurion University of the Negev, Israel 

A soil's physical crust is defined as the physical segregation of soil particles in the upper 
few mi1limeters of a given soil. This segregation occurs in nature as the result of raindrop 
impact and particle rearrangement at the soil's upper layer. Often, after rain events, the 
color of dry soil surface changes significantly from a dark to a light chroma. Several 
workers have extensively investigated the mechanism of the raindrops' impact in both 
macro and micro scales and have concluded that changes in the distribution of soil 
particles occur in this thin layer. From a soil remote sensing standpoint this effect is 
extremely important because only the upper few mi1limeters of soil are sensed by passive 
radiation. This suggests that the signal observed by a radiometer no longer represents the 
entire soil body. Apparently this issue has not yet received appropriate attention and as a 
result, its significance is still unknown. From an agriculrural viewpoint this effect is well 
known because physical crust is strongly correlated with soil infiltration and the effects of 
water runoff. In this research we performed a systematic spectral investigation of a clayey 
soil from Israel under controlled raindrop conditions to assess possible spectral changes 
of the physical crust. For that purpose we used a rainfall simulator and eight rainstorm 
events (each characterized by similar raindrop energy but with differing rain amounts). 
We measured the spectral reflectance in the SWIR region both before and after applying 
controlled rain events as well as the runoff and infiltration during the rainstorm. A 
comparison between the spectral response and the commutative rain amount along with 
its related properties (runoff and soil infiltration) showed a significant correlation amongst 
the two data sets. This enabled the extraction of a spectral-based model from which the 
crust status could be assessed. We speculate that the research results will be useful for 
determining soil status from hyperspectral data taken over irrigated or rainy areas. We also 
believe that the spectral changes in parameters found in this study between crusted and 
noncrusted soils may be used as a tool for correcting remote sensing spectral responses 
over crusted areas to account for their real soil reflectances. This study clearly showed 
that physical crust formation is a phenomenon that should not be ignored in remote 
sensing, and in agriculture it may serve as a tool for rapid estimation of the inftltration 
capacity of soils. . 
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HERN ISRAEL FOR זA NEW REGIONAL SEISMIC ARRA Y IN NOR 
E זY: FROM SI זREA ז-BAN -זES ז-HE COMPREHENSIVE-NUCLEAR ז

ION זO ARRA Y CONFIGURA זSURVEY PLANNING 

Ben Horin, Y.,1 Bartal, Y.,1 Villagran, M.,I,2 TikochinSky,1 G., Leonard, G.,3 
Steinberg, D.,4 Shvartzberg, S.1 

1. National Data Center, Israel 
2. Institute of Solid Earth Physics, University of Bergen, Norway. 
3. IAEC, Israel 
4. Tel Aviv University, Israel 

The 1nternational Monitoring System (IMS) auxiliary array station AS049 is planned to be 
located near Meron Mountain, 1srael. A site survey was conducted in that area in order to 
decide on the site and configuration of the array. The field measurements for the survey 
were constrained to two weeks. This constraint together with a lirnited number of 
available seismometers posed a challenge in planning the survey. The main objective of 
the survey was to characterize the noise properties, namely, noise level and noise 
correlation at the proposed site for the array. 1n order to meet the survey objectives and 
constraints, a method based on the coarray features for designing an optimal test array 
configuration was used. A description of the optimization method is given in this work 
with a review of the survey results and the suggested array configuration. 
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NICS סSTUDYING PLA TE TECT סACH T סRICAL APPR סHIST 

Ben-Shalom R., Orion N. 

Weizmann Institute of Science, Rehovot. 

The earth sciences can serve as a very powerful venue towards the education and. 
preparation of future citizens. The Plate Tectonics Theory, involves geological 
phenomena such as earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis. Thus an understanding 
of such phenomena is crucial for fields such as urban planning and civil engineering. 
However, the learning of this subject involves several cognitive obstacles such as high 
abstraction abi1ity and orientation in time and space. One of the most predominant 
findings of this study, which was strongly supported by the literature review, is that the 
preconceptions of novices are very similar to the scientific perception held by nineteen
century scientists. Therefore, it was decided to develop the "Drifting Continents and 
Colliding Theories" program in an historical approach. Using this approach might serve' 
as an excellent framework for studying and understanding of the nature of science, and 
helps learner to develop a more realistic image of science and of scientists. True 
understanding of the nature of science might enable citizens to judge and evaluate 
information given by scientific sources. 

The curriculum implements a constructive strategy to lead learners through conceptual 
changes through creating cognitive conflicts among learners that are parallel to the ones 
scientists faced in the past. 

The learning environments of the program include laboratory, computers and the 
outdoors. Since the subjects taught are very abstract and because of the difficulties 
mentioned earlier, the use of visual aids and simulations is required. Field trips are very 
important components in a constructivist geological program. For the Israeli education 
system there are two good options for field trips to areas representing plate boundaries: 
the Dead Sea rift valley and the ophiolite in the Trodos mountains in Cyprus. 

שב
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RAPID EXHUMA TION AND EXTENSIONAL COLLAPSE OF THE 
EAST AFRICAN OROGEN IN NORTHEAST ETHIOPIA AND EAST 
ERITREA 

Beyth, M.1, Avigad, D.2, Wetzel, H.3, Matthews, A2 

1, Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Yisrael str" ]erusalem 
2, Isntute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem 
3, Geo Forschung Zentrum (GFZ), Telegraphenberg A17, Potsdam 

The northeast Ethiopian plateau is composed of a low-grade metamorphic complex of 
the Tsaliet Metavolcanics overlain by the NE trending upright folded, metasediments 
including a thick stromatolitic carbonate sequence, of the Tambien Group, In the Red Sea 
Lowlands of east Eritrea high-grade metasediments and orthogneisses are exposed. The 
relationships between the two units were studied in east Eritrea where they were 
described as two domains of which the Bizen Metavolcanics overlies the Gedem high
grade rocks with a subhorizontal to moderately westward dipping transition zone 
(Ghebreab, 1999). The age of both, the low and high-grade rocks is around 850Ma and 
800Ma respectively (Teklay, 1997). Peak metamorphic conditions of the high-grade 
metasediments were at 7000C and up to 12Kbar (depth of ~40km) at 650 Ma. The direct 
implication of these data is that an elevated mountain belt whose crustal thickness 
reached 70 km existed in the area during the EAO. A working hypothesis is suggested 
that the mechanism of the rapid exhumation, which took place between 650 and approx. 
600Ma, as the last phase of the East African Orogen (EAO) was by low angle normal 
faulting. 

The transition zone is defined by a one km thick ducti1e shear zone overprinted by 
cataclasis and brittle low-angle faulting (Ghebreab, 1999). We suggest that this low-angle 
"mylonite" zone operated as a detachment surface in the Neoproterozoic in relation to 
extensional collapse of the exceptionally thick crust. Rapid decompression is inferred also 
from the fact that the HP-HT rocks underwent almost no retrograde overprinting. The 
overprinting of shallow dipping ducti1e extensional fabric by brittle fracturing is a major 
feature of Cordillera-type metamorphic core complexes. 

~ 
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THE VENUSIAN WIND STREAKS; UNDERST ANDING VENUS 
AEOLIAN MORPHOLOGIES AND NEAR-SURFACE CLIMATE 

Blumberg, Dan G. 

Department of Geography and Environmental Development, Ben-Gurion University of the Negev, Beer 
Sheva, Israel 

features provide information on the interaction between surface כAeolian (wind-blown 
and atmosphere. A study of aeolian features on planetary surfaces other than Earth can 
provide insight into atmospheric processes on these planets even though they are 
inaccessible. Venus is similar in size and in distance from the Sun to Earth, yet both 

, planets have evolved very differendy. Earth developed into a planet hospitable to life 
whereas Venus evolved into a planet with a thick C02 atmosphere. Average atmospheric 
pressure on the surface ofVenus is 90 bars and the temperature is 4750 C, as measured by 

1 < the Venera and Vega Landers. The near surface wind velocity at the landing sites was 
. m/s 

Magellan F-BIDR strips from the Magellan SAR system were previously scanned for wind 
streak features. The common aeolian features are wind streaks, twO possible dune fields 

fields have been כhave also been identified and two possible yardang (stream lined hills 
. identified 

Assessments of the Magellan high-resolution images provide evidence to understand the 
role of impact caterings, volcanism, and tectonics in the formation of the Venusian 
surface. The initial results are consistent with a planet that is dorninated by extensive 
volcanism, tectonics and surface processes such as mass wasting, and wind abrasion. This 
presentation will provide information on the distribution of wind streaks, their type and 
what they tell us about the near surface wind regime. Also, zO values at sites on Venus 
attributed to aeolian processes are presented and compared with terrestrial analogous 
sites. At these sites we determine the threshold wind speed required to initiate particle 
motion and find that it is consistent with previous measurements at the Viking Lander 
sites of wind speeds. 
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THE TRANSITION FROM CONFINED TO UNCONFINED 
CONDITIONS AS THE FACTOR CONTROLLING THE 
DEVELOPMENT OF ANOXIC CONDITIONS IN THE UPPER JUDEA 
GROUP AQUIFER - KEFAR-URIYYA AREA 

Burg, A.,1 Gavrieli 1.,1 Guttman, Y.2 

1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., jerusalem 95501. 
2. Mekorot, 9 Lincoln St., Tel-Aviv 61201. 

The recharge areas of the ]udea Group Aquifer at the western margin of the ]udea Mt. are 
the outcrops of the Group to the east. In its western basin, the aquifer is divided into two 
sub-aquifers: the Lower and the Upper Cenomanian sub aquifers; the two are separated 
by the marls and chalks of the Moza and Bet-Meir Fms. The Lower sub aquifer is 
characterized b)' higher water levels, greater transmisivities and generally better water 
qualities as compared to the Upper one. In the recharge area the two sub aquifers are 
under phreatic conditions. At the foothills, the Lower sub aquifer is confined, while the 
Upper one is either confined or phreatic (unconfined) and overlaid by the organic rich 

. chalks and marls of the Mt. Scopus Group 
The present study focuses on the Eshta'ol and Kefar-Uriyya water production fields 
located north and north-west of Bet Shemesh, respectively. The eastern-most wells, the 
Eshta'ol wells, pump from the two sub aquifers while the wells of Kefar-Uri)'Ya abstract 
water only from the Upper sub aquifer. The \vater in Eshata'ol and the eastern wells of 
Kefar-Uriyya are characterized by low salinities «180 ppm Cl) and contain no H2S, while 
the salinities in the westem Kefar-Uriyya wells are higher and the water have detectable 
H2S levels. At Kefar-Uriyya 6 well, located in the center of the production field, the H2S 
levels were initially low (0.5 ppm) but since the 70's an increase in salinity and H2S 

. concentration is observed 
The analyses of the static and dynamic water levels reveal that the aquifer at the Eshta'ol 
wells and the eastern wells of Kefar-Uriyya is confined, while the western Kefar-Uriyya 
wells are unconfined and overlaid by the Mt. Scopus Group (Fig. 1). Thus, seepages to 
the sub aquifer from the Mt. Scopus Group are possible over the unconfined area, but 
cannot occur while it is confined. In the past, the transition between confined and 

. unconfined conditions ("the hinge") occurred in the vicinit)' of Kefar-Uriyya 6 well 
Recently, following the decline in the water table, "the hinge" has migrated eastward. The 

salinity increase and development of 
anoxic condition in this area is thus SE--
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matter from the Mt. SCOpUS Group 
above, which became possible 
following the change from confined 
to unconfined conditions. In 1ight of 
the above model, it is recommended 
that future drillings in the area would 
aim to the Upper sub aquifer, where 
it is confined, or to the Lower sub 

. aquifer 
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DIAGENETIC HISTORY AND FLUID EVOLUTION OF THE HAZEV A 
FORMATION, DEAD SEA VALLEY, SOUTHERN ISRAEL 

Calvo, R., 1, Donaldson, S., 2 Longstaffe, F.].,2 Aya1on, A.,1 

1, Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St,,]erusalem 95501 
2, The Universiry ofWestem Ontario, Department of Earth Sciences, London, Ontario Canada, N6A 5B7 

The Miocene Hazeva Formation is exposed in the Negev, Arava, eastern Sinai and 
]ordan. It varies in thickness from few tens of meters to some 2000 m in the area of the 
Dead Sea Rift. The Hazeva Formation is composed of continenta1 clastic units 
(conglomerates, sandstones and siltstones) and of carbonate lacustrine units (limestones 
and marls). We have studied the minera1ogy, petrography, diagenesis and stable isotope 
geochemistry of samples from four exploration wells in the Hazeva Formation (Sedom 
Deep-1, Arniaz-1, Arniaz-1 East, and Arava-1) over a depths of 280 to 6390 m. The 
paragenetic sequence of diagenetic cements, as deduced petrographically, is dominated by 
carbonates (ca1cite and dolomite), which appear first in the pore system. Outcrop samples 
of the Hazeva Formation are dominated by ca1cite cements, whereas those from the 
subsurface are typically dominated by dolomite cements. They are followed by quartz 
overgrowths, kaolinite, a1ka1i feldspar, illite and illitejsmectite, pyrite and magnesite. 
Anhydrite and halite are the last major phases to fill the pores. 

Hazeva Formation ca1cites and dolomites have a similar range Of013C va1ues (-6 to -2%0 
VPDB), which reflects a contribution of terrestria1 organic matter to the carbon pool. The 
oxygen isotopic compositions of the carbonate cements are much more variable. The 
0180 va1ues of the ca1cite cements range from +21 to +25 %0 (VSMOW). Higher 0180 
va1ues have been measured for secondary dolomite from Arava-1, Arniaz-1 and Arniaz-1 
East cores (+25 to +290/00), whereas lower and more variable 0180 va1ues characterize 
dolomite from the Sedom Deep-1 (+18 to +26%0). 

A complex fluid-evolution history is suggested by both the 0180 va1ues and the chemistry 
(Fe, Mg, Mn, Sr) of the dolomite. At least two chemically distinct fluid end-members were 
involved: (i) lOW_180 evolved meteoric water, and (ii) Mg-rich, 180-rich and highly saline 
brines of lacustrine origin. Influx of .the brines probably occurred relatively late in 
diagenesis, and may have originated from the Dead Sea or its precursor lake. In at least 
some localities, the brines evolved into Na-, Ca- and S04-rich fluids, causing late 
precipitation of anhydrite and halite. This understanding of the fluid-evolution history 
responsible for dolomitization has provided a substantially improved framework for the 
eva1uation of reservoir potentia1 of the Hazeva Formation in the southem Dead Sea area. 

Ca1cite isotopic composition shows that the ca1cites of Hazeva Formation, both in the 
outcrops . and in the subsurface crysta1lized in the presence of porewaters that were 
substantially depleted of 180. Present meteoric water in southern Israel has 0180 va1ues of 
-6 to -4%0, which are too high for it to be the lOW_180 source. We speculate that ancient 
meteoric water in the Hazeva fluvia1 system may have had its source in highlands to the 
south, andj or that low_180 monsoona1 summer rains contributed significantly to the 
recharge of this unit. 
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GEOMORPHIC MAPPING USING FIELD SPECTROMETER AND 
HYPERSPECTRAL SENSOR: WADI RAHAM ALLUVIAL FAN AS A 
CASE STUDY 

Crouvi 0.,1,2,3 Ben-Dor E.,2 Beyth M.,3 Avigad D.,1 Kaufmann H.,4 Schodlok M.,4 
FreiM.,5 

1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew U niversity of J erusalem 
2. Department of Geography and Human Environment, Tel-Aviv University 
3. Tbe Geological Survey of Israel, J erusalem 
4. Remote Sensing Section, GeoForschugsZentrum (GFZ), Potsdam, Germany 
5. Department of Geology, University of Munich, Germany 

Mapping alluvial units is of great importance for geomorphologic, neo-tectonics, and 
paleo-climate studies. 1n arid areas, the mapping is based on the height and the dissecrion 
degree of the terraces, the development of soil profile and surface parameters. The 
conventional mapping method includes preliminary mapping using air-photos and 
complementary mapping in the field. 1n this study we examined the ability of 

m), for mapping alluvial units in .ן.גm-2.5 4ן..t. 0 ( hyperspectral sensor, in the reflecrive region 
southern Israel. Hyperspectral remote sensing enables surface mineralogic and lithologic 
mapping based on the spectral absorption of different minerals. The mapping results were 
compared to a conventional map, and examined whether they contribute new 

. informarion 
Wadi Raham alluvial fan occupies about 20 km2 in the southern Arava valley. From a 
conventional geomorphic mapping, 5 different alluvial units were discriminated. 1n all 

,) 80% ~( units the lithology of the pebbles is similar, and consists mostly of limestone 
10%). The younger units show a distinct bar-and-swale ~ 10%), and rhyolite ( ~ chert ( 

, pattern, undeveloped desert pavement with clays and quartz sand between the pebbles 
and bright varnish on the pebbles. The surface of the older units is flatter, the desert 
pavement is well developed and the varnish is darker. As a feasibility test for the mapping 
by the hyperspectral sensor, spectral field measurements were carried out, using an ASD 
field spectrometer. The results of this survey show that all surfaces have a disrinct calcite 

m, due to the large presence of limestone pebbles. 1t was .2.33ן.ג absorption feature around 
, found that this spectral feature is deeper in older surfaces than in younger surfaces 

because of larger pebble coverage. The younger terraces also shows a small feature 
m, due to the presence of clay minerals on their surface. Examining the affect .2.2ן.ג around 

, of rock varnish on the spectra of the different pebbles shows that on limestone pebbles 
the varnish does not mask the deep calcite feature. Rock varnish affects the spectra of 
chert and rhyolite, but their low presence on the surfaces makes this change insignificant 

. to the overall terrace spectra 
The digital data was acquired using a hyperspectral airbome scanner (DA1S-7915), which 

, is sensitive to 72 channels in the reflective region. Primary processing was carried out 
including improvement of signal to noise ratio and atmospheric correction. The fan was 
classified by a supervised classification method, named SAM, in which the field spectra 
were used as an end-members. The result of this classification shows good discrirnination 
between the units, similar to the conventional map. Spectral processing, like band ratios 
and band depth measurements, gives continuous mapping of desert pavement 
development. The next stage will include quantitative mapping of different minerals and 

. of different terrace components such as the different pebble types, quartz sand and clays 

. This study shows the ability of hyperspectral remote sensing to map geomorphic units 
The mapping shows good correlation to the tradirional map and adds new data that 

. cannot be achieved by the conventional mapping 
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IGISJ AS A TOOL FOR 
LANDSLIDES HAZARD ASSESSMENT IN ISRAEL 

Crouvi, O. 

The Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, J erusalem 

Landslides are one of the most abundant geological hazards, especially in mountainous 
areas. Two major processes activate landslides: earthquakes and rainstorms. By examining 
the rock type, slope gradient and geologic structure, one can assess the stability of a slope. 
In Israel, several old landslides were observed and others documented while occurring. 
Yet, no national landslides hazard assessment was prepared. Hand-operated analysis of 
slope stability was carried out in a small region in northern Israel, although manual 
analysis is not feasible for large areas. Today, data sets of lithology, topography, and 
geologic structure are available in digital format and on national coverage. This makes the 
Geographic Information System (GIS) a valuable tool for landslide hazard assessment on 
a national scale. This work is a feasibility test of GIS as a tool for landslides hazard 
assessment in Israel, and it does not persumes to show final and absolute map of 
landslides hazard. 
The basic data sets for this work are: lithology map of Israel, 1 :200,000, in vector format; 
The DTM (Digital Terrain Model) of Israel, cell size 25 m', in raster format; top ]udea 
group structural map of part of Israel, cell size 250 m', in raster format. Another layer, 
unseparated from the structural map, is the faults vector layer. The data analysis was done 
on ArcView software. All the data was converted to raster format, and to cell size of 100 
m'. Nine categories were chosen from the lithology data as potential sliding units, by their 
low shear strength (e.g. chalk and marl). The slope gradient and slope aspect were 
calculated from the DTM. Structure aspect was calculated from the structural map, 
considering the faults layer. Four hazard levels were set, according to a previous landslides 
study: High risk - old landslides; the potentiallithologic categories on very steep slopes 
(above 18°); the potentiallithologic categories on steep slopes (13°_18°), provided the 
slope aspect is within I300 of the structure aspect; Intermediate risk - the potential 
lithologic categories on intermediate slopes (8°_13°), provided the slope aspect is within 
:t30° of the structure aspect; Low risk - the potentiallithologic categories on mi1d slopes 
(3° _8°), provided the slope aspect is within I30° of the structure aspect; and no risk 
areas. In addition, areas were marked as unknown risk if potential lithologic categories 
exist on mi1d to steep slopes (3°_18°), but no structural data is available. 
The result of the study shows that slopes with high risk are found in the Galilee, in 
eastern Samaria, in the west shore of the Dead Sea and in cliffs in the Negev desert. 
Intermediate risk slopes are mosdy found on anticlines flanks, while the low risk slopes 
are widespread over all the mountainous parts of Israel. This work points out two major 
data gaps: fltst, the geologic-engineering knowledge gap concerning the parameters that 
determine slope stability. Some definitions of the risk levels are arbitrary. The relative 
weight of each parameter to the overall risk is not clear. For example, which lithology 
category is more risky? What is the rninimum slope gradient for an unstable slope? The 
second gap is the quality and availability of the digital data. For smaller cell size we need 
more detailed base maps, etc. This work emphasizes the potential of the GIS in analyzing 
different spatial parameters, to achieve national scale landslides hazard assessment. 
Nevertheless, we should remember that the GIS is a technical tool, that can not replace 
the need for better understanding of landslides processes in space and in time. 
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FAUL TING ASSOCIATED WITH RECENT EARTHQUAKES: 
OBSERVATIONS AT FOCAL DEPTH IN DEEP MINES 

Dor, 0., Reches, Z. 

Institute of Earth Sience, Hebrew University, 91904 jerusalem 

Active faults are generally inaccessible at the focal depth of large earthquakes. Therefore, 
it is practically impossible to directly relate measured seismic parameters of an earthquake 
to the structure of the associated fault. To overcome this difficulty, we study faults that 
s1ipped in recent earthquakes in deep gold mines of South Africa. We document the 
internal structure of these fault-zones, in particular the fault-zone width, the sense, 
amount and distribution of s1ip along secondary faults, and the micro-structural features. 
These observations will be later compared with seismic parameters as was first 
demonstrated by Gay, Ortlepp, Spottiswoode and McGarr (1978, 1979). 
Reported here are our pre1iminary observations at the hypocenter depth of two recent 
earthquakes in two mines in the Witwatersrand gold field, South Africa. The first site is 
located in Hartebeestfontein mine, and it includes a fault zone that generated 3.7 
magnitude earthquake in October, 1997. This earthquake occurred within a so1id, 
previously unfaulted, quartzitic rock at distance of about 80 m from the mining front; we 
mapped the currently exposed part at depth of 1950 m. This is a normal fault-zone with 
cumulative dip-s1ip of at least 25 cm. It is 6-8 meter wide, with 6-9 sub-parallel s1ip
surfaces that dip 60°_85°; these slip-surfaces display zigzag pattem, crosscutting relations 
and conjugate occurrence. The slip-surfaces are always coated with white powder of 
comminuted quartzite of the host rock. Locally, the s1ip-surfaces are zones up to 10 cm 
thick composed of the white powder and rock fragments. SEM pictures show pervasive 
indicators of s1ip inside the powder mass. Our surface-area measurements of the 
undisturbed powder revealed values of about 5 rd-/gr., at least 10 times the surface-area 
of the intact rock. 
The second studied site is on the Dagbreek fault in Ma~habeng mine. This fault 
accommodated s1ip of more then 1 km during Archean times and was reactivated by the 
mining to produce four earthquakes larger than magnitude 4.0 during the last 26 years. 
We documented parts of the Dagbreek fault that s1ipped during the last earthquake of 
magnitude 5.0, April 1999. Mapping was conducted at three locations at depth of 1500 m. 
We found by detailed mapping at one locality that the fault-zone is 27 m wide within the 
footwall block alone (the hanging wall block is inaccessible). This fault-zone includes 
about twenty s1ip-surfaces arranged in five clusters with s1ip on individual s1ip-surface 
ranging from 0.5 cm to 6 cm. The largest amount of s1ip, 11 cm of vertical displacement 
and 5 cm of right-lateral displacement, occurred along the old fault-zone of Archean age. 
This Archean zone has a gouge-zone of pyrophillite with quartzite fragments that is 25 
cm wide. The other s1ip-surfaces are coated by white powder and quartzite fragments that 
are similar to those described for the f1rst fault-zone above. 
We think that our observations in the deep mines portray accurately the fai1ure features 
and fault-zone structure associated with large earthquakes at the focal depth. The 
observed wide zones of intense fracturing and commination indicate the predominance of 
so1id rock fai1ure with respect to s1ip along frictional surfaces. 

We appreciate the support and help of Dr. G. Van Aswagen of ISS, Welcome, and Mr. K. Bosman of Rock 
Engineering in Hartebeestfontein mine. 
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3-D GEO-ENGINEERING MAPPING OF THE QUA Y 9 AREA, PORT 
OF ASHDOD, BY USING STATISTICAL METHODS 

Doudkinski, D.1, Karger, M.1, Liskevich, G.1, Chemov, V.2 

1, Soil and Rock Laboratory, Isotop Ltd, 101 Ha'adarim St., Industria1 Zone Ashdod 
2. Ports and Railways Authority, 74 Petach Tikva Rd., 61201 Tel Aviv 

New geological and geotechnical data were collected in the course of 5-year quaternary 
area. The formation stratum was logged כsoil and rock investigations of Ashdod Port (AP 

in 25 boreholes. In addition, it was carefully studied from the geo-technical viewpoint in 
These data required כ.three reference boreholes located within the site of the Quay 9 (Q9 

. special investigations of the stresses in the Q9 costruction 
Sand, Clay, and Kurkar כ:The formation stratum includes (from present surface to base 

In כ.units (the latter consists of carbonate cemented rocks alternating with sand laminas 
these layers demonstrate sufficient ,tטary the HP area situated within the Lakhish paleo-es 

lateral changes as in thickness as in composition, which are typical for strata of such 
. genesis 

The Kurkar unit, bedrock of the subject structure has, obviously, been a part continuous 
paleo-cliff ridge running parallel to the coastline in early geological period. Later on, the 

, cliff underwent major erosion by action of paleo-streams in the Lahish delta fan. Further 
the Kurkar unit is intensive undulating with elevation change of its roof up to 20 m. Lean 
clays of dissimilar geo-engineering properties fill the former erosion valley. In the upper 
part, lean clays pass laterally to organic fat clays, which partly overlay the Kurkar unit in 
its uppermost roof surface. The Sand unit overlies the Clay and Kurkar units, contains 

as כsmall clay lenses in its lower part, and varies as in composition (from silty to fine sand 
in density. These geological heterogeneities are compounded by the fact that the Q9 was 

. constructed near-consolly over the paleo-valley 
In order to solve the problem stated in the tide, the above descriptive image of 

-complicate geological structure should have been converted into a digital three 
geo-engineering model. For this, the following problems of statistical 3כס-( dimensional 

: and geostatistical analyses were solved 
Statistical separating heterogeneous samples of strength properties got in the reference 

. boreholes, into homogeneous sub-samples, or, geo-technical units (GTU) 
Estimating the GTU statistical parameters, reliable in that they would be tolerant to lateral 

. facial variability 
around the Q9 site and performing the 3-D geo-technical כExtrapolating the estimates (ii 

. mapping of the site 
The final 3-D model, resulted from the study, is sort of spatial distribution of interstratal 
boundaries and of geo-technical properties of soils and rocks. It permitted to recover the 
field of supporting power within the interval of interest for the Q9 area. On this base, the 

. e ~~ analysis of the Q9 deformations is now availa 

~ 
~ 



ANNU,~l MEETlNG, 2001 ןץISRAEl GEOlOGlCAl SOCIE 

INITIA TIVES TOWARD A 3D GIS-RELA TED MUL TI-LA YER DIGIT AL 
CADASTRE IN ISRAEL 

Doytsher, Yerach1, Forrai, ]oseph2, Kirschner, Gi1i2 

1. Technion, Israel Instttute ofTechnology, Haifa, Israel, (doytsher@geodesy.technion.ac.il) 
2. Survey ofIsrael, Tel-Aviv, Israel (forrai@soi.gov.il,gi1i11@netvision.net.il) 

The northem ha1f of Israel, where land is highly utilized, is today one of the most densely 
populated areas of the world. To enable continued extensive land development, new 
options need to be found for urban development through more effective utilization of 
space both above and below the ground surface (as well as beneath the sea). 

The Survey of Israel and the Technion (Israel Institute of Technology) initiated in 1996 a 
joint research and development project, aimed primari1y at ana1yzing the 3D cadastre as a 
technology base for spatia1 management and registration of the rea1 estate properties. The 
rationa1e of this R&D project was that above and below the ground planning and 
developing activities can be essential1y accelerated by guaranteeing the property rights of 
the owners. 

At an early stage of investigation, an ad-hoc forurn was founded with participation of 
representatives from both the govemment and public sectors, as well as from the private 
sector. Principa1 activities and field experiments were designated, and a pi10t project was 
completed. A typica1 test area in the pi10t project was composed of bui1t-up facilities 
situated on the ground, above the ground, and below the ground, al1 of which were 
measured in three dimensions. Concurrently, basic geometric and geodetic principles of a 
three dimensiona1 cadastre were consolidated, and approva1 was obtained for the tenet 
that a thorough and authentic lega1 investigation is indispensable to this process. 

A govemment resolution adopted in Israel in mid-1999, directed toward a lega1, technica1 
and administrative preliminary investigation of the complex issues of optimizing spatia1 
land use in Israel. An interdisciplinary expert study is to be prepared and reported to the 
govemment by the end of 2001. This task has been assigned to the Ministty of J ustice in 
the role of coordinator. 

Thus far, a basic lega1 study has been completed, serving as a guide for both lega1 and 
technica1 experts in this matter. Concurrently, the Survey of Israel is proceeding with 
eva1uation and with securing the necessary budget for technica1 development and initia1 
practica1 implementation of a 3D cadastre in Israel in the coming decade. 
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THE HYDROCARBON POTENTIAL OF ISRAEL 

Druckman Yehezkel 

Oil and Gas Unit, Ministry ofNational Infrastructure 
234 Yafo St., P.O.B. 13106,]erusalem, 91130 

Exploration for petroleum started in Israel in 1953 and has led until mid- 1999 to the 
production of 18 million barrels of oil and two billion cubic meters of gas. In july, 1999, 
the Noa 1 well discovered biogenic gas , in the Pliocene Yafo Formation in a sandstone 
reservoir on the continental slope. Since this discovery well, eight more wells were drilled 
on this play with only two dry holes, resulting in total proven gas reserves of 52 billion 
cubic meters. The gas potential of this play, beyond the already proven reserves is 
estimated to be at least 150 billion cubic meters. This potential will be tested within the 
coming three years. 

In addition to the Pliocene gas play, other plays in the offshore of Israel have 
additional hydrocarbon potential: 

• Stratigraphic traps in Late Tertiary carbonates and clastics. 

• Structural traps in the Syrian Arc fold structures in jurassic, Cretaceous, and 
Tertiary carbonates and clastics. 
Despite the poor results of the onshore exploration efforts in the past, some of 

the experts still consider the onshore having a significant hydrocarbon potential in the 
following plays: 

• Clastic and carbonate reservoirs in fault structures of the Dead Sea Rift. 

• Carbonate reservoirs in Early Mes020ic fault structures. 
• Clastic reservoirs of biogenic gas in the Saqiye and Hula groups. 

r-2i1 
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RAINFALL DISTRIBUTION DURING DEAD SEA LAKE-LEVEL RISES 
AND FALLS: IMPLICATIONS FOR HOLOCENE CLIMA TES AND 
W A TER RESOURCES DURING LONG-TERM DROUGHTS IN THE 
MIDDLE EAST 

Enzel, Y.,I,2 Gvirtzman, H.,I, Stein, M.,1 Sharon, D.l 

1 Institute ofEarth Sciences, Hebrew University,)erusalem 91904 
2 Departtnent of Geography, Hebrew University, ~ erusalem 91905 

The challenge facing any paleoclimate research based on data from paleolakes is the 
transformation of the geologic/limnologic data into hydrological changes Q.ake area, 
stages, etc.). Even more problematic is the transformation of the hydrological changes 
into quantitative climatic parameters (precip., temp., etc). The difficulties arise from the 
quality of age dating, the spatial and temporal coverage of the climatic data, and large 
errors in the estimations of the various reservoirs and fluxes in the complex hydrological 
system. For example, most of the climatic and hydrologic measurements in Israel and 
surrounding areas were carried out after th,e intensive regulations in the headwaters of the 
Dead Sea basin. Therefore a simple relationship between rainfall in the Galilee and Dead 
Sea levels cannot be obtained in a direct way. The construction of modern analogues (i.e. 
an empirical or statistical calculation or deterministic or stochastic model based on 
modem data) is one of the approaches to these problems. 

In this study we make an effort to overcome the complexity of the hydrologic system of 
the Dead Sea and the lack of rainfall data from northern Israel that correspond to the 
Dead Sea levels by constructing a modem analogue for lake level changes in terms of 
rainfall fluctuations of] emsalem rainfall; the longest rainfall record in the region. Based 
on the analysis below, ]emsalem rainfall fluctuations represent the area of Israel north of 
Ber Sheba. The historic lake curve of the Dead Sea and rainfall data since 1880s are 
utilized to calculate the mean and standard deviation of]emsalem rainfall during rise (648 
mm/year, a = 122 mm), fall (445 mm/year, a = 117 mm), and stable (553 mm/year, a = 
120 mm) lake levels of the Dead Sea prior to the construction of the National Water 
Carrier. We suggest that these values can characterize Holocene rains during Dead Sea 
lake-level changes. 

To further understand the implications of Holocene lake-level drops and decades-Iong 
droughts in terms of water availability in the Kinneret we use a multi-variate analysis of 
rain fluctuations in Israel. The first principal component in this analysis explains about 
70% of the tota! variance in all time series, indicating a high coherence of the rain fields 
extending from the northem Negev to the Kinneret headwaters. This means that a 
wet/ dry year or multi-annual period in ] emsalem is mosdy also wet/ dry in northem 
Israel. We also have evidence showing that the area represented by]erusalem apparendy 
extends even to Lebanon (Beirut), southwestem Syria and northwestem ]ordan. This 
indicates that the association between ]emsalem rainfall and the Dead Sea level variations, 
on the one hand, and the precipitation in northern Israel on the other hand, point at the 
magnitude of droughts in the entire region. The simple (and obvious) connection between 
Galilee rainfall and available water in the Kinneret indicates that during these late 
Holocene Dead Sea level falls litde or no available water existed in that major reservoir. 

~ 
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SELF-POTENTIAL METHOD OF GEOPHYSICAL PROSPECTING AS 
ADDITIONAL TOOL FOR LOCALIZING BURIED 
ARCHAEOLOGICAL REMAINS IN ISRAEL 

Eppelbaum, Lev 1, Ben-Avraham, Zvi1, Itkis, Sonya2 and Kouznetsov, Sergey3 

1. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University Ramat Aviv 69978, Tel Aviv, Israel 
2, Dept. of Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University, P.O. Box 653, Be'er-Sheva, 
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3. Dept. of Geophysics, Moscow State University, Moscow, Russia 

Geophysical investigations at archaeological sites in Israel include, as a rule, single 
application of magnetic observations or ground penetration radar measurements and 
sometimes - their integration. However, complicated structure of many archaeological 
sites and the ambiguity of geophysical data interpretation call for an integration of 
different geophysical methods and their integration with geochemical and geological ones. 
Self-potential (SP) method is based on the studying spontaneous appearance of electric 
double layers at contacts of different physical-geological targets. SP method has been 
earlier used in Israel for solving some engineering-geological problems, but its application 
was limited by an assumption that the physical-environmental conditions in the region are 
not favorable for this method performing. During the summer of 2000 experimental SP 
investigations have been carried out at several Israeli archaeological sites. These 
measurements were combined with the detailed magnetic investigations and partially
with petrophysicalj geochemical analyses. SP measurements were performed using a 
micro Voltmeter with high input impedance and special non-polarized electrodes (Cu in 
CUS04 solution). The potential-array scheme (with a base point electrode) was applied; the 
depth of electrodes grounding was about of 25-50 cm. The SP measurements were 
conducted at: (1) site of Banias (the Golan Heights) - for localization of the ancient 
Roman aqueduct remains (the total number of observation points No = 150, observation 
grid G = 1 x 1.5 m), (2) site ofSha'ar-Ha-GoJan (the Golan Heights) - for tracing the 
Prehistoric construction remains (No = 500, G = 1 x 1.2 m), (3) site of HaJutza (20 km 
SW of Be'er-Sheva) - for contouring the ancient walls of the Early Bronze period (No = 
220, G = 1 x 1 m) and (4) site of Evrona (5 km north of Eilat) - for recognition of 
construction of the ancient well and determining its modern water level (No = 180, G = 
1 x 1 m). Revealed essential sim.ilarities between the magnetic and self-potential fields 
make it possible to apply to SP method: (a) correlation procedure for eliminating the 
terrain relief influence and (h) improved modifications of the inverse problem solution 
(characteristic points, tangents and square procedures) developed in magnetic prospecting 
for complicated environments (Khesin, Alexeyev and Eppelbaum, 1996). Results of the 
quantitative interpretation of SP anomalies with application of the above-mentioned 
procedures not only are in line with the available archaeological data, but also contain new 
useful information about the buried ancient remains. Thus, we can conclude that the 
economic, prompt and non-invasive SP method may be effectively used for localization 
of archaeological remains in Israel This investigation was supported by the Tel Aviv 
University foundation, grant No. 03430261. 
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BE A LITERATE EARTH SCIENCE WEB TEACHER: T AXONOMY 
AND INTERESTING CASES OF INTERNET EDUCA TIONAL 
APPLICATIONS IN EARTH SCIENCE 

Eshet, Y. 

1, Geological Survey ofIsrae!, 30 Malkhei Israel St,,]erusalem, 95501 
2, Tel Hai Academic College, Higher Galilee, 11210 

The exponential growth in number and quality of Internet sites and projects, created an 
increasing usage of the web for educational purposes. More and more sites that focus on 
earth science become available. Those sites can be classified according to the following 
criteria: 

, 1. Large sites that contain information on topics in earth science, as: volcanism 
. oceanography and astronomy 

es that allow making manipulations on data and creating ngi2 ח. Sites that contain "e 
new data. Such sites include, for example, sites that allow calculation of sunrise 
and sunset everywhere in the world, and sites that allow creating customized, or 

; GIS-based geological and oceanographical maps 
3. Sites that contain educational projects, as the worldwide Globe Project, in which 

students in various countries monitor their environment and share the data over 
. the web 

In this presentation, 1 will present this taxonomy of earth science educational Internet 
sites, and discuss their potential in teaching and learning earth science. 

Most studies that investigated the use of the Intemet for educational purposes have 
discovered that, unfortunately, the Internet is used mainly to retrieve information, without 
using it for higher thinking levels as asking questions, making inquiries, drawing 
conclusions, building models, identifying pattems, and creating other forms of 
knowledge. In this presentation, I'll present two examples that portray "high-level 
Intemet educational uses in earth science. The examples belong to the themes of: 

• Identifying patterns (of tectonic activity) 
• Drawing "earth science conclusions" (by studying the correlation between patterns 

of birds migration routes and patterns of climate change) 

~ ~ 
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STUDY OF THE SOREQ CAVE AREA USING GEOELECTRIC 
METHODS 

Ezersky, M.,l Goldman, M.,l Bar-Matthews, M.,2 Aya1on., A. 2 

1. The Geophysica1 Inst1tute of Israel, P.O.B. 182, Lod 71100, Israel 
2. The Geologica1 Survey ofIsrael, 30 Ma1khe Yisrael St.,jerusa1em 95501 

Under favorable conditions the detection of sinkholes and larger caves can be done using 
geoelectric methods, but in many cases the results are biased due to the existence of false 
anomalies caused by lateral inhomogeneities in the geoelectric cross-section. In order to 
increase the probability of detecting caves it is necessary to improve the existing 
geoelectric methods. We have carried out field and model studies in the Soreq Cave area, 
located at the western margins of the ]udean Hills anticline within the Weradim 
Formation composed of massive dolomite containing limestone lenses. The maximum 
dimensions of the cave are 80x60x12m and it is located at a depth of 8-35m from the 
surface and deepens in a SE direction. Two geophysical methods (Frequency Domain 
Electromagnetic - FDEM and Continuous Vertical Electric Sounding - CVES) were 
applied and were followed by drilling with the objective of testing these methods in a 
well-known cave site. 

A total of 13 FDEM and eight CVES profiles were carried out on area of ~200x200 
square meters above the cave and nearby. A fairly strong resistivity anomaly (>800 ohm
m as compared to a background of ~200-400 ohm-m) was detected above the known 
cave only when the measurements were done with an offset of 20m. Strong anomalies 
were also detected outside the cave. The CVES results indicate that the location of the 
known cave coincides roughly with the resistivity anomalies >30,000 ohm-m. The depth 
of the cave was accurately detected on its uplifted side and was underestimated on the 
downward side. Few strong anomalies were detected nearby the known cave. Both 
methods showed strong resistivity anomaly above the Soreq cave and they both recovered 
another strong anomaly 50m to the southeast of the cave, which was interpreted as a 
possible unknown cave. A number of smaller anomalies were detected by both methods 
but at different locations. We have drilled above the two largest anomalies. The first one 
penetrated fractured dolomite to a depth of 9m, between 9-18m lenses of calcite appeared 
and from 18 meters to a depth of 25 meters karstic features were common. The cooling 
water disappeared from a depth of 18m. The second borehole penetrated fractured 
dolomite to a depth of 10-12m, calcite filled fractures was common between 12-18m, and 
the strongly karstified dolomite appeared from 18 to 28m. Thus, the geoelectric methods, 
although detected the known Soreq cave, detected also strongly karstified dolomite but 
were unable to differentiate between them. 
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CHEMICAL CHARACTERIZA TION AND DEGRADA TION OF FUEL 
POLLUTION IN THE YARKON RIVER 

Ezra S.1, Feinstein, S.1, Pelly, 1.1, Aizenshtat, Z.2, Miloslavsky, 1.2 

1. Department of Geological and Environmental Sciences, Ben-Gurion University of the Negev 84105, 
Israel, 
2· Department of Organic Chemistry and Casali Institute, The Hebrew Universityof ]erusalem, 91904, 
J erusalem, Israel. 

Oil spilled into the environrnent is subjected to a variety of weathering processes, each 
with different effects on different oil fractions, Molecules susceptible to such changes can 
be used to monitor the degradation, while more resistant molecules preserve the genetic 
'fingerprint' of the original oil and can be used for correlation between pol1ution samples 
and source oils, 

On May 31, 2000, a small amount of fuel oil from the Reading power station in Tel-Aviv 
spilled into the Yarkon River, and pol1uted a 500 m - long stretch. Detailed chemical 
analysis of samples from pol1uted locations was carried out in order to: 1) determine the 
origin of the pol1uting oil, 2) evaluate the degree of natural degradation and the main 
processes involved, and 3) evaluate the efficiency of the clean-up effect. Samples were 
taken from the original oil container at the power station, and from 9 points along the 
pol1uted area prior to and fol1owing the clean-up procedure. Solvent extracts of the 
samples were fractionated by wet chromatography and the alkane and aromatic 
compounds were analyzed by GC-FID and GC-MS. The concentrations of nickel and 
vanadium were determined by ICP. 

Comparison of the chemical characteristics of the col1ected samples, especially of the 
resistant compounds, indicate that they were derived from a variety of sources, Only a 
small part of the samples showed chemical 'fingerprints' that correlate with that of the 
fuel oil of May 31, 2000, indicating the possibility that this spill was their source. The first 
sampling took place 18 days after the spill. The chemical composition of most of the 
samples, including those appearing to be related to the May 2000 spill, show advanced 
degrees of degradation. Among the major characteristics of the degradation are the almost 
complete disappearance of the n-alkanes and the increase of the unresolved complex 
mixture (UCM), whereas isoprenoids, e.g. pristane (pr) and phytane (Ph) were relatively 
preserved. The major effect of the cleaning operation on the chemical composition of the 
samples was an almost complete removal of the Pr and Ph. The restriction of the cleaning 
effect mainly to the isoprenoids is due to early removal of the less resistive compoounds. 
The only samples that showed a low degree of degradation and contained n-alkanes (at 
the > n-C17 range) were samples that had a humble contact with the water, 

The chemical characteristics indicate that microbial degradation is probably the dominant 
mechanism in the modification of the fuel's composition. For samples originating from 
the May 31, 2000 spill the rate of degradation was very high, compared to the rates 
observed at the Ashdod coast fol1owing the 1998 spill. At the Ashdod coast, the degree of 
degradation was lower and weathering was main1y by physical processes. The low degree 
of degradation in the samples that had inferior contact with the water might imply that 
the river water plays a role in the degradation. 

~ 
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THE MESOZOIC PETROLEUM SYSTEM OFFSHORE ISRAEL 

Folkman, Y. 

Isramco Inc" Petah-Tiqwa 

The oil tested in the two offshore wells, Yam-2 and Yam-Yafo-1, drilled by Isramco and 
partners on the continental shelf off central Israel, confirm the existence of a complete 
and active petroleum system in the area, The source, reservoir and seal rocks are 
Mesozoic, The trapping mechanism is primari1y StruCtural, The expulsion, rnigration and 
trapping of the oil have been active since the Late Tertiary to recent time, 

Geochernical analyses of oils from these wells show them to be derived from a mature to 
very mature marine source rock, deposited under reducing conditions, 
Source rock analyses of samples from Yam-Yafo-1 indicate that none of the sampled 
1ithologies sourced the oil tested in the well, Based on the maturity profile from this well 
it is estimated that the oils have been generated at a depth of 6000-6250 m + /-. 
Since Yam-Yafo-1 bottomed at a depth of 5785 m in Early]urassic strata, the source rock 
is assumed to be Early]urassic or Triassic. 

The tectonic activity in the Triassic and Early ]urassic is characterized in the coastal plain 
and the continental shelf by normal coast parallel faulting. The resultant pattern of ti1ted 
blocks may have produced a submarine re1ief that favours rapid accumulation of 
sediments with conditions favourable for burial and anoxic preservation of organic 
matter. 

The tirning and mechanism of maturation in the source rock and the rnigration of oil into 
pre-existing traps is 1inked to the subsidence of the south-eastern Mediterranean basin 
since the Late Tertiary and to the evolution of the Nile Delta. The subsidence, 
accompanied by rapid accumulation of clay and silt deposits, have been responsible for 
the increase in temperature of the underlying source rocks and for the development of 
over pressure in the entire basin. 

As the result of the rise in temperature, the source rocks reached maturity with 
subsequent expulsion of oil since the Late Tertiary. 
Available traps consisted primari1y of the Syrian Arc antic1inal closures which had been 
ready since their formation during the Late Cretaceous. Additional structural traps were 
probably faulted blocks of Late ] urassic age. 
Within these structures, excellent seals are provided by Late ]urassic and Early Cretaceous 
shales. 

The critical component of the petroleum system is the presence of reservoir rocks. 
Offshore dril1ing has shown the presence of three types of reservoir rocks. All three are 
deposits of deep water fans: 

1. Middle ]urassic (Bathonian) oo1itic and other grainstones. 
2. Late ]urassic (Tithonian) sandstones. 
3. Early Cretaceous (Hauterivian and Barrernian) sandstones. 

a··· l' 
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SECULAR V ARIA TIONS IN THE GEOMAGNETIC FIELD AND 
DISTRIBUTION OF COSMOGENIC NUCLIDES: EVIDENCES FROM 
THE LISAN FORMA TION. 

Freed, M.,1 Stein, M.,1 StarinSky, A.,1 Marco, S.,2 Ron, H.,3 Beer, J.4 

. erusalem 1 ,נ· Department of Geology, Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Givat-Ram 
. 2. Department of geophysics and planetary sciences, Tel-Aviv University 

. 3. The geophysical institute, Lod 
. 4. Environmental Physics EWAG, Switzerland 

The present study fucuses on the history of changes in the paleomagnetic field directions 
and the distribution of the cosmogenic nuclides 14C and loBe in the Lisan Formation. The 
Lisan formation consist mainly of aragonite, detritus and gypsum layers, which were 
precipitated from lake lisan between 70-15 kyr. The aragonite is stable for U-Th and 14C 

dating and the detritus contains minerals from the titanomagnetite group that enables 
recording of the paleomagnetic field. 

The sampling was conducted on two stratigraphic proftles: Nahal Peratzim, west to Mt. 
Sdom (pZ.1 site) and Massada plain (M.1.b site).An anomaly in the geomagnetic field 
direction was discovered at PZ.1 site, the estimated age which is 40 kyr could be 
correlated to the Laschamp Excursion in the geomagnetic field (Marco et al., 1998). In the 
present study another anomaly was found around 28Kyr which may be correlated to the 
Mono Lake Excursion, an event that has been found so far only on the west side of 
America (around 20-30 kyr). 

Radiocarbon data in samples from PZ.l section indicate a shift in the atmospheric 14C 

concentrations (Schramm et al., 2000). In the present study high-resolution 14C dating 
has been conducted in samples from the Laschamp excursion anomaly. In addition, 
several measurements of10Be in bulk sediment (mixed aragonite and detritus) and several 
aragonite laminae were conducted across the same section. The bulk sediments )rielded 
significantly higher concentrations of loBe compared to the aragonite material (1.2-1.8*108 

atoms/gr 2.5-1.4*107 respectively). This result suggests that the IOBe is related to the 
detrital particles and probably was transported to the lake by input water. 

~ 
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IVE זHEMS: HOW SENSI זOPES OF SPELEO זABLE ISO זCARBON S 
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Frumkin, A.1, Ford, D. C.2, Schwarcz, H. p.2 

1. Department of Geograph}', The Hebrew University of )erusalem, )erusalem 91905; 
msamos@mscc.huji.ac,il 
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3C from some 15 caves have been studied unti1 now in Israel. The single יSpeleothem O 
, longest record is stalagmite AF12 from]erusalem, dated by 18 TIMS dates (frumkin et aL 

-13 3C values (VPDB) in a range between 1999י) representing two glacial cycles. It has O 
and O"A.o. Values from -12 to -9%0 are most common during glacial periods. About half of 

• the samples are even more constrained, falling between -11 to -1 ()JA.o 

3C values is very close to the global range of -13 to +2'/00 for soil יThe observed range of O 
carbonates, derived from direct measurements and a soil COz diffusion model, indicating 

3C יthat the cave and soil carbon systems act similarly. The large amplitude shifts of O 
. 3C value of soil atmosphere C02 יvalues observed are most likely related to shifts in the O 

This value varies inversely with vegetation density and direcdy with the ratio of C4/C3 
plants above the cave, both functions of climate. Only when climate becomes wet and 

.) 2000 , 3C values decrease to --12 -13%0 (Frumkin et aL יcool do the O 

3C values lower than -13%0 have almost never been observed in Israel. This יSpeleothem O 
, seems to be a saturation value, representing C3 vegetation of relatively high density 

beyond which there is no further depletion in response to increasing precipitation and 
3C is useful for identifying shifts from arid יdecreasing temperatures. This suggests that O 

to normally wet conditions, but cannot resolve detailed changes in precipitation and 
temperature within generally wet, cool periods. Shifts between arid and Mediterranean 

3C record because of the major changes both in יconditions are readi1y observed in the O 
. vegetation density and in C4/C3 biomass ratio 
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MA TURITY MODELING OF THE SOUTHEASTERN 
MEDITERRANEAN CONTINENT AL MARGIN AND ITS 
SIGNIFICANCE FOR HYDROCARBON EXPLORA TION 
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In this research maturity modeling has been conducted across the southeastem 
Mediterranean Continental Margin. An 80 km long, E-W cross-section extending from 
the shallow shelf 'area, onshore to the deep basin offshore was studied. Five wells 
(Yinon-1, Gan Yavne-4, Hof Ashdod-1, Yam-2, Yam West-1) and one additional pseudo
well point, along the section were modeled using BasinMod-1D software package by Platt 
River Assoc. 
In the first stage of modeling, ~ohistory curves were calculated for each well using the 
sequences stratigraphic scheme presented by Gardosh et al. (2000). In the second stage of 
modeling the present-day thermal conditions were calculated. 
Bottom hole temperatures (BH1) were used to calculate the geothermal gradients in the 
five wells. The BHT information is generally considered to be a low-quality data set since 
errors caused by the drilling processes are not always effectively eliminated from it. Heat 
flow is another type of data set that gives indication of the present-day thermal 
conditions. Eckstein (1979) used. both direct measurements and calculated values to 
esttmate the average present day heat flow of the study area at 50.3 mW jm-. The 
conversion of our thermal gradients to heat flow resulted with a considerably lower 
average value of 36 m W j m2 

N6 explanation was found for this large discrepancy between the two results. Vitrinite 
reflectance analysis from the Yam West-1 well (Geochem Group Limited, 1995)suggest a 
better correlation to lower heat flow conditions, however the Yam West-1 results are 
considered by the authors of the above report to be "somewhat tentative due to the poor 
quality of the organic matter in the analyzed sediments". The geologic history of rifting 
and extension in the Southeastem Mediterranean area supports, on the other hand the 
relatively higher heat flow of Eckstein (1979), which is sti11 considerably lower then the 
worldwide average of 63 mW jm2• 

In ,the third stage of modeling, the maturation curves of all the wells were computed and 
projected on the geologic cross-section. Since the question of the thermal conditions was 
not resolved, two altemative thermal maturation profiles were prepared: one with a value 
of 36 m W j m2 and the other with a value of 50.3 m W j r:ri2. 
In the lower heat flow profile the "oil window" conditions (0.7-1.3 %Ro) are reached in 
the relatively deep stratigraphic levels of Lower to Middle ]urassic in the shelf area and 
Lower ]urassic to Lower Cretaceous in the deep basin. In the Higher heat flow profile the 
"oil window" conditions are reached at shallower levels of Middle to Upper ]urassic in the 
shelf and Lower to Upper Cretaceous in the deep basin. 
The two profiles have significandy different imp1ications for hydrocarbon exploration in 
the Southeastem Mediterranean. For example, according to the high heat flow profile the 
potenrial source rocks of the Upper Cretaceous in the offshore area are currendy within 
the "oil window" and are capable of generation of hydrocarbons. However, in the low 
heat flow profile current oil generation in the deep basin is 1imited to the Lower ]urassic 
to Lower Cretaceous stratigraphic levels. 
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The Dead Sea Basin is a 150 km long and 10-15 km wide continental trough located 
within the Dead Sea transform system. The formation of the basin is related to plate 
motion along the transform that started in Early Miocene times. Well data, reflection 
seismic 1ines and gravity modeling show that the basin is extremely deep and generally 
divided to three structural steps: a. elevated shoulders or rim blocks b. intermediate, step
fault blocks and c. deep-sunken center. 

The basin is filled with a thick rock sequence composed of three depositional units: a. the 
Miocene Hazeva deposits of continental to lacustrine origin b. the Pliocene Sedom 
evaporites c. the Plio-Pleistocene Amora to Lisan lacustrine deposits. The fill units, 
overlaying the pre-basin Mesozoic strata, attain a thickness of several kilometers in the 
intermediate blocks and may be as much as 10 km thick in the central, deep parts. 
Abundant surface hydrocarbon shows are well known in the area since biblical times. 
Hydrocarbon exploration started in the early 1950's. To date, 23 wells were drilled within 
the basin or on the rim blocks. Most of the wells encountered various types of asphalt, 
heavy oil, light oil and gas shows. Commercial production of gas is known in the Zohar 
Field west of the basin and subcommercial oil has been produced from the Zuk Tamrur -
3 well on its rim. 

Various studies indicate that all the asphalt, oil and gas found in the Dead Sea area belong 
to one geochemical family. Their source is the pre-basin Senonian biturninous rocks 
(SBR) that outcrop on the basin margin. These Senonian carbonates and cherts contain 
up to 20% organic matter mostly of marine origin and have a high sulfur content (up to 
12%). Their kerogen is classified as Type II-S. The SBR has been buried in the basin to 
different depth since the Miocene, resulting in generation of hydrocarbons with varying 
degrees of thermal maturation. Some of these hydrocarbons were trapped at different 
stratigraphic levels within the basin and some migrated to its rim. Maturity modeling show 
that the SBR are marginally mature at the relatively shallow, intermediate blocks but are 
within the oil and gas windows in the deep-sunken blocks at six kilometers and above. 
The main uncertainty regarding the exploration potential of the Dead Sea basin is in the 
estimation of the SBR volume buried within the basin's deep blocks. These rocks are 
however widely distributed and attain considerable thickness (200-300 meters) throughout 
southern Israel, as well as at the basin margin. We therefore estimate that significant 
amounts of SBR were buried in the central parts and consider the basin's potential to 
generate and trap hydrocarbons as high. 

Future exploration should continue in all three structural steps. At the rim blocks the 
main targets are Paleozoic and Mesozoic fractured carbonate and sandstone beds. In the 
Zuk Tamrur-3 and Emunah-1 wells subcommercial quantities of 30-35 API light oil were 
found in these rocks. At the intermediate blocks the main target is the Hazeva sands, 
positioned between the SBR below and the Sedom salt above. In the deep blocks the 
main targets are either the Hazeva or younger Amora sands. 
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OF PRECIPIT ATION IN THE 
SEA AREA UNDER CHANGING 

WE HA VE A FIRM BASIS FOR 

THE ISOTOPIC COMPOSITION 
EASTERN MEDITERRANEAN 
CLIMA TE CONDITIONS: DO 
PALAEO-CLIMA TE ESTIMA TES? 

Gat,].R. 

Center for Water Science and Technology, Ben-Gurion University of the Negev 

The stable isotope composition of precipitation depends, among other factors, on climate 
variables such as temperature, humidity and the quantity and temporal distribution of 
rainfall. Based on the isotope composition of "proxies" whose isotopic composition is 
derived from, or related to, that of the rain input one attempts to reconstruct the climate 
parameters of the period when these proxies materialized, based on the supposed isotope 
composition of the precipitation from which they were derived. Such proxies may be 
either palaeo-groundwater, plant materials (in particular cellulose) or carbonates and 
silicates in lake sediments or cave deposits. A necessary condition for making such climate 
reconstructions is that the origin of airmasses does not change during the period under 
investigation, or that any such change can be spelled out. Further it is required that the 
ISOTOPE TRANSFER FUNCTION (the ITF), i.e. the relationship between the isotope 
composition of the proxy and that of the rainfall from which it is derived, is either 
invariant with climate change or that the change can be quantified. When the eastem 
Mediterranean Sea area is considered, which is situated at the border between different 
synoptic zones, some of these assumptions appear questionable. 

The factors which determine the isotope composition of the precipitation in the eastern 
Mediterranean Sea area will be reviewed, starting from synoptic history of the airmasses 
concemed, the air-sea interaction process at the source areas of the atmospheric moisture, 
the water balance in the airmasses during their trajectory and the rain forming processes 
as well as the local conditions which result in the changes of the isotope composition 
during the transition from the precipitation input to the related hydrological systems. The 
observed changes in the isotope composition of the local precipitation during the 40 years 
of measurements as a function of rain amounts and drought periods will also be reported. 

Based on this information, an attempt will be made to estimate the expected changes in 
the isotope composition of the precipitation and of the ITF in this region as a function of 
the global climate changes and thus specify the reliability of the palaeo-climatic 
reconstructions in the region. 
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During the 20th century the Dead Sea level dropped by more than 20 meters and its 
current level is 414 meters below mean sea level. This drop is the result of the diversion 
of freshwater from the Sea of Galilee and the Yarmouk River. The average annual decline 
in the Dead Sea level is about 80 cm/yr, and it expresses the negative water balance of the 
lake. This value includes the contribution of the potash industries to the lake level drop, 
which is about 20-25 cm/yr. The rapid decline in the level is halted during exceptionally 
rainy winters, such as winter 91/92, when massive floodwater reaches the lake and leads 
to rapid rise in lake level (2 meters in 91/92). 

Several processes have occurred over the last decades due to this negative water balance: 
During the mid 70's the Southern basin of the Dead Sea was disconnected from the main 
water body of the lake in the Northem basin, and dried out. 
In 1979 the Dead Sea overtumed and a centuries-old stratification ended. This 

stratification was characterized by a relatively diluted 40m thick upper water body 
overlying the anoxic - H2S containing lower water mass. Since this overtuffi the Dead Sea 
water column is oxic and homogeneous, with seasonal stratification. 
The continues evaporation from the Dead Sea lead to an increase in the brines salinity 
and starting in the 80's, halite began to precipitate. This has resulted in a slight decrease in 
the Na/Cl ratio. The increase in the Mg/K ratio is due to the activities of the potash 
industries. 
The annual water input to the Dead Sea is estimated at 650 million cubic meters (MCM) 
and it includes surface and groundwater inflow. The evaporation rate from the Dead Sea 
surface is about 1.25 m/yr, equivalent to 850 MCM/yr. In addition, about 250 MCM 
evaporate annually from the evaporation ponds of the potash industries. The continuous 
rise in the sa1inity of the brine, if continued, would lead to a decrease in the rate of 
evaporation. At the current rate of water inflow, the lake would attain steady state 
between inflow and evaporation in about 400-500 years, at about 510m below sea level. 
The planned additional diversion of freshwater from the drainage basin of the lake would 
increase the rate of lake-level decline and steady state conditions would be achieved at 
even lower levels. 
The discussion regarding the construction of a canal that would connect the Red Sea with 
the Dead Sea for desa1inization of seawater and the stabilization of the Dead Sea water 
level should consider the expected impacts of the inflow of seawater (or the concentrates 
after desa1inization) on the chemistry and the limnology of the lake: 
The mixing between the sulfate rich seawater and sulfate poor Calcium poor Dead Sea 
would lead to massive gypsum precipitation. 
A new stratification would develop in the Dead Sea in which the upper water body would 
have a different composition than the lower water body. 
The lower water body would develop anoxic conditions and would contain H2S. 
The rate of evaporation from the Dead Sea would increase 
A bloom in microbiological activities in the upper water body is expected. 
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Groundwater is the main drinking water source for the people of Bangladesh. In the past 
30 years, mi1lions of tubewells have been drilled in the Ganges-Brahamaputra Delta 
(GBD) to provide reliable, pathogen-free drinking water to villagers. However, since the 
early 90's it was discovered that the groundwater are contaminated with arsenic and over 
30% of the wells probably exceed the Bangladeshi maximum contamination level (MCL) 
of 0.05 mg/L. It is estimated that at least 25 mi1lion people in Bangladesh have been 
exposed to toxic levels of arsenic and chronic arsenic poisoning is now widespread in the 
local population. 
It is generally agreed that the arsenic in the GBD groundwater is naturally-occurring. Of 
several proximate sources proposed for the arsenic, the two that appear most plausible are 
arsenic-rich materials that occur in discrete layers, and/or dispersed arsenic associated 
primarily with iron oxyhydroxides. Because organic carbon is abundant, reduction of iron 
oxyhydroxides and release of arsenic may be coupled with organic carbon oxidation. We 
hypothesize that redox reactions involving As, Fe, and S and mediated by rnicrobial 
activity are the key factors contro11ing the fate and transport of As in the GBD region. 

A detailed hydrochernical study is currently under way to characterize the occurrence of 
the As in the groundwater. High As concentrations are always accompanied by reducing 
conditions. Most of the As is present in the water in the form of the reduced species 
(As3+) and the As-rich water are generally characterized by absence or low levels of 
dissolved 02, N03- and high levels of P043-, Fe2+ and Mn2+. The S04/Cl ratio in the 
reducing water are lower than those in the oxic, As-free water and the sulfate 
concentration in many is <0.5 mg/L. Few representative analyses indicate that the 
reduced water contain few ~/L of sulfide, though H2S cannot be identified by its odor. 
We propose that the P04 is adsorbed on iron oxyhydroxides along with As and that it is 
released together with the arsenic during the reduction of the oxyhydroxides. Few sulfur 
isotopic analyses of oxic samples showed values @34S=5.0-7.2%o) sirnilar to those 
expected from surface water that have not dissolved sulfides. Because of the low sulfate 
concentration and low S04/Cl ratio, conventional isotopic analyses of sulfate is difficult. 
However, pre1irninary 34S analyses of anoxic samples, carried out with a thermal ionization 
mass spectrometer following and modifying the method described by, showed enriched 
isotopic value (034S>40%o). Such values are explained as due to bacterial sulfate reduction 
and demonstrate the role of rnicrobial activity in the determining the redox state and 
composition of the groundwater. Because of the high levels of dissolved Fe2+ in the water, 
the sulfide product from the sulfate reduction precipitates from the water as iron sulfides. 
It is still to be deterrnined how much As precipitates with the iron sulfide and to what 
extend this precipitation controls and prevents even higher As concentrations in the 
groundwater. 
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This study is based on high-resolution seismic data and information from drillholes and 
core penetrometer tests acquired during 1998, as part of a feasibility study project for the 
construction of artificial islands. The study area extends from Hadera to Ziqim, between 
water depths of 20 m, 1.5 km offshore, and about 75 m, 12 km offshore. Approximately 
1500 km of seismic profiles were acquired, with a CHIRP recording system, in a dense 
grid of shore-perpendicular lines spaced one kilometer apart. The CHIRP system uses· a 
high frequency energy source of 2-6 kHz, thereby attaining a vertical resolution of several 

-tens of centimeters. The high resolution of the data set facilitates a detailed seismic 
. stratigraphic analysis of the Holocene sequence 

The lowermost seismic feature is a continuos strong reflector that delineates a regional 
surface with an irregular morphology that separates a series of fine reflection above, from 
a reflection-free zone below, We interpret this surface to be an erosional unconformity 
that was incised into Pleistocene kurkar formations during the pronounced, 130 meter 
drop of the Mediterranean sea level at the end of the Pleistocene. The Holocene 
sediments that overlie this unconformity, or sequence boundary, form of a wedge-shaped 
body that thickens gradually from 5 meters near the shore to 30 meters at the westem 

. edge of the study area 
nit 1, the ס: The Holocene sequence is divisible into four seismic-stratigraphic units 

, lowermost, is about 1-2 m thick and is characterized by several high amplitude 
occasionally discontinues, reflections that onlap and fill up the lowermost part of the 

nit 2 is characterized by a series ס. topographic depressions of the unconformity surface 
. of moderate reflections that downlap westward on Unit 1, or on top of the kurkar surface 

The thickness of the unit decreases from the near-shore zone westwards. Between 
Palmakhim and Nizanim it is about 20 m thick, displaying a sigmoid, aggradational stratal 
pattem. North of Yaffo it is 6-8 m thick, displaying a mounded stratal patterri. Unit 2 is 
composed of marine silty (25-50%) sands, with some kurkar shards and abundant 

nit 3 contains a series of closely spaced continuous high and low ס. bioskeletal debris 
amplitude reflections that display a progradational topset/ clinoform stratal pattern. The 
topsets onlap the top of Unit 2 in the east and the clinoforms downlap to the west. The 
unit consists of thin (10-20 cm) beds of clayey silts and its overall thickness increases 

3 nit 4 overlies Unit ס. gradually from 2-3 m in the east to 20-25 m in the west 
unconformably. It consists of 3-5 m thick clayey silts that form the present seabed. The 

. top of the unit undergoes some erosion 
Our tentative interpretation of the sequence is as follows: Unit 1 is a relief-filling 
sediment, presumably composed of terrestrial fluvial deposits or soils, that developed at a 

g of the Early Holo.cene highstand ginחin late lowstand stage. Unit 2 represents the be 
episode. Sea level must have risen very rapidly to a height of about 22 meter below the 
present one. The main source of the unit's sands was the adjacent land. The deposition of 
Unit 3 began with a relative drop of sea level. The east-to-west progradational pattern 
suggests that sediment supply was still mostly from the east. Unit 4 marks a change in the 
depositional pattem, probably to a predeominantly shore-parallel transport. At present 

. we are unable to assign a time table to these events 

~ ~ 
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INCORPORATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES VIA THE 
INTERNET IN THE TEACHING OF THE EARTH SCIENCES AT THE 
HIGH SCHOOL LEVEL 

Ginat, H.l, Levy, M.l, Gomez, D.l, Levy, A.2, ,Menahem, N.2, Lidor, Y.2 

1. Instructor at Ma'aleh Shaharut School, Y otvatah, 88820 
2. Pupil at Ma' aleh Shaharut School, Y otvatah, 88820 

The Intemet has become in recent years a means of mass communication affecting 
significantly the manner in which we access information, make purchase, and on an ever
increasing scale, engage in formal study. The Internet is integrated into the formal 
educational system as an tool of instruction in a wide range of activities. 

As an integral part of the Earth Studies program in the eleventh and twelfth grades at 
Ma'aleh Shaharut School, Yotvatah, various methods of instruction via the Internet were 
developed: 
A. Information-gathering from the web on various subjects as a part of the pupi1's 
individual course of study. 
B. Lessons held in the computer lab on specific topics, for example - plate tectonics. 
C. The creation of an independent database including visual materials such as picrures, 
photographs, maps, aerial photos, and satellite photos. The mre advanced students have 
an additional task: locating additional visual materials from the web for incorporation in 
the school's website: www.shaharoot.kfar-olami.org.i1 
D. Computerized database (an active site on the web) on a chosen subject incorporating 
students' research projects. The website includes Abstracts of the students' papers as well 
as additional relevant materials. The database is multi-lingual and includes an internal 
search engine assisting the user in acquiring necessary information. As a part of this 
approach, our staff and pupi1s at Ma'aleh Shaharut initiated and developed - with 
students from the US and ]ordan - an educational, scientific website: "The Yotvatah Salt 
Flats: Man and Environment." The site includes a virtual map via which one can view 
photographs of various sites in the area, geotope abstracts, abstracts of research of the 
academia, maps, satellite photographs, and links to sites around the world on the subject 
of salt flats. Most of the materials included in the site are in English, Hebrew and Arabic. 
The site's visitors are invited to add the own materials on the subject matter. The site 
also displays the educational cooperation between the schools at Y otvatah and Rahma 
Village,]ordan. The website can be found at: htt:p:!!library.thinkquest.org!c004132 

Currently under development are two additional websites with a similar rationale: 
(A). Man & Coppper: Past and Present - Timna (lsrael), Fenon Oordan), Utah (USA), and 
South America. (B). The Eilat-Aqaba Gulf: Protection versus Development (to be jointly 
built by Israeli and] ordanian pupils). 
These computerized databases are dynamic and constantly being developed, through 
which inter-active learning takes place. The pupi1s are partners both as "producers" of 
the database's materials, as well as "consumers". Via like website projects we are able to 
initiate and maintain educational cooperation between students of distant locations in 
Israel and abroad, projects including creating the website, use of its materials, and 
incorporation of additional scientific materials. 
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GEOLOGY OF MITZPE SA YY ARIM REGION 

Ginat, H. 

Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St, 95501 ]erusalem 

Mitzpe Sayyarim region is in the southwestern part of the Negev. The research area 
eastem limit is by Biqat Sayyarim and in its western limit by the international border 
between Israel and Egypt. The research included geological mapping in a scale of 
1 :50,000 and detailed description of interesting phenomena. 

Gerofit and Zihor Formations, built mostly from limestone, marl and chert, are exposed 
in the southem part of the sheet. Ten square kilometers with orange shade, mostly with 
limestone concretions, are the exposure of Menuha Formation. Most of the area covered 
by Mishash Formation: chert, limestone and chalk rocks. The shade is dark and the area is 
very moderate with wide valleys. The northern part of the area covered with 
conglomerate belongs to the Arava Formation. 

Along the cliffs which define the Sayyarim and Uvda valleys there are faults in N and NE 
directions. 

Interesting phenomena that were discovered while mapping: 
1. Facial changes in short distances in the upper part of Menuha Formation. The 
common sections are white chalk but sometimes include limestone, clay and marl. The 
explanations to this feature might be Senonian structural elements or slumps. 
2. Limestone and chalky marl dikes. 18 dikes were discovered. Their width is mostly 0.5-
1.5 meter and some of them are more than 50 meters long. These dikes are diagenetic 
features formed within the sedimentary column after the vertical disturbances were 
already developed to their full vertical extension. 
3. Fields of limestone, dolostone and chert concretions in a very special and impressive 
appearance. These concretions appear in four different layers in Menuha Formation. 
4. Conglomerates exposed in Pliocene stream canals in wide val1eys that exist above the 
cliff, west to Sayyarim and Uvda valley. These streams drained the area of Har Berech, 
Development of the Sayyarim and Uvda valleys create internal base levels and stop the 
movement of gravel and water through these canals. 

~.'. ~ 
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SIGNAL PROCESSING FOR INDIA AND PAKISTAN NUCLEAR 
TESTS RECORDED A T IMS ST A TIONS LOCA TED IN ISRAEL 

Gitterman, Y., PinSky, V., Hofstetter R. 

Seismology Division, Geophysical Institute ofIsrael, P,O,B, 182, Lod 71100 

In comp1iance with Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTB1) the International 
Monitoring System (lMS) was designed for detection and location of the clandestine 
Nuclear Tests (N1), Two auxiIiary IMS seismic stations MRNI and EIL, deployed 
recendy, were subjected to detectability, travel time ca1ibration and discrimination 
analysis. The study is based on the three recent 1998 underground nuclear explosions: one 
of India and two of Pakistan, which provided a Ground Truth test of the existing IMS. 
The MRNI and EIL broad band (BB) stations are located in Israel at teleseismic distances 
of 3600, 2800 and 2700 km respectively, where the signals from the tests are aIready weak. 
The Indian and the second Pakistan NT were not detected by the short period Israel 
Seismic Network (lSN), using standard STA/LTA triggering. Therefore, for the chosen 
IMS stations we compare the STA/LTA response to the results of the more sensitive 
Murdock-Hutt (MH) and the statistically optimal detector (OD) that showed triggering 
for these three events. The second Pakistan NT signal arrived to the ISN and the IMS 
stations in the coda of a strong Afghanistan earthquake and was further disturbed by a 
preceding signal from a local earthquake. However the NT signal was successfully 
extracted using MH and OD procedures. 
After NT is detected it should be recognized. Spectra were calculated in a 15-sec window 
including P and P-coda waves. The spectra for the first Pakistan NT showed a 
pronounced spectral null at 1.7 Hz for. all three components of the EIL station. The 
effect was confirmed by observation of the same spectral null at the vertical component 
of the ISN stations. For this ground truth explosion with a reported shallow source 
depth, the fenomenon can be explained in terms of the interference of P and pP phases. 
However, the spectral null feature, considered separately, can not serve as a reliable 
identification characteristic of nuclear explosions, because not all the tests provide the 
nulIs, whereas some earthquakes show this feature. Therefore, the multi-channel spectral 
discrimination analysis, based on spectral ratio of low-to-high frequency energy (in the 
0.6-1 Hz and 1-3 Hz bands), and semblance of spectral curves (in the 0.6-2 Hz band), was 
conducted. Both statistics were calculated as welI for the three components of the EIL 
station. The statistics provided a reliable discrimination between the recent NT and 
several nearby earthquakes, and showed compliance with the former analysis of Soviet 
and Chinese NT, where nuclear tests demonstrated lower values of energy ratio and 
spectral semblance than earthquakes. 
Accurate location of NT requires ca1ibration of travel time for IMS stations. U sing known 
source locations, IASPEI91 travel time tables and NEIC origin times we calculated 
expected arrival time for the P-waves to the EIL and MRNI stations and showed that the 
measured arrival time has delay of about 4 .sec. Similar resultswere obtained for the 
nearby Pakistan earthquakes. The analysis was complimented by the P travel time 
measurements for the set of Semipalatinsk NT, which showed delays of about 3.7 sec to 
the short period MBH station which is a surrogate station for EIL. The similar delays at 
different stations evidence a path- rather than site-effect. The results can be used for 
ca1ibration of the IMS stations EIL and MRNI regarding Euroasian events coming from 
the East. 

rm 
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HE זזERRACES A זOF ALLUVIAL FANS AND זDEVELOPMEN 
ERN זHWES זHE SOU זH זCONFLUENCE OF NAHAL ZIN WI 

26 KA AND זHE LAS זDEAD SEA BASIN, ISRAEL DURING 
HE FALLING OF LAKE זHE CHRONOLOGY OF זO זION זIMPLICA 

LISAN LEVELS 

Gluck, D.,1,2 Enzel, Y.,l Heiman, A.,2 Porat, N.2 ,Amit, R.2 

1. Instttute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem, 91904 ]erusalem 
2, Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St., 95501 ]erusalem 

The landscape at the southwestern Dead Sea Basin was formed during the Late 
Pleistocene and Holocene in the complex environment of retreating Lake Lisan and 
tectonic activity of the western margin fault of the Dead Sea Basin and probably of the 
Amazyahu Fault too. Terraces of Nahal Zin and local alluvial fans and shorelines record 
the fast retreat of Lake Lisan from its highes~ stand at -26 ka. We mapped and dated 
these landforms to reconstruct the development of the landscape in the area. Four local 
alluvial fans and four terraces were dated using soil-stratigraphy and by the OSL method. 

When Lake Lisan had reached its highest stand, Nahal Zin flowed directly eastward and 
deposited its ancient alluvial fan on the newly exposed sediments of the lake bottom. The 

Following a כ.lake remained for a short period at the level of the alluvial fan (::= -200 m 
2,000 , further drop in Lake Lisan level and a retreat to the north of its southern shoreline 

years later Nahal Zin already flowed to the north-northeast. During the retreating of Lake 
Lisan, Nahal Zin experienced two regimes of incision: (1) During 24-20 ka Nahal Zin 

e incised about 30 m by removing very large volume of sediment from lזlongitudinal prof 
its entire drainage area within the Dead Sea basin and (2) since 20 ka Nahal Zin mainly 
incised vertically within a relatively narrow channel. During the period 20-17.5 ka Nahal 
Zin sti11 formed a wide floodplain and since it entered to a narrow channel including the 
its modern active channel. The series of terraces of Nahal Zin allow us to de1imit the 

. fa11ing Lake Lisan levels during 24-17.5 ka 

Lake Lisan and the Dead Sea are the base level for the fluvial system that flows into the 
Dead Sea basin. This base level has dropped over 200 m in the last 26 ka. In contrast, the 
tectonic activity of both the western marginal fault of the Dead Sea basin and the 
Amazyahu Fault that are crossed by the Nahal Zin is only a few meters during that time 
period. Therefore, the major factor in the development of the landscape at the 
southwestem Dead Sea basin is the fast drop in the level of Lake Lisan. This drop of base 
level ca~sed the fluvial system to form the landscape in this area. 

~.,.,.~ \_ ), 
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ARTIFICIAL ISLANDS PROJECT - PROSPECTING FOR OFFSHORE 
AGGREGATES 

Golik, Abraham1, Gardosh, Miki 2, Gill, Dan 3 and Almagor, Gideon3 

IIsrael Oceanographic and Limnological Research, P.O.B. 8030, Haifa 
2'fhe Geophysical Institute ofIsrael, P.O.B. 182, Lod 
3Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St, 95501 ]erusalem 

A shallow seismic survey of the IsraeIi continental shelf, followed by bottom sampIing 
and testing, was carried out in order to explore the avai1ability of aggregates suitable as fill 

, material for construction of artificial islands. The survey, carried out along 1 km spaced 
, shore-perpendicular proftles, at water depths of 20 to 70 m between Hadera and Ziqim 

30 employed a CHIRP sub-bottom proftler, which provided seismic penettation of up to 
32 m below sea bottom with a resolution better than 10 cm. Forty four vibracores and 
19 Cone Penettation Tests (CP1) were collected in the unconsoIidated sediment, and 

. rotary drilIings into the exposed kurkar rock were carried out 
The objectives of this study were to locate potential aggregate reserves, determine their 
suitability as fill material for construction of artificial islands, defme their spatial 
distribution, thickness and volume, and assess the thickness of waste overburden that 
must be removed in order to exploit them. Due to environmental considerations and 
requirements of foundation engineers regarding the material grain size, the target material 

30 nit at a water depth greater than עof this study was either sand buried beneath the Silt 
. m, or exposed kurkar (carbonate cemented quartz sandstone) on the seabed 

It was found that the kurkar, characterized by sharp geomorphology, underIies the 
unconsoIidated sediment in the whole area. At places, the kurkar protrudes through the 

-sediment to form the seabed. At water depths of 40 to 60 m, a dark, amorphous, cloud 
. shaped reflector which obscures all the seismic reflections, within and below it, is found 

This reflector is generated by biogenic gas within the unconsoIidated sediment. Two sand 
units occur above the kurkar. The lower one, termed here Sand 1, overIies the kurkar and 
is found across the shelf, extending westward at least as far as the eastern boundary of the 

. gas zone. The other, Sand 11, is found on top of Sand I in depths shallower than 30 m 
The thickness of the two sand units ranges from zero to close to 30 m. The sand contains 

m. On top of 75ןג beds of clay, silt and sandy silt consisting of 35-50% grains finer than 
the sand, uniform, non-layered silt is found. Its thickness increases from zero at a water 
depth of approximately 15 m to more than 20 m at a depth of approximately 40 m, where 

. it is masked by the gas 
Volumetric computations show that the quantity of exposed kurkar in the study area, at 
water depth greater than 20 m, is about 135 milIion m3, found in large concenttations off 
Ga'ash, Tel Aviv, Yafo, Nitsanim and Ashqelon. The kurkar was found to be an adequate 

. fill material which may be mined by dredging 
1.3 The volume of sand, buried beneath the silt, at water depths greater than 30 m, is 

bilIion m3. Large reserves of sand, covered by a relatively thin overburden, are found 
opposite Hadera-Netanya, Ga'ash, Yafo, and Ashdod-Ziqim. In these areas, a total 
volume of 403 milIion m3 of sand was found beneath a cover of 121 m3 of silt. This sand 
contains more than 10% silt, which is the upper Iimit of fines set by foundation engineers 

. for fill material, and therefore is not fit for this purpose 

11 
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SEDIMENT TRANSPORT PATTERN ALONG THE ISRAELI COAST 
AS INDICATED BY SAND GRAIN SIZE 

Golik, A. 

Israel Oceanographic and Limnological Research, Narional Insritute of Oceanography, P.O. Box 8030 
Haifa 

Sand grain size was determined by means of a laser particle size analyzer in 115 samples 
collected from the inner shelf and beaches of Israel between Gaza and Akko. The 
samples were divided into two groups: one, between the back of the beach and 5 m water 
depth, and the other, between 5 and 30 m depths. It was found that the deeper water sand 
size is fine and does not show any dependence on geographical location along the coast. 
However, the shallow water sand gradually decreases in size from medium sand at Gaza 
in the south, to fine sand at Herzliya at the central part of the coast. From Herzliya 
northward to Akko, it remains fine. 

These findings support the longshore sediment transport model for the Israeli coast 
proposed by Emery and Neev (1960). They claim that wave-induced, longshore sand 
transport in the surf zone is directed northward along the southern part of the coast and 
southward along its northern part with a nodal point at its center, somewhere near Tel 
Aviv. According to that model, the northern part of the shore is nourished by sand that is 
driven northward by the prevailing current on the continental shelf. 

The finding of fine sand on the beaches and in shallow water in the northern part of the 
coast indicates that indeed the source of most of this sand is from the inner continental 
shelf, thereby, supporting the above-mentioned model. 

~ 
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FLUCTUA TIONS IN LA TER QUA TERNARY OCCUPA TION OF THE 
ARID ZONES IN THE SOUTHERN LEVANT 

Goring-Morris, A.N., Belfer-Cohen, A. 

Department of Prehistory, Institute of Archaeology, Hebrew University, ]erusalem 91905 

The impact of climatic fluctuations were always more marked in the marginal zones of the 
Levant. Such shifts would have significandy affected floral and faunal communities. In 
turn these would affect the habitability of those areas for human hunter-gatherer 
populations, as reflected in the changing occupation densities and geographic 
distributions of prehistoric sites in relation to contemporary landscapes. 

Topographic changes in Lower (ca.l.0- 0.3 m yrs) and Middle Palaeolithic (ca. 300-40 k 
yrs) landscapes render evaluation of site densities problematic. It is thus only from the 
Upper Palaeolithic (40-22 k yrs) and, more especially, the Epipalaeolithic (22-10 k yrs) 
and Neolithic (10-6 k yrs) that landscapes approximated those currendy visible. 

We shall present data integrating prehistoric occupation in the Negev, Sinai and southern 
]ordan during the Late and Terminal Pleistocene, the geomorphological settings, and the 
available climatic information. 

• ~ 
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IGRAPHY OF זRA זERNARY PALEOGEOGRAPHY AND S זHE QUA ז
. EN NEGEV זH-WES זHE NOR ז, HE LOWER NAHAL BESOR ז

Greenbaum, N. 1, Ben-David, R. 2, Porat, N.3, Lettis, W·4 

1. Geography Department, University of Haifa, Mount Carmel, Haifa, Israel31905 
2. Roved Geological Consultency, P.B. 98, Lion, Israel, 99835 
3. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael,jerusalem 95501 
4. Williarn Lettis and Associates Inc., 1777 Botelho Drive, Walnut Creek, 

California,94596 

A relatively complete sequence of Early Pleistocene to Holocene sediments representing 
, multiple episodes of deposition is exposed along the lower Nahal Besor stream channel 

in particularly between Retamim and Halutza. We performed detailed mapping and 
stratigraphic analysis of the sediments, aided by paleomagnetic measurements and optical 
dating. The study was aimed at gaining a better understanding of the evolution of the 

. Nahal Besor throughout the Pleistocene and Holocene 
1) The Early Pleistocene deposits (unit Q1) is up to 8 m thick and include thick coarse ( 

gravel units, sand and si1t beds underlain by marly unit deposited over the upper Eocene 
Maresha Fm. chalk. The age of this unit is 1.88-0.94 ma and it forms, in places, an alluvial 

. surface along the channel of Nahal Besor over which calcic soil had developed 
2) An Early-Middle Pleistocene sequence (unit Q1A) deposited in a paleochannel cut ( 

. fluence of Nahal Besor and Nahal Revivim .ו;נinto the previous unit, is exposed in the cO 
This section is composed of gravelly units underlying silt beds with a few calcic paleosols 

. and it is dated to 0.94-0.78 ma 
3) An over 10 m section of reworked fluvial silt and sand (unit Q2) dated as <780 ka (by ( 

126-15 > -paleomagnetism). Detailed luminescence dating provide an age of this section 
. ka 

The course of Nahal Besor during the Pleistocene was reconstructed by mapping of the 
Q1 remnantes. Remnants of the lowest Ahuzam surface (G) (dated as 1.88-1.72 ma) and 

. bedrock exposures in the banks serve as boundary to the maximal extension of the valley 
The paleogeography of Nahal Besor is characterized by several cut and fill events during 
the Pleistocene and Holocene: (1) Deep incision into the bedrock during the Late 
Pliocene-Early Pleistocene - 1.88-1.72 ma, probably associated with receding sea level 
andj or climatic change. (2) Filling with coarse conglomerate during the Early Pleistocene 

0.94--1.88-0.94 ma. (3) Incision of paleochannels during the Early-Middle Pleistocene -
780 ng of these channels with gravel and si1t beds untill זlli 0.88 ma. (4) Non-continuous f 

) 5 ( . ka. Gaps in the sedimentation are presented by the development of calcic soils 
Incision during Middle Pleistocene post 780 ka. (6) Non-continuous deposition of silt 

126--units with calcic paleosols during the Middle Pleistocene untill the Late Pleistocene 
98 ka. (7) Extensive incision of all sedimentary units between 126 and 98 ka. (8) Fill stage 
of a thick section of reworked silt and sand - 98-15 ka in fluvial conditions of low energy 

. flows andj or high sediment yields 
Deep incision occurred during the Early Holocene where Nahal Besor rentrenched into 
the Early Pleistocene valley down to its bottom. Few stages of fill and cut followd this 
incision which left a sequence of alluvial terraces along the present channel of Nahal 

. Besor. Luminescence dating of these terraces provide ages of 9-3 ka 

~ ~ 
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RECENT TUFA, TUFA ROCKS AND SPRINGS' WATER IN NORTH 
HULA V ALLEY: CHEMICAL AND ISOTOPICAL COMPOSITION 

Gur D.l,2 Sass E.2 Bar-Matthews M.1 

. 95501 1. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael st.,]erusalem 
s.huji.ac.il @vזn 2. Institute of Earth Sciences, the Hebrew University, ]erusalem 91904. dafna 

The northem Hu1a Valley is fed by three main groups of springs: 1. The Banias and 
Kezinim springs in the east, flowing to Hermon river; 2. The Tel Dan springs in the 
center; 3. The Hazbani and El Wazani springs in the west, flowing to Snir river. This last 
group was secluded from the present study. 
The Tel Dan springs water (14-17°C; mS=260-325 mg/L) are enriched in most ions 
compared with snow melt-water and their elemental ratios are similar. Its isotopic 
composition is /)018= -6.87:t 1.30%0; OC13= -10.03:t 1.17%0. 

The Banias spring (14-16°C; TDS=250-400 mg/L) and the Kezinim spring (19-21°C; 

mS=425-500 mg/L) have higher Mg, S04, and Sr contents than the Dan water. The 
isotopic composition of oxygene in the Banias (5018= -7.51 :t 0.15%0) and Kezinim (/)180 = -
7.32:t 0.24%0) water is a 1ittle lower than that of Dan. The isotopic composition of carbon 
in Banias (/)C13= -10.33 :t 0.857%0) is similar to that of Dan whi1e that of Kezinim water is 
higher (/)13C = -9.20 :t 0.82%0). 

The chemical composition of Banias spring water varies seasonal1y: the ionic content is 
lowest in the spring, approaching that of Dan water, and highest in the fal1, close to 
Kezinim water. This behavior indicates that the composition of the Banias spring is 
conttolled by two main components, the one predominating after rains begin, the other 
during the dry season. 
Present-day tufa sedimentation occurs main1y in the fal1. The Hermon and Dan rivers' 
tufa differ in their chemical and isotopic characterization. The Hermon river tufas 
(northeast Hula Val1ey) have significandy higher Mg and Sr, elevated 313C and a wider 
compositional range, as compared with the Dan river tufas (center of the Val1ey). These 
differences seem to reflect the observed differences between the Banias and Dan springs, 
and the seasonal compositional variations in the Banias spring. 
Ancient Tufa rocks, widespread in the North Hula Val1ey, likewise display chemical and 
isotopic differences between different geographic areas. Such differences were f1tst 
observed by A. Heimann (M.Sc. Thesis, 1985) and confirmed in the present investigation. 
Accordingly, it has been observed that the tufas in the east (along the Hermon canyon 
and Banias plateau) have significandy higher Mg, Sr and 313C, as well as a wider 
compositional range, as compared with those of the centtal tufas (Qoren river and 
Hagoshrim) and the westem rocks (Bet Ha'ahu river, dividing Ma'ayan Baruch and Kefar 
Yuval). The simi1arity in geochemical behavior between ancient and recent tufas in these 
areas points to a simi1ar composition of ancient and recent springs in the north Hula 
Val1ey, and suggests that the seasonal variations of the Banias spring were already 
operative in the past. 
Summary: The different springs in the north Hula Val1ey have different geochemical 
characteristics, which are reflected in the composition of the respective present-day tufas. 
The ancient tufas display geochemical simi1arities to the recent ones, which point to a 
prolonged stability of the Hermon aquifers, ever since tufa sedimentation began. 

~ 
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LAST GLACIAL TO HOLOCENE NON-MARINE SEQUENCE IN THE 
EASTERN-MEDITERRANEAN SHELF: ASHDOD 321 CORHOLE, 
OFFSHORE 

Gvirtzman, G.l, Bakler, N.2, Wieder, M.l 

1. Depar. of Geography, Bar Ilan University 
2. Geological Survey of Israel 

Ashdod 321 corehole was located offshore Ashdod harbor, 200m. West of the water 
breaks. The sequence includes a section of ca. 17 -m. (at -33 to -50 meters below sea level) 
of terrestrial grumusol soil, below and above marine sections. The interval between the 
marine transgression of Stage 5.5 high-stand sea level and the recent marine transgression 
of Stage 1 high stand sea level is definitely a non-marine grumusul soil sequence. Particles 
of charcoal within the soil particles were dated by C-14 as of 10,454 to 11,111 calendar 
years BP. Magnetic susceptibility measurements of units of 20-50 differ significantly from 
the low values of the marine sections. The soil unit correlates approximately to Stages 4 
or 3 or 2 low marine stands. The last marine transgression, from the lowest stand of -130 
m. at Stage 2, to the present sea level during the dated age. This unit was correlated to the 
Y ounger Dryas Event of the same age. This event was found in the onshore area of the 
central Coastal Plain. The Y ounger Dryas event was recorded as a fast and intensive 
influx of loess-type desert dust over the entire coastal belt. This event was also detected in 
the Ashdod corehole. A high-resolution seismic survey was used to study the offshore 
sequence. This reflection that was correlated to the Y ounger Dryas event. It appears that 
the surface that was covered by the Grumuso1ic soil was spread onshore and offshore 
along and parallel to the present Coastal Plain. The two fast pulses of gIobal rise of sea 
level during the last deglaciation, namely, mwp-la and mwp-1b (Bard et. al, Fairbanks), as 
well as the intermediate pause of the gIobal rise during the Y ounger Dryas, were 
identified in the offshore of IsraeI. The widespread of deposition of the sapropeI S1, 
which was deposited on the floor of the Mediterranean soon after, was also detected in 
Israel and correlates with the Ganot Hadar Hamra. 

~ 
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ILS AND סS סN T סNTRIBUTI סLIAN C סLA TE QUA TERNARY AE 
NAL AND סREGI סN T סRRELATI סSEDIMENTS IN ISRAEL: C 

XY -CLIMATIC CYCLES סBAL PR סGL 

Gvi~zman, G ,1.Wieder, M1, Ron H.2 

1, Depart. Of Geography, Bar-llan Univ., Ramat Gan 
2. The Geophysical Inst. of Israel, Lod 

Aeolian invasions, such as sand dunes and wind blown dust, during the Late Quatemary, into the 
Centtal Coastal Plain and Northwestern Negev (Southern Coastal Plain), were studied. They appear as 
cycles that consist of two phases: one is a process of fast deposition, and, the second is a slow process 
of stabilization together with pedogenesis. In the Southern Coastal Plain four palaeosol units of 
brown-grumusolic type were recognized. In the Centtal Coastal Plain, an event of fast wind blown 
dust accumulation took place, during the Younger Dryas Event, fol1owed by a slow process of 
pedogenesis. In a similar way, each of the palaeosol units of the Southern Coastal Plain was 

. interpreted as cycles of fast aeolian dust deposition that fol1owed by a slow process of pedogenesis 
The carbonate nodule horizons, found at the base of each plaeosol unit, are due to leaching of 

: carbonate, from the upper parr into the lower part, fortning calcic horizons. It is therefore concluded 
the deposition represents dry periods; the pedogenesis took place soon after, during humid phases. A 
study of the badlands, in the loess soil and other sediments, in the Ruhama area was, carried out. In 

. the drainage area of Nahal - Shiqma and its badlands, several cycles of Grumusol soils were exposed 
The sttatigraphic order, Includes units of Kurkar, Hamra and Grumusols (of loessian origin). The 
fol1owing stratigraphic order was reconstructed, from top to bottom, respectively: .(2) An upper 
c.ycle, modern loess, 2-3 m., abundant of carbonate nodules in the bottom of the unit. @ An upper 
fourth c.ycle, "Grumusol IV". 2-3 m., carbonate nodules at the base, forrning a morphological 

, terrace. ffi A third c.ycle, "Grumusol III". gray-brown, carbonate at the base.@A second c.ycle 
Grumusol II". 2-3m. , carbonate nodules. W The four upper full cycles of clayey Grumusols, gray " 
brown. The first. lowennost, c.ycle, "Grumusol I", 2-3 m., with a wide morphological terrace -

composed of carbonate nodules at it's base. ffi 2 m., " Brown-quartZic soil", including prehistoric 
arrifacts in the base of the unit . .Ql.3 m., red Hamra, prehistoric arrifacts and tools on it's top. ill 

2 m. of a Kurkar unit (pleshet Fm.?) unconformably overlying the סג. Erosional unconfortnity 
, Adulam chalk :ind flint (Mid. To Late Eocene). The sttatigraphic order, Including units of Kurkar ' 

Hamra and Grumusols (of loessian origin) were surveyed. Palaeomagnetic studies were carried out 
(Hagai Ron). This rvealed, that the units ro and ffi are reversal (Brunhess). Normal magnetic 

(2). It is, therefore, assumed ~ direction (Matuyama) was found in units (5). (6). (7) and probably 
that from the lowermost Grumusol up to recent, the magnetic direction is normal, postdating the 
Brunhess/Matuyama reversal. Thus, before 780,000 years ago. It is, therefore, assumed that from the 
lowermost Grumusol up to the recent, the magnetic direction is normal, postdating the 
Brunhess/Matuyama reversal. The development of sand dunes and loess soils, in both parts of the 

. Coastal Plain, seem to be simultaneous. Shorr pauses between the depositional phases were detected 
During the pauses sands and dust materials underwent stabilization and pedogenesis. The sands were 
ttansformed into "Kurkar" and/or "Hamra". The dust was ttansformed into a Grumusol soil type 
with calcic horizons at its bottom. During these cycles, global climate changes, in continents and in 

, oceans, also took place. It is assumed that the classical Quaternary climate changes, such as Ice ages 
Interglacial periods, the Younger Dryas Event, etc., are correlated to these cycles. The global changes 
left signatures in sediments and soils in Israel and the vicinity. Local Israeli correlation of the lake levd 
changes of the Lissan Lake and the Dead Sea was suggested. Correlation was found to climatic 
history recorded in speleothems of the Soreq cave. It is therefore concluded that:.(A). Penettation of 

In a shorr time soon after, intensive leaching changed the שג. aeolian dust, indicates dry climate 
loess into Grumusol, under wet climatic conditions. (.c) Dry/wet climatic cycles were repeated several 
times. These cycles may be correlated to the regional cycles in Israel and vicinity. (D) The climatic 

. changes observed should be correlated to the classical global changes during the Late Quaternary 

~.C".' ~ 
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MUL TIPLE COLLECTOR-ICPMS: A NEW POSSIBILITY IN ISOTOPIC 
RESEARCH. 

Halicz Ludwik 

Geological Survey ofIsrael, 30 MaIkhe Israel st.,)erusalem 95501 

Multiple collector-inductively coupled plasma mass specttometry (MC-ICPMS) is a new 
technique for the measurement of isotopic composition at high precision, and is of great 
importance to geological, environmental and medicine sciences. The method combines 
the outstanding ionization efficiency of the ICP source with the superior flat-topped peak 
shapes received from the ion optics of the double focussing plane of a large dispersion 
magnetic-sector mass specttometer. It also uses simultaneous multiple collection to 
receive the most precise isotopic measurements. This technique gives us the possibility of 
measuring the isotope ratios of "classic" radiogenic elements such as Sr, U, Sm and Pb. 

MC-ICPMS opens up a variety of new fields relating to the ability to precisely measure 
the isotopic composition of elements with high first ionization potentials at high 
sensitivity r:w, Hf, Th etc). Recently, MC-ICPMS has been used to develop a totally new 
class of high precision stable isotope measurements of the smal1 but important 
fractionation of Mg, Ca, Fe, Zn and Cu. 

During the last year an MC-ICPMS insttument was purchased by the Geological Survey 
of Israel and after short running-in period has started to be used successfully in both 
routine analyses and in research work. 

~ 
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THE NATIONAL BATHYMETRIC SURVEY (NBS) PROJECT 

Hall,]ohn 1(.1, Tibor, Gideon2, Sade, Roni 3 

95501 erusalem 1 .,נ, Geological Survey ofIsrael, 30 Malchei Israel St 
31080 2. Israel Oceanographic & Limnological Research, POB 8030, Haifa 

65220 3. Israel Mapping Centre, 1 Lincoln St., POB 14171, Tel Aviv 

The Geological Survey of Israel (GSI) , the Israel Oceanographic & Limnological 
Research (IOLR), and the Israel Mapping Centre (MAPI) have joined forces in order to 
carry out detai1ed bathymetric surveys in the seas in and around Israel. 
These surveys will be built around the GSI's acquisition of a sophisticated Kongsberg 
Simrad EM1002 multibeam sonar system capable of producing detai1ed swath soundings, 
orthophoto-1ike (sidescan) sonar imagery, and backscatter-based 1ithological mapping on 
the continental shelf and slope. 
The Equipment: The Simrad EM1002 multibeam sonar operates at a frequency of 95 
kHz (i.e. the wavelength is -1.6 cm). It is mounted beneath the bow of a ship, and it maps 
out a swath to either side of the ship. Its 111 beams are formed electronically. They can 
either be equidistant at a given depth, or fan out in an equi-angular fashion over an arc of 
150°. The equipment can cover a swath of about 5 times the water depth, with a 
maximum swath width of about 1500 m, and depending upon the temperature and 
salinity, can map the bottom to depths of up to 1000 m. The equipment can also produce 
an image of the seafloor by interpolating the strength of the backscatter at thousands of 
points across the swath. Analysis of this backscatter, as a function of angle, allows a 
determination of the probable bottom sediment type. The equipment includes sensitive 
D-GPS navigation for location and heading, and a six-axis gyro system to provide a 
constant readout and correction of the data for the complex motion of the vessel. A CTD 
with sound velocity probe is included for measuring the sound velocity structure of the 
water column, in order to accurately locate the returns from the outer beams. A full 
complement of acquisition, analysis, and presentation software was also acquired on three 
Sun workstations. 
Survey Objectives: The National Bathymetric Survey is intended to accurately map out 
the water-covered areas in and around Israel. Beyond the accurate bottom morphology, 
which will be the basis of the Israel Mapping Centre's new navigational, bathymetric, and 
cadastral charts, it is expected that the survey will locate and map out wrecks, gas and 
water seeps, and new sedimentary and structural features. This data will be the basis of a 
new National Marine Geographic Information System (GIS), with the multibeam data 
rnigrating to ArcInfoj ArcView as well as Pangea charting software. 
Survey Responsibilities: The project will be carried out under the direction of, and with 
equipment supp1ied by, the Geological Survey of Israel. The IOLR will be responsible for 
marine operations and providing marine survey, search, and monitoring capabilities in the 
future. MAPI will be responsible for equipment calibration, quality control, and fmancial 
support for the survey operations. 
Longterm goals: This project is expected to provide the base1ine data for all future 
marine work off Israel. In the process, it will develop the capability for providing survey 
and search services for the developing offshore oi1 and gas industry, monitoring and 
resurvey for the harbour authorities, and possibly future base1ine reconnaissance surveys 
for our maritime neighbours. 

~ 
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CONSTRUCTION OF A DEEP TUNNEL UNDER DIFFICUL T 
CONDITIONS 

Harash Arnon 

T AHAL Consulting Engineers Ltd, 

This presentation describes the construction of a deep tunnel under difficult rock and 
groundwater conditions, while achieving the tunneling objectives within the framework of 
the prescribed timetable and the design cost, 
The aim of the presentation is principally to illustrate the fact that in order to realize the 
goals and benefits of complex underground works, it is preferable to concentrate all 
technical know-how and control with respect to the project under a single 
multidisciplinary Israeli firm and apply them continuously, from geotechnical 
investigations, through design, to construction supervision and management, While this is 
true of traditional project frameworks, it is even truer of TK and BOT projects. 

The tunnel is a multipurpose one: It serves as an exploratory tunnel for obtaining 
geological, hydrological and engineering parameters for design of a large underground 
site, and it will serve as a pilot tunnel for construction of the site as well as a service 
tunnel for site operation. 

The totallength of the tunnel is 1,000 m. It is 4 x 4 m in cross section and has an arched 
roof. The section referred to herein lies at a depth of 500 m below ground level and has a 
longitudinal slope of 10% in the direction of the excavation face. 
The dominant rock type is chalky dolomite and limestone of moderate strength, with thin 
and, in places, thick intermediate layers of shale of low strength and high deformability 
(squeezable). The tunnel is located in a phreatic aquifer whose water level is tens of 
meters above the tunnel. 

The tunnel design and technical specifications included full details of the construction 
program and methods, quantities, and binding timetable and requirements. 
The tender documents were issued following a prequalification process using FIDIC-IV 
documentation, which included full control by the engineer-designer over the contractor, 
including guidance of construction, as and when necessary. 
The excavation advanced in 25 m long sections, in each case starting with pre-excavation 
sealing grouting, followed by rock excavation by the drill and blast method, and ending 
with immediate support with rock bolts and shotcrete. Groundwater penetrating the 
sealing shell was drained. 

The work was accompanied by monitoring and on-line recording of: construction data, 
quantities of water drained, deformations in the excavated cross section, and exposed 
geological formations. These monitoring data allowed the designer, in his capacity as 
technical supervisor of construction, to guide the contractor with respect to construction 
methods and their adaptation to conditions as exposed along the tunnel, in accordance 
with the flexibility inherent in the contract. Thus the planned objectives were met 
optimally, while adhering to the timetable and cost. 

~ 
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RECONSTRUCTION OF LISAN-KINNERET LAKE LEVELS IN THE 
KINNERET BASIN DURING THE LAST 30,000 YEARS. 

Hazan, N.l, Stein, M.1, Agnon, A.1, Nadel, D.2, Marco, S.3 

1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem, Givat Rarn, 91904. 
2. Zinmann Institute of Archaeology, University of Haifa. 
3. Department of Geophysics and Planetary Science Tel-Aviv, University, Rarnat Aviv. 

Reconstruction of LisanjKinneret lake levels in the Kinnarot basin during the past 30 kyr 
is based on identification of beach ridges and shallow water sedimentary structures 
(observed at outcrops and ttenches), data obtained from archaeological sites, as well as 
14C dating. This research adds essential geological consttaints on Lake Kinneret levels, 
that so far have been reconstructed based on archeological findings. 
The earliest evidence of the existence of Lake Lisan in this region is provided by an 
outcrop near Menahamia, which contains an aragonite layer dated to ~ 27 kyr (Braun. 
1992, Schramm et al. 2000). The deposition of the aragonite layer at this site suggests that 
the Dead Sea brine could rnigrate into the Kinnarot basin. This probably occurred during 
the rise of Lake Lisan to its maximum stand. Indeed, during this time Lake Lisan record 
in the Dead Sea basin indicate maximum elevation of> 170m below mean sea level (bsl). 
The Lake KinneretjLisan levels continued to rise until -25 kyr and stabilized for 1-2 kyr 
at an elevation of 170m bsl. During that time Lake Lisan extended from the Kinneret in 
the north to Hazeva in the south. At -23 kyr, the lake dropped to -204m bsl. Around 22 
kyr, the lake dropped sharply to 214m bsl. This level deterrnined at the Ohallo II 
prehistoric site, where the presence of fresh water fish bones suggests the existence of 
shoreline near the dwellings. An organic rich layer, dated to 22 kyr was identified along 
the shore of the lake. The high degree of preservation in Ohallo II site suggests rapid 
burial, which may have been the result of a quick rise in the lake level. 

Relicts of fluvial fan were found in Lake Kinneret near Deganya shore at elevation of 
213m bsl. The age of this fan delta sediment is not yet known, but their elevation is 
consistent with the elevation of Ohallo II site. It may be that the entire southern part of 
Lake Kinneret was covered at that time by the fan delta deposits, indicating low lake level 
that caused the Y armuchjYavneal rivers to flow in and produce these sedimentary 
sequences. 
From 21-22 kyr on, little evidence has been found for fluctuations in lake levels. Neev 
(1978) pointed on the formation of swampland soi1 as an indication for a wet climate at 
8.3-7.8 kyr. Mollusks found at the archeological section in Tel Beit Yerach may indicate a 
lake rise to 200 m bsl during early Bronze Age at 4,200-5,300 B.P. (Neev and Emery, 
1995). Historical descriptions and a number of Roman structures suggest that Lake 
Kinneret has remained at its present level for the past 2,000 years (Ben-Arieh, 1965). 

Overall, it appears that Lake Kinneret and Lake Lisan have separate histories for most of 
the past 30 kyr. Only during the high stand of Lake Lisan, at 27-23 kyr the two lakes 
converged. Still, the northem location where aragonite deposition is documented is along 
the ]ordan Creek (Menahamia). At Kinnarot basin the sedimentary facies is dominated be 
marl and clay. The reasons for this change should be further addressed. 

~ 
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TECTONIC VS MAGMATIC ARC CRUST AL THICKENING: THE 
NORTH CHILEAN ANDES 

Haschke 1, M.; Giinther 2, A. 

1, Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Israel 
2, Inst. ror Geologie, Geophysik und Geoinformatik, FU Ber1in, Germany 

Underplating of mande-derived basalts is an important process in forming and 
transforming continental crust, yet its effect on crustal thickening is not well estab1ished, 
Previous authors argued that mafic underplating may provide up to 25 km of new crust. . 
The Andean orogeny (200 Ma to Present) was accompanied by subduction-related 
magmatism and intermitting episodes of crustal shortening. If mafic underplating 
operated throughout this period, it should have affected both thickness and seisrnic 
structure of the continental arc crust. Changing geochernical patterns through time 
support such a hypothesis. 

We have balanced crustal thickening of the late Cretaceous-Paleogene Andean paleo-arc 
in north Chile (21-26°S) to estimate the relative proportions of tectonic and magmatic 
crustal thickening. During the Eocene (-48-36 m.y.), this predecessor of the modern 
Andean magmatic arc seated in the Western Cordillera has experienced substantial 
transpressive deformation resulting in shortening and thickening of the crust, and coeval 
emplacement of shallow-level plutonic bodies. Timing and magnitude of crustal 
thickening due to magmatism and transpression are constrained by ages and geochernistry 
of late Cretaceous-Paleogene magmatic rocks and balanced structural cross-sections and 
kinematic mode1ing of transpressional structures. 

Balancing was carried out using a simple monoc1inic crustal-scale transpression-model. 
Geochernical data suggest that crustal thicknesses were in the order of -37 km prior to 
transpression, reaching a value of -45 km after deformation. Volume-constant 
transpression only accounts for 67 % of the needed increase in crustal thickness (8 km), 
the remainder must have been accomodated by underplating of mande-derived basalts at 
or near the base of the arc crust prior to and during transpression. The ratio of tectonic 
crustal thickening/magmatic underplating therefore 1ies in the order of -2:1. Whole 
magmatic addition-rates (basal and crustal) during the -12 m.y. duration of 
transpressional arc-setting are in the order of 35 km3/km modcl.lcngthl m.y. and therefore are 
in agreement with estimates from previous authors. 

In our model, mafic underplating must have operated during the Andean orogeny, but 
does not seem to be an efficient mechanism for thickening of the crust. Most crustal 
thickening was due to discrete episodes of tectonic shortening. Our results support ear1ier 
studies on the modern central Andean arc and backarc which argue that most of the 
crustal thickening can be explained by crustal shortening. 
The late Cretaceous-Paleogene Andean arc is representative for estimating crustal 
thickening and continental crustal growth within a transpressional serting, because it is a 
typical continental arc with thickened crust. Therefore, our results rnight apply to other 
continental arcs and should be tested by the exarnination of similar systems. 

iiןWI 
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USE OF GPR IN MAPPING AND EVALUATING THE ROCK-SOIL 
STRUCTURE AS A PART OF AN ECOLOGICAL RESEARCH 

Herr, N.,l Kofman, L.2 

76100 1, Department ofSoil and Water, Hebrew University ofjerusalem, Rehovot 
r Research and Development, Technion City, Haifa 2מ. Laboratory for field systems, Technion Instttute f 

32000 

Surveys were made with GPR in the Alonim-Shefar'am region. The purpose of these 
surveys was to obtain data on the 3D structure of the complex rock-soil system prevailing 
in the area. The work performed was a stage of ongoing research its main purpose being 
the understanding of the relationship between ground factors and the growth of the 
forest and the maquis. 
In the research area, a ttansition zone is exposed between the chalk and limestone facies 
of Timrat formation, and the chalk of Maresha formation (Avdat group). The chalk is 
covered with Nari hardpan and reddish-brown rendzina soil. The rock-soil system varies 
greatly due to rock variations of the original sedimentation and mass ttansport, bending 
of layers and faults. 3 layers of Nari are observed: The laminar cmst, the upper Nari and 
the lower Nari. The laminar cmst forms a sequence of surface that are partly covered by 
shallow soil. The rock variation leads to variations in the Nari structure. In weakness 
joints of it, many soil-pocket were formed. 

The big diversity caused formation of various systems of rock-soil structure. These 
systems are habitats to various types of vegetation. Thus, it is on Timrat chalk covered 
with well-developed Nari and soil pockets that Quercus ithaburensis park-forest has 

, developed. On the more porous chalk of Maresha formation the Nari is less developed 
the soil is scarce and Quercus caliprrinos maquis has grew, its root going deep into the rock 

. cracks 
Due to the complexity of the structure of the subsoil, the evaluation of its details is not 
easy by usual mapping. Use of the GPR enables "seeing" the subsoil stmcture with high 
resolution in variable depth ranges according to the frequency of the antenna used and 
the electrical conductivity of the rock and soillayers. Surveys carried out in park-forest on 
Timrat formation and in maquis on Maresha formation. The GPR equipped with two 

2.5 antennae: Antenna 500 MHz enabling imaging at very high resolution up to depth of 
m and antenna 300 MHz up to of 4 m. surveys were performed along lines at intervals of 

es were made later along strike and dip lines נ.l 2-3 m and in lines broadside. Additional prof 
. of layers and perpendicular to faults 

After the interpretation it was possible to determine changes between soil, rock and Nari 
layers thickness, inclination and lateral changes, joints, faults and soil pockets. This 
information was used for planning a series of drillings at depth of 5 m. A correlation 
between the drilling and the GPR data enable understanding of the properties of the 
layers and their continuity in various directions as well as evaluation of the rock-soil 

. system structure and its properties 
In continuation, it isplanned to measure changes in the water content of the soil and rock 
between the drilling by means borehole antenna radar. This measurement, based on the 
knowledge of the rock-soil stmcture describe, will enable obtaining the water flow system 

. in the rock toward the soil and roots by the hydraulic properties of the various layers 

 lliEJיmCו



2001 , li'I_G זUAl MEE ~ II ~ A Y זISRAEl GEOlOGICAl SOCIE 

SOURCES AND CHEMICAL COMPOSITION OF SUSPENDED 
PARTICULATE MATTER IN THE WESTERN DEAD SEA 

Herut B.,l Gavrieli 1.,2 Halicz L.2 

1. Israel Oceanographic & Limnological Research, National Institute of Oceanography, Haifa, 31080. 
2. Geological Survey of Israel, J erusalem, 95501. 

The concentrations and chemical composition of the suspended particulate matter (SPM) 
in the surface water of the Dead Sea was studied, Surface water samples were collected, 
on March 1998 (20 stations) and October 1999 (13 stations), with Go-Flo Oceanic 
bottles. The brine was then ftltered on-1ine using a peristaltic pump. After the ftltration 
de-ionized water were passed through the ftlters to wash away the remaining brine. A 
total of 33 SPM samples were analyzed for their major (Al, Fe, Mg, Ca, Na and K) minor 
and trace element (Ti, Br, Ba, Sr, Li, Co, La, Ce, and U) composition. 

Maximal SPM concentrations were found at the ]ordan River estuary and the Kidron 

River mouth where > 1 00 mg 1-1 were found. The SPM concentrations decrease seaward 

to levels of one order of magnitude lower, to concentrations in the range of 2-11 mg t 1. 
This decrease is attributed to the settling of the river-borne particles while transported 
seaward. 

The scatter plots of Ti, Ce, La, and Co vs. Al concentration show a 1inear correlation 
attesting to their common origin and conservative behavior. Sirnilar pattems are reported 
in the muddy sediments and in stream sediments from the Dead Sea drainage basin. SPM 
in the ]ordan River estuary is characterised by relatively higher Al, Ca, Ba and Ti, and 
lower Fe and Mn concentrations. The higher Ca concentrations are probably due to 
detritus carbonates transported by the ] ordan River and its deposition close to the river 
estuary. Sirnilar behavior of clays may explain the enrichment in Al concentrations. 

The enrichment of Fe and Mn in SPM in the Dead Sea brine (relatively high Fe/ Al and 
Mn/ Al ratios) compared to the lake and drainage basin sediments may be attributed to 
one or the combination of the following processes: (1) changes in the distribution 
coefficient between the particulate and solution phases (Kd), (2) their removal from the 
brine by authigenic precipitation processes (Fe-oxides and Mn-oxides) or (3) removal by 
co-precipitation with authigenic aragonite. Indeed, all the samples fall within the detrital
carbonates - aragonite Sr/Ca ranges, but closer to the aragonite ratio. The latter 
observations need to be further studied. 

Uש
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THE IZANAMI PLA TEAU: JAPAN'S PRE-ACCRETIONARY PERMO
TRIASSIC LOW LA TITUDE PELAGIC CARBONA TES 

Hirsch, Fl., Ishida, K2. 

1. Geological Survey ofIsrael, Malkhei Yisrael Street, 30, 95501 ]erusalem (lSRAEL). 
francis.hirsch@mail.gsi.gov.il 
2. Laboratory of Geology, Faculry of Integrated Art and Sciences, Universiry ofTokushima, 
Minamijosanjima, Tokushima 770-8502 (jAPAN). ishidak@ias.tokushima-u.ac.jp 

The Izanami plateau is the oceanic origin of Late Paleozoic and Triassic pelagic limestone 
in J urassic and Early Cretaceous accretionary complexes (AC) of J apan. 
Well dated by conodonts and radiolarians, the ocean type limestone blocks in the Mino
Tamba (Ashio), Mikabu and Chichibu belts have a history, related to seamount, hot spot 
and plate-motion. 

The Izanami plateau consists in its more intemal areas of Paleozoic - Triassic platform 
carbonates, with depositional hiatuses related to Anisian and Early Carnian emersions. In 
the more external zones pillow basalt forms the base of the Triassic carbonates. 
Condensation features precede the drowning of the platform, witnessed by Norian and 
Rhaetian bedded chert. 

Faunistically, the Izanami plateau has more Tethyan than Pacific conodont affinities with 
some specific endernism. 

The low latitude Izanami plateau extended over a large area, off the Yangrse block, prior 
to its inclusion in J urassic to Early Cretacious AC. 

~ 
~ 
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CRUST AL AND UPPER MANTLE STRUCTURE OF THE SINAI SUB
PLA TE FROM BROADBAND RECEIVER FUNCTION ANAL YSIS 

Hofstetter, A.l, Bock, G.2 

1 Geophysical Institute of Israel, Lod, Israel 
2 GeoForshungsZentmm, Potsdam, Germany 

The use of broadband receiver funcnon analysis to esrimate the fine-scale S-velocity 
structure of the crust and upper mantle is a wide spread method. Receiver funcnon 
analysis takes advantage of the upcoming rays due to well-located teleseisms (.1 > 30 0 ), 

to model the P-to-S converted phases and reverberanons caused by shallow and deep 
significant structures and boundaries undemeath the seismic stanon. Several broadband 
stations, located within the Sinai subplate or close to its boundaries, which were installed 
in the last decade, provide a wealth of informanon. We present results of this analysis and 
its implicanon to the crustal and upper mantle structure within the Sinai plate and to 
major tectonic features such as the Dead Sea rift and the Cyprean Arc. 

~ 
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5EEING 15 BELIEVING: THE ELU51VE FAULT ALONG THE JORDAN 
VALLEY 

Horowitz, A. 

Geological Laboratory, Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Ramat Aviv 69978, Israel 

The theory which explains formation of the ]ordan Valley by a lateral sinistral movement 
of more than a hundred kilometers exists in the Israeli geological conscience for more 
than forty years (and accordingly also in the intemational community). However, reason 
demands the existence of a continuous fault (or fault zone), separating the blocks that 
have moved such a considerable distance. This basic demand was suppressed by most 
scholars believing in lateral movement, on various grounds, expressed in two categories. 
One had put the fault east of the international border (but failing to prove it after the 
peace treaty with ]ordan was signed), the other maintained its existence in the subsurface, 
despite numerous geophysical researches that had not indicated any such fault. Several 
researchers who were troubled by not seeing the fault went in search for it, armed with 
shovels and even a submarine (yellow, undoubtedly). 

W orldwide, both in the oceans and on land, transform faults are conspicuous in the 
morphology, particularly in their continuity. The stress in this demand is continuity. No 
doubt there are numerous faults along the ] ordan Valley, some of which even show lateral 
displacements. However in no case this offset was more than one percent of that needed 
for the theory, neither are the faults continuous. 

The region north of the Dead Sea up to the Bet She'an Valley, several tens of kilometers 
long, constitutes a syncline where no faults were discerned. The Valley's floor is covered 
by a thin veneer of Lisan Formation sediments, overlying Miocene deposits which crop 
out almost in any wadi. The excuse that faults are covered by younger sediments thus 
does not hold water, more so since extensive geophysical surveys had not indicated any 
conspicuous faulting, the region also being practically aseismic. The Yammouneh fault, 
thought to be the northward continuation of the ]ordan Valley transform, is not active 
since the late Miocene, a period in which considerable subsidence of the ]ordan Valley 
only commenced. 

Needless to say, all phenomena "necessitating" a lateral movement could be explained in 
a simpler way, without disregarding some of the observations. 

~.I.· ... i .... ~ 
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BENTHIC FORAMINIFERA FROM THE MEDITERRANEAN INNER 
SHELF 

Hyams, 0.,1 Alrnogi-Labin, A.,2 Benjamini, C.1 

1. Department of Geolog)' and Environmental Sciences, Ben Gurion University of the Negev, 84105 Beer 
Sheva 

erusalem 2 . 95501נ. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St 

The SE Mediterranean shelf is characterized by siliciclastic sedimentation in a highly 
oligotrophic regime, with T and S values more characteristic of tropical / subtropical low 
latitude shelves rather than typical for the W Mediterranean. Benthic foraminifera have 
singularly high potential for habitat characterization based on living, dead and fossil 
records, and recent studies have confirmed the relationship between biodiversity and 
environmental controlling factors in this group. The current project is aimed at using 
living and dead benthic foraminiferal assemblages to determine factors controlling their 
distribution in the unique SE Mediterranean shelf setting. 

Surface sediment and box core samples, taken from N-S and E-W transects of the 
shallow SE Mediterranean shelf from Achziv to Ashkelon, were examined for 
foraminifera. The E-W transects were taken at 3-30 m depths, by scuba divers at the 
marine workshop of the University of Haifa. The N-S transect was taken at -40 m depth 
by the R/V Shikmona. Hard, sandy and soft bottom environments and a variety of shelf 
profiles and water energy conditions are represented. Some 350 foraminiferal species 
have been described to date, of which nearly a third are still in open nomenclature and 
probably represent new species. These include common shallow water taxa, larger 
foraminifera known mainly from tropical / subtropical waters, genera not reported from 
the Mediterranean region since the Miocene, and some possible migrants from the Indo
Pacific realm. 

Broadly, two foraminiferal provinces can be recognized. The southern province has 
relatively low numbers and low diversity, with many smaller species dominated by 
Ammonia spp., and representing a Nile-sediment dominated shifting substrate. 
Foraminifera from the shallower «15 m) environments are poorly preserved and are 
frequendy polished and resedimented, while abundance and preservation quality rises in 
deeper, finer grained sediments. The northern province (north of Haifa bay) is more 
carbonate-rich, seagrass-dominated, and has a much more diverse foraminiferal fauna, 
composed of many species not found in the southern assemblage, including larger 
foraminifera with algal symbionts. This assemblage is sirnilar to many tropical 
assemblages and is clearly anomalous for the Mediterranean. Various elements represent 
probable migrations from either the subtropical Adantic or Lessepsian migration through 
the Suez Canal. 

r\~~ct 
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SUPPL Y OF MISHOR ROTEM SANDS: PREFERRED AL TERNA TIYE 
FOR THE COAST AL PLAIN 

Idelman, A.,l Minster, T.2 

1.5 Shim'on St" 93629 ]erusalem* 
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Yisrael St" 95501 ]erusalem 

Total sand consumption until 2020 for the Israeli builcling sector is assumed to be in the order of 290 x 1U> 
, 2020 tons and is expected to rise &om the present annual figure of 10 x 1U> to approximately 20 x lQ6 tons in 

Until recently, the Pleistocene sand dunes of the Coastal Plain were the major source for this material, This is a 
high-grade commoclity that was thought to be present in vast amounts in the heart of major consumption areas 
of Central Israel, The short ttansportation clistances left this vital material for the builcling industry at a 

, relatively low cost 
The present remaining reserves of sands in the Coastal Plain are some 200 x 1 U> tons and are largely located 
within Nature Reserves and open areas. For the short term, sites of planned supplies in the Coastal Plain are 

: located as follows 
. 1, Sites to the south of Ashkelon (near the industtial zone) with reserves of 10-15 x 1 U> tons 

These sites received official approval for mining and have been the main sand resource 
. 2000 during 

tons, and is due for 2 1סנ. 'Mivtsa' site, to the north of Ashdod, which has reserves of 15-25 x 
ttansfer from the Ministry of Defence to the Israel Lands Authority. Planning and 
formalities are quite complicated and it is clifficult to assess the possible avaiIability 

, of these sands 
3. Domestic sites from which the supply of sand may become possible following specific 

. planning steps, inclucling the Soreq, Shafdan, and other areas 
The over-consumption of sands from the Coastal Plain has recently resulted in a sharp price increase from 
about around 10 NIS per ton at the quarry gate to some 20 NIS per ton. This value is sirnilar to that expected 

. for sands supplied from Mishor Rotem or imported &om Sinai 
The Neogene sand deposits of Mishor Rotem are the major alternative for exploitable builcling sand resources 
in Israel, They are located close to the phosphate mining areas, adjacent to the Rotem industrial zone. Based on 
approved planning maps, the area is designated for polluting industries. A raiIway line passes through the heart 

. of the sand deposit and its use for transport to the major demand centers is being considered 
A prospecting project carried out in 1999 covered an area of 12.5 km2 in Mishor Rotem, and defined 

67 quantitative and qualitative aspects of sand potential in the Hazeva Formation. The boreholes reached 20 to 
m in depth with a total drilled section of 332.5 m. The dtilling was carried out using a spiral device and samples 
were taken in 1 m intervals. Samples were defined as economic grade (adequate for the builcling industry) if 
they contain less than 9% fines «74Ilm) and with a continuous sequence of 3 m or more. Of the 233 samples 
that met these criteria, the average fines content was 3.15%, with a total thickness of 2 to 55m. They occur in 
1-3 beds, averaging 23.3 m for all the boreholes. Average values of the meclian and the grain counting value 
(gcv) were 0.328 mm and 1.96, respectively. These sands cliffer from those in the Coastal Plain in parameters 

, such as meclian grain size, gcv, amount and composition of the fine fraction, amount of the coarse fraction 
. and color 

In the sand-size fraction, quartz is the main mineral component (generally rounded grains) with a small amount 
of flint (angular). Accessory minerals include calcite, feldspar and heavy minerals. Some near surface samples 
contain halite and gypsum The average clay content is 0.7%. QuartZ is the major component in the fine grain 

. size fraction, with lesser feldspar, calcite and clays and ttaces of dolomite, apatite and heavy minerals 
Significant lateral changes were noted between boreholes. However, it is assumed that economic sands can be 
found close to the Hazeva Formation base conglomerate. It is also suggested that the lower contact of the 

. economic sands in the area can be correlated and are mapable 
The economic sand reserves in the Mishor Rotem area are some 540 million tons. This estimate does not -
consider any limiting criteria for a practical mining operation, such as obtaining perrnits, engineering 
considerations, etc, We consider that the area to the area to the S and SW of the present survey, inclucling the 
NW part of Mishor Yarnin may contain adclitional reserves of economic sands in the order of 70-80 million 

, tons per square kilometer 

*Research was carried out for the Israel Land Authority through Yahel Engineering Ltd, 
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CAVE DEPOSITS AS RECORDERS OF PALEOSEISMICITY: DATED 
CASE STUDIES FROM THE SOREQ CA VE 

Kagan, E. J.1,2, Agnon, A.1, Bar-Matthews, M.2, Ayalon, A.2, Kaufman A.3, Segal, 1.2 

1. Institute ofEarth Sciences, The Hebrew University,]erusalem, 91904 
2. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael St.,]erusalem, 95501 
3. Department of Environmental Sciences and Energy Research, Weizman Institute of Science, Rehovot, 
76100; E-mail: elisak@pob.huji.ac.il 

The Soreq Cave (Beit Shemesh) has been intensively studied for paleoc1imate and shows 
continuous growth of speleothems for at least the past 350 ky. Soreq Cave offers an 
excellent opportunity for paleoseismic research since it contains a large amount of fallen 
cave deposits of all types, sizes, and ages, and other earthquake induced damage. 
Subsequent precipitation on fallen speleothems constrains ages of collapse events. 
Tectonically affected karstic features can aid in the evaluation of paleoseismic events with 
regard to (1) relative and absolute dating (within the last 350,000 years) and therefore 
return rates, (2) location of epicenter, and (3) intensity. This is the first time that this type 
of research is performed in Israel. 

Speleothem calcite was dated using the 230Thj234U method, which has a 350 to 500 ky 
1imit. The long dating range can vasdy increase the length of the seismic record and might 
improve return rate estimates by including very large events. Of this long record, events 
younger than 70 ky can be correlated to the events documented in the Dead Sea Rift 
sediments and historical catalogues. The Soreq Cave is located 60 km west of the Dead 
Sea Fault and provides information on the extent of damage from earthquakes associated 
with ruptures on the transform. Smaller local intraplate earthquakes may be represented 
as well. 

We have prepared a comprehensive map of the Soreq Cave that includes (1) the 
orientation and length of fractures in the cave, (2) orientation of collapsed and deformed 
speleothems and ceiling blocks, and (3) the possible source of the fallen deposits. 
Preferred EW and NW-SE orientation of fractures and dominant EW orientation of 
collapsed speleothems are clear. We have observed and documented tectonically 
originated phenomena such as fallen stalactites, stalagrnites, and columns, fractured 
speleothems, cave walls, and ceilings. In order to differentiate between seismic, 
anthropogenic, and static stress collapse, criterion based on the 1iterature was app1ied. 
Samples have been taken of fallen large stalagrnites and the speleothems that have grown 
on them. The only viable mechanism for stalagrnites to fall over is ground shaking due to 
earthquakes. Unconformities were identified between the collapsed speleothem and the 
in-situ regrowth. Laminae above and below the unconformity were separated, prepared, 
and pre1iminarily dated based on alpha counting at the Geological Survey of Israel. The 
Pre1iminary ages show at least two separate prehistoric. events of fallen stalagrnites. 
Additional ages will be presented for investigating correlation with historic and prehistoric 
documented events. 

~ ••. ,., •. -.·.· ... ji.'. ~ 
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THE CHEMICAL COMPOSITIONS OF SOLUBLE SAL TS IN THE 
UNSATURATED ZONE AND GROUNDWATER IN THE ISRAELI 
COASTAL PLAIN AQUIFER, COMPARISON BETWEEN 
IRRIGA TION WITH W ASTEW A TER AND FRESHW A TER 

Kass, A.,l,2 Gavrieli., 1.1 Yechieli, Y.,l Starinsky, A.,2 Vengosh, A.3 

1. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St.,]erusalem 95501 
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, ]erusalem 91904 
3. Dept. of Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University 

The impact of irrigation with wastewater on the quality of the groundwater below is still not 
established. ln this study, the chemical compositions of the soluble sa!ts in the unsaturated zone 
and the groundwater near the water table below a field irrigated with wastewater are compared 
with those below a field irrigated with freshwater. The study area is located at the agricultura! 
fields of Kibutz Nitzanim, where the water table is at a depth of 23 meters. The fields are clayey 
troughs between ca!citic sandstone (Kurkar) ridges. The geologica! sections of the two fields are 
sirnilar, and made of clays and coarser detritus materia!. 
Table 1 presents the chloride concentrations and some ionic ratios in the studied domains. Major 
differences in the ionic ratios were found, particularly in the Na/Cl and S04/C1 ratios. ln the 
soluble sa!ts under the irrigated fields these ratios attain higher va!ues than in the irrigating water 
and the groundwater at the top of the aquifer. They are generally higher under the freshwater 
field than under the wastewater field. The groundwater near the water table below the irrigated 
fields have different ionic composition than the regiona! groundwater, with particularly high 
salinity below the wastewater field. The groundwater Na/Cl ratio below the freshwater field is 
high while under the wastewater field it is particularly low. Multi Level Sampling (MLS device) 
shows a decline over 2.5 meters in the S04/C1 ratio under the freshwater field at the top of the 
aquifer, from 0.39 to 0.25. 
The data shows that the sa!t compositions in the unsaturated zone and the groundwater near the 
water table do not reflect those of the irrigating water. lt is likely that the high salinity at the top 
of the aquifer under the wastewater field is related to the salinity of the irrigating water which 
may a!so control the ion exchange and adsorption in the unsaturated zone. Yet, these processes 
cannot account entirely for the compositions observed and additiona! sa!ts from fertilizers and 
pest-controller should a!so be considered. 

CalMg וC /בNO וSOJC וNalC וC 

0.9-1.0 0.14-0.20 0.14-0.15 0.9-0.8 155-1% Nitzanim 
2 & Kibbutz-l 

wells 
0.6-1.0 0.1-0.5 0.5-1.5 1-5.5 Sol uble sa1ts 
1.1-1.21 0.17-0.28 0.25-0.391 1.95-2.151 226-242 Upper groundwater 

0.9-1.0 * 0.001-0.002 0.07-0.11 1.2 232-281 Wastewater 
1-5 0.02-0.3 upper part 0.1-1.0 1-5.5 upper part Soluble salts 

0.16-0.3 lower part 0.5-1 lower part 
0.9-1.1 0.15-0.18 0.06-0.10 0.35 514-615 Upper m-oundwater 

1.2-1.8 0.08-0.19 0.15-0.19 0.7-0.9 182-302 Regional 
groundwater 
Table 1: Chlorlde concentratlons (mg/L) and 10ruC ratlos (eq/eq) 

increase with depth ז~ decrease with depth; *NH4/Cl- 0.33; 
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LA TE HOLOCENE LAKE LEVELS OF THE DEAD SEA FROM DA TED 
SHORE FEA TURES 

Ken-Tor, R.,l,2 Enzel, Y.,l Stein, M.,I Agnon, A.l 

1. Insntute ofEarth Science, The Hebrew Universiry of]erusalem, Givat Ram,91904,]erusalem. 
2. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael street, 95501,]erusale 

The Dead Sea is a termmal lake of a very large drainage basin and reconstruction of its 
past levels will reveal the changes of the regional climate. Earlier studies that interpreted 
Holocene lake levels used drilled sediment cores from the basin floor, geomorphic 
indicators on the rising Mt. Sedom diapir, and historical and indirect information from 
archeological information. These sources may lead to inconsistencies in the curves 
because of incorrect interpretation and dating problems. 

Here we investigated high-resolution lake level fluctuations of the last few thousands 
years based on simple sedimentological evidence of dated buried and exposed beach 
deposits along shores of the Dead Sea. In addition, we use earlier lake level data that is 
based on similar direct physical evidence. The curve is based on many radiocarbon ages. 
The reconstructed curve reveals that the Dead Sea level was fluctuating during the last 
two millennia around 400 meters below sea level (mbsl). Two periods of respectively high 
level are visible as laminated fine lacusttine units and shorlines. The older one was limited 
to the period from 2230::!::30 to 1760::!::40 years BP. The lacustrine sediments of this period 
are visible at Ze'elim Terrace along the Dead Sea shore at around 407 mbsl and at the 
Nahal David fan-delta they changes to shore sediments at 396-397 mbsl. The second 
high-stand was dated to 93::!::36 years PB and correlated with the lake rise to - 390 mbsl at 
the end of the 19,h century. Low stands are more frequent in the sedimentary record and 
can be recognized as a shift in the depositional environment into shore and fluvial 
deposits. Aragonite crusts deposited along the narrow strip of the shore mark the exact 
elevation of the low stands. Most low stands reach 400 - 410 mbsl during the last two 
millenia. 

These lake levels are with agreement with the earlier works of Kadan (1997) that 
described shore deposits in Nahal Darga and Ben David-Novak (1999) that worked on 
the relationships between shorelines and debris flows along the Dead Sea basin. The 
highest lake level of the late Holocene reached -370 mbsl and is marked has a shore ridge 
on the Darga fan-delta and was dated to 3000-4000 years BP. The Dead Sea level never 
reached this level again. The latest high stand reached - 390 mbsl about a century ago and 
it was a probably the highest during the last 3000-4000 years and an anomalous 
hydroclimatic event based on the late Holocene record. 

i~j 
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THE IDENTIFICATION OF THE 1927 JERICHO EARTHQUAKE IN 
SEDIMENTS FROM THE DEAD SEA SHORE 

Ken-Tor, R.,1,2 Stein, M.,l Agnon, A.,l Enzel, Y.,l Marco, S.,3 Negendank, J.4 

. e Hebrew Universi1:)' of jerusalem, Givat Ram, 91904, jerusalem וlScience, T וl1. Institute of Eart 
. e Yisrael street, 95501,jerusalem וl2. Geological Survey ofIsrael, 30 Malk 

. ysics and Planeta!)' Scienccs, Ramat Aviv, 69978 Tel-Aviv וl3. Department of Geop 
. ungsZenrrum, Telegrafenberg A26, D-14473 Potsdam וl4. GeoForsc 

The sedimentary history of the Holocene Dead Sea of the past 2000 years is recovered 
from exposures in the Ze'elim Terrace at the Dead Sea shore. Several deformed units 
were described in the exposed section. Their ages, based on radiocarbon dates, are well 
correlated with historic known earthquakes. A liquefied sand unit was observed in the 
uppermost part of the section. The age of this unit was constrained by radiocarbon dating 
of three organic samples, which yielded 26O:t24, 135:t31, and 279:t20 radiocarbon years 
BP (arranged in stratigraphical order). The corresponding calibrated ages (within the 1cr 
uncertainty range) are 1530-1670, 1670-1950, and 1530-1660 AD, respectively. The 
deformed unit overlies a sequence of alternating laminae of aragonite and detritus, which 
is supposed to be deposited during episode of freshwater supply to the lake. Radiocarbon 
dating of organic material from this unit yielded an age of 9.3:t36 years BP with calibrated 
range of 1690-1920 AD. We suggest that the aragonite-detritus unit is correlated with the 
lake rise to ~ 390 meters below sea level at the end of the 1 <)h century. No other 
significant lake rise was identified at the re!evant calibrated range. Thus, we !ocate this 
unit towards the younger side of the radiocarbon calibrated range, and suggest that the 
deformed !ayer above may be identified with the 1927 earthquake. 

The 11 th of]uly 1927 earthquake is the last strong event (M=6.25) along the northern part 
of the Dead Sea transform. Based on macro-seisrnic data the epicenter was relocated to 
the western shore of the northern Dead Sea basin on the southern segment of the ]ericho 
Fault. The significance of identifying the deformed unit from the Ze'elim Terrace with 
the 1927 earthquake lies in the opportunity to relate the best documented regional 
earthquake to the deformation properties of the sediments. 
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ON RUNOFF YIELD FROM זIC CRUS זOF MICROBIO זHE IMPAC ז
HE זHE NEGEV AND זERIALS FROM זMA זHREE PAREN ז

IC AND זIC, PALEOCLIMA זS: CLIMA זCHIHUAHUAN DESER 
IONS זGEOMORPHOLOGICAL IMPLICA 

Kidron, Giora}.1,2, Curtis Monger, H.3 

1. Soil Erosion Research Station, Rupin Institution. 
2. Dept. of Geograph}', Tel Aviv Univ. 
3. Dept. of Agronomy and Horticulture, New Mexico State University, USA. 

Redistribution of water is of prime importance especially in arid zones where water is a 
limiting factor. Plant zonation will reflect runoff contribution. Evidence for runoff in the 
past may be found in the sedimentary sequence. Thus, horizontal sedimentation within 
dune fields and sandstones may be interpreted as sedimentation by runoff during a wet 
paleoc1imate. Studying the variable processes responsible for runoff is thus important for 
the understanding of current and ancient ecosystems. 
Runoff was measured on encrusted and non-crusted plots in the Negev (Neg) during 
1989-1994 and the northern Chihuahuan Desert (Chi) at the southwestern United States 
during 1998-1999 on quartz (Neg & Chi) and gypsic (Chi) sand and on loess (Chi). 
Runoff production dependent upon rain intensity, microbiotic crust type and biomass and 
the parent material. Whereas runoff was promoted by microbiotic crust on quartz sands 
and impeded on loess, no runoff was generated from gypsic sands. Runoff was also 1inked 
with crust type and biomass. Whereas an increase in crust biomass of cyanobacterial 
crusts in the Negev increased runoff, the more mesophy1ic moss-dominated crust 
decreased runoff. The research points out that different crust types and parent materials 
may have a variable effect on runoff generation and thus may explain the contradicting 
conclusions pub1ished in the 1iterature upon the role of microbiotic crust on runoff. The 
research also points to the fact that the crust impact upon runoff also depends on rain 
intensity. Since summer rains have higher rain intensities than winter rains in the 
southwestem US, redistribution of water as a consequence of runoff on quartz sand and 
loess will be mainly confined to the summer. On the other hand, there is no evidence that 
gypsic sands will be shaped by runoff. The research in theNegev also indicates that an 
increase in crust biomass does not necessarily imply an increase in runoff. And thus, 
ancient water-laid sediments in dune fields and sandstones do not necessarily indicate a 
wet paleoclimate. 
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THE NW KINNERET BRINES SOURCE AND EVOLUTION AS 
DEDUCTED FROM THEIR MIXING WITH FRESH WA TER. 

Klein, 0., Katz, A., Gvirzman, H. 

Institute of Earth Sciences, the Hebrew University of ]erusalem, ]erusalem, 91904, Israel. 

Six saline springs and an artesian well were sampled from the Fuliya and Tabgha blocks 
on the Lake Kinneret western coast. 
250 water samples were collected between April 1997 and May 1998. Full chemical 
analysis was performed on the samples including Na, K, Mg, Ca, Sr, SCA Li, Ba, B, Cl, 
N03, Br and HC03. From the results the corresponding changes in ion concentrations 
and ratios were calculated. 

Mixing of a local, deep brine and fresh water from the Eastem Galilee aquifers leads to 
the composition of the sampled water. While the brine is responsible for salt content of 
the sa1ine springs, the fresh water dilutes the brines to their present ionic concentration. 
The degree of evaporation (DE) attained by the original brine was calculated by 
comparing the Na/Cl ratio in the springs to that of experimentally evaporated seawater. 
The DE calculated for the Fuliya and Tabgha water sources are -X16 and -X23 
respectively. The variation in DE indicates the existence of separate brine pockets, with 
different salinities in the subsurface. 

These analyses were used to construct a mass balance, in which the concentrations of Mg, 
Ca , Sr and S04 in the original brine were compared to the inferred compositions in each 
block. The compositional changes in each group are explained by the dolomitization of 
CaC03 minerals. The masses of formed dolomite and replaced CaCQ were calculated 
from the deficit and excess in the Mg and Ca concentration respectively, per volume unit 
of original brine. 

The mass of CaC03, replaced by the original brine, was 100g/L and 150g/L for the Fuliya 
and Tabgha brines respectively. The brines interacted with a carbonate substance 
composed of 30-50% aragonite, where the rest was calcite. Thus a large part of the 
interaction must have taken place in the original evaporative basin. The change in the SCA 
concentration is attributed to gypsum precipitation and/or bacterial reduction. 

It is proposed that the Kinneret brine originated in the Sedom lagoon. The epigenetic 
dolomite bodies in the ]udea desert are the products of dolomitization connected to the 
Sedom brine. The Lisan water is not an appropriate candidate for the I<inneret brines 
because no dolomitization shows up in the Lisan aragonitic sediments. 
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DETECTION AND MAPPING OF FAULT ZONES AND KARST 
CAVES BY GPR AND BOREHOLE RADAR SYSTEM 

Koftnan, L.1 Herr, N.,2 

1, Laboratory for field systems, Technion Institute for Research and Development, Technion City, Haifa 
32000 
2, Department ofSoil and Water, Hebrew University of]erusalem, Rehovot 76100 

A great part of the consttuction in Israel is made in the mountains regions where 
geological faults (including active faults) and karstic phenomena are found as a result 
endangering the stability of sttuctures. Consttuction above underground caves is higWy 
dangerous as the pressures developing in the caves' roof during an earthquake are liable to 
cause its collapse. 

The GPR method has proven to be the most effective method detection of caves, voids 
and areal of faults and cracks in progress. This ability is mainly achieved by the highest 
resolution of this method - the highest among all geophysical methods, operating on 
ground surface. 

In the survey in Alon Hagalil and Timrat (Alonim-Shefar'am region) characteristic 
imaging of faults lines were obtained. Geological faults observed on ground surface were 
identified by the GPR also in places that were not visible on surface level. The image thus 
obtained is one of diffraction development along the fault line and considerably more 
visible than that of rock cracks. 

Locating underground caves and voids is done by identifying on the GPR data the 
reverberation picture generally occur in places, where the towed antennas pass during 
survey over some form of sub-surface opening. The reverberation picture is expressed by 
increase in amplitude of the reflections and the decrease in their frequency. It is logical to 
suppose, that the occurrence of the reverberation above the voids can be observed in 

. tude of the void diameter gחi cases when the antenna wavelengrh is similar to ma 
Numerous voids were detected in surveys of various regions of Israel and actually found 

. after digging or dri11ing 

Clay lenses in the rock may sometime cause a multireflection effect sirnilar to the 
reverberation image. By combined use of the GPR survey using antennas towed on the 
ground surface, with the Borehole Antennas System (BAS) , an absolute differentiation 
between voids and clay lenses can be achieved. The BAS method emits and receives 
impulses passing between two antennas being lowered into 1:he borehole. It is possible to 
obtain accurate data on size of caves and their location by analysis of the changes 
occurring in the parameters of the signals. Actual experiments in the Rafiah region proved 
the possibility of void detection ranging from 0.5 m in diameter and at depths of 1-10 m. 

We suppose that the continuos voluminous GPR data on cave/void location below 
bui1ding sites, by combining the two georadar technologies, will considerably contribute 
to reinforcing of foundation existing and planned bui1dings and prevent consttuction of 
new ones above or in the vicinity of active faults. 
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ERN זHEAS זHE SOU זY IN זER QUALI זORING OF W A זMONI 
-E זHE USE OF REMO זHE RED SEA BY זERRANEAN AND IN זMEDI 

. ECHNIQUES זSENSING 

Lehahn, Y.l, Blumberg, D. G.2, Yacobi, Y. Z.3, Gitelson, A.4, Ben-Avraham, Z.l 

1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv Universiry, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, 
Israel 
2. Department of Geography and Environmental Developmenr, Ben Gurion Universiry of the Negev, 
Beer Sheva 84105, Israel 
3, Israel Oceanographic and Limnological Research, Yigal AIlon Kinneret Limnological Laboratol:)', 
P.O,Box 345; Tiberias 14102, Israel 
4, Center for Advanced Land Management Information Technologies, School of Natural Resource 
Sciences, Universiry ofNebraska-Lincoln, Lincoln, NE 68588-0517, USA 

W orldwide, loads of nutrient elements of terrestrial origin is the primary factor for the 
eutrophication of many coastal areas. In Israel, the natural coastal processes, such as sand 
transportation along the coast, are even more disrupted by the high population density 
and the accelerated development of infrastructures, agriculture, industry and tourism 
along-shore. 
The purposes of this research is to use remote sensing techniques in order to estimate the 
density of some major water pollutants and to monitor the distribution of organic and 
non-organic suspended matter. This is possible due to the fact that the electromagnetic 
radianace that is ref1ected from the sea surface is modified by the presense of some 
dissolved and suspended components. Phytoplankton, has a clear "fingerprint" in the 
radiance spectrum, and the contribution of some algal classes and of suspended sediments 
can be determined by optical parameters. Remote sensing techniques are particularly 
suitable for the continuos monitoring of seawater quality, as they provide synoptic 
information over large areas and offering answers to questions relating to the temporal 
and spatial distribution of suspended matter. 
Finding the quantitative relationship between the components of the water column and 
the reflectance spectra and defining the algorithms that describe this relationship are done 
by measuring the electromagnetic radiation using the FieldSpec FR spectrometer, which is 
capable of measuring radiation spectra in 1 nm resolution. Spectral measurements are 
compared with the content of water samples that are taken simultaneously. 
Preliminary results enable us to produce maps that describe spatial distribution of 
cWorophyll-a in the Mediterranean and in the Red-Sea, by using images from two 
American satellites: SeaWIFS with a spatial resolution of 1 kilometer has 8 bands in the 
visible and near infra red regions of the spectrum and Landsat with a spatial resolution of 
30 meters hath 7 bands in the visible and infra red, 
Future research includes improving the algorithms that describe the correlation between 
the electromagnetic ref1ectance spectrum and different concentrations of cWorophyll-a, 
suspended sediments and organic matter; compilation of maps describing both temporal 
and spatial distribution of each of these parameters; finding the correlation between 
cWorophyll concentrations and pollution and implementation to monitor expansion of 
pollution and answering questions relating the pattern of sand transportation along the 
eastem coast of the Mediterranean. 

~ 
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ENGINEERING DESIGN BY SEISMIC RISK ASSESSMENT AND 
ANAL YSIS OF THE GEOLOGICAL PROFILE OF THE HIRAM BRIDGE 
SITE, HAIFA 

Levin, Ml., Keissar, 12., Katzir, M3. 

'\ M. Levin - Geological and GeothechnicaI Surv;l)'S. Yuvalim, J\f.P. l\!isga 
20142 G.Y.A - Soil and Foundation Eng. Ltd. YuvaIim, l\!.P. Misgav 

ZahaIa, Tel-Aviv דtd. POB. 1()!fJ ~ Katzir - Foundation and Soil J 

The Hiram Bridge site is part of the ne\v roads and interchanges system, constructed in the city 
of Haifa in order to facilitate the transportation between the city and its suburbs. The site is 
located at downtown Haifa near the old Turkish railway station in a transition zone from the 
foothill of the Carmel Mountain to the Haifa bay area. As far as we know the site is located closc 
to a regional fault zone called "Yagur fault", \vhich signs the north-east boundary of the Carmel 
ridge. A special site investigation was rcquired due to the fact thar seismic activitj, appeared in the 
last years along this fault line and the existence of soft rock units resting upon hard rock. Special 

. significant was given to accurate location of the faults 
At the first stage of the site investigation 13 boreholes were drilled. The information from these 
boreholes showed variability in the lithology composed of Dolorrute, chalk, marl, bioclastic 
limestone and soft units as sand, cla)' and calcareous sandstone (Kurkar). Few geological cross 
sections were drawn and sho\ved divergence to four differenr zones, \vruch are displa)'ed 

.) according to their appearance from west t() east (the coastline is located north of the site 
.) Zone composed ofhard massive dolon1ite rock (Yagur formation 

. Shear zone or a zone of ancient can)'on cOlnposed of chalk and marl 
. Zone of ancient coast line, composed ()f biocalstic limestone (beach rock) and sand 

Zone of alluvial deposits (Kishon basin) composed of soft clay resting upon sand and calcareous 
.) sandstone (Kurkar 

Samples were delivered t() micropaleontological examination at the 1GS, in order to determine 
 the characteristic of zone B. The findings showed that the chalk (borehole 3 depth of 16 mו

consists Turonian fossils, but in low stage of prescrvation (reworked). 1n the marl sample 
a Neogen-Quarter foraminifer assemblage was defined. According י,(borehole 3 depth of 23.8 m 

. to the findings, it is assumed that zone B represents an ancient and rclativel)' deep can)'on 
Sediments such as marl were deposited along the canyon in the last transgression of the sea at the 
Pliocene. Later when regression appeared, the sediments were eroded and covered by the chalk 
unit. Another important point is the rclation between the location of this ancient canyon and the 

. canyon of Nahal Giborim, a deep can)'on surrounded on both banks b)' massive dolomite rock 
At the present the continuation of the Nahal Giborim can)'on toward the sea is not evident due 
to the cover of recent sediments. 1f zone B represents the continuation of Nahal Giborim 
canyon, then we have another evidence to a left movement of at least 3()0 m' along the Yagur 
fault line. More findings, (rounded gravel) found at shallow depth at zone C and D, support this 

. assumption 
At the second stage a seismic survey was performed. The survey contained Seismic Reflection 
line and assessment of the seismic response of rhe site (acceleration function). The findings 

, showed the location of the major fault at the zone between boreholes 10 and 11. 1n addition 
, another local faults that were located close ro the ground surface, showed "flower" structure 

. which represents component of horizontal displacement 
The analysis of the measured soiI acceleration clarifies the contribution of the geological profile 

0.1 to the seismic magnitude cocfficient. This led to strict design with coefficient of 0.2 instead of 
. 413 that is suggested in the 1S 

'74 
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GROUNDWATER CONTAMINATION IN THE VICINITY OF THE 
HADERA LANDFILL 

Levitte, Dov 1, Nativ, Ronit2 

1, Geological Survey ofIsrael, 30 ]\V[alkhe Israel St, 95501 ]erusalem 
2, The Hebrew University of ]erusalem, Faculty of Agriculture, Food and Environmental quality Sciences, 
P,O, Box 12, Rehovot 76100 

The Hadera landfill has been operating for some 35 years within a group of deserted 
I<:'urkar quarries along the coastal highway near the Giv'at Olga interchange. During the 
past 6 years, the waste was composed only of construction and excavation material. 
Twenty-six water sources were sampled in the vicinity of the landfill. Of these, five 
shallow boreholes [1-9 m.) and four deep boreholes (15-40 m.) were drilled for the 
present study. The stratigraphy and petrography of the rocks composing the sequence and 
their effect on the mobility of contaminants were studied. The water levels in the 
boreholes within the area were examined periodically and a detailed water level contour 
map was constructed., and a hydrogeological model was suggested. The isotopic 
composition of oxygen, hydrogen and carbon in the pure and contaminated waters was 
analyzed and these data, together with the chernical composition of the water, allows a 
better understanding of the contamination propagation mechanism. 

~ 
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PHYSICAL MECHANISMS FOR THE RELEASE OF RADIOACTIVITY 
FROM CLANDESTINE UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS 

Lewis, S. 

Soreq Nuclear Research Center, Yavne 81800 

The only truly direct evidence that confirms a clandestine underground nuclear explosion 
(UNE) has taken place is the characteristic radioactivity of the fission and activation 
products produced by the detonation of the nuclear fuel. In the event of an on-site 

e, the detection girת inspection (OSI) under the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty re 
of possible emissions of radioactive materials from a suspected UNE would be of prime 
importance. Hence the mechanisms by which these materials could reach the ground 
surface under given scenarios must be understood in order to design and execute OSI 

. effectively and unambiguously 

A successfully contained test would ensure that all radioactive particulate debris would 
remain trapped in the explosion cavity and its vicinity. Most of the noble gases generated 
would be have to be delayed in the earth for a time sufficient to drastically reduce the 
probability of their detection at the surface. In addition to the engineering aspects of 
sea1ing the emplacement accesses, containment design for a clandestine test would have 
to consider: 1) the geology of the site to the depth of emplacement, 2) possible impacts 
on the transport of radioactive debris to the surface and 3) the 1ikely impact of the test 
itself on the integtity of the rock mass. An OSI team called to a site would want to 

. e girת consider all these aspects in order to effectively plan and execute its samp1ing re 

Two modes of escape of radioactive materials to the surface are defmed. The most 
obvious is short-term large scale 'venting' due to what may be considered a catastrophic 
failure of containment, either by engineering failure or by the presence or creation of a 
transport pathway through the ground. The occurrence of venting may provide the OSI 
team with ready evidence of the test. 'Seepage' is a long-term release of noble gases to the 
surface by the mechanisms of diffusion and 'barometric pumping'. Dependence on the 
detection of seepage would have significant impact on the pace and efficiency of an OSI, 
but may be critical to the success of the mission. 

[1] 
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SAL T SOURCES FOR PORE WA TER IN BLOCKS OF CHALK OF 
EOCENE AGE IN THE NORTHWESTERN NEGEV 

Livshitz, Y. and Zilberbrand, M. 

POB 6381,]erusalem, Israe191063 eו, Hydrological Service ofIsra 

There are several flow systems in chalk sediments of Avedat Group. Most flow and 
convective transport processes take p1ace along fractures, whilst in porous b10cks between 
the fractures diffusive ttansport prevails. Pore water in these b10cks provides the main salt 
source for aquifer salinization. 

Pore water samp1es were obtained using immiscib1e displacement exttaction from 6 
samp1es of core material taken from a well drilled without addition of water. This method 
enab1es sampling pore water with minimum disturbance to its natural composition. 

The samp1ed pore water with C1 concenttation of 3,900-15,700 mg t l is characterized by 
Mg-C1 composition, with ionic ratios c10se to that of seawater (rNa/rCI-0.85; 
rMg/rC1-0.18 and CI/Br-300). However, the pore water is enriched in Ca+2, Sr+2, Fe+2, 
Al+3,and S04-2 and impoverished in K+. This combination of features may be explained 
by the sea origin of pore water, with consequent change in its composition through 
diagenetic processes of water-rock interaction and dilution with fresh water. Examp1es of 
such seawater ttansformation are well known in chalk aquifers of Europe. 

To verify this hypothesis in the case of the Avedat Group chalk hydrogeochemical 
inverse prob1em was solved: mo1e מA. modeling using PHREEQC was performed 

ttansfer of water, minerals, and gases, which might explain seawater ttansformation to 
. pore water, was calculated. At a chemical data uncertainty of 3%, 3 models were found 

They differ from each other in the explanation of the S04-2 origin in pore water. The 
: most plausib1e mode1 can be characterized by the following processes 

Oxidation of Pyrite, of which ttaces were found in chalk samp1es, would consume Q 
; and increase S04-2 and Fe+2 concenttations in pore water 

Gypsum disso1ution, in an amount of 0.002% of chalk mass, could provide the main 
; source of S04-2 and Ca+2 

Calcite could be dissolved by protons created by sediment-air CQ reaction with water 
; and through a process of Pyrite oxidation 

Cation exchange could occur on Montmorillonite: Ca+2 is added to pore water, whereas 
Mg+2 and K + of seawater are absorbed. The anlount of required exchangeab1e cations 
constitutes less than 0.002% of cation exchange capacity of c1ay in chalk; 
Montmorillonite could be disso1ved in the extteme1y small amount of 4*106% of chalk 

; mass 
. Dilution with pure water in a course of diffusive desalinization of chalk b1ocks 

Modeling the rate of desalinization revealed that even after 5 million years, Cl 
concenttation of 15,000 mg 1-1 might remain in pore water of chalk blocks. 

ודS:ה
~ 
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THE EFFECTS OF SEISMIC FRICTION ON THE EVOLUTION OF 
ARCUATE SUBDUCTION AND BACK-ARC EXTENSION: 
INDICATIONS FROM ANALOG EXPERIMENTS 

Mart, Y.,l Mulugeta, G.,2 Tender, T.2 

1. Recanatt Instttute for Marine Studies, Haifa University, Haifa 31905. 
2. Instttute ofEarth Sciences, Uppsala University, Uppsala 75236, Sweden 

The arcuate shape of many subduction zones was associated with vertical compression, 
and with the spheric configuration of the Earth. However, ever since that tectonic model 
of the "ping~pong ball" analogy had been doubted, the arcuate configuration of marine 
subduction zones was considered enigmatic. The present study presumed that arcuate 
marine trenches are the by-products of differential seismic friction, which takes place 
along subduction zones, as the oceanic crustal slab is being thrust under the continental 
crustal slab. Differential friction along subduction zone would occur when local 
thickening of the sedimentary accumulation, such as a transform fault zone, would 
undergo subduction. To test this working hypothesis we conducted a series of centrifuge 
experiments of incipient subduction, with differential friction along the principal thrust 
fault. Our centrifuge modeling comprised five units, simulating a homogenous 
asthenosphere overlain by oceanic and continental ductile and brittle lithospheres. We 
used soft putty mixed with aoelic acid (1.78 g/cm3) to simulate the asthenosphere, two 
modifications of silicone and barite (1.47 and 1.28 g/cm') to replicate oceanic and 
continental ductile lithosphere respectively, and two variations of beeswax and barite 
(1.37 and 1.10 g/cm3) to model oceanic and continental brittle lithosphere respectively. 
The viscosities of the ductile materials were verified for their near-linear reaction to strain. 
These layers were set in a 16x5x5 cm box and driven by centrifugal acceleration at ca. 500 
cm/ S2. Due to the small size of the model box, we tried to produce half an arc, from the 
edge to the apex, and reduced friction by gently lubricating one side of the "oceanic slab" 
with paraffin. We found out that the modeled oceanic lithosphere subducted under the 
continental one, and that the side with reduced friction subducted faster and shallower 
than the side with higher friction, so that a pattern of half an arcuate trench formed on 
the surface of the model. As the experiment proceeded, the subducting slab rolled back 
oceanwards differentially, enhancing the arcuate shape. The "continental lithosphere", 
landward of the arc axis formed a back-arc basin by extending gradually through a series 
of normal faults and rifts trending normal to the extension direetion, as well as reducing 
its thickness through ductile deformation. Comparison of the structural grain of Tonga 
Trench and Lau Basin in the SW Pacific Ocean with that of the model shows 
considerable similarity. 

~ 
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MODELLING: BASIN AND RY זGEOCHEMIS ROLEUM זPE 
. BASIN, ISRAEL זOFFSHORE LEV AN 

McQuilken, ]onathan 

BG Group, 100 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK 
E-mail: jonathan.mcqui1ken@bg-group.com 

Petroleum geochemistry and 2D basin modelling has been used to constrain both the 
biogenic and thennogenic petroleum systems present in the Offshore Levant Basin, 
Israel. 

Two genetic oil families have been recognized. To date, no oil-to-source correlation 
exists for the first oil family and the source rock is, as yet, non-penetrated. Oil-to-source 
correlation for the second oil family indicates that these oils have been generated from the 
shales of the Lower Cretaceous. 

At least three groups of gases have been recognized, the first group comprises shallow 
Plio-Pleistocene "pure" biogenic gas, the second, mixed biogenic/thennogenic gases 
present in the early Cretaceous and the third group, "pure" thennogenic gas present in 
the J urassic. 

Offshore penetrations prove the presence of biogenic gas, oil and thennogenic gas prone 
source rocks. The organic rich shales of the Plio-Pleistocene, Oligo-Miocene and Eocene 
all have biogenic gas potential. The Lower Cretaceous shales are likely to have generated 
biogenic gas in the past and in places will have generated oil and thennogenic gas where 
maturity is sufficient. Although offshore penetrations of the "basal" Middle Jurassic 
shales are lirnited, where present they tend to be oil prone. Non-penetrated oil prone 
source rocks of an early Jurassic age are probably present. 

The biogenic 2D model confirms that the organic rich shales of the Plio-Pleistocene and 
Oligo-Miocene are currently generating biogenic gas. Migration vectors show that early 
biogenic gas generated from the Lower Cretaceous and Eocene shales was mostly lost 
from the system to the sea floor by vertical rnigration. Rapid sedimentation from the 
Oligo-Miocene onwards ensures that sufficient top seal exists to trap the generated 
biogenic gas. 

The thennogenic 2D model indicates that if a Lower to Middle Jurassic oil prone source 
rock is present over the offshore terraces, then its maturity will range from peak oil 
window to just within the gas window. Migration vectors show that oil generated from 
this source could rnigrate vertically into the overlying Jurassic carbonate reservoirs. A 
prognosed Lower Cretaceous source over these terraces would only just be within the oil 
window. 

~ 
~ 
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THE SUBSURFACE OF THE RAMON FAULT BASED ON HIGH 
RESOLUTION SEISMIC DA T A 

Medvedev, B.l, Reznikov, M.l, Bruner, 1. 1 and Bartov, Y.2 

1. The Geophysical Institute of Israel, Lod 
2. Geological Survey of Israel,]erusalem 

In the framework of a seismic reflection survey carried out in the Negev in 1999 by the 
Geophysical Institute of Israel (GII), a number of seismic lines were shot across major 
shear faults of the central Negev. The aim of this project was to evaluate the character 
and geometry of the faults in the subsurface . 

Line GI-5010, carried out during this survey, crosses the Ramon fault. The line runs in a 
generally N-S direction along lower Nahal Neqarot north of its intersection with Nahal 
Tzrurot until it turns sharply north at Nahal Geled and Nahal Kamai. The Ramon fault is 
known as a reverse fault at this area, trending north at 70-9Cf. To the north, the upper 
part of the Hatira Formation of Albian age is exposed and, to the south, lies the 
Cenomanian Hazera Formation. A high resolution seismic survey was carried out along 
this line as well as the other lines in this project. The field parameters were: 10 meter 
geophone intervals, 10 meter intervals between vibration points and 10 Hz geophones. 
Seismic data processing was carried out at the GII Data Processing Center using ProMax 
software by Landmark on a UNIX work station. Several tests were run in order to 
increase the signal-to-noise ratio as well as a detailed velocity analysis in order to produce 
an optimal seismic section. 

In this initial interpretation of the line, the Ramon fault appears as a reverse listric fault at 
an estimated depth of 400-500 meters. Clear seismic reflectors may be identified at each 
side of the fault. To the south they are identified as rocks of the ]udea and Kurnub gtoup. 
To the north, they are identified as reflectors peculiar to the Ramon Group and can be 
tied to Ha-Meishar-1 well. It appears that this line will contribute to our knowledge of the 
geometry of the Ramon Fault and also to our knowledge of base Kurnub regional 
unconformity and the amount of its truncation into the ]urassic-Triassic rocks. 

~ 
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ISRAEL AND THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY: 
TECHNICAL AND POLITICAL ASPECTS 

Melamud,M. 

Israel Atomic Energy Commission (lAEC), P.O.Box 7061, 61070 Tel-Aviv 

Israel has signed the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) soon after its 
opening for signature in 1996. The states signatories of this treaty undertake not to carry 
out any nuclear weapon test explosion underground, in the sea or in the atmosphere. For 
the purpose of verification of the treaty the UN established a special organization whose 
seat is in Vienna. The IAEC has been appointed by the government to represent Israel in 
this organization. 
A unique element of the CTBT verification regime is a global net of stations, which send 
data to a special data center in Vienna. These stations are based on four technologies: 
seismology, infrasound, hydroacoustic, and radioactivity. The stations are dispersed over 
the globe in order to monitor events that maybe interpreted as nuclear explosions. The 
data is analyzed and classified in order to rninimize the list of ambiguous events. 

Another unique element is the possibility of an on-site inspection (OSI) by an inspection 
team in the area where the trigger event has occurred, in order to clarify whether this 
event was a nuclear explosion or not. The team is restricted in time, area, technologies to 
be used, and the scope of their use throughout different phases of the inspection. These 
techniques include observation, environmental sampling, radioactivity measurements, and 
various geophysical techniques. This is the most intrusive element of the treaty, raising a 
conflict between the effort to demonstrate compliance and the desire to protect security 
and national interests. 

The Israeli delegation to the working groups of the organization emphasizes the 
irnportance of prevention of any political abuse of the treaty. The delegation promotes 
the formation of tools for the rejection of false accusations and minimization of 

High accuracy in location כintrusiveness by the construction of defense lines as follows: (a 
Reduction of the area כand identification of events, in order to reject false accusations; (h 

) of uncertainty (error elipse) around the event, thus reducing the inspection area; (c 
Correct and focused deployment of the OSI without infringement of security and national 

. interests of the state 

As is evident, geophysical techniques and knowledge play an irnportant role in the 
decision making process of many aspects of the CTBT. Nonetheless, there are still many 
gaps regarding the application of the techniques for CTBT purposes. Some of these gaps 
result from setbacks in the scientific knowledge (e.g. in infrasound) in the international 
scientific community, whereas some gaps are specific to the community in Israel. Such 
gaps exist concerning the application of established techniques to the specific 
identification of nuclear explosion phenomenology, and for the creation of information 
barriers against gathering information not relevant to the inspection purpose. These gaps 
require focused research and development, partly short range, but some problems like the 
irnprovement of resolution of some techniques, require long term R&D. Another R&D 
aspect is the construction of regional databases for the different geophysical methods 
used under the CTBT, which will be used as a starting point for any possible discussion of 
a false accusation or during an on-site inspection. 

~ 
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SAND SUPPLY FOR CONSTRUCTION D PAST, PRESENT, FUTURE 

. R יFrankovich יA. יVarshavsky .יY יMimran 

of National Infrastructures tזy Mining Unit, Minis 

Sand supply for construction is affected by geologic, economic, technological, legal and 
even political aspects, 

Until 1964 sand was exploited from various sites along the coastline. Following the 
passage of the "Zifzif law", mining activiry has continued from the dunes east of the 
coastline. In 1973 the Israel Lands Council granted an exclusive permit to the "veteran 
miners". The permit area extends along the Coastal Plain from Caesarea to Ashqelon, and 
it contains, in practice, all the reserves of the Holocene sands. In the light of the 
implementation of the Compulsory Tenders' Law (1993), and after the expiration of the 
exemption provisions related to sand exploitation (1998), the General Attorney approved 
an interministerial committee in order to review the almost unlimited permit granted to 
the "veteran miners". Following the conclusions of the committee (2000), the General 

recommended that the Israel Lands Council cancel the permit of the "veteran )זAttome 
miners", and to allocate sites for sand exploitation by tenders only. The adoption of this 

. recommendation resulted in a law suit brought by the "veteran miners", as anticipated 

In 2000 the first marketing of sand deposits gave rise to significant price rises of sand to 
the consumers: from NIS 9 to above NIS 20 per ton in the mining sites. 

The sharp price rise of sand stimulated the search for altemative resources. Sand 
substitution as well as imported ]ordanian sand contributed an increasing portion in the 
total consumption. Meanwhile closer examination of the suitabiliry of sands from Rotem 
Plain accelerated, along with various checks of the possibiliry of import of sands from 
Egypt and even further countries. The import of sand from ]ordan increased from 8000 
tons in May, 2000, to 60,000 tons in November, 2000. More and more aggregate quarry 
owners producing crashed quarry sands by applying washing plants which separate the 
fine «200#) fraction. Towards the end of the year 2000 ten such plants produced over 
100,000 tons per month, this is in comparison to an average monthly production of 
20,000 in 1999. 

As to the future, according to our estimates sand import from ]ordan from Karame and 
Adassiya areas via Sheikh Hussein bridge to the northern part of the country (or at least 
to the Palestinian Authoriry) will reach in the coming years 2-3 million tons per year. 
Similar amounts of sand will be exploited from Rotem Plain, sand substitution will give 1-
2 million tons. Approximately 4 million tons of sand per year will be produced from the 
different sand quarrying sites along the Coastal Plain. Sand from Rotem Plain and sand 
substitution will replace gradually Coastal Plain sand in the total sand supply. It is possible 
also that in several sites sand will be produced from the subsurface Pleistocene sand 
deposits along the Coastal Plain. It is clear that the estimations of the future sand import 
from]ordan or Egypt are subject to changes in the political climate in our region. 

:~~-~ 



I~RAEl GEOlOGlCAl SOCIETY ________ 6NNUAl MEEIING, 2001 

THE OIL SHALE FIELDS OF WADI MAGHAR AND ATT ARAT UMM
GHUDRAN, CENTRAL JORDAN D ARE THEY IN FACT ONE LARGE 
DEPOSIT? 

Minster Tsevi 

Geological Survey of Israel 

Following some 30 years of prospecting, many oil shale occurrences have been reported 
from ]ordan. Other stuclies included bench-scale and pilot tests aiming mainly at 
determining the retorting and combustion characteristics of the raw material. Oil shale 
deposits were found &om the Yarmuk escarpments in the north to Ma'an vicinity in the 
south. Some 26 occurrences are reported, but only a few were thorough1y stuclied. 
Inferred reserves of the ]ordanian oil shales are significandy higher than those reported 
from Israel. Accorcling to a recent ]ordanian publication, the reserves are estimated at 
40x109 tons. It is here suggested that the actual figure may be at least twice that reported. 
The oil shale deposits are largely overlain by younger sediments and in some cases by 
volcanic rocks as well. Of the reported occurrences, the following deposits are considered 
to be the most significant: EI-Lajjun, As-Sultani, ]urf-ed-Darawish, EI-Tamed, Wacli 
Maghar and Attarat Umm-Ghudran, all located in Central ]ordan, and the Yarmuk 
deposit in the northwest. In general, the oil shale grade is egual and somewhat higher (in 
its organic carbon content) than most oil shales of Israel. There are inclications that some 
of the Central ]ordan deposits may contain significant amounts of free silica. The 
following remarks refer to the raw data and conclusions made in regard to the sizeable 
adjacent deposits at Wacli Maghar (WM) and Attarat Umm-Ghudran (AUG), located in 
Central ]ordan on the desert plateau, 35-45 km to the east of EI-Abyad and EI-Hasa 
phosphate mining areas. 
The two deposits occur within a strip some 40 km long and 25 km wide. In this area, 66 
research boreholes are reported to been drilled in the 1980's, 19 in the southem WM 
deposit and 47 in the northern AUG deposit. Of these, 58 penetrated an oil shale 
seguence and the rest clid not reach it. The data &om the 'positive' boreholes inclicates an 
average thickness of 33.8 m in the WM and 37.4 m in the AUG. Average overburden 
values are 57m and 54.6m, respectively. Oil yield range in both fields is 7-11 %. The 
available information is incomplete and it is apparent that in certain of the boreholes, only 
part of the oil shale seguence was penetrated. The clistribution of the boreholes is uneven, 
and their population is small relative to the wide area, especially in the WM deposit (about 
1 borehole per 15 km2). The boundaries of the deposits were not defined. 
The two deposits probably occur within the same structure. The most significant 
geological feature in the area is the Siwaga Fault in the north, which has both lateral and 
vertical throw. The oil shale seguence may continue to the north of this fault, but with 
adclitional overburden of some 100 m. The structure in the AUG and in the northern part 
of the WM clips gendy to the east. There may also be a slight structural inclination in a N
S clirection and a NE-SW strike features in the AUG. The overburden in the AUG is 
composed of Eocene chalks and a metamorphosed unit (=Hatrurim?), while in the WM, 
it is mainly composed of Maastrichtian chalks and marls. 
The subsurface data and the geological maps do not show any discontinuity between the 
two deposits. It is assumed that the WM and the AUG are, in fact, one large oil shale 
deposit. Using 3-dimensional ('Surfer') processing (as compared to the originally applied 
triangle-method calculations), and by adopting conservative criteria, a total area of 450 
km2 and with reserves of 16.77 bil1ion m3 were calculated. This figure is the same 
magnitude as that for the total oil shale reserve estimate for the whole of ]ordan. 

l~ 



ING,2Q91 זAlMEE ~ 6Li ___ _ ISRAEl GEOlOGICAl SQ(I~I'I 

REMOTE SENSING OF ATMOSPHERIC WATER VAPOR USING GIL 
NETWORK OF PERMANENT GPS ST A TION IN ISRAEL 

Mor, A., Wdowinski, S., Alpert, P. 

Department of Geoph)'sics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University, 69978 Tel-Aviv, Israel 

24 The Global Position System (GPS) is a satellites navigation system, which includes 
active satellites in 6 trajectories. The satellites transmit electromagnetic signals in 
frequencies 1.575 GHz and 1.228 GHz. The signals are received at the Permanent GPS 
stations are used for geodetic application and geodynarnic research, concerning mainly 
plate movement and deformation of the Earth's crust. As GPS satellite signal pass 
through atrnospheric medium it is delayed along its path. The main cause for the delay is 
the dipole moment of water molecules. This delay is about 8-10 nano-second and is called 

" Total Zenith Delay (ZW). The ZTD includes two components: Hydrostatic or "dry 
Zenith Delay (ZHD) and Wet Zenith Delay (ZWD). The total delay is "noise" for 
geodynarnic measurement, but at the same time it is a treasure of integral humidity data in 
the atrnosphere of high temporal resolution (30 minutes). By using special algorithms we 
calculate the delay and the integrated water vapor in the atrnosphere. In this research, we 
use the permanent GPS station network in Israel for continuous monitoring of the water 
vapor above East Mediterranean. GPS measurements are important addition to 
radiosonde data because they are continuous and can be provide in every place, where 

.) permanent GPS station are operating (by connecting a MET-unit to the GPS receiver 
e of humidity data but only twice a day in one or two lנThe radiosonde data provide prof 

localities. The integrated water vapor helps to improve existing atrnosphere models and 
. can be use for better weather forecasting 

The GIL (GPS in Israel) network includes 12 permanent GPS station (10 operative and 
two are currendy under construction), which are located in different parts of Israel. Each 
station samples GPS data every 30 second. The data is transferred to the GPS data 
collecting and processing center. In order to calculate the water vapor, we collected 
metrology data measured in GPS stations at Kibbutz Kabri and Mizpe-Ramon. The 
metrology data measured by MET-units, that sarnples every 30-second surface pressure, 
temperature and humidity near the GPS station. The results of the water vapors are 
calculated for every 30 minutes because the calculation is statistic and require collecting 
large arnount of data. During the months of November-December 2000, a GPS-MET 
station (GPS station with MET unit) posted in the Israel meteorology service at Bet 
Dagan. The purpose was to compare the amount of perceptible water calculated from 
GPS observation to that of radiosonde's. The results are now in process and will use for 
calibrating the GPS-MET measurements in the future. 

!iM.! 
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OF LOW-PRESSURE 
AMRAM MASSIF, 

THE PRODUCT 
EXAMPLE FROM 

AS 
AN 

THE DALY GAP 
FRACTIONA TION: 
SOUTHERN ISRAEL. 

Mushkin, A.,1,2 Navon,0.,1 Stein, M.,1 Halicz, L.,2 

1. Insntute of Earth Sciences, The Hebrew University, Givat Ram 91904 ]erusalem 
2. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 ]erusalem 

First observed by Daly in the 1920's, the Daly gap (a paucity of intermediate SiQ 
compositions observed in many magmatic suites) .has remained a controversial 
petrogenetic issue. We have investigated the question of the Daly gap in an alkaline suite 
of mafic to felsic rocks from the Late Proterozoic (ca. 550-530 Ma) Amram Massif, 
southern Israel. 

The studied rock suite (rhyolites, alkali granites, monzonites, quartz syenites and various 
dikes) displays a wide range of Si02 compositions (45.6 - 78.8 wt%), with a distinct 
compositional hiatus between 55 - 60 wt% SiOz (the Daly Gap). The limited range of 
initial tNd values (+1.5 to +3.0), relatively low initial 87Sr/86Sr isotopic ratios (0.7036:1:2), 
and uniform trace element ratios (e.g. Y /Nb= 1.6:tO.3), rule out significant crustal 
assimilation, and suggest fractionation as the governing process in the evolution of the 
suite. 

The MELTS program (Ghiorso and Sack, 1995) is used to model the production of the 
Amram magmas in a continuously fractionating magmachamber. A primary anhydrous 

C, at כa80 magma (-49 wt% Si02) was allowed to fractionate while cooling from 1300 to 
2.5kbar (-8km), and at j02 defined by the QFM buffer. The model predicts a bimodal 
crystallizihg assemblage. Mainly olivine, plagioclase, clinopyroxene, and spinel crystallize 
while the residual magma; shifts between 49 and 60 wrO/o SiQ, and mainly alkali feldspar 
and plagioclase crystallize as the residual magma shifts between 60 to 77 wt% SiQ. As the 
result of this, the silica content of the fractionating assemblage increases moderately from 
45 to 49 wt% Si02 until the residual magma reaches -60 wt% SiOz, and then increases 
abrupdy to 55 wt% Si02. This fractionation· sequence induces a fast compositional shift in 

% the residual magma between 53 and 60 wrO/o SiOz, which is consistent with the 55-50 wt 
Si02 compositional hiatus observed in the Amram sequence. Hence, abrupt changes in 
the sili.ca content of the fractionating assemblage induce faster changes in the silica 
content of the residual magma. Random sampling of such a magma chamber is expected 

. to produce a compo.sitional hiatus - i.e. the Daly gap 

~ ~ 
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CRUSTAL STRUCTURE OF THE LEVANT CONTINENTAL PASSIVE 
MARGIN: AN ANAL YSIS USING QUANTIT ATIVE 2-D 
STRUCTURAL / STRATIGRAPHIC MODELLING 

Nadin, Phil 

BG Group, 100 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 IPT, UK (e-mail: phil.nadin@bg
group.com) 

Quanritarive techniques for structural aod strarigraphic basin modelling have beeo applied 
to provide coostraints 00 the evolurioo of the Levant Basin. The timing of iotra
coorineotal and oceanic rifriog has wide-raogiog implicarioos, both in terms of 
understanding the formarioo of the Levant passive margin and for the explorarion of 
hydrocarbons where predicrion of pre-, syn aod post-breakup source and reservoir rocks 
is of absolute importaoce. 

Forward and reverse 2-D syo-rift and post-rift modelling has been used to model the 
evolurion of the Levant rift system. During the Late Triassic/Early]urassic and Late 
]urassic/Early Cretaceous the Levant Basin was stretched as an intra-conrinental rift. 
This involved modest extension with maximum p-stretching factors of 1.2-1.3 (20-30% 
extension) and heat flows of 8-10 m W / m2. By the Early to Midd1e Cretaceous a major 
phase of extension had established west of the Levant Margin. Sustained p-stretching 
factors, in excess of 5 (400% extension), led to conrinental separarion within the Levant 
Basin and formarion of new oceanic lithosphere around Aprian rimes. Heat-flows 
associated with oceanic rifti.ng were io excess of 150 mWm2 across the outer Levant Basin 
and 10-20 mW /m2 beneath the inner margin of the basin, where P -values are esrimated 
to be betweeo 1.2 aod 1.4 (20-40% extension). The oceanic rift phase was followed by 
stabilizarion of the passive margin as thermal subsidence took place during the Late 
Cretaceous to Tertiary. 

A sound understanding of the break-up process and nature of the conrinent-ocean 
transirion has significant implicarions for the predicrion of heat-flow, maturarion and 
distriburion of potenrial source and reservoir rocks of this regioo. From this study it is 
proposed that no pre-Cretaceous rocks are likely to be present in regions where mantle or 
lower crust is exhumed at the onset of sea-floor spreadiog, NW of the conrineot-ocean 
transirion zooe. On the basin margio, SE of the conrinent-ocean transirion there is good 
potenrial, in terms of both source rock presence and charge effecriveness, as Cretaceous 
heat-flows were much lower and favorable for the generarion of hydrocarbons. In this 

and ]urassic depositioo in the giם study, the assumptioo of a Permo-Triassic passive mar 
outer Levant has been discounted, as the formarioo and timing of the Levant passive 

owes more to sea-floor spreading iniriarion during the Cretaceous than the giם mar 
. processes of intra-conrinental rifring during the Early Mesozoic 

~ 
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GPS OBSERVED ACOUSTIC GRA VITY W A VES AND TRA VELING 
IONOSPHERIC DISTURBANCES BEFORE AND AFTER LARGE 
EARTHQUAKES 

1 . S.,1 Calais, E.,2 Alperovich, L., 1 Wdowinski, S יNaman 

1. Department of Geophysics & planetary Sciences, Tel-Aviv University, 69978 Tel-Aviv, Israel 
2. Central National De La Recherche Scientifique (CNRS), Universite De Nice-Soph.ia Antipolis (UNSA) 
- Geosciences Azur, 06560 Valbone, France 

Large earthquakes with a significant dip-slip component are known to generate 
atmospheric Acoustic Gravity Waves (AGW). The waves propagate upward with 
oscillation-frequency fit for accelerations that is comparable to the Earth gravitational 
acceleration. As the waves propagate upward, their amplitude increases as a consequence 
of the exponential decreases of atmosphere density and the forcing of the wave energy 
conservation. The amplification factor can reach up to 1()4 at ionospheric height (300 km). 
The coupling between the oscillated neutral atmosphere and the ionized ionosphere 
results in fluctuation of the ionospheric Total Electron Content (TEq. Recent years 
advancement in the technology of Global Positioning System (GPS) and signal analysis 
(wavelet), enables us to measure small changes of 1013 electrons/m2 in TEC variations, 
which is one percent of the measured TEC. This method has proven to be suitable for 
the purpose of detection Traveling Ionospheric Disturbances (TID) generates by various 
sources. 

Calais and Minster (1995) used GPS observables to study TID generated by significant 
dip-slip thrust earthquake, the ]anuary 1994, M6.7 Northridge, California earthquake. The 
TID began several minutes after the earthquake. The TID was characterized by a phase 
velocity and frequency consistent with numerical models of the atmospheric-ionospheric 
AGW model. We preformed a similar study, which is based on using a large number of 
GPS receivers operated during and after the October 16, 1999, M7.1 Hector-Mine 
California earthquake. This study aim to provide addition scientific evident to establish 
the hypothesis of Acoustic Gravity Waves as one of the mechanism couple the Earth and 
ionosphere. The study also demonstrates the GPS network capability in terms of 
ionospheric study. 

The Hector-Mine earthquake had a right-lateral strike-slip type mechanism. The AGW 
model suggested that that type of earthquake would generate no wave. Indeed, strict 
examinations of TEC time series from sixteen receivers located near the epicenter show 
no anomalous signal, which can be related with AGW initiated by the earthquake. 
However, the large number of GPS receivers, distributed very well over southern 
California enables us to trace detect and follow the propagation of a TID, which appeared 
several hours before the earthquake. Sixteen receivers that received GPS signal from two 
different satellites observed the TID. The TID seems to propagate from northeast to 
southwest, with a characteristic velocity of 10 km/ min. The wave amplitude reduces with 
time but the general shape of the wave remains stable. Our new method of using GPS 
network to trace Ionospheric disturbances is very promising and has the potential for the 
study the coupling mechanism involve High Energy Release in the low atmosphere with 
disturbance of the ionosphere. 

~ 
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E IN זORIC SI זHE PREHIS זGEOLOGY AND ARCHAEOLOGY IN 
HOLON 

Netser, M. 

Bar-llan University, Ramat-Gan 52900, and The Acadernic College of]udea and Samaria, Ariel44837 

A cooperation between various scientific disciplines is usually very fruitful for all 
participants. Such has recently occur through the involvement of geologists in the 
restoration of archaeological processes and the establishment of their ages, A case in 
point is the prehistoric site in Holon. 

The Site was discovered and partially excavated in 1964. The findings in the Site included 
flint tools used by a human clan for hunting and food processing, as well as relics of the 
food including the bones of various animals, from small rodents to large elephants. The 
findings were scattered within a clayey stratum, situated in a Kurkar and Hamra ridge, 
some 40 meters above sea level, about 20 meters above Biq'at Ono (the Plain of Lod) to 
the east. 

The findings at the excavation were related to the Achellian Stage of the Paleolithic 
Period, about 240 ky bp. The clay was defined as a paludal soil, on which Man settled and 
found his food. 

The Site was re-excavated and surveyed five years ago to check the finding' using modern 
methods which have been developed since the discovery. Soil samples were taken from 
the Site and ages were dated for the settled stratum as well as from its underlying and 
overlying strata. The age of the clay is 198 ky, the lower Hamra and Kurkar 210 and 240 
ky, and the upper Hamras are 155 and 80 ky, respectively. 

According to a recent geological map of Dan Region (1994) the Site is situated within the 
Poleg Hamra, which overlies the Ashdod Kurkar. About 200 meters to the west of the 
Site the map shows the Kfar-Vitkin Hamra, which overlies the Herzliya Kurkar. These 
four stratigraphic units belong to four isotopic climatic stages: Ashdod - stage 7, 245-158 
ky bp, Poleg - stage 6, 185-128 ky, Herzliya -128-74 ky, and r<.far-Vitkin - stage 4, 74-60 
kybp. 

According to the new fmdings, the Site is situated in a Hamra layer which had been 
formed inside the Ashdod Kurkar during the cold and wet climatic stage 7.2, within the 
warm and dry stage 7. The Poleg unit covered the site and in turn was covered by the 
r<'far-Vitkin unit. The Herzliya Kurkar is missing in this location between these two 
Hamra units. 

A revised exarnination of the clayey unit, which inhabits the human relics, reveals that it is 
not of a paludal origin, as this hilly region was always above the flood plain of the Ayalon 
Stream in Biq'at Ono. This clay is a Nazaz lens formed within the Hamra during the wet 
climatic stage 7.2. During that stage several ponds were formed at the outfringes ofBiq'at 
Ono, sirni1ar to the ones which existed until 50 years ago, enabling the settling of Man and 
the existence of the wild1ife, his subsistance. 

~ 



ANNUAl MEE1lNG, 2001 ןץISRAEl GEOI.OGICAl SOCIE 

ORIGIN AND GENESIS OF LOWER PLIOCENE SAND MOUNDS, 
AFIQ CANYON, ISRAEL 

Oates, Michael 

BG Group, 100 Thames VaIley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK 

Offshore Israel has seen a resurgence of exploration activity in the last 18 months, largely 
as a result of a new, P1iocene sand, gas play. The early wells targeting this reservoir were 
distally located in an area of basin floor turbidite fan deposition, which was probably 
being fed via the Afiq Canyon, a subsurface 1inear topographicallow, running from near 
Beer Sheva, Southern Israel, across the coastal plain and offshore down the shelf slope. 

Having estab1ished that the gas-bearing sands could be recognised from direct 
hydrocarbon indications (DHIs) on seismic, attention then focused to a more proximal 
area, where DHIs were recognisable on older 2D seismic data. Wells drilled on these 
features have all been successful gas discoveries, reportedly with thick, fairly massive sand 
reservoirs. These more proximal structures are located along the axis of the Afiq Canyon. 
Mapping of modem 3D seismic data has now shown them to comprise a 1inear trend of 
mounded features, with a height to width ratio in excess of that which could have existed 
naturally as sand on the seafloor. In an attempt to explain the origin of these features, a 
search for analogues was initiated. 

Analogous mounded reservoir sand bodies are well-documented from the NW European 
North Sea. Shallow gas-bearing Quatemary sand mounds are recognised seismically and 
routinely avoided as potential shallow drilling hazards. Elsewhere in the North Sea, 
Eocene and Palaeocene mounded sandstones form pro1ific oi1 reservoirs. The origin of 
these mounds has been attributed to remobilisation of unconso1idated sand. 

A number of factors are necessary to initiate subsurface sand mobilisation. These 
include shallow burial, lack of cementation, fluid movement (water or gas) and vibration 
energy (eg earthquakes). The mounds so produced form naturally-enhanced reservoirs in 
an environment otherwise characterised by thinly-bedded sand/clay units. Net/Gross, 
porosity, permeability and production history are excellent in the mounded analogues 
studied, suggesting that the structures in the Afiq Canyon may also be world-class 
reservoirs and justify the promise of gas reserves estimates. 

~ ~ 
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PRELIMINARY RESULTS CALCULATING UPLIFT RA TE IN MOUNT 
SODOM SAL T DIAPIR, DEAD SEA, USING INSAR 
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1, Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Ramat Aviv 69978 
2, Department of Geophysics, Stanford University, Palo Alto, Califorrua 
3, Department of Geography, The Hebrew University of ]erusalem 91905 
4, Marine Geology, Mapping and Tectonics Devision, Geological Survey of Israel, ]erusalem 95501 

Mt, Sodom is a salt diapir located on the western margin of the southem basin of the 
Dead Sea Depression along several subparallel faults which are strands of the Dead Sea 
transform. A number of salt diapirs exist in the Dead Sea Depression, mostly along the 
westem margin, however Mt. Sodom is the most impressive and the only one which is 
exposed. 

Deformation and uplift of Mt, Sodom, which has been noticed in different studies, may 
be associated with local tectonic features of the transform. The calculated uplift rates in 
previous studies vary from 3,5 to 7 mm/yr, Although determining the rate of growth, or 
creep, of a salt sttucture would seem to be a straightforward matter of sirnply calculating 
the ratio of its height to its age, this method would be effective only if the geometry was 

tion of the beginning and end of וni reasonably well defined, and if a good stratigraphic def 
the movement was available. In practice, however, this type of calculations is of little 
value for determining the current uplift rate, as it assumes: (1) a constant rate of 
overburden deposition, and (2) that the salt body is a closed system. However, the current 
size of the salt feature may be the result of extraneous effects, such as dissolution or 
surface exttusion, and it may bear no relationship to the total amount of salt which has 

. flowed to the surface 

In order to study the cuurent uplift of Mt. Sodom as a whole and its intemal deformation, 
we use a new method, Interferometric Synthetic Aperture Radar (lnSAR), for calculating 
the uplift rate. Using the InSAR, superimposed radar phase irnages taken by the satellite 
radar from different epochs are compared, resulting in precise detection of mm-scale 
vertical changes from observed interference fringes. 

Pre1iminary results using several spatial irnages were produced by the InSAR method 
show that Mt. Sodom's uplift is not uniform and is distributed over two blocks. The 
calculated uplift rates are 8.27 :t 0.28 mm/yr and 6.88 :t 0.31 mm/yr for the northern and 
the southern blocks, respectively. These results and results from previous studies show 
relatively high 'uplift rate values compared to uplift rate measured in other salt diapirs 
around the world, This may indicate a connection between Mt. Sodom and its location in 
the Dead Sea depression within an active fault boundary. Also, the division of the diapir 
into two blocks and its deformation pattern may be associated with local tectonic features 
of the transform. 

~.*~ .. ~~ 
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AUTOMA TIC PROCEDURE FOR PRELIMINARY LOCA TION OF M > 
4 EARTHQUAKES USING LOCAL SEISMIC NETWORKS 

Pinsky, V., Shapira, A. 

Seismology Division, Geophysical Institute ofIsrael, P.O.B. 182, Lod 71100 

An automatic algorithm is designed for preliminary location of relatively strong M > 4 
local events at distances of R < 250 km from the network stations. The procedure is 
based on triggering and identification of seismic P and S phases, estimation of their on-set 
times and then estimation of the location of the recorded event. The algorithm comprises 
the following three main steps: 

1. Pre-filtering and de-spiking of seismograms, 
2. Detection and picking of P and S phases, 
3. Event location . 

For enhancing the Signal-to-Noise Ratio (SNR) pre-whitening of seismograms is utilized. 
This process improves the reliability and sensitivity of the STA/LTA algorithm. This 
detection is followed by automatic phase picking. The identification of P and S phases is 
based on the fact that: (a) triggering is, for most cases, provided by Pg or Pn phases, (h) 
the maximum of STA/LTA is at the S/Lg wavetrain. 

The automatic picking is provided by the Maximum Likelihood Estimator in a small time 
interval close to the time of triggering. Discrepancy between the expected onset times and 
the actual pickings is measured by a bell-like characteristic function running between 0 to 
1. The location of the event is obtained by a robust grid search, computing for each grid 
point the sum of characteristic functions. Roughly speaking, it counts the number of 
pickings that simultaneously fit the expected onset times. The fmal solution is a grid point 
(x,y,z,t) that provides maximum to the sum. Efficiency of the a1gorithm is further 
enhanced by introducing weights that are a function of the SNR 

The procedure was applied to 40 earthquakes with magnitudes greater than 4.0, recorded 
by Israel Seismic Network (ISN) and located within 250 km of the ISN stations. Most of 
them (-30) are badly situated relative the network configuration. Nevertheless, the 
estimated locations are within 10 km, on the average, from the locations that are 
determined by the standard manual procedures. The algorithm accommodates to the ISN 
specific South-North elongated shape and peculiar regional seismic phases. An 
experimental version is currently implemented on the data acquisition systems of the 
Seismology Division. 

~.(.; 
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DOES THE DEVELOPMENT OF MAKHTESH HAZERA IN THE 
PLEISTOCENE DEPEND ON FINAL BASE LEVEL AT THE DEAD SEA? 

Plakht, ]., Sheinkman, V. 

Ramon Science Center, Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion Universiry of the Negev, 
P,O,Box 194, Mizpe Ramon, 80600 

Makhtesh Hazera joints with its final base level - the Dead Sea by Nahal Hazera and 
lower reaches of Nahal Zin. Three portions of this geomorphosystem are distinguished; 
two dry waterfalls divide each portion from another. 

and כThe first portion of geomorphosystem includes the upper (within Makhtesh Hazera 
middle reaches ofNahal Hazera. Geomorphologic study shows that the same staircases of 
alluvial terraces and pediments preserve outside and inside the Makhtesh. Only one 
difference is an absence of higher terraces outside the Makhtesh, but highest pediment 
surfaces mark their former occurrence here. Numerical ages of at least two terraces in 

48-60 these two sub-portions are very close, especially of terrace 8-10 m with TL-age of 
Ka, which correlates exacdy with terrace of the same height in Makhtesh Ramon and 

. Makhtesh Hatira 

" The second portion comprises the lower reaches of Nahal Hazera from the "upper 
waterfall and the portion of Nahal Zin up to the "lower" waterfall. The relief structure 
differs essentially from the first portion of geomorphosystem. The higher position in the 

composing כrelief occupies terrace at a height of 30 m (absolute altitude is of - 130 m 
mainly of intercalated lake and alluvial sediments of the Lisan Formation underlying by 

, alluvial unit dated 44-53 Ka. A series of low terraces within this portion are cut terraces 
developed as a result of removing of the upper part of the section, were formed according 

. to TL-dating also during the interval of 42-59 Ka 

The third portion is the lower reaches of Nahal Zin downstream from the "lower" 
waterfall. The principal part of the section is presented by fme-bedded sediment of the 
lake Lisan. Its numerical age, as well as the TL-age of polygenetic sediments within the 
Nahal Zin valley is in frames from 27 to 37 Ka. The numerical age of underlying pebble 
alluvium is the same as alluvium upstream of waterfall: 50-63 Ka. The lower terraces in 
this portion reflect fluctuations of the Dead Sea during the uppermost Pleistocene and 
Holocene. 

The main conclusions are: 
1. Three portions of the geomorphosystem Makhtesh Hazera-Nahal Hazera-Nahal Zin 
developed separately. The boundaries between them are expressed as dry waterfalls. The 
"upper" waterfall existed already before ingression of the Lake Lisan, whereas the "lower" 
one was formed as a result of post-Lisan regression of the Dead Sea. 
2. Maximum Late Pleistocene ingression of the Lake Lisan into the Nahal Zin valley 
reached m altitudes between -130 and -120 m acted only on the development of the 
second and third portions of geomorphosystem in the Late Pleistocene. 

~ ~ 
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DIFFUSION AND BACK-DIFFUSION OF SOLUTE BETWEEN A 
FRACTURE AND THE CHALK MATRIX: X-RA Y COMPUTERIZED 
TOMOGRAPHY TRACKING AND PROCESSES QUANTIFICA TION. 

Polak, A.,1 Grader, A. S.,2 Nativ, R.,1 Wa11ach, R.1 
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For over 20 years major industria1 plarits have been operating in the Ramat Hovav 
industria1 complex. Evidence has been found over the years pointing to underground 
accumulation of pol1utants originating from those plants. The pollutants spread in the 
fractured chalk underlying the industria1 complex and its remediation possibilities depend, 
among other things, on the diffusion of the pol1utants from the contaminated saturated 
fractures to the chalk rocks. In a previous work by the authors, the diffusion coefficient 
of the pol1utants was found to be high, reaching 3*1(}6 cm2s-1• This suggested the 
penetration of a large contaminated mass into the chalk rock from the many fractures 
crossing it. In this work, we present the results of a second experiment a10ng these 1ines. 
Here we a1so used computerized tomography (C1) to characterize and quantify the 
diffusion process of pollutant movement from the fracture towards the chalk matrix. In 
this new experiment however we examine in detai1 the back-diffusion process in which 
pol1utants move from the chalk matrix towards the fractures, a process that simulates the 
remediation of a contaminated rock. 
An unfractured chalk core, 19 cm long and 5 cm in diameter, was taken from a depth of 
19.5 m from corehole RH23 at the Ramat Hovav complex and was artificially fractured in 
order to get a fracture running down the middle throughout its entire length. The core 
was saturated with disti1led water and then a tracer (5% by weight of NaI) was injected 
into its fracture. The core was scanned a few times by the CT system, to track the tracer's 
diffusion with time inside the chalk matrix. Tracking of the back-diffusion process was 
performed after injecting disti1led water into the fracture, to create a reverse concentration 
gradient and diffusion of the tracer from the matrix to the fracture. 
The results suggest that the CT system can monitor the diffusion process inside different 
parts of the core matrix. The variations in relative concentration (C/Co) within the matrix 
were monitored and suggest two distinct concentration patterns: a sharp concentration 
decrease within a thin layer adjacent to the matrix-fracture interface, fol1owed by a 
diffusion-type concentration decrease a10ng the rest of the matrix. The mathematica1 
model constructed to fit the measured data assumes a significandy higher diffusion 
coefficient within the transition layer located at the fracture/matrix interface than that of 
the bulk matrix. This assumption is based on the presence of mini-fissures and small 
fractures developed in that zone when the fracture is formed. In addition, the impact of 
the changing boundary condition (the shift from a tracer to disti1led water) can be traced 
and the pace at which a solute back-diffuses from the matrix to the fracture quantified. 
The results of the back-diffusion process can be predicted by using the Same 
mathematica1 model without any changes in the fitting parameter. 

~ ~ 
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FINE QUARRY AGGREGA TE FOR THE CONCRETE INDUSTRY AS 
REPLACEMENT FOR NA TURAL FINE SAND 

Ravina, Dan 

Faculty of Civil Engineering - Technion, National Building Research Institute 

A concrete mix is composed of fme and coarse aggregates in a gradation that will ensure 
good workability of the fresh mix, avoid segregation and permit full compaction of the 
concrete. Concrete must contain fme aggregate which is defme, in concrete technology, as 
aggregate whose particle size is smaller than 4.75 mm and larger than 0.15 mm. As for the 
very fine particles, less than 0.075 mm, called fine dust, silt and clay, the standards restrict 
their content, as they may have a negative effect on the properties of the hardened 
concrete. 

The natural sand along the Mediterranean coast is actually a very fine aggregate with 
particles only up to 0.60 mm, therefor the concrete industry uses crushed quarry sand as 
supplementary aggeragte. However, as the local stone is rather soft the crushing process 
produce large quantities of fine stone powder which has to be removed from the crushed 
sand to be used for concrete. This is done by a wet process which removes at the same 
time also the fine particles that are desirable in the concrete mix composition. 

Today, with the increase in the price of the natural sand and its shortage, the quarry 
operators can get higher revenue for the crushed sand; this encourages them to invest in 
modification of the process of sand production so that it will be less coarse and retain the 
fine particles over 0.15 mm. However, replacement of natural sand with crushed sand 
reduces the workability of the fresh concrete due to the different particle shape. 

An ingredient that can improve the workability of fresh concrete made with crushed sand 
is fly ash, which has a spherical shape and a glassy structure and improves both 
workability and cohesivity. 

The lecture will present the standard requirements for aggregates with regard to the 
various options of replacing the natural sea sand, the standard requirements for fly ash for 
concrete, and the technological aspects of using crushed sand as complete or partial 
replacement of natural sand. 

 mo:mז
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BAD-LAND 
THE LOWER 

RUHAMA 
AGE OF 

OF 
A NEW 

MAGNETOSTRA TIGRAPHY 
QUA TERNARY DEPOSITS: 
PALEOLITHIC SITE 

Ron, H.l, Gvirtzman, G.2 

1. The Geophysical Instttute of Israel, Lod, Israel 
2. Department of Geography, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel 

, The Quatemary soi1 deposits of the Ruhama bad-land expose about 20 meters of Hamra 
Grumusols and Loess which accumulated and deposited on the erosive unconformity of 
the Adulam formation of Eocene age. The sequence is divided into eight stratigraphic 

four כrunits from bottom to top: (1) Kurkar, (2) Hamra soi1, (3) brown quartZ soi1, (4) to 
Grumusol units and (8) yellowish Loess. The top of unit (2) and unit (3) contain human 
artifacts and tools of Lower Paleolithic industry. The age range of the Lower Paleolithic 
culture is wide, in the order of lOS years or even more. We sampled the Ruhama bad-Iand 
soi1 sequence for paleomagnetic measurements, attempted to determine the age and to 
put constraints on the time the site was colonized. Two or three oriented samples were 
collected from eight stratigraphic levels from units (2) to (5). The natural Remanent 
Magnetization (NRM) of all samples was measured in the Paleomagnetic Laboratory of 
the Geophysical Institute of Israel. All samples were stepwise demagnetized in AItemating 

. Field (AF) until magnetization was reduced to less than 10% of the initial value 
Orthogonal vector plots were obtained for each sample in order to assess the 
magnetization vector components. All samples from units (2) and (3) yield a two 
component vector, a stable primary characteristic component (ChRM) with a southerly 
declination and a negative inclination and a secondary overprint component of northerly 
declination and positive inclination. All samples from the grumusol units (4) and (5) yield 
a single component, northerly declination and positive inclination vector. This implies 
that the magnetic polarity of the two lower units is reverse whi1e for the two consecutive 

. units it is normal 

A formal conservative interpretation suggests that the lower reverse section is of 
Matuyama polarity chron, older then 0.78 ma and the normal part is of Bruhnes polarity 
chron younger then 0.78 ma. The age of the observed polarity transition may or may not 
be the age of the Bruhnes Matuyama polarity transition. Lurninescence age determination 
may shed light on this ambiguity. Nevertheless, we suggest that the age of the lower part 
of sequence and the human artifacts is about 1 ma. This age of the Lower Paleolithic is 
significantly older than previously suggested and it is sirnilar to the ages found by Goren
Inbar et al. (2000) at Gesher Benot Ya'aqov and Ron et al., (2001) at the Evron site. 

~ 
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WHEN DID HOMINIDS FIRST LEAVE AFRICA? NEW HIGH 
RESOLUTION PALEOMAGNETIC EVIDENCE FROM THE ERK -EL
AHMAR FORMA TION, ISRAEL 

Ron, H.1, Levy, S.2 

1, The Geophysical Institute of Israel, Lod, Israel 
2, College of Oceanography, Oregon State University, Corvallis, USA 

We present new results that resolve ambiguities in the age of the oldest site outside Africa 
where hominid tools an artifacts have been discovered, establishing the timing of the 
migration of African hominid populations to Eurasia via the Levantine corridor -then as 
today the only open geographic route. The Erk-el-Ahmar Formation in Israel, in the 
northem Dead Sea-]ordan rift, is about 10 km sough of the Sea of Galilee along the 
western banks of the ]ordan River. Faunal and floral assemblages of the formation have 
been used to estimate its age between 1.5-2 Ma. Magnetic polarity stratigraphy (Braun 
et al., 1991) was used to further refine its age, but these results cannot be uniquely 
correlated to specific reversal boundaries leading to uncertainties in the order of 0.45 Ma. 
with respect to the particular magnetic polarity time scale that is used. In this study we 
present new paleomagnetic results that reduce ambiguities and contribute to more 
accurate and precise dating of the Erk-el-Ahmar Formation. Based on similarities with 
recent results from marine sediments at ODP Site 983 and sedimentological arguments, 
we confidently identify in our Erk-el-Ahmar section, the upper and lower boundaries of 
the Olduvai subchron, ages 1.77 and 1.95 Ma, respectively, with sedimentation rates of 
0.27 mm/a (27 cm/ka). We infer that the Erk-el-Ahmar section at our site was deposited 
between about 1.7-2.0 million years ago, constraining the age for the most ancient known 
hominid migration out of Africa 

~ 
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MAGNETOSTRATIGRAPHY AND AGE DATING OF THE SOIL 
SEQUENCE AT THE PREHISTORIC EVRON QUARRY: EVIDENCE 
FOR ONE MA HUMAN COLONIZATION 

Ron, H.,1 Porat, N.,2, Ronen, A.,3 

1, The Geophysical Institute of Israel, Lod 
erusalem ] ,2ו, Geological Survey of Israe 

3. Institute of Archeology, University of Haifa 

The Evron Quarry site is one of a rare Lower Paleolithic mammillae - bearing occurrences 
in Israel (Gilead and Ronen, 1977). The exposed stratigraphic sequence is Evron member 
of Kurkar Group. Evron member accumulated on a Kurkar unit (6) of unknown age, and 
above it in stratigraphic order lies red Hamara (unit 5), sandy yellow-gray soil (unit 4), red 
Hamra with carbonate nodules (unit 3), gravel bed (unit 2) and dark brown clayey 
grumosol (unit 1). The total thickness is about 9 meters. The human artifacts and the 
paleontological findings were discovered in unit 4. A large age range was suggested for the 
Evron member. Based on stratigraphic correlation, an age of 0.18 ma was suggested by 
Sivan (1996); Ronen (1991) suggests an age of 0.5 to 1 ma, and Tchemov et al., (1994) 
suggest 1 ma based on the mammillae findings. In an attempt to resolve the ambiguity 
and assign a more accurate age, we sampled the sequence for paleomagnetic 
measurements and Lurninescence and ESR age determination. Three to six oriented 
samples were collected from units (5) to (1). The natural Remanent Magnetization (NRM) 
of all samples was measured at the Paleomagnetic Laboratory of the Geophysical Institute 
of Israel. All samples were stepwise demagnetized in Alternating Field (AF) until 
magnetization dropped to less than 10% of the initial value. Orthogonal vector plots were 
obtained for each sample in order to assess the magnetization vector components. All 
samples from units (5) and (4) yield two component vectors, a stable primary 
characteristic component (ChRM) with southerly declination and negative inclination and 
a secondary overprint component (of up to 70% of the total intensity) of northerly 
declination and positive inclination. All samples from units (3), (2) and (1) yield a single 
component with northerly declination and positive inclination vector. This implies that 
the magnetic polarity of the two lower units is reverse and of the three consecutive units 
is normal. The luminescence measurements from unit (3) and top of unit (4) yield an age 
of ca. 0.3 ma and ca. 0.350 ma. Samples from the lower parts of the section were found to 
be too old for this method, yet a minimum age of 0.55 ma can be assigned. Two samples 
prepared from mammillae teeth yield an ESR age of ca. 0.65 ma which is probably also a 
minimum age. The interpretation of the paleomagnetic data and the luminescence age 
determination suggest that units (5) and (4) of reverse polarity were accumulated during 
the Matuyama polarity chron between 1.77 and 0.78 ma and units (3), (2) and (1) of 
normal polarity were accumulated during Bruhnes polarity chron younger then 0.78 ma. 
Yet its accumulation did not start before 0.35 ma. The old age of units (4) and (5) is 
consistent with the age of the paleontological fmdings (Tchernov et al., 1994). This 
implies that a time span of at least 0.4 ma is missing from the sequence. We suggest a 
hiatus with no deposition during this time span. This suggestion is supported by the soil 
magnetic properties which indicate a long exposure time, by intensive pedogenic 
processes and explains the close proximity between Lower Acheulean and Upper 
Acheulean findings. This age of the Lower Paleolithic confirms (Tchernov et al., 1994) 
and is similar to the ages found by Goren-Inbar et al. (2000) in Gesher Benot Ya'aqov 
and by Ron et al., (2001) in Ruhama. 
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CHRONOLOGY OF THE CENTRAL AND NORTHERN COASTAL 
PLAIN OF ISRAEL 

Ronen, A.,l Boenigk, W.,2 Neber, A.,l Tsatskin, A.,l Laukhin, S.A.3 

1. Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa, 31905 Haifa, Iarael 
2. Geological Institute, University of K61n, D-50674 K61n, Germany 
3. Russian Academ)' ofSciences, Box 2774, 6250003 Tyumen, Russia 

Recent TL, RTL and IRSL dates of Sharon and Carmel coasta1 sediments modify former 
stratigraphica1 schemes. The basa1 aeolianite exposed in the Sharon cliff is of OIS 4 (60-
40ky). It is covered by the Cafe-au-lait (CAL) brown soil dated 46-39ky, and 35 14Cky 
(accelerator). Above this unit, deposits of OIS 2 and 1 are 20-30m thick. The next ridge 
to the east has an identica1 stratigraphy. Further inland, in Holon, an Acheulean-bearing 
hamra of OIS 7 (ca. 200ky) is covered by only 2m of later sediments. In the eastern 
Kurkar ridge (Maabarot), an Acheulean-bearing hamra, OIS 7 or older, lies only one 
meter below the surface. Near the shore, the OIS 7 "Poleg" soil lies under 60m of 
deposits. Near the eastern edge of the centra1 coasta1 plain (Eya1), an Acheulean layer 
ca. 400ky is covered by only 3m of deposits, with the surface layer dated 100-60ky. The 
sediments turn gradually older from west to east. 

The basa1 aeolianite on the Carmel shore is ofOIS 6 (160k-130k), topped by an OIS 5 red 
loam (90-80ky) containing Mousterian (Middle Pa1aeolithic) artefacts. Recently a younger 
Middle Pa1aeolithic red loam was revea1ed, of OIS 4 (65ky) , No Middle Pa1aeolithic red 
loam is exposed in the Sharon, while the OIS 3 CAL soil does not exist in the Carmel or 
Galilee. 

The basa1 shore deposits in the Galilee date to OIS 6. Less than 1 km to the east the 
Evron-Quarry archaeologica11ayer, dated at least to 500ky and more likely 1ma, is 
covered by only 2-3m of deposits (except for Beit Haemek floodplain). The minimum 
age of Evron's surface layer (Acheulean) is OIS 7; thus in the Galilee, too, sediments 
grow older from west to east. 

Severa1 conclusions emerge: 
1. The age of the. exposed shore sediments differ in segments of the coasta1 plain growing 
older northward, from the Sharon to the Carmel and Galilee. 
2. Despite claims to the contrary, sediments grow consistently older from west to east 
except for the two western ridges in the Sharon (and the Carmel?). 
3. The bulk of sediments in the centra1 and northern coasta1 plain originate in the west, 
except for loca1 alluvial import from the east. 
4. The names currently used to designate coasta1 plain units do not conform to 
stratigraphic or archaeologica1 key localities and need revision. 

*GIF Project 1435. 
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CA VE DETECTION AND 4-D MONITORING: A MICROGRA VITY 
CASE HISTORY NEAR THE DEAD SEA 

Rybakov, M., Goldshmidt, V. , Fleischer, L. and Rotstein, Y. 

The Geophysical Institute of Israel 

Sinkhole hazards around the Dead Sea are a serious environmental problem. Large, open 
col1apse features occur, with the largest measuring about 30 m in diameter and 15 m in 
depth. The most alarming case is a ground col1apse that occurred recently on both sides 
of the main highway at E'n-Gedi. The microgravity method was chosen because it is a 3-
D surface geophysical method that can detect sinkholes regardless of shape or fil1 
material, provided there is sufficient density contrast. Moreover, temporal (4-D) changes 
in gravity at sinkhole sites suggest subsurface mass re-distributions that may signal 
impending col1apse. 
The possible wavelength and amplitude of the gravity effect were critical to survey 
planning. A 3-D model of a sphere was constructed with an effective volume similar to 
the sinkholes. Density contrast of -0.5 g/ cm3 was chosen, corresponding to the density 
contrast between a saltwater fil1ed cave relative to alluvium. Based on the modeling, a 
gravity station spacing of 5 m was proposed and a gravity meter accuracy of better than 
0.005 mGal was considered necessary. Further, it was concluded that subsurface 
sinkholes could be detected at a depth no more than a few times the diameter of the 
sinkhole. 
Microgravity surveys were conducted at six sites over areas of known or suspected 
subsurface cavities. One site, with no sinkhole (as confirmed by seismic and field 
geology), was surveyed as a baseline. The residual gravity map of the Hever area shows a 
negative anomaly, which coincides with the sinkhole cluster. An existence of the cavern 
caused the anomaly was confirmed by increasing of one of the sinkhole at nine times 
during March-November 1999. It should be noted that the magnitudes of the negative 
residual gravity anomalies measured at another sites were smaller than the ones at the 
Hever site up to absence of the negative anomalies close to open sinkholes. That suggests 
different subsurface conditions. 
Time-lapse microgravity monitoring also took place along Highway 90 at the E'n-Gedi 
site where ground col1apse threatened the road. Measurements were repeated at monthly 
intervals beginning in March 1999. The difference between the gravity data obtained in 
April and May shows a 0.03 mGal increase in the negative gravity anomaly at the center of 
the profile. The results have been confirmed by the ]une and September measurements. 
This suggests a decrease in the overall density of the geological sequence, which took 
place in this part of the profile between the April and May surveys and may be interpreted 
as being caused by development of a cavern below this section of the main road. 
Comparison of the September gravity data with the May-]une results shows no difference 
in the gravity field, suggesting that col1apse development stopped. 
ConcJusions. Problems associated with sinkhole development are becoming a serious 
problem for land use planning in the Dead Sea area. As this case study shows, 
microgravity can be an effective technique for the prediction of col1apse hazards, not only 
for detecting and delineating subsurface cavities, but also in monitoring their 
development over time. 

~J 
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FRACTURING ANALYSIS OF SHATTER CONES FROM KENTLAND, 
INDIANA IMPACT SITE. 

Sagy, A.,l Reches, Z.,l Fineberg, J.2 

. erusalem 1 , 91904נ. Inst. ofEarth Sci., Hebrew University 
. 2. The Racah Inst. ofPhys., Hebrew University, 91904 ]erusalem 

Shatter cones are shock-produced fractures that develop naturally in rocks during large 
meteorite impacts. Most of the cone structures have dimensions ranging from a few 
centimeters to tens of centimeters. They have a conic wavy appearance and their surfaces 
are rough and covered with striated patterns. 

We present preliminary results of fracturing analysis in shatter cones from the Kentland, 
Indiana impact site. This impact deformed and uplifted the carbonate and clastic sequence 
of the Upper Paleozoic rocks. The on-going quarrying at this site provides excellent 3D 
exposures that we used to map the spatial relations between shatter cones and large 
fractures. In the quarry we found surfaces and walls which display hundreds of shatter 
cones in well-organized pattems of aligned striations along preferred axes. The patterns 
indicate that the individual cones are part of large fractures with dimensions of tens of 
meters and with surfaces that are generally curved. Patterns of cones on the large 
fractures resemble fractographic features on fractures, like plumose in tensile fractures or 
slickensides in shear fractures. On hand specimens a cone surface is a combination of 
much smaller striated surfaces, arranged in a graded cone-on-cone pattern and 
hierarchically split from their "parents" at a frequently angel of 1(]J :t 2.50 relative to the 
cone axes. Thin-sections cut across cone axes revealed that some of the striated surfaces 
are branches that penetrate into the inner part of the cones. Many of these branches 
display shear displacements of up to 3 millimeters. Under the SEM the cone surfaces 
show that the hierarchical behavior extends to grain size scale, and that the striations are 
essentially slip striations. 

We interpret the branching of the cone surfaces and strlat10ns as indicating dynamic 
propagation of shear fractures with complex displacement components parallel and 
perpendicular to the cone surface. The fractures display self-simi1arity over a wide range 
of scales and are probably localized by flaws along the large shear fractures observed in 
the field. 

Many thanks to Newton County quarry, IN and Mr. Tom Goyotte for their kind collaboration 
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SEISMIC HAZARDS ANALYSIS IN THE NESHER SITE: BA Y OF 
HAIFA, ISRAEL 

Sa1amon, A.,1 Zaslavsky, Y.,2 Shtivelman, V.,2 Rockwell, T.,3 

1. Geological Surve)· of Israel, 30 Nlalkhe Israel St., 95501, jerusalem 
2. The Geoph}'sical Institute of Israel, P. O. Box. 182, l.od, 71100 
3. Earth Consultants Intcrnational, Inc., 2522 North Santiago Boulcvard, 

Suite B, ()range, California, 92867 

line. The ון'Earthquake hazards were evaluated for the Nesher site proposed for a new d 
site is located on soft sediments, close to the Yagur fault and about 40 km distance from 
the Dead Sea Transform. Moreover, previous site response investigations showed that the 
site effect in the Haifa Bay area was much stronger than what the Israel Building Code 

. 413 recommended 
e (by the lנThe investigation included detailed mapping, shallow seismic reflection prof 

Geophysical Institute), site response and seismic hazard assessment (the Geophysical 
Institute), earthquake potential and seismic shaking on a firm bedrock, according to 

, historical strong events and paleoseismic findings from the Dead Sea Transform (by ECI 
California), and estimation of liquefaction susceptibility. As the local conditions at the site 

the נ'were not promising for paleoseisrnic trenching, we dated the shallow sand layer (b 
. Geological Survey) that were crossed b}' the geotechnical drills, and seemed to be faulted 

ound seismic noise and the vulnerability of the site needed us כ!rזThe high level of the back 
to performed a careful investigation: the survey was carried out while the area was dry, the 
traffic was low, and in timing with a nearby quarry explosion. At one stage a complete 

. shut down of the factory was required 

The findings of our investigation used to define the seismic hazards in the Nesher site: 
Active jaulting: The Yagur fault is just 200 meters southeast of the site's border, where it 
bends westwards. The main trace is associated with secondary faults. 
The shallo\v seismic reflection profile, the site response assessment, and dri1ling data 
\vhich suggest a 10 meters vertical offset of the sand layer, are all indicating the presence 
of a shallow active fault along the Nesher-Yagur road. Dating the sand by lurninescence 
technique yielded the age of about 55K years, which means faulting at a rate ofO.2 mm/)'. 
Site if[ect ana!ysis: Spectral analysis of recordings of temporary seismic stations installed at 
the site, show amplification values of 2.5 to 4, within a frequency range of 0.6 to 0.8 Hz. 
The site specific acceleration response spectra was computed for a required PGA=0.2g, 
which is double the value indicated b}' the present IC-413, but in accordance with 
assessment of historical seismicity and paleoseismic findings along the Transform. 
Liquifaction susceptibility was examined because of the presence of a layer of saturated loose 
sand below the local water table, in an area of expected significant ground acceleration. 
Nevertheless, high SPT values of the sand and a thick clay cover above, led us to 
conclude that the potential for earthquake induced liquefaction is low. 

Overall, we recommend that planning the site should be based on our uniform hazard site 
specific acceleration response spectra - instead of what is suggested by the present Israel 
Code 413. With this given response spectra, there is a need to verify the non-linear 
behavior (shear ?) of the cla)' at this acceleration level. We also assume an active fault in 
the southern part of the site, though not necessaril)' a seismogenic one. 

10i 
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WATERNET 

Salingar, Yigal 

WaterNet-Israel Coordinator, P.O.B. 13()5, 20179 Teradj'on, Israel 

The WaterNet project was conceived b)' CESAR of Oslo, Norwa)' and was established in the 
autumn of 1996 in order to encourage and faci!itate cooperation berween ]ordan, Israel and the 
PLO for the benefit of the PaJestinian l\uthorit)' on issues concerning water. WaterNet is a joint 
initiative undertaken by the three parties and is a component in the process towards peace 
berween the three parties. The initiative was planned in accordance with the Declaration of 
Principles for Cooperation on Water-related Matters and New and Adclitional Water Resources 
which had been signed by the three parties in Oslo in]une 1996. 

The initiaJ aim of the project was to develop a computer telecommunication nerwork that would 
enable the parties to share water related information. With the cooperation of the rele"ant 
departments in each partj', this objecti,'e has been attained. Today, rwelve institutions and 
deparrments are connected to the WaterNet nerwork and are able to share water-related 
information through a regional server. The four Israeli nodes are: the Water Research Institute at 

ice, the Geo10gica1 Survey, and the Kinneret Limno10gicaJ ח·the Technion, the Hydro1ogica1 Se 
. Laboratory 

, es: Israe1, ]ordan, Lebanon חtThe united database inc1udes materia1 regarding the following coun 
: t. It inc1udes various subjects such as pזSyria, Turkey, Iran, Iraq, the Arabian Peninsu1a and Eg) 

Hydro10gy, h).drogeo10gy, hydrochemistC)., limno1og)' (Kinneret, Dead Sea, Hu1a, etc.), marine 
geo1og)' (Mediterranean she1f), Geomorpho10g)' (fluviati1e), soi1 - water regime, water resources 
sharing, water supply, desalination, wastewater trearment and reuse, etc. An a1phabeticaJ list of 

ords (subjects and p1ace-names) enab1es to find the subject needed \vith זw) more than 20,000 ke 
. good precision 

The project is headed by the WaterNet RegionaJ Steering Group, each partj· has members 
represented in this committee. CESAR currentl)' acts as facilitator and coorclinator for the 

vay with some assistance from USA. The parties agreed in חproject. WaterNet is financed by NO 
Oslo in ]anuary 2000 to broaden the WaterNet project by establish.ing a RegionaJ WaterNet and 

, Research Center (RWRC) in Amman. The RWRC is scheduled to open in early 2001. Syria 
Lebanon and the other countries in the MultilateraJ Working Group on Water will be invited to 
participate in the Center when progress towards peace permits such a positive regionaJ 

. development 
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THE TECTONIC DEVELOPMENT OF THE EASTERN GALILEE IN THE 
SEA OF GALILEE - KORAZIM REGION: OLD-NEW THOUGHTS. 

Saltzman U. 

Engineering Geology & Rock Engineering, 8A Hamelacha St, 52526 Ramat-Gan 

Since the early seventies, scores of works and researches have been added, dealing both 
with the Tectonic Evolution of the district as well as with the role of the Block of 
Korazim in the interaction between the Eastern and Western sides of the Rift. 

Several Models have been suggested - constituting a certain Geological Doctrine - the 
influence of which extends out of the boundaries of the Rift in the direction of the 
Galilee. 

These Doctrines have failed to take into consideration the Mechanical - Mathemattcal 
analysis of the various possibilities and substantiated itself on the examination of 
Geometrical Phenomena and on measurements of displacements in time. 

The purpose of the current discussion is: to show that an analysis based on known 
mechanical concepts - precludes the possibility of a major influence from the direction of 
the Transform upon the Galilee - at least along the segment under discussion. 

The Geological Analysis of the Faulting Regime in the discussed region also dehies a 
possible direct relation between the Block of Korazim and the faults of the Galilee. 

The origin of the movements as well as the regime of faulting observed in the Galilee 
depend, therefore, on a Galilean regional mechanism: independent or indirectly 
dependent on the events that have progressed in the ]ordan Rift Valley. 

~ 
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NEOGENE CONGLOMERATES IN THE YIZRE'EL VALLEY: REVISED 
DEFINITION AND DA TING 

Sand1er, A., Harlavan, Y. 

Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael St., 95501 ]erusalem 

Stratigraphy and K-Ar dating investigation of two outcrops near Migdal HaEmeq and 
Gideon-3 borehole located 5.5 km south to the outcrops, along with information 
presented in previous studies (Shaliv, 1991; Kafri, 1997) enables the differentiation of 
Neogene conglomerates in the Yizre'el Valley. Thin conglomerate beds in both outcrops 
lie in between the Lower Basalt unit. The age of the basalts above and below the 
conglomerate bed is 11.5 m.y. in one outcrop and -13.5 m.y. in the other. Basalts above 
and below conglomerate bed located at the base of the Lower Basalt in Gideon-3 
borehole, yielded an age of 15.1 m.y. The conglomerate beds consist of rounded Eocene 
limestone pebbles basalt pebbles were absent. The pebbles lie on top of lacustrine 
limestone that was partially affected by pedogenesis. These features are sirnilar to that of 
the thick sequences of conglomerates north and west of Migdal HaEmeq, which consist 
of several depositional cycles, each built of pebbles at the baseand terminated by 
lacustrine limestone and a paleosol at the top. Basalt pebbles are hardly found, in any of 
those "white" conglomerates, as was already noted by Kafri (1997). A pebble of marine 
limestone of Miocene age (Ziqlag Fm.?) was found at the base of an outcrop of cyclic 
conglomerate, overlying the Avdat Group, near I<.iryat Tiv'on. It can be concluded that 
the described conglomerates are contemporaneous with the Lower Basalt time and 
originated from remote drainage basins where basalts are not exposed. This phase of 
conglomerate deposition is in accord with revised stratigraphic of the Bet Nir 
Conglomerate (BNC) in central Israel recently presented by Buchbinder (1996). Therefore 
we suggest that the described conglomerates in the Yizre'el Valley can be also defined as 
BNC. 

tion of BNC in Yizre'el Valley allows to differentiate between this וni The def 
conglomerate and the younger Um-Sabune Conglomerate (USC), which is 
contemporaneous to the "Clay Series" in the center of the valley. These two 
conglomerates represent different depositional environments, which developed after 
paleogeographic changes in the region, apparently due to tectonic activity. This change in 

, the fluvial depositional system occurred soon after the emplacement of the Lower Basalt 
which became the main source for pebbles and fme grained erosional products. These 
basalt pebbles are the main component of USC where its outcrop near Tel Adashim is 
only 5.5 km away from one of the outcrops described above. Shaliv (1991) estimated that 
the age of USC is 8.5 to 7 m.y., based on K-Ar dating of basalt flows interfingering with 
the conglomerate. It is suggested here, separation between USC, which is younger than 
the Lower Basalt and the BNC of the Lower Basalt age. This is in disagreement with 

.) 1991 ( Shaliv 

The fluvial system by which USC was deposited ceased to exist by the time the Bira Fm. 
was deposited. A new nomenclature should be assigned to conglomerates that are 
younger than Bira Fm., given that their stratigraphic position can be defmed based on 
lithological composition and age. 

 ~ l1til'4iך
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GEODETIC MONITORING OF SURFACE DEFORMATION ALONG 
THE WESTERN DEAD SEA SHORES AND IN SINKHOLE SITES, 
USING GPS AND INSAR MEASUREMENTS 

5chattner, U.1,2, Wdowinski, 5.1, Wachs, D.2, Baer, G.2, Wust-Bloch, H.l 

, Sciences, Tel Aviv Uni,'ersit) 1'ון. Department of Geoph)'sics and Planeta 
2. Geological Surve)' of Israel, Jerusalem 

The development of surface collapse (sinkholes) along the Dead Sea shores has been 
observed for the last 30 years. During the last decade the phenomenon has accelerated its 
pace both in the size and number of sinl<holes. Today there are about 600 sinkholes along 
the western shores of the Dead Sea alone. Sinkholes are geo-hazard that endanger life, 
property and prevents the development of the area. The recent development of sinkholes 
was observed along both the eastern and the western shores of the Dead Sea; therefore, it 
might have more than a circumstantial connection to the continuous lowering of the 
Dead Sea water level. According to recent studies, the development of surface subsidence 
and sinkhole is triggered by the existence of an underground cavity created by salt 
dissolution. 

The research was carried out on two scales - regional, along the western coasts of the 
Dead Sea (between Z'ruya and Ze'elim alluvial fans) , and local, at the northern part of 
Hever alluvial fan. The research objective was characterization of the surface deformation 
(elevation changes) induced by sinkhole activity, by using the following geodetic methods: 
1. The Global Positioning System (GPS), which is vety precise (sub-centimeter level) for 
measuring position changes in specific locations. Most of the field measurements were 
carried out using two types of kinematic GPS: the Real Time and the Post processing. 
The geodetic data was used to create elevation maps of each measurement session, and to 
compare between the sessions. 
2. Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), which measures surface elevation 
changes in a wide spatial resolution. Seventeen InSAR scenes were acquired during a 
period between 1992-1999. These scenes were used to create change interferograms that 
span on periods of 2 to 71 months, in order to characterize surface subsidence in the 
regional scale. 
3. Electronic Distance Measurement (EDM), which gives the distance of the measured 
points relative to the instrument (horizontal, vertical and angles). 

Results: 
Local - During a two-year period of field measurements (GPS, EDM) in the northern 
Hever alluvial fan, the number of sinkholes increased from four to seven within the 
studied area, and some of them had expanded. Furthermore, surface subsidence 
accompanied by concentric sets of joints developed around the sinkholes. 
Regional - Additionallocations of surface subsidence were detected by InSAR, within the 
area between Z'ruya and Ze'elim alluvial fans. The observed surface subsidence involves 
areas a few hundred meters to a few km wide. Subsidence rates are up to 4 cm per year. 
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80 VARIABILITY OF SOUTHEAST MEDITERRANEAN WATER ןTHE b 
MASSES (OFF THE ISRAELI COASTJ 
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Thc present-day hydrologicaI regime in thc southeastern Ivlcditcrrancan (SEM) is 
constraincd b)r scmi-arid climate conditions characterized by short rain)' wintcrs and Iong 
dry summers \vith a deficit in thc fresh\vater budget. Thesc climatic variations dri,re the 
anti-estuarine circulation and dcvelopment of the four distinct water masscs, i.e. thc 
Lcvantinc Surface Watcr (LSW, 0-75 m-dcpth), the Modified Atlantic Watcr (MA W, 75-
120 m-depth), the Levantinc Intermediatc Water (LIW, 120-400 m-dcpth), and thc Deep 
Watcr (DW, >400 m-dcpth). Thesc watcr masscs have a distinct tcmpcraturc (T), salinity 
(S), and oxygen isotopic composition (0 180). In ordcr to examinc the annual and scasonal 

variability of the 0180 values, watcr samplcs from the upper-700 m wcre collected bi
montWy during two consecutive )'cars, from J une 1996 to May 1998 at a permanent 
station -30 km off the coast ofNetanya, IsracI. 

The resu!ts show that the 0180 ,'a!ues of the LSW varied repeatcdI)' betwecn 1.3 and 
1.7%0 VSMOW, without a distinct seasonaI pattern. The stable isotope signa! of the 
surfacc Iayer is very scnsitive to IocaI and short-scale climatic e\rents of days and wceks. 
During summcr, thc 0180 variability is influcnccd mainIy by the evaporation ratc. During 
wintcr, the systcm is more complex and the variability is thc rcsult of thc combined effect 
of cvaporation ratc, rainfalI 0180 value and rainfall amount, and the winter overturn ratc 
(thickncss of the mixed Iaycr). During rainjsnow storms, the 018() valucs of the LSW 

dropped to -1.4%0. In other winter events, 11igher 0180 va!ues of -1.6%0 resulted from 
the overturn and mixing of the surface Iaycr with the heavier undcrI)ring LIW. 

Unlike the frequent variabilit)' of the surface-water 0180 va!ues, thc LIW and D\V had 

nearly constant values of 1.5:!:0.1 and 1.3:!:0.1 %(), respcctively. Exceptionally high 0180r~IW 
valucs of -1.8%0 occurrcd between Octobcr and Dccembcr 1996. This probably rcflectcd 
an extreme formation evcnt of intermcdiate watcrs derived from a northcrn source area 
charactcrized by surface waters with distinctl)' highcr 0180 values. 
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ANNUAlMEETING.2OO1 ISRAEl GEOlOGlCAl SOCIETY 

THE NORTHWESTERN GULF OF ELA T (AQABA): A SHORELINE 
SHAPED BY NA TURAL CA T ASTROPHIC EVENTS 

Shaked, Y.,l Agnon, A.,1 Avner, U.,2 Lazar, B.,l Marco, S.,3 Stein, M.,l 

1. Institute ofEarth Sciences, Hebrew University,]erusalem 91904 
2. Arava Institute for environmental Studies, Ketura, D.N. Eilot 88840 
3. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 69978 
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The axial valley of the sinistral Dead Sea transform system is a prominent morphological 
feature hundreds of kilometers long. Left-lateral slip dominates the geological as we1l as 
the seismic records of the system. Yet it is the vertical component that created the 
tectonic depression of the Gulf of Elat (Aqaba). Pleistocene-Holocene uplift of the NE 
margin (near Aqaba) is evident through a stepped sequence of emerged coral terraces. On 
the NW margin, on the other hand, uplifted terraces are absent. Fossil coral reefs, and a 
8ky-5ky old archeological site submerged under 4m of water record the complex interplay 
of tectonics, sea level, and climate that shape the NW shore. 

Slighdy emerged Holocene reefs (ca. 5ky) &inge the margins of the gulf indicating a 
Holocene sea level maximum. A buried Holocene reef was found beneath clastic beach 

m west of the shoreline. The perfect state of this reef suggests near 1סס sediments 
instantaneous burial protecttng it from erosion. The rapid accumulation of clastic 

. sediments suggest storm events larger or more frequent than those known today 

The submerged archeological site, built over a fossil abraded reef platform indicates 
coastal subsidence on the NW shore. We suggest that the archeological site was 
submerged by a tectonic component., for it is unlikely that the crudely constructed site 
could survive long at the zone of destructive wave action. The age of the fossil abraded 
reef underlying the archeological site is yet to be determined. Geomorphological 

ky), but aragonite coral samples from 12ס ~( considerations suggest a Last Interglacial age 
the reef yielded a Late Holocene U-Th and radiocarbon age. A Last Interglacial age 
implies a 8-9m downward displacement of the fossil platform since that time; a Late 

. Holocene age implies a much higher tectonic rate 

We conclude that vertical displacement of the margins is episodic and probably occurs 
during large earthquakes with long quiescence intervals. The earthquakes, that displaced 
coral reefs and the archeological site, must have been of a different kind than the Mw 7.2 
left-lateral Nuweiba (1995) earthquake. During periods of tectonic calm the shoreline and 
its inhabitants were dramatically affected by the combined forces of the sea and climate. 

~ 
~ 
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HE DEAD SEA זIME MODELS BASED ON זRA VEL זLOCAL 
 CALIBRAז ION EXPERIMENז

Shapira, A., PinSky, V., Reich, B., Gitterman, Y., Hofstetter, A. 

Seismology Division, Geoph}'sical Institute ofIsraeI, P.O.B. 182, Lod, 71100 

The measured arrival times of the P waves to the seismic networks of Israel (lSN), J ordan 
SN) and Cyprus (CSN) are used to examine the currently used travel time models and to ס

develop one 1D model that may be used for the entire region. Since the three calibration 
-shots in the Dead Sea were detonated in the same spot, we could analyze the source-to 
. station travel time scatter that is caused mainly by difficulties in identifying the P onset 
) Evidently, the deviations were as large as 3 sec. The uncertainty (one standard deviation 

in picking (i.e. identifying) the P arrival time on a seismogram is +0.26 sec. The 
uncertainty associated with the identification of the S-waves onset times is at least as twice 
as much. The travel time data are used to fit a set of linear travel time curves that 
constitute a regional velocity model. Based on this modeI, we identify data with time 

. discrepancies considerably Iarger than the expected uncertainty in picking the first arrivals 
19 . Excluding those data, we obtain time discrepancy (observed minus calculated) of :tO 

sec (one standard deviation), i.e, lower than the uncertainty associated with identifying the 
. onset time on the seismograms 

The data shows that a positive station correction (i.e. later arrival) is required for almost 
all stations east of the Dead Sea whiIe a negative station correction is required for almost 
all stations west to the explosion point. This observation is in agreement with previous 
geophysical observations that suggest thinning of the crust toward the west and north of 
the Dead Sea. 

The currently used velocity modeIs of ISN and JSN were derived, years ago, 
independently. Based on the ISN travel times data from the Dead sea experiment, we 
developed an "ISN" velocity modeI for P waves. When applying this velocity model to 
the JSN readings we observe a relatively large difference. The observed-calculated values 
seem to exhibit a systematic difference (shift) of 0.7s on the average. After applying this 
"correction", the travel time residuals reduce to :t0.5 s, as compared to the scatter of :t0.3 
s of an individual reported reading of the JSN data. 

~ 
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EXTREME FLOODS OF THE ARDECHE RIVER, FRANCE AS A PART 
OF THE SPHERE PROJECT 

Sheffer, N.,l Enzel, Y.,l,2 Grodek, T.,2 Benito, G.,3 Lang, G.,4Naulet, R.4 and 
Gigon, C.5 
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3. CCMA-CSIC Madrid, Spain 
4. CEMAGREF- Groupement de Lyon, France 
5. DDE Privas, France 

In studying flood hydrology of the lower Ardeche river we use gauged, historical and 
paleoflood data. Our objective is to integrate data on extreme floods using these various 
data sources. 

Apart from data collection of gauged and historical records, fieldwork is carried out for 
paleoflood data collection in areas with slackwater deposits and paleostage indicators. The 
contrast between the granitic and metamorphic bedrock of the catchment and the 
carbonatic bedrock of the Ardeche lower gorge where we concentrate our efforts, makes 
it easier to identify the fluvial flood sediments. The bedrock gorge confmement enables us 
to assume on1y minor changes in the shape of the gorge during the late Holocene. A 
natural arc, Pont d'Arc, probably caused by the prehistoric collapse of a karstic cave, acts 
as a bridge and a hydraulic control, causing an immense backwater effect at times of 
major flooding in the study reach. Karstic caves add another advantage as they present 
sites for slackwater deposits accumulation from extreme floods. 

Following geomorphologic and sedimentologic fieldwork and topographic surveys, we 
use step backwater calculations with the HEC-RAS modeling system to calibrate known 
flood heights with our fieldwork results. After calibrating the system, we would be able to 
reconstruct earlier floods. The long gauging record (1852-present), with historical data 
dating since 600 AD supply a very long record which is used both to calibrate the l-D 
model output, and to compare with our paleoflood findings. 

~ 
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EXPERIMENT AL AGE DETERMINA TION OF THE LI5AN 5EDIMENT5 
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Lisan formation that is better understood within the Dead Sea tectonic basin has been 
invaded deep into the va1leys running to that basin and shows within them situation of 
former ba)'s of Lake Lisan, the Late Pleistocene precursor of the Dead Sea. We have 
conducted experimental dating thereof b)' S-S-method (SWukov et al., 1999). 

Dating of va1ley deposits, which are characterized with vet)' comp1icated structure, 
demands to collect series of samples because in this case onl), carrying out statistic age 
analysis allows us to avoid errors. Traditional dating methods can not be successful in this 
effort. They apply longtime laborious procedures of sample processing and ensure receipt 
of isolated dates only. S-S-method is a speeded-up technique using principles of TL 
dating. As distinct from the traditional methodic of TL dating, it does not apply longtime 
laborious procedure of the artificial radiation treatment of samples. Using other physical 
criterions, S-S method consists of stimulation of sample luminescence and interpretation 
of its value only. This simp1ifies the dating process significantly and a1lows us to receive 
serial dates instead of isolated values during the same working time. 

The test series of samples we have collected within the coastal zone of the Dead Sea in 
cooperation with M. Stein's group on the sections PZ-1 and PZ-2 dated by U-Th method 
(Machlus et al., 2000). Two TL dates, 61.7:t7.3 and 53.4 :t4.7 kyr, are received for the lay 
correlated with U-Th dates between 66.89 and 54.11 kyr. Near the latter point, two TL 
dates, 58.9:t7.3 and 53.2:t4.6 kyr, are received, and two TL dates, 31.4:t1.8 and 29.2 kyr, 
are received for the lay correlated with the U-Th dates between 34.01 and 38.11 k)rr. The 
Post-Lisan U-Th date 18.5 kyr may be correlated with the not quite clear TL date 
21.2:t8.2 kyr; the close TL dates, 20.8:t1.3 and 19.7:t1.7 kyr, characterize the terrace near 
the place Ein Gedi. The TL date from the lay situated below the bound "Lisan-Samra" 
shows the age 81.7:t16.2 kyr. However, more ancient samples in this section have been 
saturated with TL energy and ma)' be only characterized as ~ 90-100 kyr. As well the 
saturated sample was revealed in the base of section of the Nahal Zee1im delta: > 140 kyr. 

Within the former Zin estuary, which was formed as a result of Lake Lisan invasion into 
the Lower Zin va1ley, we have tested the terraces consisting of the lacustrine sediments. 
Series of the received TL dates between 45 and 65 kyr have shown ages of a1luvial base of 
the terraces, and series of TL dates between 25 and 35 kyr have shown ages of the 
lacustrine sediments. The latter demonstrate the highest stand of Lake Lisan when its 
water invasion into the Zin valley reached altitudes between -120 and - 130 m. 

:~; 
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OF ISLAND ARCS; A 
THE MARLS OF THE 

ARGILLA TION OF VOLCANIC ROCKS 
SOURCE OF DETRIT AL SMECTITE IN 
PALEOCENE T AQIYE FORMA TION 

Shoval, S. 

Geology Group, The Open University ofIsrael, 16, Klausner St. Tel Aviv 61392, Israel, E-mai1: 
shoval@oumai1.openu.ac.il 

During the marine transgression of the Paleocene, vast amounts of smectite-rich clayey 
sediments were deposited in a marine environment along the Tethyan margin of the Arabo
Nubian Shield. The lithostratigraphic units which were formed are prevalent throughout 
the Middle East and have been given local formation names (Nathan, 1966, 1969). The 
Taqiye Formation of the Danian-Landenian age consists of green-gray marls and reaches 
a thickness of 100 m (Arkin et al., 1972). Three types of clay assemblages, in which 
smectite (montmorillonite) is the principle clay mineral, were identified in this formation: 
smectite-kaolinite assemblage, smectite assemblage and smectite-palygorskite assemblage, 
occasionally with sepiolite. 

The origin of these clayey sediments is related here to the convergence stage in the plate 
tectonics of the Tethys Ocean. Mineralogical and geological criteria established that the 
source of most of the smectite in the marls 0[,. the Taqiye Formation was a detrital 
smectite which was transported from argillized volcanic rocks of island arcs that erupted 
during the Paleocene due to plate subduction. Andesitic volcanism of island arcs, which 
took place during the convergence of the Tethys Ocean, may have served as a source of 
the smectite. It has been pointed out that in the Late Cretaceous, multiple intra-oceanic 
subduction developed in the Eastern Mediterranean area (Ben-Avraham, 1989). Foreland 
and back-arc basins were reconstructed in the Oman and the Zagros ophiolite obduction 
(Guiraund & Bosworth, 1997). On the other hand, no terrestrial magmatic activity took 
place at all between the Senonian and Late Oligocene in Israel or in the nearby area 
(Garfunkel, 1989), thus there is no close exposed basaltic land source for the vast 
amounts of the smectite deposited during the Paleocene. 

Kaolinite and discrete illite accompanying the smectite in the Taqiye Formation 
abo-Nubian זrepresents detrital input to the Tethyan margin derived from the A 

continent, or redeposited from older terrigenous sediments. Palygorskite and occasionally 
sepiolite were formed by direct precipitation. Accumulation of bottom brines in syncline 
basins and the input of vast amounts of degraded detrital smectite to the basins probably 
provide a ready source of Mg, Al and Si, and promotes the precipitation of the 

. palygorskite in the Taqiye Formation 

Aclmowledgments: This work was supported by the Open University ofIsrael Research Fund. 
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THE JURASSIC AND THE CRETACEOUS SHALLOW-SHELF 
PLATFORM ALONG THE TETHYAN MARGIN OF THE ARABO
NUBIAN SHIELD; AN ENVIRONMENT OF CONVERSION OF 
SMECTITE TO INTERSTRATIFIED ILLITE/SMECTITE 

Shoval, S. 
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shoval@oumail.openu.ac.il 

Randomly structured interstratified illite/ smectite rich in smectite layers is the most typical clay 
mineral deposited with carbonate sediments along the Tethyan margin of the Arabo-Nubian 
Shidd during the ]urassic and the Cretaceous (Shoval 2000a; Taitel-Goldman, 1993; Taitel
Goldman et al., 1995). A higher order was detected in clayey sediments deposited in lagoonal 
environments such as the En Yorqeam and Avnon members of the Cenomanian Hazera 
Formation and the Turonian Ora Formation (Bentor, 1966; Sand1er, 1992 & 1996). On the 
other hand, smecttte is the typical clay mineral in sediments deposited, in parallel, in a deeper 
open marine deposition environment (Shoval, 2000b). 

It appears that interstratification in the ]urassic and the Cretaceous sediments was due to 
conversion of smectite. The detrital smectite transported from the open marine environment to 

onal environments was transformed into 1agס the shallow-shelf platform and the extending 
interstratified illite/ smecttte. According to Kirsimae et al. (1999), diagenetic formation of 
illite/smectite in marine sediments can even occur at warm marine water (-3SOq, given 
enough time for the process to take place. Based on this observation, it appears that this 
conversion of smectite to interstratified illite/smectite probably took place due to the warm 
water and the higher salinity of the shallow sea during the deposition. Possible neoformation of 
orderly interstratified illite/smectite on deep burial diagenesis is rejected. The argurnents are: the 
depth of the sediments is far less than the minimum depth of approximately 3000m required 

random interstratification is found in rock units underlying those with ordered riםg; for orde 
interstratification; ordered or slight interstratification was observed in rock units deposited in 

. parallel and buried in similar depths 

A different type of interstratification, rich in illite layers, is common among the illites in the 
Paleozoic Timna Formation (Heller-Kallai & Kalman, 1972; Heller-Kallai et al., 1973a). It 
seems that this type of interstratification was formed by degradation of the detrital illite, which 
was derived from the eroded acid igneous rocks of the Arabo-Nubian Shield. Interstratified 
illite/ smecttte rich in illite layers with a tendency to regular ordering was also observed in the 
Triassic marine sediments in southem Israel (Hdler-Kallai et al., 1973b). This composition 
suggests that redeposition from the eroded Paleozoic and Early Mesozoic sediments, 
containing such type of illites, may be the source of this illite/smecttte. However, in Nahal 
Gvanim at Makhtesh Ramon the Triassic sediments are located near the Gavnunim intrusion, 
which probably caused hydrothermal alteration of the clay minerals and the presence of 
chlorite, which is uncommon among the clay minerals derived from the Arabo-Nubian Shield. 

Acknowledgments: This work was supported by the Open University ofIsrael Research Fund. 
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ACCUMULATION OF BOTTOM BRINES IN SYNCLINE BASINS; A 
PRECIPITATION ENVIRONMENT OF THE PALYGORSKITE IN THE 
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Palygorskite occasionally with sepiolite accompany the smectite in the Paleocene Taqiye and in 
the Eocene Mor or Adullam Formations (Nathan, 1966 & 1969; Shoval 2000a). It has been 
pointed out that the deposition of the Taqiye Formation occurred on the sea-bottom topography 
following the main folding of the Syrian arc deformation belt, which began in the Late 
Cretaceous. Thus, the thickness of the formation increases within sync1inal basins. In the Nahal 
Avdat (Negev) and the Abu Rudeis (Sinai) sections this formation is situated in the deeper parts 
of the NE-SW trending basin, at the paleodepth of 500-700 m below sea-level (Speijer, 1994). An 
authigenic, entirely neoformed, origin has been related to the palygorskite found in the Taqiye 
Formation (Nathan, 1966 & 1969). The formation of palygorskite requires appropriate inputs of 
Mg2+ and SiOz taken from a solution (Zhou et al., 1999). The formation of palygorskite in 
Cretaceous oceanic sediments is characteristic of magnesian-rich environments and is indicative 
of warm and hypersaline bottom waters (Thiry & ]acquin, 1993). Based on this observation, it 
appears that in the Taqiye Formation, the magnesium required for the precipitation of 
palygorskite was supplied by magnesian-rich brines. It also seems that such brines f10wed from 
the shallow-shelf platform lagoon extenc!ing southeast and accumulated on the bottom of the 
syncline basins, and that the precipitation of the pal)Tgorskite took place in this environment The 
presence of a magnesian-rich environment is also indicated by the precipitation of sepiolite. The 
deposition in hypersaline and stagnant water is indicated b)T the presence of marcasite, barite and 
celestite concretions, some gypsum, and bituminous material, in the Taqiye Formation. 

The formation of authigenic clays requires, in particular, sources of reactive Al and Si, which in 
man)' sedimentar)T basins are severely limited (Zhou et al., 1999). However, vast amounts of 
degraded detrital smectite were transported to the basin from argillized volcanic rocks of island 
arcs which erupted due to the plate subduction during the convergence stage of the Tethys 
Ocean (Shoval2000a). It appears that the input of the degraded detrital smectite and to the basins 
its leaching provided a ready source of reactive Al and S~ and promoted the precipitation of the 
palygorskite in the Taqiye Formation. Hypersaline bottom waters are also related to the 
precipitation of the palygorskite found in the chalk of the Lower Cenomanian Isfiye Formation in 
the Mount Carmel area (Shoval, 2000b). The heavy brines from the shallow-shelf platform 
lagoon extending southeast probably moved along the bottom of the outer shelf on which the 
palygorskite of the Isfiye Formation was formed. The precipitation of the palygorskite was 
probably affected by the submarine volcanic activit)T which took place that time in the Carmel 
area (Sass, 1980). The leaching of the submarine weathered volcanics probably provided the 
necessary silica for the precipitation of the palygorskite of the Isfi)Te Formation. 

Acknowledgments: This work was supported b)' the Open Universit)' ofIsrael Rescarch Fund. 
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HE זE IN זE AND CHLORI זI זFERROMAGNESIAN-SMEC 
HE זIC SILLS AND DYKES OF זS OF BASAL זION PRODUC זERA זAL 

ESH RAMON, ISRAEL זMAKH 

Shoval, S. 

Geolog)' Group, The Open University ()fIsracl, 16, Klausncr Sr. Tcl Aviv 61392, Israel. E-mail: 
sho\,aI@oumail.opcnu.ac.il 

The alteration of Earl)' Cretaceous (135-120 Ma) basaltic sil1s and dykes intruded in 
Triassic and ]urassic sedimentary rocks exposed in the Makhtesh Ramon, Israel, was 
investigated by XRD, FT-IR, SEM and chemical anal)'sis. The intensity of the alteration 
varies from complete alteration in some sills and dikes to partial in others. The main 
alteration products are wel1-cf)'stallized ferromagnesian-smectite and cWorite. Their 
amounts vary in different sills and dykes. Smectite is the main clay mineral in the 
alteration products found in a dike intruded into the Mohilla Formation at the g)rpsum 
quarry, in a sill intruded into Mahmal Formation underneath Arod Conglomarate, in a 
dyke intruded into the Mishhor Formation at the Nahal Ardon site, in a sill intruded into 
the Ardon Formation at the flint clay quarry, in a sill intruded into the Ardon Formation 
at the Marley Cuesta and in a dike intruded into the Sahronim Formation at the entrance 
of Nahal Nekkarot. Smectite accompanied by some cWorite is the main clay mineral in 
the alteration products found in the main body of the laccolith, in a sill intruded into 
Gvanim Formation at the base of Gvanim Mountain and in a sill intruded into the Ardon 
Formation at the pier site. CWorite accompanied b)' some smectite is the main clay 
mineral in the alteration products found in a sill intruded into the Mohilla Formation 
underneath the laccolith and in a dike intruded into Sahronim Formation at the Nahal 
Nekkarot site. 

Mineralogical criteria established that these cla)' minerals \vere formed by hydrotbermal 
alteration of precursor ferromagnesian minerals of the basaltic rocks. H)'drothermal 
alteration was previously suggested by Bentor et al. (1966) as the process which formed 
the kaolinite in the altered trach),te sills and d)'kes in Makhtesh Ramon. In a previous 
publication (Shoval et al., 1995) we showed that this t)rpe of alteration probably occurred 
in a "water plumbing system" of h)'drothermal circulation, which may have taken place 
about 125 Ma in the entire Ramon area, when the large magmatic intrusions were 
emplaced. The structure of the smectites is trioctahedral in part of the alteration products 
and dioctahedral in the others. Nevertheless, trioctahedral environments are also observed 
in the IR spectra of the dioctahedral smectites, indicating that trioctahedral smectites were 
originally formed during the hydrothermal alteration. Based on this observation, it appears 
that a long period after the hydrothermal alteration an additional alteration have taken 
place, in which these trioctahedral smectites were transformed to dioctahedral smectites. 
This observation is in accordance with Teutsch et al. (1993, 1995 & 1996) who found in 
the basaltic dike of the Nahal Ardon site a low temperature «7<1'C) precipitation of 
authigenic alkali-feldspars, disordered kaolinite, calcite and Ti-rich ore minerals, which 
took place about 80 Ma wel1 after the dike had cooled. 

Acknowledgments: This work \vas supportcd b)' rhe ()pen Univcrsit), of Israel Rescarch Fund. 
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USING THE INTERNET FOR TEACHING GEOLOGY IN THE OPEN 
UNIVERSITY OF ISRAEL 

Shova1, S. 

Geology Group, The Open University ofIsrael, 16, Klausner St. Tel Aviv 61392, Israel. E-mai1: 
shoval@oumai1.openu.ac.il 

A Virtual Geological Museum, displaying about 100 photographs of geologicallandscapes 
and rock exposures from the Makhtesh Ramon Geological Park, appears in the Internet 
site of the Open University of Israel. The site was built within the framework of the 

Israel" and was developed by Telem מicourse "Geology - Application and Teaching 
(Intemet Based Tele Learning Methodologies) the computer-mediated distant learning 
unit of the Open University. The site is open to all Internet users and we hope that it will 

. serve visitors to the Makhtesh Ramon Park as well as all geology- lovers in Israel 

novative approach, integrating Internet use as a structured component of the study מiAn 
this site. This is the first Internet site in מimaterial and learning process, is implemented 

Israel which presents photographs of the geology of Israel for use by students as well as 
the general public. Each photograph is accompanied by a short explanation compatible 
with the course level. The site opens new horizons for studying Geology at the Open 
University and is the flrst of many photography sites to follow, which will provide the 
background for all geology field trips conducted by the Open University. Our hope is that 
these photography sites will be adopted and utilized by colleges, schools, field schools and 

. Israel מinature lovers and will provide a momentum to the teaching of Geology 

The site address is accessed through Telem: http://telem.openu.ac.il. Click the ''Natural 
and Life Sciences" icon and the "Geology - Application and Teaching in Israel" icon. For 
a full and sharp photograph, and accompanying explanation, click the small photograph. 
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ENVIRONMENT AL CONDITIONS ALONG THE NORTHERN 
COAST AL PLAIN, ISRAEL, DURING THE LAST 20,000 YEARS, 
AND THEIR AFFINITY TO HUMAN SETTLEMENT. 

Sivan, D. 

, tute for Maririme Studies, Universiry of Haifa, Haifa םDepartment of Maririme Civilizarions and the Ins 
. 31905 

The Israeli shelf and coast witnessed signjficant changes during the last 20,000 years, from 
the Last Glacial Maximum, the when climate was dry and cold, the sea level was lower at -
121 :t5 m, and all the shelf was exposed. Since than, sea level was risen, the climate went 

through cyclic changes and as a result, the environmental conditions along the coast also 
changed: swamps were originated, the coastline changed its morphology, and during the 
last thousands years sands started to accumulate. As a result, the stratigraphic sequence, 
representing the last 20,000 years, consists of sands unconformably overlying dark clays, 
that were deposited in wetlands. The dark clay unit becoming reddish-brown paleosol at 
the bottom. The sequence overlies the irregular topography of the late Pleistocene top 
kurkar. During this period, from the Epipaleplithic culture up to present, men settled and 
made a living in the shelf and coast. 

The main research questions fascinating archaeologists and geologists alike, are: what was 
the landscape's appearance and what were the living conditions during pre-historical and 
historical periods. Both archaeologists and geologists want to shed light on the affinity 
between settlement processes and natural changing processes. 
The dark clays were deposited in swamps. These marshes, that were a very important 
morphological feature along the coast and their drying up became an important Zionist 
challenge, are a relatively young geological and morphological phenomena, typical to the 
Late Pleistocene-Holocene period. This research represents the 20,000 years sequence of 
the northern coast, especially the Carmel Coast 
The preliminary analysis indicate that the dark clay deposition began at Dor 18,000-19,000 
years ago, and ended around 8,500BP. The sedimentological data and paleonthological 
assemblage indicate permanent brackish to fresh water swamps situated in the kurkar 
depressions. The sea level was lower than today and varied between - 121:t5 m 18,000 
years ago, to about -20 m (and not higher than -16 m) at 8,000 years ago. The coastline 
when the swamps dried up, was about 1.5 km to the west of the present coastline. 
Previous research attributed the origin of the coastal swamps to sea-Ievel rise, it seems 
more likely that there is a stronger connection to climate changes. In the past, as for the 
present-day, the Pleistocene aquifer in the Carmel coastal plain received its water mainly 
from the Yarkon-Taninm underwater east to west flow, and the regional climate changes 
were the main cause for the chnges in swamps salinity and dispersion. 

The swamps dried up some hundred years before the Pre-Pottery Neolithic site of Atlit
Yam was first settled in 8,100 BP. The later Neolithic-Chalcolithic sites along the 
northern Carmel coast and at the area of Dor were all settled on top of the dry dark clay. 
Only during the Middle Bronze 11, about 4200 BP, people started to settled on the kurkar 
in the sites of Dor, Tel Taninim, etc. The sands started to reach the area at about the 
same period. About 2000-3000 years ago the coastline reached its present location, with 
small fluctuations during historical times. 
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4C IN DEEP SEA SEDIMENT: IMPACT ON PORE וDIFFUSIVE FLUX OF 
W A TER DA TING 

Sivan 0.,1,2 Herut B.,3 Yechieli Y.,2 Lazar B.1 

1, Institute of Earth Sciences, Hebrew University, ]erusalem 91904, Israel 
2. Geological Survey of Israel, ]erusalem 95501, Israel 
3, Israel Oceanographic and Limnological Research, National Institute ofOceanography, Haifa 31080, 
Israel 

The chemistry and the ha1f-life of 14C make it the most widely used dating method for 
water. The development of accelerator-mass-spectrometer (AMS) provided the sensitivity 
needed to measure a1so 14C in marine pore water. Recent studies on marine pore water 
used 14C profiles for dating and as a tracer for modem processes. These studies 
demonstrated that 14C measurements provide novel information on the carbon cycle. 

1t was recognized that the 14C concentration of the dissolved inorganic carbon (D1C) in 
water is sometimes a1tered by a suite of diagenetic biogeochemica1 and transport 
processes (advection and/or diffusion) that interfere with the correct age determination 
of the water. However, the effect of these processes was only partly examined in all 
studies. The potentia1 role of 14CDIC transport by diffusion and/or advection in distorting 
14C ages was recognized in theoretica1 ca1culations but to date, such cases were never 
clearly demonstrated in field measurements. 

4C03 on 14CDIC יHThis study is the first attempt to quantify the effect of diffusion of 
. profile. The chosen field site was the deep (1500 m) eastern Mediterranean Sea sediments 

This area serves as an idea1 natura1laboratory to investigate 14C processes due to its sole 
well-defined seawater end-member, relatively homogeneous sediments, steady state 

. conditions and lack of significant advection 

Depth profiles of D1C, alka1inity and major ions concentrations,ol3C and 14C activity in 
sediment and in porewater (D1C) were obtained from three cores, 25 to 250 cm long. 
Strikingly, in alllayers within the cores, the 14CDIC ages of pore water appear 50% younger 
than the rea1 ages of the sediment! Using mass-ba1ance ca1culations of the chemica1 and 
the isotopic data, we conclude that a downward diffusion flux of 90 atoms OfI4CDIC' m·2• s' 
1 from the overlying water into the sediment is the sole cause for this apparent 
rejuvenation of the pore water. The flux is opposite in direction to the D1C flux out of 
the sediments. This study shows that beside the marked effect of 14C diffusion on the 
apparent age of pore water, 14CDIC may be used as a tracer for diagenetic processes in 
marine sediments. 
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CONTRASTING REFLECTIONS OF THE NORTH ATLANTIC 
CLIMATE IN LAKE LISAN - DEAD SEA LEVELS DURING THE LAST 
GLACIAL AND THE YOUNGER DRYAS PERIODS 

Stein, Mordechai 

Institute ofEarth Sciences, The Hebrew University of)erusalem, Givat Ram,)erusalem, 91905. 
motis@vms.huji.ac.il 

The climatic history of the Dead Sea region during the past 70 kyr is recorded in the 
sediments of the Lisan and Ze'elim Formations. The sedimentological and limnological 
history (lake levels and configuration) of the late Pleistocene Lake Lisan can be correlated 
with the global climatic cycles of the last Glacial period in the northern Hemisphere. The 
clastic successions and gypsum layers in the Lisan section (low-stand conditions) are well 
correlated with the warming events in the global record while aragonitic successions (high 
stand conditions) are correlated with the major cooling events. Finer structures in the 
mode of sedimentation appear throughout the section and can be correlated with shorter 
climatic cycles in the north Atlantic and ice records. 

Yet, the Younger Dryas cold event in the north Atlantic (-12-11 kyr B.P.) finds no 
correlative lake level rise in the post-Lisan water body. On the contrary, it appears that the 
Younger Dryas occurred during the time of strong drying event at the Dead Sea, which 
caused the deposition of the thick salt unit at the bottom of the Holocene section (as 
revealed in several drill-holes along the shores of the Dead Sea). Thus, it appears that the 
mode of transfer of the global climatic signal to the Dead Sea region changed upon the 
transition from the last Glacial period to post-Glacial and Holocene time. The reasons 
for this change are not known. They may relate to a shift in the climatic zones during the 
Pleistocene-Holocene transition. 
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SEISMIC MONITORING OF THE COMPREHENSIVE NUCLEAR
TEST -BAN TREATY: EVENT CHARACTERIZATION 

Steinberg, D.M.,1 Sassoon, 1.,1 Leonard, G.2 

1. Department ofStatistics and Operations Research, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv 
2. Licensing Division, Israel Atomic Energy Commission 

Seismology is one of the most important methods for monitoring compliance to the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. A global network of 50 primary and 120 
auxiliary seismic stations will continuously monitor seismic activity. Data from the 
primary stations and, when requested, the auxiliary stations, will be ttansmitted to the 
International Data Center (IDC) in Vienna. The IDC will analyze the data, producing a 
bulletin of seismic events that includes location, magnitude, etc. The IDC will also use 
the seismic signals to characterize events and to screen out events that are clearly natural 
and require no investigation as possible tteaty violations. This talk will review the state
of-the-art methods for event characterization. Three main parameters are currently being 
used to screen seismic events. The ftrst parameter is focal depth. Any event that occurs 
at least 10 km beneath the surface of the earth can certain1y be screened out as a natural 
event. The difficulty with screening by depth is that the sparse global network otten has 
limited ability to consttain focal depth. The second parameter is the difference between 
the magnitude of the event as calculated from its body waves and from its 20 second 
period surface waves. Substantial empirical evidence shows that earthquakes and 
underground nuc1ear explosions show different behavior when comparing these two 
magnitudes. The third parameter is the ratio of the P-wave amplitude to the S-wave (or 
Lg-wave) amplitude in certain specttal bands. This discriminant is more difficult to apply 
because the amplitude ratio also depends on source to station distance and is likely to vary 
regionally. The current proposal to overcome these problems is to fit nearly global 
distance relations and then to smooth the local residuals for each station by kriging. The 
resulting discriminant appears to be quite effective at screening out natural events without 
compromising the reliability of the verification effort. 
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HE זOF זHE NW SEGMEN זזORED A זS MONI זRADON EVEN 
HQUAKE PRECURSORS זIAL AS EAR זEN זHEIR PO ז-DEAD SEA 

Steinitz, G., Begin, Z.B., Gazit-Yaari, N. 

95501 30 Malkhe Israel St"jerusalem ,וGeological Survey of Israe 

Radon flux is monitored since 1992 in geo-gas at a 15 km radon rich sector along the 
westem boundary fault of the Dead Sea Transform (DS1), in the northwestem sector of 
the Dead Sea area. A first study (1992-94) revealed a temporal association between Rn 
events (RnEv, radon flux signals 2-15 days long) and earthquakes (EQ) in the adjoining 
sector of the DST, indicating a relationship between them. High-resolution «1 hour) 
electronic measurements in gravel at depth 1.5 m in the years 1995-1999 showed a similar 
result. RnEv appear in the three monitoring stations in different times, but many 
simultaneous RnEv (within a range of one day) appear in two and even three stations. 
In the case of the high-resolution data, timing the beginning of the RnEv signal 
(=STAR1) can be determined to :t0.2 Days. The number of earthquakes (J'vfL ~2) 

occurring within four days following all ST ART's of RnEv is enriched with respect to the 
expected number for a random distribution (Fig. 1). For the earthquakes in the Dead Sea 
- K.inneret area, a preliminary treatment of the prediction issue through the Bayesean 
approach indicates true alarm with a probability greater than 50%, and a ratio of 1.4-2.9 
between true and false alarms (calculation is based on one of the three Rn stations at a 
time). If two stations are used for prediction the probability for true alarm decreases, but 
the ratio of truejfalse alarm increases. 

The results firrnly indicate the potential use of Rn emission as a precursor of earthquakes 
in the DST system. 
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Fig. 1: Clustering of earthquakes in the four days following the START ofRn signals . 
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DESIGN FOR THE 
SPATIAL ANALYSIS OF PLANET-WIDE PATTERNS: PRELIMINARY 
ANALYSIS OF THE VENUSIAN SURFACE MORPHOLOGIES 

Svoray, T., Blumberg, D. G. 

Department of Geography and Environmental Development 
Ben-Gurion University of the Negev, 84105 Beer Sheva 

Geographic information system (GIS) is an information system that designed to work 
with spatial data that tied to a geographic coordinate system, Current GIS tools and 
methodologies al10w an accurate representation of spatial data using designated data 
structures, projections, and algorithms for efficient data analysis. In geology, the use of 
GIS methods had shed new 1ight on major issues such as the evolution of geologic events 
through the analysis of time series; characterizing ground water movement in aquifers to 
assess contamination levels; and prediction of soi1 spatial patterns. 

Venus is of special interest to the international geologic community due to the contrast it 
presents with Earth and for the clues it provides conceming the origin of Earth and its 
evolution. Preliminary assessments of the Magellan high-resolution images provide 
evidence of extensive volcanism, tectonic processes and surface processes such as mass 
wasting, and wind abrasion. Aeo1ian features such as wind streaks and dune fields provide 
information on the interaction between surface and atmosphere. Although the Venusian 
surface was studied in detail previously there is still a debate on the interpretation of the 
spatial distribution of wind streaks and impact craters on the surface of this planet. This 
debate is especial1y important due to the relationship found between the size of impact 
craters and their geological age. The main disagreement is whether the distribution of 
impact craters on Venus is random or tendentious. An answer to this question may 
resolve between the two existing thesis's regarding the evolution of Venus' surface: (i) 
global resurfacing of the planet; and (ii) an equilibrium between the creation of impact 
craters and the evolution of surface geologic and geomorphic processes. 

The first aim of this research is to develop a geographic information system that wi1l fit 
geometrical1y to Venus and wi1l al10w the use of advanced statistical methods for planet
wide analysis of: (i) size - distance pattems of impact craters; and (ii) directional patterns 
in wind streaks. The second aim is to examine the distribution of the two surface features 
with reference to terrain units and geomorphic boundaries of the northem pole of Venus. 
The data for this research was gathered from: NASAs atlas of the solar system, NASA 
wind streak database and Geomorphic/Geologic map of the Northern part of Venus. 
The methodology is based on both spatial and multi-layer analysis. In the first part, 
analysis of the spatial patterns of the impact craters and wind streaks was uti1ised based 
on range and frequency analysis techniques. In the second part, impact crater patterns and 
wind streaks were described and multi-layer analysis al10wed testing their relation to the 
geomorphic/ geologic infrastructure. The research framework and the pre1iminary results 
achieved wi1l be presented and discussed in this paper. 
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MET AST ABLE SI - FE PHASES IN HYDROTHERMAL SEDIMENTS OF 
A TLANTIS // DEEP, RED SEA. 

Taitel-Goldman, N.l,2, Singer, A.2 

1, The Open University, P,O. Box 39328 Tel Aviv, Israel 
2. The Seagram Center for Soil and Water Sciences, Faculty of Agricultural, Food and Environmental 
Quality Sciences, The Hebrew University of]erusalem, Rehovot, Israel, 

Short range ordered Si-Fe phases (Si/Fe=O.2-0.6) of rounded to eIiptic shape and Si-Fe 
amorphous platy phases (Si/Fe=O.09 - pure Si) comprise some of the amorphous 
sediments in Atlantis II Deep. Similar rounded phases (Si/Fe=O.26) were synthesized 
under saline, neuttal, hydrothermal conditions (40"C, pH7, 2M NaCl) with initial 
Si/Fe=1.5. The rounded particles have distinct electton dense margins and a less 
crystalIine inner core. They have a rhombohedral symmerry with unit cell parameters of 
a=O.504nm and c=1.08nm. They persumably ttansform into crystalIine clay minerals 'in 
status nascendi' in the sediments. 
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CONCRETE FROM 
MA TER IAL SCIENCE 

ANCIENT HYDRAULIC 
PETROGRAPHIC AND 

ANALYSIS OF 
CAESAREA BY 
TECHNIQUES 

Tsatskin,1 A, , Rohrlich,2 V., Soroka,2 1., Raban,3 A., Berner4, A, 
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PLEISTOCENE PALEOCLIMA TE EVIDENCES FROM SPELEOTHEM 
RECORD OF A KARSTIC CA VE LOCA TED A T THE DESERT 
BOUNDARY - MAALE-EFRAIM, EASTERN SHOMRON, ISRAEL, 

Vaks, A.,l,2 Bar-Matthews, M.,2 Aya1on, A.,2 Frumkin, A.,3 Kaufman, A.,4 
Matthews, A.,l Sega1, 1.2 

erusalem 1 , 91904נ, Inst. of Earth Sci" Hebrew University 
erusalem 2 , 95501נ, Geol, Surv, of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street 

erusalem 3 , 91905נ, Dept, of Phys, Geog" Hebrew University 
, 4, Dept, ofEnviron, Sci" Weizmann Inst, ofSci" 76100 Rehovot 

Carbonate cave deposits (speleothems) provide an important proxy for paleoclimate 
information. The caves located near the desert boundary are of special interest, because 
the availability of water in the unsaturated zone largely depends on small changes in 
climate conditions. Thus, dating periods of speleothem deposition allows us to determine 
the changes in the location of the desert boundary. The present research deals with 
speleothem deposition in Maale-Efraim (ME) Cave, located in the Eastern Shomron 
region, in the "rain shadow" of the Shomron Hills. The area receives 250 mm annual 
rainfall and the mean temperature is 21°C. Today the cave is dry, but the large number of 
speleothems inside the cave indicates that intensive deposition occurred in the past. 
FOfty-one 230Th_234U mass spectrometric age determinations made on 13 speleothems 
provide a record of speleothem deposition in the cave in the last 160 kyr. The deposition 
mainly occurred during glacial periods under pluvial conditions. The main deposition 
periods were: 160-130, 70-48 and 38-30 kyr B.P., with a last short deposition period 
occurring at 16 kyr ago during the rransition from the Last Glacial Maximum (LGM) to 
the Holocene. The hiatuses occurred during Interglacial periods at 130-80 kyr B.P. (stage 
5) and in the Holocene. Deposition also ceased during the LGM (stage 2),25-17 kyr ago. 
A possible reason for the lack of deposition in ME Cave during the Interglacial times is 
that the Eastern Shomron area was dry due to increased EvaporationjPrecipitation (EP) 
ratio in the atmosphere and unsaturated zone. The increase of the EP ratio could have 
resulted from rising temperatures or decreasing rainfall. The hiatus during the LGM 
occurred when there was a drastic reduction in the amount of precipitation throughout 
the Eastern Mediterranean region. 
Small conical stalactites hanging from the ME Cave ceiling grew 38-30 kyr ago. Sirnilar 
types of stalactites grew during the Late Holocene (and are growing today) in caves 
located in the more rainy Western Shomron area. This suggests that speleothem 
deposition in the Western and Eastern Shomron regions does not occur at the same times 
owing to different local climatic conditions. Similar scenarios also applied in the previous 
Interglacial (stage 5). 
A detailed record of a single stalagmite shows that the carbonate deposition rate was 
highest during pluvial periods. The 8180 proftle of the stalagmite is sirnilar to those of 
Soreq Cave speleothems, and indicates a similar source for the rainfall. The timing of the 
ME Cave speleothems growth matches ages determined for carbonate members of the 
lacustrine Lisan formation. 
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HE- AND H-COMPOUNDS: A NEW 
FOR EARTHQUAKES AND VOLCANIC 

DECOMPOSITION OF 
SOURCE OF ENERGY 
ERUPTIONS 

Vol, A.,l Gilat, A.2 

1, Wizcare Ltd, Technologies Center P,O.B. 2054, Tirat Carmel, 39120, Israel 
2. Geological Survey of Israel, 30 Malchei Yisrael St., 95501 J erusalem, Israel. 

Current mechanical models for earthquakes and volcanic eruptions can not provide the 
amounts of energy liberated in these processes and do not accounts sufficiendy for the 
physical and chemical processes prevailing there. The energy-releasing phase-transfer of 
primordial He- and H-compounds from the Earth's core and mande to the atmosphere is 
proposed as the mechanism causing both volcanic eruptions and earthquakes. These 
events are related in space, and time, and both are accompanied by emanations of helium 
and hydrogen. Decomposition of He- and H-compounds (unstable except under 

triggered by decompression of the fault zone (e.g., accumulated כ,ultrahigh PT conditions 
influence of tidal waves causing fatigue fracturing), are proposed as a possible energy 
source for igneous activity and earthquakes. Elemental H, 0, C, S, Cl and F, liberated as a 
result of these compounds exothermal decomposition, would participate in explosive 
reactions of synthesis, emitting ffiO, H2S04, HCL, HF, H2S, C02, thus producing an 

. energy for volcanic eruptions 

The mechanism and energy source proposed herein provides a better understanding of 
earthquakes, volcanism and their precursors. All chemical processes in melts and 

, and are accompanied by galvanic כ,solutions cause low viscosity (superplasticity 
thermomagnetic and electromagnetic phenomena, which affect the ionosphere and cause 
electromagnetic noise. The difference in temperatures between the heated up earthquake 
hypocenter, or between a magma chamber prior to eruption and the cooler matter 
surrounding it, would produce a thermo-galvanic electric charge, causing ring-shaped 
magnetic anomalies. Correlation between these geophysical field transformations, and the 
succession of possible geochemical processes in the hypocenter, may be monitored, thus 
providing a multi-parameter prediction system for middle- and short-term precursors of 
earthquakes and volcanic eruptions. In addition, rising pressure in an earthquake 
hypocenter may, in theory, also be monitored by correlation of primary and secondary 
wave propagation in "seismic gap" areas. The model may even be applied to control 
shallow-centered hazards by keeping open the intemal channels, and thus reducing 
pressure in a "steam-boiler" of the hypocenter (e.g. using thermoelectric pulsation in 

 resonant regime.כ
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FORMATION OF SINKHOLES ALONG THE WESTERN COAST OF 
THE DEAD SEA 

Wachs, D.,1 Yechieli, Y.,1 Shtivelman, V.,2 Goldman, M.2 

1 - Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St,,)erusalem 95501 
2 - The Geophysical Institute ofIsrael, 6 Habaal Shem Tov str" Lod 71100 

In the past decade, hundreds of sinkholes have formed along the western coast of the 
Dead Sea. In recent years, the rate of their formation has increased, and is attributed to 
the level of the Dead Sea having fa1len by more than 20 meters. As a consequence of the 
lowered sea level, the ground water level has also become lower. 

The maximal depth of the sinkholes is about 11 meters, whi1e diameters measure between 
one and 30 meters. The sinkholes' dimensions, and the manner in which they have 
formed, requires prior formation of subsurface cavities. According to data collected from 
drilling, and from seismic refraction measurements, a layer of salt 10-15 meters thick is 
present at a depth of 20-30 meters beneath the surface. Findings from drilling conducted 
south of the Nahal Hever a1luvial fan indicate a layer of clay a few meters thick separating 
the salt layer from the gravel layer below it at a depth of 40 meters. Geophysical 
measurements by electromagnetic methods provide evidence that water unsaturated with 
respect to salt (halite) is confmed in the gravellayer. 

The conjecture is that, following the changes in subsurface geohydrological conditions 
resulting from the decrease in Dead Sea water level, groundwater unsaturated with respect 
to salt fmds its way to the base of the salt layer, and dissolves it, forming cavities. The 
ceilings of the cavities then collapse, causing the formation of temporary cavities in the 
unconsolidated layers above and, in the fmal stage of the process, the formation of 
sinkholes on the surface. Direct and indirect evidence of the presence of cavities in the 
salt layer has been found through the dri11ing conducted south of the Nahel Hever a1luvial 
fan. 
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SEDIMENT ARY SEQUENCES IN THE SAMRA FORMA TION, THE 
AMIA'Z PLAIN - SOUTHERN DEAD SEA BASIN 

Waldmann Nicolas, Stein Mordechai and Starinsky Abraham 

Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem, 
Givat Ram,] erusalem 91904 

The Samra Formation is the sedimentary relict of a lacustrine water body that prevai1ed in 
the Dead Sea basin during the Pleistocene period. This formation represents a time span 
that begins more than 350 kyr ago and continues unti1 -80-90 kyr, before the rise of Lake 
Lisan. 
In the current study, a 60m section of fluvial and lacustrine sediments of the Samra 
Formation was described at the Perazim and Eshelim Creeks, in the Amia'z plain region. 
The lithology consists of both clastic and evaporitic deposits. The clastic components 
include calcareous silts, silty sands, and gravel, while the evaporitic sediments consist 
mainly of calcite or aragonite laminae, gypsum, and occasional salt layers. 

Lithostratigraphical analysis of the Samra section reveals six sedimentological sequences, 
which are characterized by a gradual change in the mineralogical composition and in the 
amount of clastic material. The identification of the boundaries between the sequences is 
based on lithological criteria and geomorphologicallandforms such as buried beach ridges 
or fan delta sequences. 

The fltst four sequences display similar lithological characteristics. The bottoms of each 
sequence consist mainly of alternating aragonite with detritus larninae, while the tops are 
composed of carbonatic sand and gravel layers. Calcite precipitation appears during the 
fifth sequence, and continues through the sixth sequence. The uppermost part of the 
Samra section is comprised of -5m thick gypsum layer followed by approximate 10m of 
clastic material of fanglomerate origin. These sediments mark a significant drop of water 
level indicating the end of the Samra period. 

The transition between the Samra and Lisan Formations in the Amia'z Plain is marked by 
an angular and erosional unconforrnity, which is probably caused by the Sedom diapir. 
The sedimentary sequences represent regressive and transgressive lake periods, which are 
probably related to oscillations in the past regional climate regime. 
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THE GIL NETWORK OF CONTINUOUS GPS MONITORING IN 
ISRAEL: AN INFRASTRUCTURE FOR REGIONAL AND GLOBAL 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH 

Wdowinski, S.,l Bock, Y.,2 Forai, Y.,3 Melzer, Y.,3 Ostrovsky, E.,3 Baer, G.,4 Pe'eri, 
S.,l Na'aman, S.,l Mor, A.l 

1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv U niversity 
2. Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego 
3. Survey of Israel, 1 Linco1n St., Tel Aviv 
4. Geologica1 Survey of Israel, 30 Ma1khei Yisrael St., ]erusa1em 

GIL (GPS in Israel) is a network of 12 continuous GPS stations, in which 10 stations are 
operating and the additional 3 stations will be operative before 8/2001. The network is 
built, maintained, and operated by researchers from Tel Aviv University, Scripps 
Institution of Oceanography, the Survey of Israel and the Geological Survey of Israel and 
is funded by the Israel Space Agency and by the Survey of Israel. It provides a reference 
network for precise GPS measurements in Israel and serves basic and applied research in 
the fol1owing fields: 

Geodynamics: The primary research goal of the GIL network is to monitor the current 
tectonic movement across the Dead Sea Fault (DSF), which is a left-lateral strike-slip 
fault, separating the Arabian plate from the Sinai sub-plate. Preliminary results from 24 
months of continuous GPS measurements reveal that the current displacement rates 
within the state of Israel are in the range of 0-2 mm/yr, reflecting interseismic 
deformation across the DSF, due to 4:t1 mm/yr of relative motion between the Sinai and 
Arabian plates. 

Meteorology (GPS-MET): The GIL network provides infrastructure for monitoring 
continuous variations of atmospheric water vapor content. Because the travel time of the 
satellite-transmitted GPS signal is delayed by several nanoseconds proportionally to the 
integrated amount of atmospheric precipitated water, this quantity can be measured. GPS 
meteorological studies are now in progress and their results will be integrated into a 
weather model of the Eastern Mediterranean region for generating more accurate weather 
forecasts. In order to increase the accuracy of these studies, we installed meteorological 
units that continuously measure pressure, temperature, and humidity in two of the 
stations. 

Space research: The GIL network also provides infrastructure for monitoring 
continuous variations of ionospheric total electron content (fEC). The network data was 
used to monitor TEC variations induced by the August 11, 1999, solar eclipse, which 
reached a 0.78-0.83 magnitude over Israel. The results of this study showed that during 
the eclipse the TEC above Israel decreased by 40% during 150 minutes. Another ongoing 
GPS-based ionospheric study investigates the ionospheric and geomagnetic responses to 
large-scale High Energy Processes (HEP) above and beneath the Earth surface, such as, 
earthquakes solar storms, and industrial explosions. 

I~W 
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GEODETIC MONITORING OF ELASTIC STRAIN ACCUMULA TION 
ALONG THE DEAD SEA FAUL T 

Wdowinski, 5.,1 Bock, Y.,2 Pe'eri, 5.,1 

1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv Universiry 
2. Scripps Institution of Oceanography, Universiry of California, San Diego 

According to the "elastic rebound theory" (Reid, 1910), elastic strain accumulates and 
releases periodically within the crust along active faults. Elastic strain slowly accumulates 
in between earthquakes (interseisrruc stage of the earthquake deformation cycle), whereas 
strain release occurs abruptly during earthquakes (coseisrruc stage). 

Geodetic morutoring of crustal movements in Israel has been conducted since 1996 by 
the GIL (GPS in Israel) network, which includes 12 continuous GPS stations. An analysis 
of the first two years of measurements (1996-1998) shows that relative northward 
velociry, between Tel Aviv and Katzerin (Golan) and Tel Aviv and Elat are 1.9:1:0.4 
mm/yr and 1.8:1:0.6 mm/yr, respectively. Because both Tel Aviv and Elat lie within the 
Sinai sub-plate, our measured movements reflects ongoing deformation within the Sinai 
sub-plate, which we attribute to interseisrruc elastic strain accumulation. Simi1arly, the 
measured relative motion between Katzerin and Tel Aviv, which are located on the 
Arabian and Sinai plates, respectively, is affected by the interseisrruc deformation and, 
hence, does not represent the full relative plate motion. 

By using a simple locked fault model, we estimate that during the observation period 
(1996-1998), the relative plate motion across the Dead Sea Fault (DSF) was 4:1:1 mm/yr. 
Because the geodetic rate is (1) equal to or lower than the long-term tectoruc rate and (2) 
derived assuming the DSF is locked, we conclude that the horizontal displacement along 
the DSF is fully seisrruc, occurring by medium to large earthquakes. 
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SPATIAL AND TEMPORAL ACTIVITY ALONG FISSURE ERUPTIONS 
IN THE WESTERN ARABIAN PLA TE BASED ON NEW K -AR AGES 
FROM HARRA T -ASH-SHAAM, JORDAN 

Weinberger, R.1, Ilani, S.1, Tarawneh, K.2, Rabba, 1.2, Harlavan, y.1, Peltz, S.1, and 
Steinitz, G.1 

1. Geological Survey of Israel 
2. Natural Resources Authority of )ordan 

, of the Red Sea Rift is associated with injection of magmas along fissures תing The ope 
." vents, and central volcanoes, forming large volcanic fields locally known as "Harrats 

Although the magmatic and deformation structures in the area of the Red Sea Rift are 
well known, the spatial and temporal variations of intraplate igneous activity and the 
physical processes 1inking magmatic and tectonic styles are sti11 the subject of debate. An 

, ideallocality to test the various hypotheses on such an activity is the Harrat Ash Shaam 
which stretches for about 700 km from Syria through ]ordan to Saudi Arabia. It consists 
of fissure eruptions that trends NW -SE parallel to the Red Sea axis, as well as ring dikes 
and aligned vent systems. In this research, we study the geometry and geochronology of 
these structures, aiming at better understanding the role played by their products in 

. building up of harrats 
Detailed fieldwork combined with analysis of satellite images (LANDSA 1') indicates that 
at least seven prominent fissure eruptions bisect the Harrat Ash Shaam. These structures 
are commonly trending between 29<P and 31 ()o and are up to 80 km long, composed of 
numerous elongated buttes of typically 100-300 m wide at their base. The spacing 
between adjacent fissures is between 2 and 20 km. Buttes along the same fissure and 
adjacent fissures are commonly associated with different basaltic units. These units are 
distinguishable both in their field appearance and petrography, forming such rock types as 
pyroxene-olivine and olivine basalts. The basaltic units consist of horizontal or outward 
dipping layers with vertical to highly inclined columnar joints, and are occasionally 
overlain by pyroclastic rocks. It is likely that additional fissure eruptions are cover by 

. young basaltic f!ows 
Dozens specimens sampled along fissure eruptions were dated using K-Ar methods as 
part of on going project of dating the Ash Shaam volcanic field. In general, age results 
suggest that this volcanic field was formed during three main episodes: Oligocene to Early 
Miocene (27 to 22 Ma); Middle to Late Miocene (13 to 8 Ma), and Late Miocene to 
Pleistocene (7 to less than 0.5 Ma). Each episode is also represented by activity along the 

9 fissure eruptions. There is evidence of pause in the volcanic activity that lasted about 
Ma from Early to Middle Miocene. Detailed dating of several basaltic buttes along one 
prominent fissure eruption (Qitar al Abid) indicates that activity has been recurring in 

, sporadic fashion. Thus, basaltic buttes located apart tens of kilometers has similar ages 
g to one fissure show span ages of more than 7 Ma. The giת where adjacent buttes belon 

results indicate that the activity along the NW-trending fissure eruptions start as early as 
27 Ma, concurrent with the initial opening of the NW-trending Red Sea Rift. In spite of 
the possibility that the far field stress has changed during the Neogene, later spatial and 
temporal activity between 12 Ma and 1.5 Ma took place along the same NW-trending 
weak zones. Our results highlight the significant role played by fissure eruptions during 

. the buildup of the volcanic field located about 700 km from the Red Sea Rift 

[w] 
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CARMEL PREHISTORIC RESEARCH 

Weinstein-Evron, M.,l Beck, A.,2 Ezersky, M.2 
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Geophysical investigations in the el-Wad and ]amal caves, Nahal Me'arot, resulted in 
mapping the surface of the bedrock and reconstructing the depth of the archaeological 
deposits. In el-Wad both seismic refraction and Ground Penetrating Radar (GPR) 
provided similar results. In]amal, the GPR results were supported, to a very fine level, by 
later archaeological excavations in the course of which Lower and Middle Paleolithic 
layers were unearthed. These results indicate the potential value of geophysical studies in 
reconstructing site features and establishing future excavation strategies. 

Recently we employed Continuous Vertical Electrical Sounding (CVES) geoelectric 
techniques in two other prehistoric sites. In the first case, Misliya Cave, Mount Carmel, 
we attempted to estimate the depth of the archaeologicallayers at the site, that has never 
been excavated. Surface collections suggest the occurrence of Lower and middle 
Paleolithic assemblages. The CVES survey indicates a low resistivity layer (100-400 ohm
m) at the upper, central part of the cave. This suggests that archaeological deposits, of ca. 
4m, are preserved at the site. Based on these results, an archaeological excavation is 
planned in the near future. 

More intriguing is the case of what seems to be, on the basis of the outer morphology of 
the cliff, another collapsed cave just to the north of el-Wad. The rather fresh, pinkish 
surface of what could have been the inner wall of the probable karstic cave, may suggest 
that the last major collapse of the Nahal Me'arot site occurred here. The CVES survey, at 
the bottom of the cliff and across the hypothesized entrance of the supposed cave (or 
chamber), was aimed at identifying possible archaeological deposits. The survey shows a 
two-layer model, with a low resistivity (100-200 ohm-m) layer, overlaid by a layer of high 
resistivity (8,000-10,000 ohm-m). This may indicate the occurrence of sediments, possibly 
containing archaeological remains, underneath what appears to be a layer of collapsed 
rocks (talus). 
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ז HE WAVE-GUIDING OF SEISMIC LOADS BYז HE DEAD SEA RIFז
. ZONE זIDSR) FAUL 

Wust-Bloch, G. H., ]oswig, M. 

Department of Geophysics and Planetary Sciences, 
Tel Aviv Universiry, Tel Aviv 69978, Israel 
hillelw@gaia.tau.ac.il 

The overall tectonic structure of the Dead Sea Rift (DSR), which comprises a relatively 
simple system of two parallel active fault zones, plays a significant role in the ftltering of 
seismic loads at various scales, from regional down to local microseismicity. In the Dead 
Sea region, the 12 km-wide N-S DSR includes a deep sedimentary basin «10 km) that 
contrasts strongly with the surrounding bedrock, a thinned out 10-15 km crust and an 
elevated Moho around 25 km in depth. 
At the scale of regional seisms, the DSR functions as both a high- and a low-pass filter, 
accounting for the observed inefficient Sn and Lg propagation over the DSR area in the 
E-W direction. This observation is in contrast with high signal sensitivity in the N-S 
direction as displayed by the clear and strong onsets of recent Turkish earthquakes 
recorded by the Israeli seismic network. 
At a regional and local scale, a series of mini-array experiments, calibration shots and 
routine monitoring procedures have shown that expected arrival times along the DSR are 
even shorter than predicted. This further indicates that available velocity models do not 
take into consideration the specifics of the DSR. 
The proposed model shows that both the geometrical constraints and the high rheological 
contrasts between the sedimentary basin and the surrounding bedrock act as a wave
guide, allowing for seismic load propagation or even trapping, with minimal energy losses 
along the DSR, in the N-S direction. 
Corroborating observations of selective earthquake-induced failure of archeological 
structures, the wave-guiding effect of the DSR bears a significant impact on the seismic 
hazard assessment of the region. In addition, this case study suggests that other regions in 
the world might also rest on tectonic substructures that allow for seismic wave 
propagation with minimal energy loss. 

• 
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THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE DEAD SEA LEVEL ON THE 
HYDROLOGICAL SYSTEM IN ITS VICINITY 

Yechieli, Yoseph 

Geologica1 Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., ]erusa1em 95501 

Groundwater in the vicinity of the Dead Sea is directly connected to the hydrological 
Dead Sea. Changes in the Dead Sea water levels clearly influence ~ system of th 

groundwater levels (e.g. in winter 1992 groundwater level rose following a rise in the 
Dead Sea level, though at a lower rate). Calculation of the contribution of groundwater to 

m3 per year כothe water budget of the Dead Sea yielded average values of about 300X1 
(half the total water input to the Dead Sea). It should be noted that this water reaches the 
Dead Sea from all directions (Israel and ]ordan) and that the calculations have large 

. uncertainties due to scarcity of data 

The drop of the Dead Sea level influences the hydrological system as follows: 

1. There is a decrease in groundwater levels. This fact should be considered when 
planning pumping of water from wells in the Dead Sea coastal area. This is also 
important when utilizing spring water since the springs' locations changes when Dead Sea 
levels decrease. 

2. The location of the interface between fresh and saline water also changes, moving 
downward and eastward .. Knowing the location of the interface is necessary to forecast 
the expected salinity in different wells. Due to the high density of Dead Sea water the 
interface is expected to have very shallow· s-lope compared to that near the ocean. Thus, 
the penetration near the Dead Sea will be to greater distances than near the ocean. 

3. The hydraulic gradient becomes steeper, increasing groundwater discharge to the Dead 
Sea. Preliminary calculations show that the amount of groundwater, which was part of 
the reservoir and has flowed to the Dead Sea, could be as much as several hundred 
million cubic meters in the last few decades. 

4. A new coastal area forms whose widtq .could reach, in places, more than a kilometer 
from the present shoreline. In this new coast several processes occur including flushing 
of the original brines of the Dead Sea. In some areas the flushing has decreased the 
salinity to less than 10% of the original value, while in other areas the salinity remains very 
high. 

In summary, the Dead Sea system is very dynamic, characterized by rapid processes. It is 
extremely important to monitor these processes in detail in order to understand them and 
to predict future tre~ds. 
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INSITU MEASUREMENTS OF SITE EFFECTS AT STRONG MOTION 
ACCELEROGRAPH ST A TION OF ISRAEL 

Zaslavsky, Yuli, Shapira, Avi, Leonov, ]oseph 

Seismology Division, geophysical Institute ofIsrael, P,O,Box 182, Lod, Israel; email: 
yu!i@iprg.energy,gov.il 

In an attempt to determine the site response function at sites where strong motion 
accelerograph are located, we analyzed seismograph recordings of small earthquakes and 
ambient noise. The velocity ground motion was recorded by multi-channel PC (Note
Book) based, digital data acquisition monitoring system, designed for field investigations 
by Seismology Division. The data were analyzed using the horizontal-to-vertical spectral 
ratio of S-wave motions (receiver function) and ambient seisrnic noise (Nakamura 
estimates). 

The majority of the accelerograph stations is located in a populated area and is subject to 
artificial tremors (complex or almost harmonic vibrations). The selection of appropriate 
ensemble of windows of ambient noise and the averaging over many windows may 
produce a reliable site response estimate .We observed ground motion amplification of a 
factor 3-6 over the frequency range from 0.8 to 7.0 Hz. Figure 1 shows comparison of 
different site response estimates obtained at the Qiryat Shemona accelerograph station. 
Dorninant periods and levels of amplification obtained from weak S waves motions are 
sirnilar to those obtained from ambient noise data, at least from the engineering point of 
Vlew. 

1-D models were used to calculate the theoretical site response functions. We found that 
prediction based on 1-D models, inferred only from geological and geophysical 
information may differ significantly from empirical assessments. Reliable estimations are 
those obtained by combining different empirical approaches, with geological and 
geophysical data. 
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Figure 1. Comparison of the theoretical transfer function with different site response 
estimates obtained at the Qiryat Shemona accelerograph station. 
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V ARIA TION OF SITE RESPONSE AND THICKNESS OF SEDIMENTS 
IN YAGUR FAUL T ZONE DETECTED BY MICROTREMOR 
MEASUREMENTS 

Zaslavsky, Yuli 

Seismology Division, Geophysical Institute ofIsrael, P.O.Box 182, Lod, Israel; email: 
yuli@iprg.energy.gov.il 

This study analyzes data of noise recorded on eight three-component stations installed on 
the margins of the Zevulun Valley. The response function of each station/location to 
horizontal seismic waves is determined by applying the Nakamura technique, i.e. the 
horizontal-to-vertical spectral ratio of ambient noise. The results of the spectral analysis 
summarized in Table 1. 

Table 1. Amplification and resonant frequencies of soft sediments 

Site 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Amplification 
1 3.0 3.0 3.5 2.0 2.8 4.0 3.0 

Factor 
Resonant 

Frequency -
9.5 5.0 3.5 2.7 0.8 0.65 0.57 

(Hz) 

For simple l-D model of a single layer over a half-space subject the thickness oflayer (H) 
could be directly calculated from its measured resonant frequency (fr) on the basis of 
average shear wave velocity ry.): 

H = V./4 fr (1) 

The morphologies of the hard rock basement shown in Figure 1 were constructed using 
the data of the noise measurements only and assuming that the S-wave velocity is 600 
m/sec. 
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Fi~re 1. Subsurface structure of the area constructed from spectral ratios of ambient 
nOlse. 
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ER זANCE OF DEGASSING WA זA GE.OCHEMICAL IMPOR 
HE CAPILLARY FRINGE זRAPPED-AIR BUBBLES IN זAROUND EN 

Zilberbrand, Michael 

Hydrological Service ofIsrael, Research Division, P, O. B. 6381,]erusalem 91063 

Water degassing, connected with perioclical forrning air bubbles wirhin the capillary fringe 
and release of rheir air after a lowering of groundwater level, may influence all 
geochernical reactions involving gases. The process starts during rainy periods when pore 
air may be enttapped wirhin rhe rising capillary fringe owing to preferential water flow in 
larger pores. Equilibration of the water/ air system causes decreasing pressure within air 
bubbles to a value equal to rhe sum of atmospheric, capillary and water-head pressure (up 
to 0.7-0.95 of atmospheric pressure, at the upper boundary of rhe capillary fringe). This 
leads to degassing of pore water adjacent to rhe bubbles, rheir expanding and a shift in 
equilibrium of all aqueous reactions involving clissolved gases, in particular, having rhe 
effect of accelerating carbonate precipitation. 

After groundwater drop during a dry period, enttapped air releases at rhe upper boundary 
of rhe capillary fringe. Since rhe bubbles had been subjected to a pressure, lower than 
atmospheric pressure, rhe release should draw in towards rhe water-air interface a portion 
of pore air from above, having a lower gas concenttation as compared wirh that of 
released air, In adclition, a ttansfer of a portion of the degassed water from the capillary 
fringe to rhe groundwater occurs. This causes rhe degassing and rhe corresponding 
geochernical processes at rhe upper boundary of rhe capillary fringe to be irreversible. 

As an example, for sandy capillary fringe, a possible rate of carbonate precipitation 
fol1owing rhe considered water degassing has been estimated as about 120-1200 mg m 2 

yr l . At rhis rate, sand wirhin a zone of capillary-fringe fluctuations may be lirhified during 
100,000 - 1,000,000 years. Production of C~ (about 53-530 mg m-2 yr l) in rhe course of 
carbonate precipitation would be an adclitional reason for rhe reported increase in CQ 
concenttation in deeper portions of the unsaturated zone. 

The considered mechanism of carbonate precipitation may also take place immecliately 
above rhe wetting front moving downwards from rhe land surface after each rainy period. 
The water degassing in the vadose zone may cause adclitional fractionation of isotopes 
contained in water and all clissolved-gas species, Studying processes ttiggered off by this 
degassing requires speciallaboratory and field research. 

~ 
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OF TEL REHOV, BET SHEAN 
HIGH-RESOLUTION SEISMIC 

URE זTHE SUBSURFACE STRUC 
V ALLEY RESUL TS OF A 
REFLECTION SURVEY 

Zilberman, El., Bruner, 1.2, Amit, R.l 

1. Geological Survey of Israel 
2. Geophysical institute of Israel 

Tel Rehov is situated in the Bet Shean Valley, in a structural depression between two 
segrnents of the westem fault-system of the Dead Sea Rift. These faults displace a 
sequence of Late-Pleistocene (41-22 ka) travertine, and form 15-30 m high tectonic 
scarps. 
Tel Rehov consists of two parts, a southem high part (25 m) and a northern low part (10-
15m), separated by a topographic step, that continues eastward as a morphologic 
lineament. Archeological excavations, conducted by Prof. A. Mazar from the Hebrew 
University, exposed a south-tilted building-floor, in the lower part of the Tel. The floor is 
slightly inclined toward the lineament that separates the two parts of the Tel. 
The archeological findings motivated a High Resolution Seismic Reflection survey in the 
Tel and its vicinity. The aim of this project was to detect and map faults in the shallow 
subsurface, and to reconstruct the relief of the bedrock hidden under the anthropogenic 
sediment. We also aimed to determine if the step between the two parts of Tel Rehov is 
tectonically controlled or of anthropogenic origin. 
Five seismic lines were shot three of them across the Tel and two along its westem and 
southern margins. Time-sections for the reflection lines show reflectors only in the 
sequence, underlying the anthropogenic cover. Discontinuities in the reflected events 
were interpreted as shallow faults. The buried relief was reconstructed by processing 
waves reflected from the contact between the anthropogenic cover and the underlying 
bedrock. 
The seismic survey found that the present topography ofTel Rehov enhances the relief of 
the surface, on which it was established. The buried surface shows a high hill in the south, 
separated by a fault from a low hill in the north. The Tel is located on an eastward-tilted 
block bounded by faults in the north, west, and south. 
No reflectors were detected beneath the anthropogenic cover, and therefore the question 
of its origin remains open. 
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טרופלום Oקטטבעווםארועוםודועלהחוףקועוצובאולת:מפרץמערבצפון

 1 ,.משטיין, 3 ,.שמרקו, 1 ,.בלזר, 2 ,.עאבגר, 1 ,.אעגגון, 1 ,.,שקד,

 91904ירושליםהארץ,כדורלמדעיהמכוןהבערית,,האוניברסיטה 1
 88840אילותד.נ,קטורה,הסביבה,ללימודיהערבהמכון , 2
 69978אביבתלאוניברסיטתפלנטרים,ומדעיםלגאופיסיקההחוג .. 3

 Y onathan@vms.huji,ac.ilאלקטרוני:דואר

תנועהקילומטרים,מאותשלבאורךמורפוטקטונימבנההונוהמלחיםטרנספורםמערכתשלהמרכזיהעמק
זאת,עםסייסמיות,מעדויותוהןהגאולוגיברישוםהןוניכרתהטרנספורם,במערכתשלטתשמאליתאופקית

רחיים mהצפון-אילתמפץרשולישלטקטוניתהתרוממותהטופוגרפים,העמקיםאתשיצרוהןאנכיותתנועות
 8-5בןארכאולוגיואתרמאובנותשוניותמורמות,שוניותשלשלמדורגתבסידרהניכרתבפלייסטוקן-הולוקן

אתעיבצואשרוהאקלימייםהטקטוניםלתהליכיםעדותמהוויםלאילתסמוךהמיםתחתהשקועיםשניםאלפי

המפרץ,צפון-מערב

יםמפלסעלומעידותהמפרץ,סביבהמיםבקוחשופותשנה)אלפיםחמשת(מגילמאובנותהולוקניותשוניות

לקומערביתמטריםכמאהחופייםמשקעיםתחתקבורהנמצאהדומהמגילשוניתההולוקן,באמצעבגוה

מתהליכיאותההרחיקאשרפתאומיקבורהארועעלהמבצי.עהעודבההיטב,שמורההשוניתהנוכחי,החוף

גדולותסערותעלמרמזיםהמאוחר,בהולוקןמטריםמאהשלבשיעורמערבההחוףונדידתכזה,ארועבלייה,
היום,לנומהמוכריותרתכופותאויותר

פניתחתמטריםכארבעהשלבעומקהיוםשקועמגוךד,שולחן-שוניתבגיעלבננהאשרהארכאולוגי,האתר

מרכיבכוללתהאתרשלששקיעתונראההצפון-מערבי,בחוףשקיעהמבטאיםהמאובנתוהשוניתהאתרהים,

ברור,אינועדייןהמגוךדתהשוניתגילהגלים,מפץבאזוררבזמןשודרהיהלאשהאתרכיווןטקטוני,

ארגוניטיםאלמוגיםאולםהאחרונה),קרחוניתהבין(התקופהשניםאלף 120גילהגאומורפולוגיםמשיקולים
הבין-קרחוניתבתקופההשוניתנוצרהאםהמאוחר,להולקן 14ופחמןאורניוםבסדרותתוארכומתוכה

בקבצמדוברהולוקני,גילהאםמאז,מטרים 9-8שלבשיעורטקטוניתשקיעהרושמתהיאהריהאחרונה,

יותר,הרבהבגוהשקיעה

שלתקופותעםגדולותאדמהברעידותכנראההמפרץ,אתמעבצותאנכיתתנועהשלאפיזודותלסיכום,
אבופייןשונותהיוהארכאולוגי.האתרואתאלמוגיםשוניותהסיטואשרהאדמהרעידותביניהן,פחותהפעילות

השפיעוטקטונישקטשלבתקופותקטן,אנכימרכיבהיהשלה ,) Mw 7,2 ( 1995נואיבה,שלמהרעידה
יושביו,ועלהמפרץשלהחוףקועלהיםבמפלסושינוייםדרמטיםאקלימייםארועים

lש
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 . SPHEREמפרווקטנחלקצרפתהארדש,בנהרגדולוםשטפונות

 5כ.וג'יגון, 4ר.גאולט, 4 ,.מלאגג, 3 ,.חבגיטו, 2 ,.תגרודק, 1,2י"אגזל, 1 ,.גשפר,

ירושלים. , 91904רםבגעתהבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון . 1
ירושלים.הצופים,הרהבערית,האוניברסיטהלגאוגרפיה,המחלקה . 2
3 . CCMA-CSIC , ספרד.מדרי,ד
4 . CEMAGREF , ,צרפת.ליוו
5 . DDE , ,צרפת.פריבאס

נתונים,מקורותשלרבבמספרנעזריםאנובצרפת, ) Ardeche (האדרשבנהרש'טפוניתהידרולוגיהבחקר

תמונתלקבלתהשוניםהנתוניםשילובה'אמטרתנוופלאוהידרולוגי.היסטורימדו,דממידענאספיםאלונתונים
השטפוני,הרקודרשלשניתןככלנכונהמצב

התשתיתביןההדבלשטפונות.שרידילאיתורשדהבעודתנעש'תהשונים,מהמקורותהמ'דעלאיסוףבנוסף

הערוץשלהקרבונטיתהתשתיתלביןההקוות,אגןשלהעל'וןחלקואתהמאפ"נתוהמטמורפיתהגרניטית
הפלוביאליהסדימנטשלונוחקלזיהוימאפשרהשדה,בעודתמבתצעתבואשרהתחתון,האדרששלהמרמ'

ההולוקןתקופתלאורךבצורתושינו"םלהזניחניתןזהערוץשלהסלעיתהתשתיתבזכותמהמעלה.המובל
מערהשלפרה-היסטוריתמהתמוטטותנוצרההנראהשככל , pont d Arc) (טבעיתסלעקשתהמאוחר.
מכךכתוצאהנוצרגדוליםשטפונותשלממנים . ) hydr. control (הידראוליוכשלטכגשרפועלתקרסטית,

שמשקעיםבכךהערוץדבפנותקרסטיותמערותמהוותנוסףיתרון ,) backwater (מיםמערוםשלעצוםאפקט

בהם.מצטבריםחריגיםמארועים ) slackwater sediments (זרימהרפי

הפועל HEC-RASה-תוכנתבעזרתמודלנבנהוהסדימנטולוגית,הגאומורפולוגיתהשדהלבעודתבהמשך
לאחרמהשדה.ממצאינועםידועיםשטפונותשלגבהיםלכ"לבכדי , step-backwater calculationה-בשיטת
'חדה'ום),ועד 1852 (הארוךהדמודהרקודרהידועים,לאלוקדומ'םארועיםלשחזרניתןיהיההכיול,ב'צוע
מהשדה.הממצאיםולאימותהמודל,לכיולואיתןרחבבסיסמהוויםלספ'רה, 600משנתההסטוריהמידעעם

m 
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המלחנוםהכוולפוצוצושלמנתונוםסוסמווםגלוםשלתנועהזמומשוואות

ר,הופשססר, ,.יגיסרתו, ,.בריי,ך ,. 1פינסקי, ,.אשפירא,

לודלישראל,הגיאופ'ס'המכוןמולוגיה, o'oאגף

ין, Oוקפר'ידרןשבישראל,מיות O'Oההתחנותאלהמלחביםהכיולפיצוצישלושתשלהתנועהזמנינמדדו

מומטר, O'Oהאלמי O'Oההגלהגעתזמןזיהויהיאבמדידההקשותהבעיותשאחתמבתרראלהממדידות
שניות, 0,26שלתקןטית Oהראתההמלחיםויי Oבנ'טייה Oהשניות, 3ללהגיעיכולה Pגלילבגיהטעות
כפולה,לפחותהיא ) Sגלי(למשליותראיטייםגליםשלהגעהזמןבזיהוישהטעותזלכורחשוב

פיעלבאזורנו,הארץדכורקרוםשכבותבעורממדיחדמהירויותמודללבנייתשמשושנמדדוהתנועהזמני

ידרת Oלקבלניתןבמדידה/זיהוי,הצפויהמהטעותקיצוניבאופןשחרגוהמדידותשהופדרוולאחרזה,מודל
טובזהשדיוקלצייןראויאחת),תקןטית O (שניות 0,19שלבדיוקשונים Pגלישלתנועהזמןמשוואות

התחנותאלהתנועהזמניאקראיות:אינןטיות Oהזאת,עםיחדעצמה,מהדמידההצפוימהדיוקבהרבה

השכבותשלית Oיחנמוכותמהירויותדבברהערכותתואםזהנתוןיותר,ארוכיםמעטהםהמלחליםשממזרח

כלפיהקרוםשלהידקקותשמציעיםיים, oגיאופ'ממצאיםתואםוגםהמלחליםממזרחהקרוםשלהעליונות
מערב,צפון

מיםהתנועהזמנישבידרן,התחנותואלשבישראלהתחנותאלתנועהזמנילחישובשוניםמודליםלבנותינו Oנ'

באיכוןמולוגיה o'oלהאגףאתכיוםשמשמשהמהירויותמודלאתתואמיםהישראליותהתחנותאלהמלח
לתחנותהתנועהזמניהנוכחי,למודלבהשוואההשמונים,שנותבתחילתושפותחאדמהרעידותמוקדי

שניות, 0,7שלבשיעורהידרניותלתחנותהמדידותאת"נתקן"אםבממוצע,שניות, 0,7כארוכיםהידרניות
שניות, 0,3כשלמדידהטעותלעומתוזאתתקן)טית O (שניות 0,5שלבשיעורפיזורנקבלעדין

ש
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החוףבמושוררוווהבלתובחתךמלונדלאחולעתודות

 , 2ישראל,רוט, 2עמיראידלמן, , 10עמוביין, , 1עמיח'נה, O , 1לו Oמרפט, Tנ Tרו , 1משהשירב,
O ,2דודלוטקי 

 95501ירושליםי 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכון , 1
מהנדסים""יהלחב'באמצעותישראלמקרקעימינהלבעורבוצעההבעודה , 2

החוף,מישורשלהקרקעבתתמצוייםהבניהבתעשייתלשימושיםהמאתימיםמלודכיםלאחולותשלעתודות
גםזהאזורשלקרקעיהתתבמרחבמצויותבנוסף,רווי,הבלתיבחתך-התהוםמילמפלסהשטחפני.ב'ן

למרכזיבסמוךהפנימי,החוףבמ'שורהקרקעבתתחולשלמאצותו nוחמרה,חרסיותכורכר,שלעתודות
 10%-20%זהמקורמהווהחוללאספקתהאבתכנ'תפיעלביותר,לאטרקטיביזהמקורהופכיםהצר'כה,

 , 2020שנתעדהמתוכננתהחולאספקתמכלל

בתוךשולבהחוףמישורשלהקוורטריהחתךשלהקרקעותתשטחנתונ'שלממוחשבגיאולוג'נתוניםבסיס
שמעליו,רוו'הבלתיוהחתךהחוףאקוויפרשלמרחביתובחינהנתוניםעיבודהמאפשרמתקדם GISמערך
חדשותהגדרותעלמבוססיםהליתולוגייםהנתוניםכאשרקודדו,ונפטמיםקידוחי 4000מ-למעלהשלנתונים

קבוצות 8במסגרתנעשתההחוףבמישורמלודכהבלתיהחולשלהמצטברהעוביהגדרתמטחן,דוגמאותשל
 ;) red sand (אדוםחול ;) calcareous sandstone (חול-כורכראבן ;) sand (מלודכלאחולליתולוגיות:יחידותשל
קבוצת ;) gravel (חלוקים ;) clay and silt (ימיוטיןחרסית ;) clay and silt (יבשת'וטיןחרסית ;) loam (טיט

"מודלבנייתשלדברךבוצעהנתוניםעיבודוחוואר,קרטוןדולומיט,גיר,-ההרתצורותשלהליתולוגיות
אחדכלשהוכן,הספציפיבמודלהגיאולוגי,במודלהנתוניםבעור gridהשניבשלבהוכןזהוממודלמשולש'ם",
במפות,להצגהנ'תנ'םהנתוניםעיבודמוצריבקידוח,חולשלמצטברעובישלנתוןמייצגהקודקודיםמשלושת
רוחב,ובחתכיעמודייםבחתכים

החוףבמישורהקוורטריותה'חידותכלאתבתוכהמאגדתממנה,חלקהוארוויהבלתישהחתךכורכר,חבורת
תחז'תשבעריכתהקוש'יודגםש'וצגובחתכיםבתוכה,מאדמהיריםליתולוגייםבשינוייםמתאפיינתוהיא

המודליםמןפרטנ'ותמסקנותהוצאתהמידע,נקודותשלהנתונהבצפיפותהחולגופישלרציפותםאודות
שלנמוכהומאמינותהליתולוגייםהנתוניםשלמשתנהמאמינותהנובעותבהסתייגויותלהעשותחייבתשהוכנו

לאחולשלהמצטברהעובימודללהכנתבדומהכילצייןיששוליים,ואבזורימידעדליבאזוריםהנתוניםע'בוד
וכד.'חרסיתחמרה,כורכר,כגון:אחרתליתולוגיותיחידותקבוצתבכללטפלניתןמלודכ,

אזורילהוותוהעשוייםחולשלבעהחתךקייםבהםלאיזוריםכלליתכהנחייהשימשוהממוחשבהמערךתוצרי

המתארתכניותוכןארציותמתארתכניותשלרקעעלבנחנואלואזוריםפוטנציאלית,להפקהמטרה

ההשתרעותתחוםסומןמרבץובכלבגוהה,תכנונית'תכנותשלהםאתריםסומנוהרלבנטיות,המחוזיות
הקידוחיםנתוניפיעלבוצעהאתריםניתוחחול,לכרייתהאתרלפ'תוחתיכנוניתסבירותקיימתבוהמרבי

דיגום,התאפשרבהםבמקומותהשטחבפנ'במחשופיםחולומדגמי

הקרקעמתתהחולדירוגדב'קותעתיד',לפיתוחפוטנצ'אלעםחוללאספקתמקורמהווההפנימיהחוףמישור
במישורשדבנקוהאתריםמןחלקבטון,לתערובות 3לתוויובהאתמתובאיכותומקומייםשינוייםעלמצביעות

מנחם,(כפרואחר'םהבטוןלתעשייתתקניחוללספקיכול'םברנר)בגעתמצליח,(נודריה,המרסיהחוף
קיימותהדרומיהחוףבמישורהבניה,בענפיאחריםלשימושיםמאתימיםודודאים)גדרהחודלה,רדבים,

ידקדמה,-מפורטותדביקותלהמשךהראוייםאתריםאברבעהחולטוןמליון 300כ-שלפוטנציאליותעתודות

ומפלסים,רוחמהחיל,ברורבנימין,

תכנוניתיתכנותשלהםאתריםשליותרהפרטניתהסקירהוהןמלודכהלאהחולשלהמצטברהעובימפתהן
רוו'הבלתיבתווךהחולעובישבהםניכריםשטח'ם'שנםהחוףמישורשלהמזרחיבחלקוכימרא'םבגוהה,

מנתעלמפורטיםסקריםלבצעישאלהבאזוריםמטר, 50עד 40לכ-מקומותבכמהומגיעמטר 10מ-גדול
קרקעלשימושילהאתיםיוכלוהכריהאתריהחול,הפקתבס'וםהחול,ותכונותהמרבציםהיקףאתלקבוע
החוף,לאקוו'פרוהחדרתםשטפונותמיאיסוףאתריכמואחרים

~ ~ 
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ישראלחופימולהתינון,היםדרום-מזרחשלהמיםבמסות ~ 180ערני

 2ב.חרות, 1 ,.אאלמוגי-לבין, 1 ,.בשילמן,

 95501ירושלים, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 1
 31080חיפה,שיקמונה,תללאוקיינוגרפיה,הלאומיהמכוןלישראל,ואגמיםימיםחקר . 2

וקיציםוגשומיםקצריםחורפיםעםלמחצהארידיאקל'ם '''עמאופייןהת'כוןהיםשלמזרחיהדרוםהחלק
אנטי-אסטואריניתלצירקולציהגורמיםהלבנטבאגןאלהאקליםתנאיחיובי.אידוימאזןעםויבשיםארוכים

 75-0שלבעומק Levantine Surface Water (LSW)עיקריות:מיםמסותלארבעהמיםעמודתשלולחלוקה
בעומק Levantine Intermediate Water (LIW (מטר; 120-75בין MAW) Modified Atlantic Water (מטר;

 ) S (מליחות ,) T (טמפרטורה'שמיםמסתלכלמטר. 400למתחת DW) Deep Water (-ומטר 400-120של
נלקחו 0180ה_ערכ'שלושנתייםעונתייםש'נוייםאחרלעקובדכיאופ"נ'ם. ) 0180 (חמצןשלאיזוטופיוהרבכ

מטרים 700מהדנגמוהמים .) 1998מא'עד 1996('ונירצופותשנתייםבמשךלחודשייםאחתמיםדוגמאות

נתנ'ה.לחוףמערבהק"מ 30כ-הנמצאתקבועהבתחנההמ'ם,עמודתשלהעליונים

קשרכלללא-1.7%0ל 1.3%oVSMOWביןנעים LSWה-של 0180ה_שערכימראותהמחקרתוצאות
והםהמקומ"םהאווירמזגמתנאיישירותכנראהמושפעיםהעליוניםהמיםשל 0180ה_ערכיעונתיים.לשינו"ם
כתוצאהבעיקרמשתנההחמצןשלהאיזוטופיההרכבבקיץ,שבועות.אוימיםשלקצרים,זמןבפרקימשתנים
שלמשילובנובע 0180ה_בערךוהשינוייותרמורבכתהמערכתבחורף,הים.מעלהאידויבקבצמשינויים
קבצוכןהמשקעיםכמותהגשם,במיהחמצןשלהאיזוטופיההרכבהאידוי,קבצאתהכולליםתהליכיםמספר

אומסיביותגשמיםסערותמקרים,במספרהערבוב).שכבת(עוביהעליונההמיםעמודתשלהאנכיהערבוב
בפניבחורףנדדמואחריםבמקרים .-1.4%0להשטחבפני 0180בערכילירידהישירותכנראהגרמושלגים
עםהעליונההמיםעמודתשלהאנכילערבובכנראההקשורים 1.6%0שליחסיתגבוהים 0180ערכיהשטח
 . 180ב_המועשרתיותרעמוקהמיםמסת

 DWו- LIWה-של 0180ערכיהעליונה,המיםבשכבת 0180ערכישליחסיתהגדולהשינוייםלטווחבניגוד
חודשי(בין 1996חורףותחילתבסתיובהתאמה.-1.30.1%oו-1.50.1%oלמגיעיםוהםיחסיתיציבים

 .-1.8%0-לוהגיעהאמצעיתהמיםבשכבתנכרתבמידהעלה LIWה-של 0180ה_ערךלדצמבר),אוקטובר
היושםהעליוניםהמיםכאשרהלבנטאגןבצפון LIWיצירתשלחריגלאירועכנראהקשורהזותופעה

 . 180ב_ניכרתבמידהמועשרים

ש
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המערבווםהמלחוםבחופוהשטחבפנודפורמצוותשלגואודטונוטור

 InSARו- GPSמדודותבאמצעותבורות,ובאתרו

 1ה,ווסט-בלו,ך , 2ג,בר, , 2.דוקס, , 1ש,ודוביבסקי, , 1,2א,שטבר,

תל-אביב.אוניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקההמחלקה . 1
ירושלים.הגיאולוגי,המכון . 2

שנים,כשלושיםמזההקיימתוהמערבי),(המזרחיהמלחיםחופילאורך ) Sinkholes (בורותהתפתחותתופעת
חופולאורךבורות 600כ-ק"מיםכיוםוממדיהם).הבורות(מספרהאחרוןהעשורבמהלךאתוצהקיבלה

לפיתוחתוכניותמימושומונעיםברכושפוגעיםאדם,לחייסיכוןמהוויםאלובורותהמלח.יםשלהמערבי
מחקריםלפיהבורות.להתפתחותהמתמשכתהמלחיםמפלסירידתאתנסיבתית,ולוהקושרים,ישהאזור.

מלח.המסתעקבהנוצרקרקעיתתחללהמצאותעקבנגרמותוהתמוטטותוהשטחפנישקיעתעתההנערכים

התפתחותו.קצבאתולהעריךחדשבורשלמיקוםלחזותקושיק"םעדייןזהבשלב

ומקומי,אצלים),לנחלצרויהנחל(ביןהמלחיםשלמערביחופולאורךאזורי,מידהקנהבשנינערךהמחקר

אתהמלווההשטחבפניהמעוותואיפיוןניטורהיתההמחקרמטרתחבר.נחלשלהסחףמניפתבצפון
עלמבוססותמהן(שת"םגיאודטיותשיטותבשלוששימושנעשהבמחקרמיפוי.ידיעלהבורות,התפתחות
חלל):גיאוחיית

בגוה.דביוקהשטח,בפנינקודותשלמיקוםנמדדבעזרתה ) Global Positioning System) GPSה-שיטת . 1

 Real Time Kinematicsה-מערכתקינמטי: GPSשלמערכותסוגישניבעזרתנערכוהמקומיותהדמידותרוב
) RTK (, ה-ומערכתPost process . יחסיתנקודותשלמדמי 4מיקוםהואאלומערכותעל-ידיהנרכשהמידע

ושלושההאופקים,ברכיביםסנטימטרשלבדיוקמיקוםמנפקותאלושיטותשתיהעולמית.ה"חוסלרשת

שינו"ם.אחרמעקבלשםהמיפוי,שטחשלבגהיםמפתהופקהגיאודטיותמדידותסידרתמכלהאנכי.ברכיב
פניעלבמיקוםשינוייםנמדדיםבעזרתה ) Interferometric Synthetic Aperture Radar) InSARה-שיטת . 2

 71עד 2שלזמןבמרווחי , 1999-1992מהשניםלווייןהדמיות 17נסרקוהנתוניםעיבודבמהלךנרחב.שטח
המיפוי.שטחבפניהשקיעותאתלאפייןמנתעלההדמיות,ביןחודשים

אנכי(אופקי,אליוביחסנקודותמרחקיהמודד EDM) Electronic Distance Measurement (ה-מכשיר . 3
וזוויות).

המחקר:תוצאות

מהבורותחלקחבר,נחלשלהסחףמניפתבצפון ) EDM ,GPS (שטחמדידותשלשנתייםבמהלך-מקומי
ובהןהשטחבפניקקרעשקיעותהתפתחוכן,כמולשבעה.מארבעהעלהומספרםגדלוהמיפויבשטחאשר

הבורות.סביבקונצנטריותסידוקמערכות

בחפיפהצאלים,לנחלצרויהנחלשביןבשטחנוספות,קרקעשקיעותזוהו ) InSAR (לווייןבהדמיות-אזורי

שלבקבצומתפתחותרבועים)מטרים(מאותנרחבשטחעלפרוסותאלושקיעותבורות.אתרילמיקוםחלקית
בשנה.סנטימטרים 4עד

~ 
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נסמניםחשיבותםים-המלח:בצפון-מערברדוןבשפיעתשינוייםניטור
הבקעבאזוראדמהלרעידותמקדימים

ב,גזית-יערי, ,.זבגין, ,.ז,גשטייביץ,

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון

הע'קרי,השולייםשברלאורךק"מ 15כ-שלבקטע 1992מאזמבתצעהמלחיםמערבבצפוןראדוןניטור

לב'ןיום) 15-2הבמשכ'םראדוןשטפ'(אותותראדוןאירוע'ביןעת'קשרהראו ) 94-1992 (קודמ'םממצא'ם
ר'כוזישלשעה) 1 «גבוההברזולוציהאלקטרוב'ב'טורהבקע,שלהסמוךבקטעהמתרחשותאדמהרע'דות
בשלושמופ'ע'םראדוןא'רוע'דומה,תוצאהמראה 1999-1995בשב'םמטר 1,5שלבעומקבסחףראדון

בשלושתן,ואףתחבותבשת'אח,ד'וםשלבטווחבו-זמב"ם,הםמהםרב'םאךשוב'ם,זבמב'םתחנות

'ום, O:!: , 2שלדב'וקהראדוןבשפ'עתעל'השלההתחלהזמןאתלקבועב'תןבגוההבחולוצ'ההנתוב'םמתוך
תח'לתלאחרה'מ'םבארבעתהחל'ם , Ml22במגב'טודהלכנרת,'ם-המלחב'ןבבקע,רע'דות-אדמהמספר

בש'טתהח'זו'בסוג"תראשוב'ט'פול ,) 1(א'ורהאקרא'למקרההצפו'מהמספרבגוההראדוןשפ'עתעליית
Bayes אחת,ב'טורתחבתעלבהבתססלהתרעות-שווא,התרעות-אמתב'ן 1,8-1,4של'חסעלמצב'ע

להתרעתהתרעת-אמתב'ןה'חסאתמשפראךאמתלהתרעתההסבתרותאתמקט'ןתחבותבשת'הש'מוש
שווא,
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אדמה,לרע'דותמקד'מ'םכסמב'םראדוןבא'רוע'להשתמשהאפשרותאלמבצ'ע'םאלהקשר'ם

ראדון,א'רוע'תח'לתשלאחרה'מ'םבארבעתאדמהרע'דותהקבצת : 1אייר

~ 
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אופוווגרעונוום:נוסוווםעלכולללאסורהאמנהבמסגרתסווסמונוטור

ארועום

 2ג,ליאונדר, , 1א.ששוו, 1 ,.מ.דשטיינברג,

ת"אאוניברסיטתביצועים,וחקרלסטטיסטיקההמחלקה . 1
אטומיתלאנרגיההועדה . 2

O ייO והחשובותהשיטותאחתהיאמולוגיה;rבO לאיהאמנהגרתO גלובליתמערכתגרעיניים.ניסוייםעלכוללור

הואבובוינההבינלאומיהנתוניםלמרמיובערהגולמיהמידערציף.מי Oיי Oלנטורתשמשתחנות 170של
ישתמשהנתוניםמרמועוצמתם.מיקומםהארועים,זמניאתשמכילבולטיןיופקהמעודבהמידעפיעליעודב.

ארועיםבברורשהינםמיים Oיי Oההארועיםאותםאתהחוצהנן oלבדכיאיפיוןלמטרותגםמיים Oיי Oהאבותות

טבעיים.

ארועכלהארוע.שלעומקוהואהראשוןמיים. Oיי Oארועיםלמיוןכיוםמשמשיםעקרייםפרמטריםשלושה
אישמידתמכרנובעתארועיםלמיוןזהקריטריוןבישוםהבעיהטבעי.כארועמוגדרק"מ 10עלעולהשעומקו
הגלובלית.מוגרפית Oיי Oההשרתנתוניבגללמאודגדולההעומקבהערכתהודאות

למגניטודה ) mb (הגוףמגלישמתקבלתהארועשלהמגניטודהביןבחישובההפרשהואהשניהפרמטר
ניתניםקקרעייםתתגרעינייםופיצוציםאדמהשרעידותמבציעאמפירימידע .) Ms (השטחמגליהמתקבלת

זה.פרמטרמר oעללהבחנה

 ) S (הגזירהגלשלהאמפליטודהלעומת ) P (ה Oהדחיגלשלהאמפליטודהביןהיחסהואהשלישיהפרמטר
רגישותמגליםהאמפליטודותי Oויחמאחרלישוםקשהיותרלהבחנהזושיטהויימים. oמתדריםבתחומי
להתאיםמוצעאלהבעיותעללהתבגרבדכיאזוריים.ולמאפייניםהרושמתלתחנההארועמוקדביןלמרחק

 krigingשלבטכניקתשמושידיעלתחנה,לכלהמקומיותהשאריותאתולהחליקגלובלייםמרחקיםשלים Oיח
האמנה.דרישותגרת oבמאמינותעללהתפשרמבליטבעייםארועיםשלינון oלדיהיעילההשיטה .

~ 
~ 
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ישראלשלהפתוחהבאוניברסיטהגיאולוגיהלימודילצורךבאינטרנטשימוש

ש.שובאל,

ישראל. 61392תל-אביב, 16קלאוזנרהפתוחה,האוניברסיטההגיאולוגיה,קבוצת

רמוןבמכתשהג'אילוגימהפארקסלעיםימחשופ'גיאוליג'יתנוףתמונות 100כ-שבווירטואליגיאולוגימוזיאון
והוראתההגיאולוגיה"יישומיהקורסבמסגרתבננההאתרהפתוחה.האוניברסיטהשלהאינטרנטבאתרמוצג

לקהלפתוחהאתרהפתוחה.האוניברסיטהשל-מרחוקללימודתקשוב-תלםבמערכתופותחבישראל"
בארץ.הגיאולוגיהחובביוכלהרמוןפארקשמורתמבקריאתישרתאםונשמחהרחב

אתרזהוהלימו.דמחומרמובנהכחלקהאינטרנטבאמצעותלימודיםהמשלבתחדשנית,גישהמיושמתבאתר

תמונהכלישראל.ארץשלמהגיאולוגיהתמונותהרחבולקהללסטודנטיםהמציגבארץהראשוןהאינטרנט
באוניברסיטההגיאולוגיהבלימודיחדשיםאופקיםפותחהאתרהקורס.לרמתהמותאםקצרבהסברמלווה

שלבגיאולוגיההסיוריםמסלולילכלרקעשיהוובתמונותאתריםשלבשורההחלוץוהנוהפתוחה
וחובבידשהספרבתיספר,בתימכללות,ידיעליאומצואלהשאתריםהיאהשאיפההפתוחה,האוניברסיטה

בארץ.הגיאולוגיהלהוראתתנופהויקנוטבע

ו"יישומיוהחיים"הטבע"מדעיבלחצנימשתמשים . lhttp://telem.openu.ac,ilתלם:דררמגיעיםלאתר

הקטנה.התמונהעללוחציםלהוהסבריםוחדהגדולהתמונהלקבלתבישראל",והוראתההגיאולוגיה
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והדווקוםהסולוםשלהאלטרצוהבתוצרווכלורוטפרו-מגנזוסמקטוט

רמוובמכתשהבזלתוום

ש.שובאל,

ישראל, 61392תל-אב'ב, 16קלאוזנרהפתוחה,האוניברסיטההגיאולוגיה,קבוצת

לסלעישחדרושנה),מל'ון 120- 135 (התחתוןמהקרט'קוןם IIהבזלתוהד"ק'םהסיל'םשלהאלטרציה
ת IIספקטרוסקופ , Xקרניעקיפתאבמצעותנחקרהרמון,במכתשהנחשפיםומהיוראמהטר'אסהמשקע

והד"קיםמהסיליםחלקמשתנה,האלטרציהעוצמתכ'מית,ואנליזהסורקרוניאלקטמ'קרוסקופאינפרא-אדום,

מגובשפרו-מגמיסמקטיטהםהעיקר"םהאלטרציהתוצר'חלק'ת,אלטרצ'הוחלקמוחלטתאלטרציהבערו
העיקריהחרס'תיהמינרלהואסמקטיטשונים,וד"קיםבסיליםשונהאלהמ'נרליםתכולתוכלוריט,היטב

מתחתמחמללתצורתשחדרבסילהבגס,במחבצתמוח'להתצורתלסלעישחדרד"קשלהאלטרציהבתוצרי
במחבצתאדרוןלתצורתשחדרבסילאדרון,בנחלמשחורתצורתלסלעישחדרדב"קערו,דלקונגלומרט

בכנ'סהסהרונ'םלתצורתשחדרובד"קהחוואר'תבקווסטהאדרוןלתצורתשחדרבסילצור,דמויתחרסית
הבגרוסלעשלהאלטרצ'הבתוצריהעיקריהחרסיתיהמינרלהואבכלוריטמלווהסמקטיטנקרות,לנחל

אבתראדרוןלתצורתשחדרובסילגווניםהרלמרגלותגווניםלתצורתשחדרבסילהלקולית,אתהמרכיב

לתצורתשחדרס'לשלהאלטרציהבתוצריהע'קר'החרסיתיהמינרלהואבסמקטיטמלווהכלוריטהפיר,
נקרות,נחלבאתרסהרוניםלתצורתשחדרודב"קללקולית,מתחתמוחילה

הפרו-המינרליםשלהידרותרמליתאבלטרציהנוצרואלהחרסית"םמינרליםכימעידיםם IIמינרלוגקרטר'ונים
כתהליך ) Bentor et a1, (1966ידיעללכןקודםהוצעההידרותרמליתאלטרציההבזלת,בסלעשהיום IIמגנז
 Shova1 et a1 " (קודםבמחקררמון,במכתשם IIהטרכיטוהסיליםהד"קיםשלבאלטרציההקאוליניטנוצרשבו

לצירקולציהכים IIהמשתם IIתת-קרקעמיםבמבערילהתרחשעשויהמאתאלטרציהכיהראנו ) 1995

חדירתבעתשנהמליון 125כ-לפניהרמוןאזורבכולהתרחשהכזאתצירקולציהכייתכןהידרותרמלית,

די-והנוהאלטרציהמתוצריבחלקטרי-אוקטהדרליהנוהסמקטיטשלהמבנההגדולים,ם IIהמגמטהגופים
שלאינפרא-אדוםבספקטרוםטרי-אוקטהדרליותבסביבותמבחיניםזאת,עםביתרתם,אוקטהדרלי

טרי-סמקטיטיםתחילהנוצרוההידרותרמליתהאלטרציהבמהלךכיעדותם, IIהדי-אוקטהדרלהסמקטיטים
התרחשהההידרותרמליתהאלטרציהלאחרממושךזמןכינראהאלה,ממצאיםעלבהסתמךם, IIאוקטהדרל
זואבחנהם, IIדי-אוקטאהרללסמקטיטיםהשתנואלהם IIטרי-אוקטאדרלסמקטיטיםשבהנוספתאלטרציה

אדרוןבנחלהנחשףהזבלתיכידב"קשהראו ) Teutsch et a1, (1993, 1995 & 1996שללממצאיםתואמת
קלציטמסודר,בלתיקאוליניטאותיגני,אלקליפלדשפרשל ) OCו O «נמוכהבטמפרטורהשקיעההתרחשה

התקרר,שהד"קלאחרממושךזמןשנה,מליון 80כ-לפניהתרחשהזוושקיעהטיטןעשיריבצרומינרל·

הפתוחה,האוניברסיטהשלהמחקרקרןידיעלנתמכהזובעודהתודה:הבעת
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שלההשקעהסביבותהסינקלינליים;באגניםות-קרקעית nתמלהצטברות

מהפליאוקןטקיהבתצורתפליגורסקיט

ש.שובאל,

ישראל. 61392תל-אביב, 16קלאוזנרהפתוחה,האוניברסיטההגיאולוגיה,קבוצת

מהאיאוקןעדולםאוומורמהפליאוקןטקיהבתצורותלסמקטיטנלוויםספיוליט,עםלעתיםפליגורסקיט,
) 1969 & 1966 , Nathan ( . אתשלוותהתת-ימיתטופוגרפיהעלהתרחשהטקיהתצורתשלההרדבהכיידוע

בעיםזותצורהמשקעילכן,העליון.בקרטיקוןשהחלהסורית"ה"קשתשלהקימוטרצועתשלהעיקריהקימוט

עמוקיםבתחומיםממוקמיםזותצורהשלחתכיםבסיניובאבו-רודיסבנבגבעדתבנחלהסינקלינליים.באגנים
 Speijer , (היםלפנימתחתמטר 700עד 500היהשעומקודרום-מערב-צפון-מזרחהמתמשךאגןשליותר
להיווצרות .) Nathan , 1966 & 1969 (טקיהבתצורתלפלגורסקיטיוחסלחלוטין,נאופורמיאותיגני,מקור .) 1994
פליגורסקיטשלהיווצרות .) Zhou et al ., 1999 (מתמיסות Si02ו- +Mg2שלאספקהדנרשתפליגורסקיטשל

 Thiry (וחמיםמלוחיםמי-קרקעיתעלומורהעשירות-מגמיוםסביבותמאפיינתמהקרטיקוןאוקיינייםבמשקעים
1993 , Jacquin &(. שללשקיעהשנדרשהמגנזיוםטקיהבתצורתגםכינראהאלה,ממאציםעלבהסתמך

המדףעלשהשתרעומהלגונותכנראהקלחוכאלהתמלחותעשירות-מגמיום.מתמלחותסופקהפליגורסקיט
הפלגורסקיטשלהשקיעההסינקלינליים.האגניםקרקעיתעלוהצטברודברום-מזרחהנרחבהיבשתי

ספיוליט.שלהשקיעההיאבמגמיוםעשירהסביבהלקיוםנוספתעדותאלה.בסביבותכנראההתרחשה
וכןבגסומעטצלסטיטבריט,מרמיט,תרכיזישלההימצאותהןועומדיםהיפרסלינייםבמיםלהרדבהעדויות
טקיה.בתצורתביטומניחומר

 (מובגלהנורביםסדימנטרייםשבאגניםפעילים, Siו- Aול-מקורבמיוחדנדרשאוטיגניותחרסיותלהיווצרות
1999 ,. Zhou et al (. לחרסיותמאלטרציהדטריטי,סמקטיטשלעתקכמויותעתאבותהלאגןהובלוזאת,עם

 (הטתיסאוקיינוסשלהסגירהשלבבמהלךלוחנחיתתבשלשהתפרצואייםקשתותשלגעשייםסלעיםשל
Shoval, 2000a (. ולצורןלאלומיניוםמקורכנראההיוושטיפתוותהליכילאגניםמנווןדטריטיסמקטיטאספקת

שללשקיעהגםיוחסהקרקעיתתמלחותשלסביבהטקיה.בתצורתהפליגורסקיטשללשקיעהשדנרשו

 .) Shoval, 2OOOb (הכרמלהרבאזורהתחתוןמהקנומןעיספייהתצורתשלבקירטוניםהמצויהפליגורסקיט
דברוםוהנרחבהדרודהיבשתיהמשטחעלשהשתרעהמהלגונהכנראהשניגרוהמגנזיוםעתירותהתמלחות

השקיעהעיספייה.תצורתשלהפליגורסקיטנוצרשעליוהחיצוניהיבשהמדףשלהקרקעיתלאורךנעומזרח

 Sass , (הכרמלבאזורזמןבאותושהתרחשההתת-ימיתהגעשיתמהפעילותכנראההושפעההפליגורסקיטשל
נחוצהשהייתההסיליקהאתכנראהסיפקההבלוייםימייםהתתהגעשייםהסלעיםשטיפהתהליכי .) 1980

עיספייה.בתצורתהפליגורסקיטשללהשקעה

הפתוחה.האוניברסיטהשלהמחקרקרןידיעלנתמכהזובעודהתודה:הבעת

jt~ 
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שולולאורךוהקרטוקוןהווראבמהלךשהשתרעוהגרחבהדרודהובשהמדף
המרההתרחשהשבהסבובההערבו-גובו;בשולדהגובלוםהטתוס

שכבותמעורבלאולוטןסמקטוטמסמקטוט

ש.שואבל,

ישראל. 61392תל-אביב, 16קלאוזנרהפתוחה,האוניברסיטההגיאולוגיה,קבוצת

ביותרהמאפיינתהחרסיתהנומסודרבלתיבמבנהסמקטיטבשבכותעשירשכבותמעורבאיליטןסמקטיט
 (והקרטיקוןהיוארבמהלךערבו-נוביהבשיךלהגובליםהטתיסשולילאורךשהורןבוקרבונטייםבמשקעים

Taitel-Goldman, 1993; Taitel-Goldman et al., 1995; Shoval2000a (. מצוייותרבגוההסדררמתעםמבנה

מהקנומןחצרהתצורתשלואבנוןעין-יורקעםפרטיכמולגונרית,בסביבהשהורןבוחרסיתייםבמשקעים

החרסיתיהמינרלהואסמקטיטמאיד,ן .) Bentor, 1966; Sandler , 1992 & 1996 (מהטורוןאורהותצורת
יותר.עמוקותהרןבהבסביבותהפתוחאבוקיינוסבמקבילשהורןבומשקעיםהמאפיין

שלמהמרהנובעתוהקרטיקוןהיוראבמשקעישבכותמעורבאיליטןסמקטיטשלההיווצרותכי,נראה
בותולסביוהנרחבהדרודהיבשהלדמףהפתוחהיםמסביבתשהובלהדטריטיהסמקטיטהסמקטיט.
היווצרות Kirsimae et al . ) 1999 (לפישבכות.מעורבלאיליטןסמקטיטשינויבערעליושהשתרעוהלגונריות

בתאניםלצסיוס)מעלות 35(בסביבותחמיםיםבמילהרתחשעשויהימייםבמשקעיםאיליטןסמקטיטשלדיגאנטית
מסקמטיטמוהמרהכינארהאלה,ממאציםעלבהסתמךהתהליך.להרתחשותזמןמספיקיששבהם

הרןבתבתעהדרדוהיםאתשאפיינויורתומלוחיםחמיםמיםשלתבאניםהתרחשהשבכותמעורבלאיליטןסמקטיט

המשקעים.

בעומקמדיאגמהכתוצאהמסודרשמבנהושכבותמעורבאיליטןסמקטיטשללאנופורמציההאפשרותדנחית

מבנהלקבלתהדנרשהעומקממינימוםבהרבהקטןהיההמשקעיםנקברושבוהעומקהם:לכךהנימוקיםרב.
שהורןבוסלעביחידותמצויותמסודרבלתימבנהעםשכבותמעורבותחרסיות ;'מ 3000כ-שהינומסודר,
סלעביחידותמצויותמסודרבלתימבנהעםשבכותמעורבותחרסיותמסודר;מבנההמכילותלאלהקודם

המסודר.המבנהאתהמכילותלאלהובמקבילעומקאבותושהורןבו

תצורתשלהליתורלייםבמשקעיםהאיליטיםביןנפוץאיליט,בשכבותעשירשכבות,עירובשלאחרטיפוס
שלזהטיפוסכינראה .) Heller-Kallai & Kalrnan, 1972; Heller-Kallai et al., 1973a (מהפליאוזואיקוןתמנע
הערבו-השיךלשלהחומצייםהמגמטייםבסלעיםשמקורםדטריטיים,איליטיםשלבניווןמקורושבכותעירוב

גםמצוימסודר,למבנהנטייהעםאיליטבשבכותעשירשכבות,מעורבאיליטןסמקטיטונסחפו.שהוסרונובי

שלמקורוכימבציעזההרבכ .) Heller-Kallai et al., 1973b (האץרןברוםמהטריאסהימייםבמשקעים
איליטיםשהכילוהמזוזואיקוןותחילתמהפליאוזואיקוןמשקעיםשלמחדשבהרןבההנוהאיליטיןסמקטיט

הבגנונים,שלמגמטיחדירהלגוףסמוךמצוייםהטריאססלעיבמכתש-רמוןגווניםבנחלזאת,עםזה.מטיפוס
ביןנפוץאינואשרכלוריט,שלולנוכחותהחרסיתמינלרישלהידרותרמליתלאלטרציהגרםהנראהככלאשר

-הערבו-נובי.בשיךלשמקורםהחרסיתמינרלי

הפתוחה.האוניברסיטהשלהמחקרקרןידיעלנתמכהזובעודהתודה:הבעת
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לסמקטוטמקוראוום;בקשתותגעשווםסלעוםשללחרסוותאלטרצוה

הפלואוקןמןטקוהתצורתשלבחווארוםהדטרוטו

ש.שואבל.

ישראל. 61392תל-אביב, 16קלאוזנרהפתוחה,האוניברסיטההגיאולוגיה,קבוצת

ימיתבסב'בהסמקט'טעתיר'חרסתייםמשקעיםשלעתקכמו'ותהורןבוהפליאוקןשלהימיתההצפהבמהלך
רח mהבכולנפוצותשנוצרוהליתוסטרטיגרפיותהיחידותהערבו-נובי.בשיךלהגובליםהטתיסשולילאורך

דניניאן-לדניניאןמגילטקיהתצורת . ) Nathan , 1966 , 1969 (שוניםמקומייםבשמותמכונותוהןהתיכון,
שלסוגיםשלושההוגדרו .) Arkin et a1 ., 1972 (מ' 100לדכימגיעשעובייםירוק'ם-אפוריםמחוואריםמורבכת
סמקטיטי-קאוליניטי,מאסףהעיקרי:החרסיתיהמינרלהוא(מונטמורילוניט),סמקטיטשבהםחרסית,מאספי

ספיול'ט.גםלעתיםהמכילסמקטיטי-פל'גורסקיטיומאסףסמקטיטימאסף

הטת'ס.אוקיינוסשלהלוחותבטקטוניקתהסג'רהלשלבכאןמיוחסאלהחרסיתייםמשקעיםשלהמקור
דטריטיבסמקטיטהנוטקיהתצורתשלבחוואר'םהסמקטיטרובמקורכ'מורותוגיאולוגיותמינרלוגיותעדויות
בשלהפליאוקןבמהלךהתפרצואשראייםבקשתותגעשייםסלע'םשללחרסיותאלטרצ'המתוצרישהובל
כנראההיאהטת'סאוקיינוסשלהסגירהבמהלךשהתרחשהאיים,קשתותשלאזדכיטיתגעשיותלוח.נחיתת
היםמזרחאבזורמורבכאוקייניתוךהפחתהאזורהתפתחהעליוןהקרט'קוןבמהלךכיידועלסמקטיט.המקור

הזגרוסשלהאופיוליטיםבאזורישוחזרוועורפההאייםקשתקדמתשלאגנים .) Ben-Avraham , 1989 (התיכון
בישראלכלליבשתיתמגמטיתפעילותהתרחשהלאמאיד,ן .) Guiraund & Bosworth , 1997 (עומאןושל

זבלתימקוראבזורנוקייםהיהשלאכך ,) Garfunkel , 1989 (העליוןלאוליגוקןנון oהביןמוכים Oהואבזורים
עת.אבותהשהורןבומקטיט Oהשלהעתקלכמויותחשוףיבשתי

שמקורההטת'סלשולידטריטיתפקה oאמיצגיםטקיהבתצורתמקטיט oלהנלוויםקרטי Oד'ואיליטקאוליניט
נוצרוספיוליטגםולפרקיםפליגורסקיטקודמים.יבשתייםממשקע'םמחדשבהרןבהאוהערבו-נובית,ביבשה

שלעתקכמויותפקת Oואהסינקלינלייםאבגניםקרקעיתתמלחותשלהצטברותישירה.שקיעהידיעל
o שללשקיעהשדנרשווצורןאלומיניוםלמגמיום,זמ'ןמ;ןורכנראההיוותהלאגניםמנווןדטר'טימקטיט

טק'ה.בתצורתקיט Oפליגור

הפתוחה.יטה Oהאוניברשלהמחקרקרןידיעלנתמכהזובעודהתודה:הבעת

 iש
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ב-מטאורוטפגועתמאתר ) Shatter cones (נפץבחרוטוהשבורהנותוח

Kentland , .אונדואנה

 2ג.פיינברג, 1 ,.זרכס, 1 ,.אשגיא,

 . 91904ירושליםהבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון . 1
 . 91904ירושליםהבערית,האוניברסיטהלפיזיקה,רקחמכון . 2

במהלךבסלעיםהלםגליממבערכתוצאההמתפתחיםיחודייםשבירהמבניהם ) Shatter cones (נפץחרוטי
עשרותששטחםגלייםקונייםכמשטחיםהשבריםמופיעיםכללבדרךהארץ.כדורבפנימטאוריטהתנגשות

משנהומבנישריטותמופיעותהמשטחיםעליותר.הרבהגדוליםמבניםנצפיםמקריםבמספראךסנטימטרים,
יותר.קטניםקוניים

 , Kentlandלידמטאוריטפגיעתמאתרנפץבחרוטיהשבירהניתוחשלראשוניותתוצאותכאןמוצגות
בתליטויצרההפלאוזואיםהסביבהסלעישלועיוותלריסוקגרמהזהלאתרהמיוחסתההתנגשותאינדיאנה.

באתרהמבוצעותחציבהבעודותוקלסטים.קרבונטיםסלעיםשכבותהחושףקילומטריםמספרבקוטר
עםיחדהנפץ,חרוטישלומיפויהגדרהומאפשרותהמקומיהמבנהאתחושפותהאחרונותהשניםבעשרות

הנוכחיתבבעודהבאזור.הנחשפיםיותרגדוליםשבירהלמבנישלהםוהקשרשלהםהשדהיחסיניתוח

עשרותוששטחםעקמומיתשצורתםגדוליםשבריםמשטחיגביעלבעקרנפוציםבאתרהנפץשחרוטיהבתרר
המשטחיםעלמסודריםהקונייםשהמבניםמראהמשטחיםבמספרשנערךמפורטמיפויויותר.מטרים

בעלידפוסיםהמשטחיםבגיעליוצריםוהםלמאותמגיעמספרםבגוהה.ובצפיפותמועדפתבכיווניות

שליסודיתבחינההעתקים.עלהחלקהסימניאוסדקיםעלנוצהדמויילמבניםדבומהמוגדרת,גיאומטריה
המסודריםיותרקטניםמשטחיםשלרבממספרמורכבנפץחרוטשלשמשטחמראהמהאתרידדוגמאות

הגיאומטריהעלשמירהתוךמהםגדוליםממשטחיםמתפצליםקטניםמשטחיםמדורגת;הירארכיתבצורה

החרוטלצירבמקבילשנערכוחתכיםהחרוט.לציריחסית 10° :!:: 2.50שגדלהקבועהפיצולזויתועלהקונית
נצפתהמשטחיםבמספרהדוגמאות.תוךאלוחודריםמתענפיםהקוניםמהמשטחיםשחלקכךעלמבציעים

המשטחיםעלשהגזירהמראהמהדוגמאותשקפיםשלבחינהקטנים.כהעתקיםאותםהמגדירהיחסיתגזירה
תחתבנחנודוגמאותממספרהקוניםמשטחיםמילימטרים.שלושהעדשלגודלמסדרוהיאשכיחה,

שלהגודללסדרעדהמשכיותאותםהמאפיינותההיררכיותשההתפצלויותונמצאאלקטרונימיקרוסקופ

החלקה.סימניהנראהככלהןטותושהשריהגרגר

השברים.שלדינמיתלהתקדמותסמניםמהוויםהקונייםהמשטחיםשלוההתפצלותההתענפותתופעות
משטחיקוני.לצירובמקבילבניבצוהתקדמותגזירהרכיבוכוללמרוכבהשבריםשלההתקדמותווקטור

אי-הומוגניותהנראהככלומבטאיםגודלסדרישלרחבבטווחעצמידמיוןבעליהםהנפץחרוטישלהשבירה

גדולים.גזירהשברילאורךופגמים

Many thanks 10 Newlon County quarry, IN and Mr. Tom Goyotte for Iheir kind collaboralion . 

• 
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ובכךמל*בשךווהחוףמושוךשכבותתואךוך

 3 .א. Oלאוכיו, 1 ,.אצצקיו, 1 ,.אגבר, 2 ,.ובוגיג, 1 ,.ארוגו,

 31905חיפהחיפה,אוניברסיטתזינמו,ע"שלארכיאולוגיההמכוו . 1
גרמניה , 50674קלוקלו,אוניברסיטתהגיאולוגי,המכוו . 2
רוסיה , 6250003טיומיו , 2774ת.ד.למדעים,הרוסיתהאקדמיה . 3

התחתוןהכורכרשלזמנומתוקנת.סטרטיגרפיהמעליםובכרמלבשרוןהחוףבמישורחדשיםתאריכים

החומהבקרקעמכוסהזהכורכרשנה).אלף 60-40 ( 4האיזוטופיהשלבהואבשרוןהחוףבמצוקהחשוף

מטרים 20-30הורדבוזוליחידהמעלשנה.אלף 35של 14ופחמןשנהאלף 46-39תאריךעםקפה-בחלב,

בחולון,מזרחה,מעטלראשון.זההשבכותרצףקייםיקום)("הסירה",השני.ברכס 3ו 2האיזוטופיםבשלבים

ברכסבלדב.מ' 2בעוביבשכבותמכוסהשנה)אלף 200(סביב 7האיזוטופיהשלבמןאשליתחמרה
אחדמטרשלבעומקנמצאת , 7משלבהמאוחרלכלאשליים,ממצאיםעםחמרה(מבערות)המזרחיהכורכר

לבגולסמוךמאוחרת.הרדבהשלמ' 60ב-מכוסהלחוףסמוך("פולג") 7משלבחמרההרכס.משיאבלדב
העליונההשבכהוג'לשנה,אלף 400הואמ' 3בעומקאשליתשכבהשלזמנהאייל,לידהשרון,שלהמזרחי

מזרח.כלפיבהדרגהעולה,איפוא,השכבותגילשנה.אלף 60 100הוא

 5משלבמוסטריתחמרהומעליואלף) 160-130 ( 6שלבהואהכרמלבחוףהחשוףהתחתוןהכורכרשלזמנו
חמרהאלף). 65 ( 4משלבנוספת,מוסטריתחמרההכרמלבחוףקיימתכיהבתררלאחרונהאלף). 90-80 (

החשוףהתחתוןהכורכרובגליל.הכרמלבחוףקיימתלאקפה-בחלבקרקעואילובשרוןגלויהאיננהמוסטרית
שגילהבערון-מחבצה,אתרשלהחמרהמכוסהמזרחהאחדמקילומטרפחות . 6שלבבןהואהגלילבחוף

עלהאשליתהשכבהבלדב.מטרים 3-2שבעיומאוחרבכיסוימכ,ןכפלייםשאףוסבירשנהאלף 500לפחות

יותרעתיקותבמזרחהשכבותאיפוא,הגליל,בחוףגם . 7משלבהמאוחרלכלהיאבערוןבאתרהשטחפני

שבמערב.מאלה

לסכום:
והגליל.הכרמלמחוףצעירהשרוןחוףלצפון,מדרוםעולההחוףבקוהגלויותהשכבותגיל . 1

לאחרונה.שהועלתהלסברהבניגודלמזרח,ממערבבהתמדהעולההחוףבמישורהשכבותגיל . 2
השקעהלמעטבמערב,בעיקרמקורהישראלשלוהצפוניהמרגזיבחוףההשקעהכ'נובעלע'ל 2מסעיף . 3

במזרח.שמקורההנחל'םבאפ'ק'מובגלתאלוב'אלית

אוסטרט'גרפייםמפתחאתרימשקפ'םא'נםהחוףבמישורה'חידותלצ'וןשהוצעו.השמות 4

בהתאם.לשנותםהראו'ומןארכ'אולוגיים,

 . GIF 1435-מחקר

gj 
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שלהפרהיסטוריבאתרהקרקעותחתךשלותארוךמגנטוסטרטיגרפיה

שנהנמליוןלפניהומינידיםנונחותבערון:מחצבת

 3א.רונו, ,, 2נ.פורת. , n.1רוו,

לודלישראל,הגיאופיסיהמכון . 1
ירושלים , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 2

חיפהאוניברסיטתלארכאולוגיה,המכון . 3

מגילבאץרהדניריםהפרהיסטורייםמהאתריםאחדוהואבערוןלקיבוץמזרחיתנמצאבערוןמחבצתאתר
פרטהואאבתרהנחשףהחתך .) 1977ורונן,(גילעדיונקיםועצמותבאןכלינגתלובוהתחתוןהפאלוליט

עולה,סטרטיגרפיבסדרומעליו ) 6(יחידהכורכריחידתעלנמצאבערוןפרטהכורכר.לחבורתהשייךבערון
שכבת ,) 3(יחידהקרבונטתרכיזיעםאדומהחמרה ,) 4(יחידהצהובהחוליתקרקע ,) 5(יחידהאדומהחמרה
והממצאיםמטריםכתשעההואהחתךעובי .) 1(יחידהחרסיתיכההחוםוגרומוסול ) 2(יחידהחלוקים

 . 4יחידהבכלנחשפווהפאלאונתולוגייםהאנתרופוגניים

שקוליםלפישנהמליון 0.18ביותר,רחבזמןתחוםעלמשתרעבערוןלפרטשהוצעהגיליםטווח
פלאונטולוגייםמשיקוליםשנהומליון ) 1991(רונן,האבןכלילפישנהמליון 0.5-1 ,) 1996(סיון,סטרטיגרפיים

איאתולצמצםלפתורבמאמץבעינו.עומדהודאותאימוחלטותגילקביעותבהעדר ,) 1994וחבריו,(צ'רנוב

בשיטותואתרוךפלאומגנטיותדמידותלצורךהחתךאתדגמנובערוןפרטשלגילואתולקבועהודאות

הטבעיהשאריתיהמגנוט ,) 1 (עד ) 5 (מיחידותנלקחומכוונותדוגמאותששעדשלש . ESRו-הלומינסנציה

) (NRM תהליךבערוהדוגמאותכלהגיאופיסי.במכוןהפלאומגנטיתבמדבעהנמדדהדוגמאותכלשל
שלהמגנוטבפלאומגנטיזם.המקובלותבשיטותונותחועודבווהנתוניםהמתחלףהשדהבשיטתדהמגנטיזציה

דרומיתדקלינציהעםאופיניראשונייציבוקטורוקטורים:שניהניב ) 4 (ו- ) 5 (מיחידותהדוגמאותכל
 70ט kדכיעדחזקהעוצמהבעלחיוביתנציהנקליואיצפוניתנציהדקליבעלמשניווקטורשלילית,ואינקלינציה

דקלינציהעםאחדוקטורהראו ) 1 (ו- ) 2 ( ,) 3 (מיחידותהדוגמאותכלשלהטבעיהמגנוטהדוגמא.ממגנוט
וכשנהאלף 300כשלגיליםהניבו ) 4 (יחידהוגג ) 3 (מיחידההלומינסנציהגילחיובית.ואינקלינציהצפונית

הםהמינימוםגיליאךהשיטה,מבגולעתיקותנמצאויותרהנמוךמהחלקהדוגמאותבהאתמה.שנהאלף 350
הואזהגילהנראהככלשנה.אלף 650כשל ESRגילינתנו ) 4 (מיחידהיונקיםשינישתישנה.אלף 550כ

מינימום.גיל

מגנוטבעלות ) 4 (-ו ) 5 (יחידותכימראההלומינסנציהגיליונתוניהפלאומגנטייםהנתוניםשלמשולבפענוח
חלקואילושנהמליון 0.78ועד 1.77בין Matuyama) (המטיומהארועזבמןכנראההצטברו ) reverse (הפוך

לפניהחלהלפיכךוהשקעתו Brunhes) (ברונהיסזבמןהצטבר ) 3 , 2 , 1(יחידותנורמלימגנוטשהראההחתך
הפאלינטולוגייםהממצאיםלפענוחבהתאמהנמצא ) 5 (-ו ) 4 (יחידותשלהעתיקהגילשנה.מליון 0.35-כ

מציעיםאנובערון.בחתךמיוצגלאלפחותשנהמליון 0.4כשלזמןפרקכךלפי .) 1994וחבריו,(צ'רנוב
עלשמע'דות ) 4 (יחידהשלהמגנטיותהתכונותע"ינתמכתזאתהצעההשקעה.היתהלאזהזמןשבפרק
ביןהפיסיתהסמיכותאתמסבירההיאכןוכמואינטנסיבייםפדוגנייםותהליכיםארוכהחשיפהתקופת

 ,) 3 (ביחידהעליוןאשלשלאנתרופוגנייםלממאצים ) 4 (ביחידהתחתוןאשלשלהאנתרופוגנייםהממצאים
דבומהזהבאתרשנהכמליוןלפניהומונידיםנוכחותכנראה,מאשרות,אלוגילקביעותמקום.בקרבת

 .) 2000וחבריה,(גורן-עבנריעקבבנותגשרובאתר ) 2001ובגירצמן,(רוןרוחמהבאתרלממצאים

• 



 2001השנת',הכנסהישראליתת Iג Iל Iא Iהגהחברה

ברזולוצוהטרטיגרפיה Oמגנטואפרוקה?אתהראשוניםההומינדיםיצאומתו

ארק-אל-אחמרתצורתשלגבוהה

 2ש.לן', , n ,II.1ר

,לודלישראלהגיאופיסיהמכוו , 1
ארה"בקורבאליס,אורגוויאוניברסיטתלאוקנוגרפיהיהקולג' , 2

לצמצםמאפשריםהידרןבקעבצפוןארק-אל-אחמרתצורתשלבגוההבחולוציהמגנטוסטרטיגרפייםנתונים

לבססמאפשרתזאתגילהגדרתאנתרופוגניים,ממצאיםנחשפובההתצורהגילקביעתועדוןה'ודאותאיאת
שאזהלבנטיניהמסדרוןדרןואסיהלארופהמאפריקההומונידיםשלביותרהקדומההדנידהארועזמןאת

היבשות,שתיביןהיחידהיבשתיהגשרהנווהיום

מאספיםהידרן,לנהרממערבהמלחיםבקעבצפוןלכנרתק"מ'מדרום 10-כנחשפתארק-אל-אחמרתצורת

וחבריו,(בראוןמגנטיתפולריתסטרטיגרפיהשנה,מליון 2-1 ,-5להתצורהגילאתלתחוםאפשרופאוניסטים
מארועליותרליחסהיהניתןשנמצאוהמגנטייםההיפוכיםבגולותאתהתצורה,גילהגדרתאתשפרה ) 1991
קבצנקבעגםכרולפישנהמליון 0,45שלבתחוםודאותאינשארהולכןהמגנטייםההיפוכיםבסקלתאחד

לשנה,מ"מ 2,4שלביותרבגוההסדימנטציה

הארועאתמכילזהחתרקטעבגוהה,בצפיפותמטר 6כ-פלאיומגנטיותמדידותלצוררדנגמוזהבמחקר

שהתקבלודומותלתוצאותוהשוואתםזהחתרנתוניופענוחבעוד .) 1991 (וחבריובראוןע"ישנמאצהאמצעי
 1.77ו 1.95הםשבגולותיוהאודלוואיארועהנוההפורשארועמראה , ODP983מאתראוקינייםמסדימנטים

יודרההשקעהקבצזאתגילהגדרתלפיהגאומגנטי,הדשההיפוכישלהמוחלטיםהגיליםבסקלתשנהמליון
ביותרהקדוםהידועהדנידהארועאתכנראהמגדירזהגיליותר,ראליקבצשהיאלשנהמ"מ 0.27שללשעור

ואסיה,לארופהמאפריקההומונידיםשל

g 
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חדשגולרוחמהבבתרונותהקרקעותחתךשלטרטוגרפוה OIמגנט
באתרהקדוםהפאלאולוטלממצאו

 2ג.,גבירצמן, n.1רון,

לודלישראל,הגיאופיסיהמכון . 1

תל-אביבבר-אלן,אוניברסיטתלגאוגרפיה,המחלקה . 2

ולסקרקעותחמרה,מיח'דותמורכבהחתךמטר. 20-כשלבעובירביעוניחתךנחשףרוחמהבתרונותבאתר

אאוקן.מגילעדולםתצורתעלוהתפתחוהורבדואשר

עד ) 4 (חומה,קרקע ) 3 (חמרה, ) 2 (כורכר, ) 1 (לגג:מהבסיססטרטיגרפיותיחידותלשמונהמחולקהחתך

ממצאיםנתגלו ) 3 (השלישיתהקרקעוב'ח'דת ) 2 (השניהה'חידהבגגלס. ) 8 (-וגרומוסול'םמחזורי ) 7 (

קביעותא'וה'שראלהפאלאוליטלממצאיהקדום.הפאלאוליטשלולתעשיהלטכנולוג'ההאופיניםאנתרופוגנים
תארוךלצורךדנגםרוחמהבתרונותחתך .) 2000(גורו-עבנר,יעקבבנותגשראתרלמעטמוחלטתגיל

מיחידתם IIסטרטיגרפבגהיםמשמונהנלקחומכיינותדוגמאותשלשעדשתיםהפאלאומגנטית.בשיטה

 .) 5(יחידההשניהגרומוסוליחידתועדהחתךבבסיסהחמרה

הדוגמאותכלהג'אופ'ס'.במכווהפל'אומגנט'תבמדבעהנמדדהדוגמאותכלשלהשאר'ת'הטבע'המגנוט

הפאל'ומגנט'ותבש'טותועודבונותחווהנתונ'םהמתחלףהשדהבש'טתדהמגנט'זצ'התהל'ךבערו
אופ'נ''צ'במגנוטהנ'בו ) 3 (החומההקרקעו'ח'דת ) 2 (התחתונההחמרהמ'ח'דתהדוגמאותכלהמקובלות.

וא'נקל'נצ'הצפונ'תדקל'נצ'הבעלמשנ'מגנט'ורכ'בשל'ל'תוא'נקל'נצ'הדרומ'תדקל'נצ'הבעלראשונ'
ראשונ'אופ'נ'מגנוטהנ'בובחתך) 5-ו 4('ח'דותוהשל'ש'תהשנ'ההגרומוסולמ'ח'דתהדוגמאותכלח'וב'ת.

הנוהתחתונותהח'ח'דותשת'שלהמגנט'תהקוטב'ותכךלפ'ח'וב'ת.וא'נקל'נ'צ'הצפונ'תדקל'נצ'העם
 .) nonnal (נורמל'ה'אמעל'הוה'ח'דותשת'ושל ) reverse (הפוך

המט'ומהבתקופתהצטברהחתךשלהתחתווחלקולפ'הושמרנ'תפורמל'תא'נטרפטצ'המצ'ע'םאנו
) (Matyuma הברהונ'סבתקופתהצטברהעל'ווחלקווא'לושנהמל'וו 0.78-מהעת'קה) (Bruhnes מהצע'רה

שג'ל'מקו'םאנולא.אוהברהונ'ס-מט'ומהמבערלה'ות'כולבחתךהפולר'ותמבערשג'לושנה.מל'וו 0.78-
זאת.ודאותא''בהורוהלומ'נ'סנצ'ה

והממצא'םהחתךלבס'סל'חסנ'תומקובל'םהשקעהוקבצ'ההפוכההפולר'ותבעלהחתךבעוב'בהתחשב
הפלאול'טג'לשלקודמותמהערכותמשמעות'באופועת'קהנוזהג'לשנה.כמל'וושלג'לם IIהאבתרופוגב

בערוו·מאתר ) 2001 (ופורתרוווממצא''עקבבנותמגשר ) 2000 (גורו-ענברלממצא'ודומהב'שראלהקודם

[ש
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טבעולחולכתחלוףהבטוולתעשוותגרוסדקאגרגט

דןרבינא

טכניוןאזרחית,להנדסההפקולטה
הבנייהלחקרהלאומיהמכון

בע'דותהטר'הבטוןלתערובתשיקנהמתאיםדברוגגס'םואגרגטיםדקיםמאגרגטיםעשוייהבטוןתערובת

בטכנולוג'המוגדר,אשרדקאגרגטלהכילחייבבטווהבטון,שלמלאה"סגירה"ויאפשרהיפדרותימנעטובה,
 0,075מהקטניםלחלקיקיםבאשרמ"מ, 0,15מוגדולמ"מ 4,75מקטןגרגיריושגודלכאגרגטבטון,של

עלשליליותהשפעותלהםלהיותשעלולותכיוןתכולתםאתהתקןמבגילוחרס'ת,טיןדק,אבקהמכוניםמ"מ,
הקשוי,הבטוןתכונות

ולכןמ"מ, 0,60לגודלעדרקגרגיריםומכיליחסיתדקאגרגטלמעשההינוישראלשבחופיהטבעיהחול

ושיטתבארץהמצויההאבןרכותבגללאולם,משלים,כאגרגטמחבצהב"חול"משתמשתהבטוןתעשיית
גרוסדקבאגרגטהאבןשחקאתלהרחיקהכרחישרבה,בכמותאבןשחקהגריסהבתהליךנוצרהגריסה,

רצוייםשהיוהדקיםהגרגיריםלהרחקתגםשמביאבתהליךשטיפהידיעלנעשהוזהלבטוניםהמשמש
הבטון,הרכבמבחינת

הגרוסהחולבעוריותרבגוההתמורהלקבלהמחבצותיכולותבו,והמחסורהטבעיהחולמחירעלייתעםכ'ום,
אתגםבתוכוושיכ'לדקיותרשיהיהכךהגרוסהחולייצורתהליךאתולשנותלהשקיעאותןמניעוזה

בבעידותלהפחתהגורמתגרוסבחולהטבעיהחולהחלפתמאיד,ןמ"מ, 0,15לשמעלהדקיםהגרגירים

השונה,הגרגירצורתבגללהטר'הבטון

פחםאפרהואטבעילחולכתחליףגרוסאגרגטעםהעשויהבטוןתערובתבעידותאתלשפרהעשוימרכיב

וישהפחםנוצרממנוהאורגניהחומרמשקעילתוךשנסחפווסלעקרקעשלבשאריותמקורופחםאפרמרחף,

הטרי,הבטוןשלולכידותובעידותואתמשפרתלבטוןהפחםאפרהוספתזכוכיתי,ומבנהדכוריתצורהלהן

השונותהאפשריותלחלופותהתייחסותתוך ) 3 '''ת(טבעייםממקורותלאגרגטיםהתקןדרישותיוצגובהרצאה

שימוששלהטכנולוגייםוהאספקטים , 1209ת"ילבטון,מרחףפחםלאפרהתקןדרישותטבעיים,לחולות

טבעי,דקלאגרגטמלאאוחלק'כתחליףגרוסיםבאגרגטים

tt<JJ. 
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התהוםומירוויהבלתיבאזורמסיסיםמלחיםשלהנימווםההרנבים

שפיריםמיםלעומתקולחוובמיהשקיהביוהשוואההחוף:באקויפר

 3אבנרונגוש , 2אברהםקי oטרינ o , 1ף Oיויחיאלי , 1אית'בגריאלי , 1,2עמיתקס

 . 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון . 1
 . 91904ירושליםרם,בגעתהבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון . 2
 . 84105שבעבארגוריון,בןאוניברסיטתוהסביבה,הגיאולוגיהלמדעיהמחלקה . 3

אתלדבוקהנוכחיהמחקרמטרתדיה.ברורהאיננההתהוםמיאיכותעלקולחיובמיההשקיההשפעת
האקוויפר,שלהעליוניםהתהוםמיוהרבכרוויהלאבתווךהמסיסיםהמלחיםהרבכעלזוהשקיההשפעת

המהוויםניצניםקיבוץשלחקלאייםשדותבשניממוקםהמחקראזורשפירים.במיםהמושקהלאזורולהשוותה
השניוהשדהשנה 20כ-קולחיובמימושקההשדותאחדהכורכר.רכסיביו(מחבות)חרסיתייםשקעים

וכולליםדומיםהשדותלשנימתחתהגיאולוגייםהחתכיםשפירים).(מיםמקומייםקידוחיםבמימושקה
המסיסיםהמלחיםהרכבהחת,ךשלוהגרנולומטריההמינרלוגיההרכבדבנקויותר.גסדטריטיוחומרחרסיות

המפלסעומק .) MLSשכבתירבדוגםידי(עללמפלססמוךהתהוםמישלהכימיוההרכברוויהבלתיבאזור
מ.י 23כ-הואהבעודהבאזורהרגיונלי
המסיסיםבמלחיםהקולחיו,במיהרגיונליים,התהוםבמיהיוניםמיחסיוחלקהכלורריכוזיאתמציגה 1טבלה

הדוגמאותביוההבדליםהיוניםמיחסישבחלקבעודהמים.פניבקרבתהתהוםובמירוויהלאמהחתךשמוצו

יחסביותר.משמעותיתשונותקיימת SOJClו- NalClב-ובמיוחדאחרים,ביחסיםהריניכרים,אינםהשונות

NalCl במיההשקיה,במימאלוניכרתבמידההגבוהיםלערכיםמגיעהשדותלשנימתחתרוויהלאבתווך

מהיחסיםבגוהיםהמסיסיםבמלחים SOJClיחסידומה,באופוהרגיונליים.התהוםובמיהעליוניםהתהום

מהיחסבגוהשפיריםבמיםהמושקהלשדהמתחתהיחסכאשרושפירים),(קולחיוההשקיהבמיהמצויים

בקולחיו.המושקהלשדהמתחת
קיימיםוכוהרגיונליים,התהוםממיבהרבכושונההמושקיםלשדותמתחתהאקויפרשלביותרהעליווחלקו

 2.0- (מאודגבוהשפיריםבמיםהמושקהלשדהמתחת NalClהיחסהשדות.לשנימתחתהמיםביוהדבלים
ביותרהעליוניםהמטריםשלפרופיליםמתוך . 0.35כ-במיוח,דנמוךהיחסבקולחיוהמושקהבשדהואילו ) 2.2

ביחסירידהקיימתשפיריםבמיםהמושקהלשדהמתחתכינמצא ) MLS (שיכבתיהרבדבוגםשנאספו

SOJCl -ביחס'גםנמצאוהבדלים . 0.25עד 0.39מNOJ!Cl . 
התהוםמיוהרכבירוויהלאבתווךהמסיסיםהמלחיםהרכביכילקבועניתוהמתואריםהממצאיםלאור

קשורהבקולחיוהמושקהלשדהמתחתהבגוהההמליחותכילהניחישההשקיה.מימהרכבשוניםהעליונים

יחדרווי.הלאבתווךהמלחיםשיחלוףאופיאתמכתיבהגםשזוויתכוההשקיהמישליותרהבגוההלמליחות
אתהמכתיביםהיחידיםהגורמיםאיבםבקרקעמלחיםשיחלוףאוספיחהשלתהליכיםכיגםברורזאתעם

חלקלהסבירעשויהוהדברהדבישוושמקורםנוספיםמלחיםשלתוספתהעליונים.התהוםמיהרבכ

המתוארים.מהממצאים

CalMg NOJ!Cl SOJCl NalCI Cl 
0.9-1.0 0.14-0.20 0.14-0.15 0.9-0.8 155-196 Nitzanim Kibbutz 

1 & 2 wells 
0.6-1.0 0.1-0.5 0.5-1.5 1-5.5 Soluble salts 
1.1-1.21 0.17-0.28 0.25-0.39 j 1.95-2.15 j 226-242 Upper 

groundwater 
0.9-1.0 * 0.001-0.002 0.07-0.11 1.2 232-281 Wastewater 

1-5 0.02-0.3 upper part 0.1-1.0 1-5.5 upperpart Soluble salts 
0.16-0.3 lower part 0.5-1 lower part 

 Upper 514-615 0.35 0.06-0.10 0.15-0.18.ס 9-1.1
2roundwater 

1.2-1.8 0.08-0.19 0.15-0.19 0.7-0.9 182-302 Regional 
groundwater 

(אקויולנסיס/אקוולנסיס)יוניסויחסי(מג/)לכלורידיס:ריכוז 1מס.סבלה

increase with depth ז; decrease with depth ~ *NH4/Cl - 0.33; 

 ~jן 1
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מתוארכוםחוףמשקעופועלהמאוחרבהולוקןהמלחוםמפלסו

 1א.עגגון, 1 ,.משטיין, 1 ,. 1אגזל, 1,2 ,ר.קן-תור,

ירושלים , 91904הבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון . 1
ירושלים , 95501 , 30ישראלמלכ'רח'הגיאולוגי,המכון , 2

עלמידעמספקבבערמפלסיועקומתשיחזורכןעלבמיוח.דנרחבשטחהמנקזסגוראגםהיינוהמלחים
מהאגן,קידוחיםגלעיניבעזרתקודמותבבעודותתוארובהולוקןהמלחיםמפלסיהאזוריים,האקליםש'נויי

דיוקיםאיייתכנוזהבמידעוארכאולוגי,ה'סטוריומידעהמתרומם,סדוםהרדיאפ'רעלגאומורפייםמציינים

תיארוך,בעיותאושגוימפענוחהנובע'ם

תנודותהאחרונות,השנ'םמאלפיהמלחיםשליחסיתבגוההבחולוציהמפלסתנודותמציגיםאנו

המודרני,המלחיםלאורךהמופעיםוחשופיםקבור'םחוףמשקעישלסדימנטולוגיותעדויותפיעלהמשוחזרות

בשיטההבעודהנעשתהבהןקודמותמבעודותמפלסלשינוייישירסדימנטולוגיבמידעהשתמשנובנוסף

'םשמפלסמבציעהעקומהשיחזוררבים, 14פחמותיארוכ'עלמבוססתשניבנתההמפלסעקומתדומה,
שתיתועדוה'ם,לפנימתחתמ' 400גובהבסביבותהתדנדנהאחרונותהשניםבאלפייםלפחותהמלח

ו- ) 30(פלוס/מינוס 2230שביןלתקופהמובגליותרהעתיקהבגוההמפלסבגוה,יחס'תמפלסשלתקופות
יםחוףלאורךצאליםבטרסתתוארוזותקופהשלהאגמייםהמשקע'םההווה,לפני ) 40(פלוס/מינוס 1760
למשקעאגמיממשקעמשתניםדודנחלבמנ'פתזומתקופהמשקעיםהים,לפנימתחתמ' 407בגובההמלח

שנות ) 36(פלוס/מינוס 93ל-תוארךיותרהצעירהבגוההמפלסהים,לפנימתחתמ' 397-396בגובהחופי
ה-המאהבסוףשנירשמההיםלפנימתחתמ' 390-לגובההמפלסלעלייתמתאיםוהואההווהלפני 14פחמן

לסב'בההאגמיתההשקעהסב'בתכשינויומזוהיםבחתךיותרבגוההבדתירותמופיעיםנמוכ'םמפלסים , 19
המפלסיםשלמדוייקגובהעלמבציעיםהצרה,החוףרצועתלאורךששוקעיםארגוניטקרומיונחלית,חופית

הים,לפנ'מתחתמ' 410-400בגובהמופיעיםבחתךהנמוכ'םהמפלסיםרבהקדומים,

ושלדרגה,בנחלחוףמשקעישתארה ) 1997 (כדןשלהקודמותלבעודותתואמתזובבעודההמפלסעקומת
הבגוההמפלסהמלח,יםאגןלאורך debris flowומשקעיחוףקוויביןהקשרעלשדבעה ) 1999 (דוד-נובקבן

דרגה,נחלשלהמניפהפנ'עלחוףרכסהשאירה'ם,לפנימתחתמ' 370-לגובההגיעהעליוןבהולוקןב'ותר
זה,למפלסשובהגיעלאלעולםהמלחיםמפלסההווה,לפני 14פחמןשנות 4000-3000לגילותוארך
אנומליהכנראהוהואשנהכמאהלפניה'םלפנימתחתמ' 390-לגובההגיעביותרהצעירהבגוההמפלס

שביד'נו,העדו'ותפ'עלהאחרונותהשניםאבלפיב'ותרהח'וביתההידרוקלימטולוגית

ld 
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המלחוםמחוףבסדומנטום 1927משנתורוחושלהאדמהרעודתזוהוו

 4ג.גגגדגק, 3 ,.שמרקו, 1 ,. 1אגזל, 1 ,.אגעגון, 1 ,.משטוון, 1,2 ,ר.קן-תור,

ירושלים , 91904הבערית,יטה Oהאוניברהארץ,כדורלמדעיהמכון , 1
ירושלים , 95501 , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון . 2
אביברמת , 69978תל-אביב,יטת Oאוניברפלנטריים,ומדעיםיקה Oלגיאופיהחוג , 3
4 , egrafenberg A26, D-14473 Potsdam ןGeoForschungsZentrum, Te 

'םשלחוףאצליםבטרסתממחשופ'םתוארההמאוחרבהולוקןהמלח'םאגןשלהסדימנטריתטוריה Oההי
אדמהלרעידותבג'ליםטובההאתמהונמצאהמעוותותסד'מנטר'ותיחידותותוארכותוארוזהבחתךהמלח,

זויחידהגילליקוויפקציה.שבערהחוליתיחידהזוהתההחתךשלהעליוןבחלקוההיסטורי,מהרצףהידועות

 260הוא:הדוגמאותגיל . 14בפחמןהחתךמגגאורגניותדוגמאותשלוששלתיארוךידיעלניקבע
(בסדרההווהלפני 14פחמןשנות ) 20(פלוס/מינוס 279ו- ,) 31נוס(פלוס/מי 135 ,) 24נוס(פלוס/מי

 1530ו- 1950-1670 , 1670-1530הוא:דוגמאכלשל ) lcrשלאי-ודאות(בטווחהמכוילוהטווחסטרטיגרפי),
ודטריטוסארגוניטלמינותלרצףמעלהושקעההמעוותתהחוליתהיחידהבהאתמה.לספירה,שנים-1660
אורגניחומרשל 14בפחמןתיארוךמפלס.עלייתומצווןהמלחיםלתוךמתוקיםמיםאספקתזבמןששקע
שנים 1920-1690הכיולטווחעםההווה,לפני 14פחמןשנות ) 36(פלוס/מינוס 93שלגילנתןזהרצףמתוך

לפנימתחתמ'- 390ל-המפלסעלוותאתתואמתודטריטוסהארגוניטלמינותשיחידתמציעיםאנולספירה,

לכן,הדוגמא.גילבטווחנוספתמשמעותיתמפלסעלייתשוםזוהתהלא , 19ה-המאהבסוףשנרשמההים
שהיחידהומציעיםהמכוייל,הגילטווחשלהצעירבחלקוהלמינריתהיחידההשקעתזמןאתממקמיםאנו

 , 1927שלהאדמהברעידתנוצרהמעלהמעוותת

שלהצפוניחלקולאורךהאחרונה ) M = 6,25 (החזקההאדמהרעידתהיא 1927ביולי 11שלהאדמהרעידת
האגןשלהמערביבחופומוקםהאדמהרעידתמוקדמקרו-סיסמיים,נתוניםעלבהבתססהמלח,יםטרנספורם

המעוותתהיחידהשלוההתאמההזיהויחשיבותיריחו.ההעתקשלהדרומיהמקטעעלהמלח,יםשלהצפוני

רעידתלייחסאבפשרותהיא 1927בשנתיריחושלהאדמהרעידתעםבצאליםהחתךשלהעליוןבחלקו
הרעידה,זבמןשנוצרבסדימנטיםהמעוותלתכונותטוביחסיתמתועדתאדמה

m 
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וחסופועלשלהן,והאבולוצוהמקורןהנונרת:שלהמערבוהחוףתמלחות

מתוקום,מוםעםערבוב

 . nבגירצמן, ,.אכץ, ,.עקליין,

 . 91904ירושלים,הבערית,האוב'ברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון

אלהמקורותהכינרת.שלהמערביבחוףטבחהובגושפוליהבגושדנגמוארטזי,וקידוחמלוח'םמע"נותשישה

 (מלאהכימיתאנליזהנערכהדוגמאות, 250כ-נדגמוהמחקרבמהלך . 1998למאי 1997אפרילביןנדגמו
Na, K, Mg, Ca, Sr, S04, Li, Ba, B, CI, N03, Br, HC03 ( הזמן.עםה'וניםוב'חסיבר'כוזיהשינו"םונבדקו

ומרכיבהשטחלפניהמגיעהעמוקהתמלחתשלמיהולידיעלנקבעהמלוחיםהמקורותשלהכימיההרבכ

האקויפריםידיעלבעיקרמסופקיםשהמיםבעודהמלחים,מרביתאתמספקתהתמלחתמקומי.מתוק

המתוקים.

שנקבעליחסהמלוחיםבמקורות Na/CIהיחסהשוואתידיעלנקבעההמקוריתהתמלחתשלהאיודדרגת

בהתאמה.וטבחהפוליהבעור ~ X23ו ~ X16הןשחושבוהאיודדרגותים.מישלבמדבעהבאיודאנליטית
במליחותם.בנדליםתמלחתלכיסימיוחסיםהאיודדברגתההדבלים

 S04ו Mg, Ca, Srה-ריכוזיבואשרמסה,מאזןלחישובבכסיסשימשההמיםמקורותשלהכימיתהאנליזה
המקוריתהתמלחתבהרבכשחלוהשינו"םקבוצה.בכלהמחושבהתמלחתלהרבכהושווהמקוריתבתמלחת

ה-ומסתשנוצרההדולומיטמסת . CaC03שלדולומיטיזציהידיעלמוסבריםהנוכחילמבצהלהגעתהעד
CaC03 ה-בריכוזהגירעוןמתוךחושבהשהוחלפהMg הבריכוזוהעלייההצפויCa ,נפחיחידתלכלהמומס

המקורית.התמלחתשל

בקירובהיתההמקוריתהתמלחתשלליטרידיעלשהוחלפה CaC03ה-מסתא.כי:עולהאלהמחישובים
ארגוניט 50%- 30%מהמורכבחומרהחליפוהתמלחותב.בהתאמה.ובטבחהבפוליהגרם 150ו 100

המקורי.האבפוריטיבאגןהתרחשהלמוצקמיםביןמהאינטראקציהגדולחלקכינובעמכאןקלציט.והשאר

בקטריאלי.חיזורו!אובגסלהשקעתמיוחס S04ה-בריכוזהשינוי

במדברנמצאוסדוםתמלחתידיעלמאוחרתדלולומיטיזציהרבותעדיותסדום.בימתהתמלחתמקורכינראה

ארגוניטשפעמכילההלשוןתצורתהכינרת.לתמלחותמקורלשמשמאתימיםאינםהלשוןאגםמייהודה.
לכך.עדויותכלנמצאולאאךדלולומיטיזציה,הרגיש

itOOi 
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המלח,וםבבקעחצבהבתצורתתמוסותוהתפתחותדואגנטותהסטורוה

ושראלדרום

 ,.אוו,א ,.ג.פובגסטף, ,.סדסוו,דוב ,.רבו,ק 1ול 2ל 2ל 1ל

 95501ירושלים , 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכו, . 1
 N6A 5B7קדנהאונטריו,לונדו"אונטריו,מערבשלהאוניברסיטה . 2

עשרותממספרבעוביהמשתנהה'אובידרןסיניבמזרחבערבה,בנבג,חשופהמיוקןמגילחבצהתצורת
קלסטיותיבשתיותמיחידותמורבכתהתצורההמלח.יםבקעאבזורמ' 2,000מ-למעלהעדמטר'ם

ההרכבאתחקרנואנחנווחואר'ם).(גיריםאגמיותקרבונטיותויחידותוסילטים)אבני-חול(קונגלומרטים,
אתחדרואשרנפטקידוחימארבעהשנדגמוסלעדוגמאותשליציביםאיזוטופ'םוהרכבפטרוגרפיהמינרלוגי,

מ.י 6390עד 280שלעומקיםבטווח ,) 1וערבה-מזרח, 1-עמיעז , 1-עמיעז , 1-עמוק(סדוםחבצהתצורת
אשרודולומיט),(קלציטקרבונטמינרל'ידיעלנשלטתהדיאגנטייםהצמנטיםשלהפאראגנטיתהסדרה

ממחשופים,נאספואשרסלעבדוגמאותהשולטהמינרלהואקלציטיצמנטהסלע.בחלליראשוניםמופ'עים

אלקלי-פדלספר,קאוליניט,קוורץ,שקעובעקבותיהםדולומיט.הואביותרהנפוץהמינרלשבתת-הקרקע,בעוד

בסלעישקעואשרהאחרונותהאוטיגניותהפאזותהןוהליטאנהידריטומגמיט.פיריטאיליט/סמקטיט,איליט,
התצורה.

תרומההמשקף ,) VPDB (פרמ'ל 2-עד 6-דומה, (] 13eערכיטווחישהתצורהסלעישלודולומיטיםלקלציטים
הצמנטיםשלחמצןשלהא'זוטופיההרכבהמ'נרלים.שקעוממנוהפחמןלמאגריבשתיאורגניחומר

פרמיל 25+עד +21ביןנעקלציטיצמנטשל (] 180ערכיטווחיותר.רחבערכיםטווחעלמשתרעהקרבונטיים
) VSMOW (. 180ערכי [) מזרח 1ועמיעז 1עמיעז , 1ערבהמקידוחידיאגנטילדולומיטנמדדויותרבגוהים)+ 

הדולומיטאתמאפייניםיותר,רחבטווחעלהמשתרעיםיותרנמוכים (] 180שערכיבעודפרמיל), +29עד 25
פרמיל). +26עד +18 ( 1-עמוקסדוםמקידוח

ומנגן),סטרונציוםמגמיום,(בחל,הדולומיטשלהכימ'ההרכבועלהחמצןשלהאיזוטופיההרבכעלבהסתמך

הכימ'בהרכבןמזוזושונותתמיסותשתילפחותהתמיסות.שלמורבכתהתפתחותהיסטוריהמוצעת
מגנזיוםעשירותבגוההמליחותבעלותתמיסות )ב( 180דלימטאורי,ממקורמים )א(מעורבות:היווהאיזוטופי
חלהלתת-הקרקעהתמלחותוחדירתהמלחליםשקדםבאגםהיההתמיסותמקורכינראה . 180ועשירות

עשירותלתמיסותהתפתחוהתמיסותאתריםבמספרהד'אגנטית.בהיסטור'המאוחרבשלבלודא'קרוב

האחראיותהתמיסותאופיהבנתוהליט.אנהידריטלהשקעתהובילהאשרעודבהוסולפאט,סידןבנתרן,

לבגיהבנתנואתניכרתבצורהשיפרהבתת-הקרקעשלהןהדנידהוהסטוריתהתפתחותןדלולומיטיזציה,

אפשרי.נפטכמאגרחבצהתצורתסלעיפוטנציאלהערכת

היואשרמיםבנוכחותהתבגשחבצהבתצורתהקלציטצמנטכימראהבקלציטהחמצןשלהאיזוטופיההרכב

ישראלדברוםכיוםהמטאוריםהמיםהרכבבתת-הקרקע.והןבמחשופיםהן 180-בניכרתבצורהמדודללים
הקלציטצמנטשקעממנו 180דללמקורבהשוואהבהרבהבגוהזהערכ'םטווחפרמיל. 6-עד 4--כהוא

באזוריםהיהחצבהתצורתהשקעתבתקופתהמטאוריםהמ'םשמקורהואהמוצעההסברהתצורה.בסלעי

הגיעהאשרהמ'םלכמותמשמעותיתבצורהתרמואשר 180דלימונסוניםק'ץבגשמיו/אודברום,בגוהים
חבצה.תצורתלסלע'

[Dכ 



 2001השנת'הכנסהישראליתהגיאולוגיתהחברה

מערתלמחקר:דוגמאמערות-משקעותוארוךבעזרתאדמהרעודותזוהוו

שורק

 2אירגהסגל , 3אהרוןקאופמןאכ.גר,,איילון 2מריםכ.ר-מטיוס , 1yאמוגעגון , 1,2אליסהקייגן

ירושליסהבערית,יטה Oהאוניברהארץ,כדורלמדעיהמכון . 1
ירושליסהגיאולוגי,המכון . 2

רחוכ.ותויצמן,מכוןהאנרגיה,וחקרביבה Oהלמדעיהמחלקה . 3

 eן isak@pob.huji.ac.iןאלקטרוני:דואר

במהלן(ספל'אותמים)מערותמשקע'שלרצ'ףג'דולעלהמע'ד'םרב'םמחקר'םנערכושורקבמערת
שלנ'כרתכמותבהנמצאתפל'אוס"סמ'.למחקרמצו'ןאתרמהווהשורקמערתהאחרונות.השנים 350,000

טפטוףומעוות'ם.סדוקיםוקירותלמשקע'םבנוסףוג'ל'םגדל'ם,הסוג'ם,מכלמערותמשקע'התמוטטו'ות

קרסטיותתופעותהנפ'לה.א'רוע'ג'ליאתמבג'ל'םהנפול'םהספל'אותמ'םבג'עלמאוחריסוהשקעה

'חסית'ארור ) 1 (-לבנוגעפל'אוס"סמ"םא'רוע'םשלבהערכהלעזור'כולותטקטונ'תמפע'לותשהושפעו
הפעםזוהי .) intensity (עוצמה ) 3 (-והאפ'צנטר,מ'קום ) 2 (אדמה,רע'דותשלחזרהזמנ'גםולכןואבסולוט',
בארץ.נעשהזהמסוגשמחקרהראשונה

הגדולהת'ארורטווח . ky 500עד 300kyל-המובגלת 23°Th/234Uה-בש'טתמתוארןמספל'אותמ'םקלצ'ט
א'רועיםשלהכללה 'ד'עלחזרהזמנ'שלהערכותלשפרו'כולהס"סמ'הר'שוםאורןאתלמתוחמאפשר
מטרנספורםבסד'מנטיסהמתועדיםא'רוע'םכנגדלבחוןנ'תן ky 70מ-הצע'ר'םהא'רוע'םאתמאוד.גדול'ם

לבגימידעומספקהמלח'םלהעתקמערב'תק"מ-60כממוקםהמחקראזורה'סטור"ם.ומקטלוגיםהמלחים

'ותרקרוב'םממקורות'ותרקטנותורע'דותהטרנספורםלאורןלקר'עההקשורותאדמהמרע'דותהמקהיקף
הלוח.בתוך

התמוטטו'ותומגמתמ'קוס ) 2 (במערה;הסדק'םואורךמגמה ) 1 (ומדדנו:שורקמערתאתמיפינו
(אור"נטציה)מגמהנמצאהמעוות'ם.משקע'ס ) 4 (-והנפ'לות;שלאפשר'מקור ) 3 (ותקרות;ספל'אותמ'ס

ביןהפדרהההתמוטטו'ות.שלדומ'ננט'ת EWואור"נטצ'ההסדק'ם,של NW-SEו- EWבכ'ווןמעודפת
המקובליםקר'טר'ונ'םסמךעלבוצעהסטט'מלחץהנובעתכזואואנתרופוגנ'ת,ס"סמ'ת,התמוטטות

הואזק'ףשלנפ'להשמאפשרה'ח'דהמנגנוןתקרה.התמוטטו'ותשלוהןנפוליםזקיפ'םשלהןבספרות,
לאחרעל'הםשגדלומשקעיםלב'ןהנפול'םהזק'פ'םב'ןזוהוא'-התאמותאדמה.ברע'דתקרקעתאוצות
'רושל'ם.הג'אולוגי,במכון aבש'טתותוארכוהופרדו,לא'-התאמותומתחתמעללמינותנפ'לתם.

זק'פ'ם.התמוטטותשלשוניםפרה-ה'סטור"םא'רוע'םשנ'לפחותשלק'ומםעלמבצ'ע'םראשונ"סגיל'ם

מתועד'ם.ופרה-ה'סטור"םה'סטור"םא'רוע'םעםקורלאצ'הלאפשרבמטרה'וצגונוספ'םגילים

98. 
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הקרוםהשפעת

CHIHUAHUA 
וגואומורפולוגוות

המוקרובווטו

(ארה"ב):
חומרובשלושהנגרעל

אקלומוות,השלכות
ובמדברבנגבאב

פאלואו-אקלומוות

 1מונגרוקרטיסקדרון .'גיורא

תל-אביב,יטת Oאוניברלגיאוגרפיה,והמחלקהרופיומדרשתחף, Oהלחקר,התחנה 1
2 . ture, New Mexico State University, USA וd Horticu חomy a חDept, of Agro 

נגרתוספתמבגיל,גורםמהוויםהמ'םשםבמדבריותבעיקרוזאתרבהחשיבותמיםשלמרחביתלחלוקה
אופקיש'כובכ.ךהסד'מנטרי,בחתךתבתטאנהבבערלנגרעדויותצומח.שלווריאב'ל'תבתפרוסתתבתטא
והגורמיםהתהליכיםללימודרטוב.אקליםבתנאינגרע"יכהשקעהרביםבמקריםיתפרשחולבשדות

בבער.להבנתןוהןהנוכחיותהאקוסיסטמותלהבנתהןרבהחשיבותנגרלהיווצרות

ועל(ארה"ב), CHIHUAHUAובמדברבנבגרצי IIקחולבגיעלמיקרוביוטיקרוםובליעםבחלקותנמדדנגר
ובחומרהקרוםבביומסתהקרום,בסוגבעוצמה,תלויההייתההנגרהיווצרות(ארה"ב).ולסגיבסיחולבג'

מלס,נגרוהפחיתקוורצייםחולותבגיעלנגרעודדשקרוםבעודאךרב.בנגרהבתטאובגוהותעוצמותהאב.
בביומסתשעליהבעודהקרום.ולסוגלביומסהקשורגםנמצאהנגרגיבסיים.בחולותכללנוצרלאנגר

הנגרכמותאתהפחיתיותרמזופילישהינוטחביקרוםהנגר,אתהגדילה(ניצנה)בנבגהכחוליתייםהקרומים

שם.הקרומיםמביןביותרהבגוההשלו-הבגוהההביומסהלמרות

עובדההאב,חומרולתכונותלתכונותיובהתאםהנגרעלריאבילית IIהשפעהשלקרוםעולהמהמחקר

הנגרעלהקרוםהשפעתנגר.ביצירתהקרוםתפקידעלבסיפרותלכאורההסותרותהמסקנותהמסבירה
בעוצמותמתאפייניםארה"במערבדברוםהקיץוגשמימאחר(ארה"ב).בעונהתלויהוזובעוצמהגםתלויה

תהיהנגרבגיןרציים IIקולסחולבגיעלבמרחבמיםשלווריאביליתחלוקההחורף,מגשמייותרהרבהבגוהות

עולהמהמחקרגיבסיות.חולדיונותבעיצובמרכיבה IIמהשנגרלכךעדויותאיןמאיד.ךלקיץ.בעיקרהמובגלת
שהינוהטחביהקרוםד"קאבנגר.עליהבהכרחפירושהאיןקוורציחולבגיעלהקרוםבביומסתשעליהגם

דיונותבאזורימיםע"יהמשובכיםעתיקיםסדימנטיםוכ.ךבניצנה.הגנרכמויותאתהורידביותרהמזופילי

יותר.רטובותלתקופותאידניקציהבהכרחמהוויםאינםחולואבני
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קרקעחודרמכ"םשלבשילובטיים Oקרוחלליםשבירהאזוריוזיהוימיפוי

אנטנות-בורומכ"ם

 2ג.הר, , 1ל.קופמן,

 32000חיפההטכניון,קריתופיתוח,למחקרהטכניוןמוסדשדה,למערכותהמבעדה . 1
 76100רחובות 12ת.ד.בירושלים,הבעריתהאוניברסיטהומים,לקרקעהמחלקה . 2

פעילים,שבריםכוללגאולוגיים,שבריםקיימיםבהםהררייםבאזוריםמבתצעבישראלמהבנ'הגדולחלק

מהווהקרקעיותתתמערותבגיעלבנייההמבנים.יציבותאתלסכןהעלולותקרסטיותתופעותומתפתחות

עקבאותו.למוטטעלוליםאדמהרעידתבעתהמערותתקרתעלהמתפתחיםשהלחציםכיווורבסיכוו

זליהויביותרכיעילהאומתהקרקעחודרמכ"םשיטתאחרות,גאופיסיותלשיטותביחסהבגוהההחולוציה

ושברים.מערותחללים,

שבריםשבר.קווישלאפיניותהדמיותהתקבלואלונים-שפרעם)(אזורובתמרתהגלילבאלוושנעשהבסקר
השטח.פניעלנראיםשא'נםבמקומותגםקרקעחודרמכ"םידיעלזוהוהשטחפניעלהנצפיםגאולוגיים
שלמזורבהבעוצמהמובחנתוהיאהשברקולאורך ) Difraction (קרנייםשבירתשלהיאהמתקבלתהתמונה
בסלע.סדקים

(תופעתהאלקטרומגנטייםהגליםשלהתהודהתמונתפיעלנעשהקרקעייםתתוחלליםמערותאיתור

Reverberation ( בנתונ'מתקבלתזותמונההאותות.דת'רותוהפחתתהאמפליטודהבהבגרתהמבתטאת
מרמידתרבעלותבאנטנותלהשתמשניתוהחללים.מעלעוברתהנגררתכשהאנטנההגאו-דרארסריקת

בסקריםזוהורביםחלליםהגל.אורךשלהגודלבסדרהואשקוטרםחלליםבבירורזלהותאפשרכךשונה,
קידוח.אוחפירהלאחרהקרקעבתתנמצאואכווהםבארץרביםבאזוריםשנערכו

בהדמיההדומה ) Multireflection (חוזריםהחזריםשללתופעהלעיתיםלגרוםעשויותבסלעחרסיתעדשות
 Borehole Antennas (אנטנות-בורמכ"םמערכתעםקרקעחודרמכ"םסקרשלשילובהתהודה.לתופעת

System - BAS ( בשיטתחרסית.לעדשותחלליםביומשמעיתחדבצורהלהבחיומאפשרBAS משודרים
שלבפרמטריםש'נוייםסמךעלבקידוחים.הודרתםבמהלךאנטנותזוגב'והעובריםאותותומתקבלים
אתשהוכיחורפיחבאזורמעשיותדביקותנערכוומיקומו.מערותממדיעלמדויקמידעלקבלניתוהאותות
 '.מ 1-10העומקיםב'וומעלהמ' 0.5שלבקוטרחלליםלאתרהיכולת

המכ"ם,טכניקותשתישלבשילובמפורטים,מסקריםשיתקבלרציףמרחביקרקעיתתשמידעמניחיםאנו

מערותהכולללבניההמתוכנוהמשטחלחיזוקמתא'מיםאמצעיםלנקיטתקיימים,מבניםלחיזוקיעזור
פעילים.באזוריםלשבריםסמוךחדשהבניהולמניעת
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פטךוגךפוותשוטותעל-ודוהעתוקהמקוסךוהההודךאולוהבטוושלבדוקות

ותווהנדס

 4 .אברנר, 3 ,.ארבן, 2 ,.יסורוקה, 2 ,.ורורלי,ן 1 ,.אצצקין,

 ,חיפה 31905 ,חיפהאוניברסיטת ,זינמןע"שלארכיאולוגיההמכון , 1

ח'פה 32000טכניון,אזרחית,הנדסה . 2

חיפה 31905 ,חיפהאוניברסיטת ,ימיותציוויליזציות . 3

חיפה 32000 ,טכניון ,חומריתהנדסה . 4

 oכיו Oהטבועילפנה"ס) 15 20-בין(נבנוהורדוסשלנמלשל Oהמזחישר'ד' Dנמצא'העת'קהבק'סר'ה
פ'תוחעץ-}ות'בתבנשנוצק( 'מ'בטוןה'האלהנמלמתקנ'בבנ"תמרכז'מרכ'במטר. 9-6של Oמ'בעומק
מפורטתה'מ'הבטוןהכנתש'טתפוט'אול').מפרץ(ע"ש "ולנהצו"פומקור Dשעלשכונהתלכ'דשלא'טלק'

טוף ,וולקנ'אפר Oעס'דשלערבובהמתאר ,הורדוסשלתקופתובן ,ו'טרוב'וסהרומ'הארכ'טקטשלבח'בורו

בא'טל'ה), ,לנאפול'(צפונ'ת-מערב'תלפוט'אול'שממערבהחוףבמ'שורשנלקטו Oאחר' Oוולקנ" Oורכ'ב'
והנדס'ותגרפ'ותופטרותבש'טעוסקמחקרנוול'כודו,ותולהתקשגרמואשר , Oה'במישוקעהמעורבהחומר

 .בק'סריה o 'הגלשובר'בנושממנוהבטוןשלהבל'הוס'מנ' ,חוזקו ,וכבהרלזהותבכד'

הבטון ,המודרנ'הה'דראול'הבטוןמאשראח'דהפחותובתתערמהווהקה'העתסר'ה'מקולנההפוצבטון

בתוך Oנמצא' Oהתלכ'ד' , Oחרס'שבר'מאדומעטוולקנ'חומרכורכר, ,ר'גןאבשל Dגס' o 'תלכ'דמכ'ל 'הרומ

קצ'הצ'פ'הקלתהל'ךעלמלמדזה .באקרא'ות Oמפוזר'משנהקלצ'תשל Oגב'ש'שבוהדק-גרגרהמטר'קס

ב'וטוט ,פלג'אוקלז ,נפל'ן ,סנ'ד'ןשל Oגב'שיומכ'ל 'ונקבובג'זגומחומרמורכבוולקנ'טוףת.'החלק
הןמראותהללוצורותהדק-גרגר.קלצ'טשל oעגול' Oתרכ'ז'לראותאפשרהע'סהךובת .וקל'נופורוקסן

שלונ'ת'צהחבשכבהההרכב 'וש'נוסדקות'ה .כאט'פה Oשנרא' , Dפנ'העל Oמשנ" O 'ש'נוהןו , 0בתוכ Oסדק'
חוזק , Oב'הזמןבמהלךשהתרחשהה'הבלעל Dוגהעת'קה,'ההטכנולוגעל Oג Oמע'ד'העגולותהצורות
לב'ן 9.8%ב'ןנעה oהמ'ספ'גות .מפ"א 22.9עד-מפ"א 13.2-ממשתנההפוזולנהבטוןשלהלח'צה

ב'ותר Oהחזק' O 'סוג ,למשל ,'הפטרוגרפההרכבלב'ןונקבוב'ותצההלח'חוזקב'ןהתאמהנמצא . 12.1 %
חזקפחותהואאפר-50%מ'ותר Oעהפוצולנהבטוןוולקנ.'אפר-30%מופחותכתושהרג'מאבןנעשו

וב.'נקב'ותרוהרבה

לצ"ן'שסה.'העבתוך Oמפוזר'התפצלותס'מנ' Oעגודל,ןומ'קר 10-5 ,קלצ'תשל Oמעוות' O 'ש'גב ,בנוסף
בד'קהשלהמסכנותאתהמאששתהעובדה , Oבודד'במקומותורקאך Oצא'נמהמשנההקלצ'תשל Oשגב'ש'

 ,חלק'תרקה"תהת'משנשקרבונט'זצ'הכךעלפטרוגרפ'ת

סורקאלקטרונ'במ'קרוסקופהתבוננות

תולוח'הןבצורות Oגב'ש'לזהותא'פשרה
על Oוג ,'קסהמטרבתוך Oגאובל'ותוהן

וןהבטהתלכודת ,כנראה . Oהתלכ'ד'פנ'
 oמ'נרל'לה'ווצרותהוודתהתרחשה

 Oספור' oמ'קרונ'של 'עובבעל' Oמשנ"

Siמ- Oומורכב' , Mg, AI, Ca, K, Na , ורא'

 Dמנ'ח'אנחנו . Mgשלהתפלגותמראה 1

שלאההתוצ Oה Oמשנ" oשמ'נרל'

 .ת'פוצולנר'אקצ'ה
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 2001השגתיהכנסהישראליתהגיאולוגיתהחברה

עדווותקוסמוגנום:וסודותובתפוצתהגואומגנטובשדהסקולרייםשינויים

הליסאן.מתצורת

 4 ••ביר, , n.3רון. 2ש.מרקו, 1קי,א., Oטרינ O 1 ,.מ, Iשטיי 1 ,.מפריע,ד

ירושלים.בגעת-רם,הבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכוןלגיאולוגיה,המחלקה . 1

תל-אביב.אוניברסיטתפלנטרים,ומדעיםלגיאופיסיקההמחלקה . 2
לוד.הגיאופיסי,המכון . 3
4 . Environmental physics EW AG, Switzerland . 

ליסאו.בתצורת 10Beו 14Cהקוסמוגניםהיסודותובנפיצותהפליאומגנטיתבה'סטוריהעוסקתהנוכחיתהבעודה
ארגוניטלמינותשלמחילופיובעיקרהמורכבתוהיא , 15kyrל 70kyr-ביוהליסאומאגםשקעההתצורה

הדטריטוס .- 40yrלעד 14Cובשיטת , U-Thבשיטתלתיארוךניתוהליסאוארגוניטבגס.ומשכבותודטריטוס
הפליאומגנטי.השדההתנהגותרישוםאתשמאפשריםהטיטנומגנטיטמקבוצתמינרליםמכיל

מדצהובמישור ) PZ(חתךן.סדוםלהרמערביתפרצים,בנחלסטרטיגרפים:חתכיםבשנימבתצעהמחקר

ניתואותה- 40kyrבסביבותהגיאומגנטיהשדהבכווניסטווהזוהתהפרציםבנחל PZ.lאבתר .) M.l.b(חתך
הנוכחיהמחקרבמסגרת .) Marco et a ו., 1998 (הגיאומגנטיבשדה Laschamp Excursionאירועעםלהשוות
 Mono Lake Excursionהגיאומגנטילאירועקשורהוהיאשוותכו ,- 28kyrבסביבותנוספתסטווהנמצאה
 .) 20-30kyr(ביואמריקהיבשתבמערבבעיקרכהעדשנמצא

 ( Laschamp Excursionהאירועבסביבותאטמוספרי 14Cבריכוזיסטווהמראים PZ.lמאתר 14Cנתוני
אבזורהחתךלאורך 14Cשלבגוההבחולוציהמדידהמבתצעתהנוכחיבמחקר .) Schramm et a ו., 2000

ושל-דטריטוסארגוניטתערובתשלדוגמאותבמספר 10Beריכוזינמדדוכוכמוומגנטיות.הפליאהאנומליות
 atoms/gr (הנקיהארגוניטמאשרגודלבסדרבגוהיםהתערובתדבוגמאות 10Beריכוזיכינמצאנקי.ארגוניט

מובלוכנראההדטריטיםלחלקיקיםקשור 10Beכיהמעידדברבהאתמה) 1.4-2.5 * 107לעומת 1.2-1.8 * 108
לאגם.בשיטפונות
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ושראלשלהסוסמותברשתאדמהרעודותשלאוטומטואונוו

א,שפירא, ,. 1פינסקי,

לודלישראליפיסי Iהגיאהמכוןסיסמולוגיה,אגף

האגףשלהתגובהזמןאתלצמצםבמטרהפותחההשיטהאדמה,רעידותשלאוטומטילאיכוןשיטהפותחה
מבגוההבמגניטודהאדמהלרעידותובנחנהפותחההשיטהחזקה,אדמהרעידתשלבמקרהלסיסמולוגיה

השלביםעלמבוססתהשיטהישראל,שליסמית Oההרשתשלמתחנותק"מ 250בתחוםשהתרחשה 4,0
ואיכון, Sו Pגלישלההגעהזמניוזיהויאירועגילוימ"םי O'Oההאותות'נון Oהבאים:

לאחרמ"ם, o'oארועיםלגילוי STNLTAשיטתשלאמיןורגישיישוםמאפשרמ"ם O'Oההאותותינון Oתהליך
 , Sוגלי Pגלישלההגעהזמניאתלקבועמנתעל Maximum Likelihoodשיטתמופעלתהאירוע,שלהגילוי
 , Pnגלאו Pgגלהואשמתגלההראשוןהגלהמקריםשלרובםשברובהעודבהעלתמך oמ Pגלישלזיהוי
הסיסמי,בסיגנלביותרהבגוהההעוצמהבעליהם SlRgשגליהעודבהעלתמך oמ Sגלזיהוי

מטרהפונקציתמחושבתבשרתנקודהבכלכאשרקואודריאנטות,רשתפגיעלחיפושידיעלמבתצעהאיכון
שלכום Oהיאהמטרהפונקציתמרבי,ערך'שהמטרהלפונקצ'תשבהבנקודהלה'ותנקבעהא'רועומוקד

מה'רו'ות)מודלפ'(עלהמחושבההגעהזמןשב'ןההתאמהמ'דתאתהמבטא'ם ) 1ל 0ב'ןפר'ם o(מערכ'ם
אתמשקלל'םכאשרמושגנוסףש'פורמד'דה,תחנתכלבעורהאלגור'תם 'ד'עלשנקבעההגעהזמןלב'ן

 ,'מ O'Oההגלשלההגעהזמןזוההשבובזמןלרעשאותה'חסלפ'ההאתמהמ'דת

האב'ם:לקר'טר'ונ'םשענואדמהרע'דות 40עלהופעלההש'טה
'שראל,שלמ'ת O'Oההרשת 'ד'על,אוכנו 1
הרשת,מתחנותק"מ 250בתחוםהתרחשו , 2

ממנה,בגוההאו 4,0במגנ'טודה , 3

'דנ'תאנל'זה 'ד'עלשנקבעמהמ'קום(בממוצע)ק"מ 10שלבתחוםהןהאוטומט'הא'כוןתוצאותזהבמדגם
 30כשדבנקשבמדגםבחשבוןמב'א'םכאשרבמ'וחדרצוןמשב'עד'זהד'וקמ'ת, O'Oההרשתר'שומ'של

'סמ'ת, Oהלרשתמחוץהתרחשוא'רוע'ם

מחשב'עלהושמהחזקה,אדמהרע'דתהתרחשהשבוהאזורלבג'מה'רמ'דעב'דנולתתשעשו'ההש'טה,
הממאצ'ם,וא'מותדב'קההמשךלצורךמולוג'ה o'oלהאגףשלהנתונ'םוף oא'
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ושראלשלהומובשטחאות Iז IOהמהנפטמערגת

ו.פולקמן,

תקווהפתחאונק"ישראמקו

הימישבשטחמוכיח f-1וים-יפ 2י-fבושותפיה,ישראמקושלהימייםבקידוחיםההפקהבמבחנישזרםהנפט

והאיטוםהמאגרהמקור,סלעיהנוכן,מון mוברכיביהכלעלופעילהמלאהנפט""מערכתקיימתישראלשל
המאוחרהטרציארמאזונלכדנדדנוצר,הנפטואילוסטרוקטורליהואהלכידהמכניזםמסוזואיים,מגיליםהם
ימינו,ועד

מחזרתימיתבסביבהשקעהמקורשסלענראהמהקידוחיםהנפטדוגמאותשלהגיאוכימיותהדביקותפיעל
דבוגמאותזוההלאהנפטלמאפייניהמתאיםמקורסלעמאד,בגוההעדבגוההמטורציהדלרגתוהגיע

מטריםמאותכמהנמאציםהמקורשסלעילהניחניתן 1ים-יפו-בקידוחהמטורציהמגמתלפיאךהקידוחים,
הקידוח,מבסיסיותרעמוק

הםהמקורסלעילכןהקדום,מהיורהוחרסיותלקרבונטים ,'מ 5785שלבעומקבתחתיתו,הגיעים-יפוקידוח

טריאס,אותחתוןיורהמגילכנראה

בשבירההיבשת,בדמףגםוכנראההחוףבשפלתמאופיינת ,הקדוםוביורהבטריאסהטקטוניתהפעילות

עמוקיםגרבניםוחאציגרבניםשלימיהתתהבתליטנטויים,גושיםהיוצרתחוף,ומקבילתחזקהנורמאלית
בתנאיםהאורגניהחומרשלושימורמהירהקבורהתנאיעםיחדסדימנטיםשלמהירהלהצטברותמאתים

אנוקסיים,

קיימות,היושכברהסטרוקטורליותהמלוכדותתוךאלהנפטודנידתהמקורסלעישלהמטורציהומכניזםזמן

שקיעההנילוס,שלהדלתאוהתפתחותהמאוחרהטרציארמאזהתיוכןהיםמזרחדרוםאגןלשקיעתקשורים
חלוןתוךאלהמקורסלעילהכנסתשגרמההיאחרסיתייםסדימנטיםשלמהירהבהצטברותשלוותהזו

הלחציםלהתפתחותאחראיתהמהירההחרסיתיתהסדימנטציההנפט,להווצרותהדרושהטמפרטורה

התיכון,היםרח mדרוםאגןכלאתהמאפייניםהבגוהים

הקשתשלהענקיותהאנטיקלינליותהסגירותכיום,גםכנראהלהווצרהממשיךצעירבנפטומדוברמאחר

מהיורההשבירהבמניגםכוךללכידתומתאימותמלוכדותמהוותהמאוחר,הקרטיקוןמאזהקיימותהסורית,
המאוחר,

מאידךחרסיתי,הינוהתיוכןהיורהמאזהסטרטיגרפיהחתךשלרובווביםמאחרמחסוראיןאטימהבסלעי

המאגר,סלעיהואהנפטבמערכתהקריטיהרכיב

עמוקים:במיםימיותתתכמניפותשקעוושלושתםסוגיםמשלושהפוטנציאלייםמאגרסלעיביםנמצאוכהעד
1 , grainstones תיוכןיורהמגילואחריםאואוליטים) Bathonian ( , 
 , ) Tithonian (עליוןיורהמגילחולאבני , 2
 ,) Hauterivian and Barrernian (התחתוןמהקרטיקוןחולאבני , 3

~.-'.'( 
~ 
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בעזרתמעקבקורטובו:ומטרוקססדקבוומומסשלהפונהודופוזוהדופוזוה

התהלוך.ומודולממוחשבתטומוגרפוה

 1ר.וול,ן 1 ,.רנתיב, 2 ,.אגרדר 1 ,.אפולק,

הסביבה,ואיכותהמזוןהחקלאות,למדעיהפקולטהוהמים,הקרקעלמדעיסיגרםמרכז . 1
 76100רחובות , 12ת.ד.בירושלים,הבעריתהאוניברסיטה

 , 16802פנסילווניהפנסילווניה,אוניברסיטתוסביבה,אנרגיהלהדנסתהמחלקהוגז,נפטהנדסת . 2
ארה"ב

פסולתלסילוקארציוכאתרכימיותלתעשיותמרכזיתעש'הכאזורשנהמעשריםלמעלהפועלחובברמתאתר
בתעשיותשמקורםמזהמיםשלקרקעיתתתהצטברותעלהמבציעיםממאציםנאספוהשנ'םבמשךרעילה.

היתר,ביןתלויים,שלוהשיקוםואפשרויותהאתרבנויעליוהסדוקהקירטוןבסלעהמזהמ'םפירוסאלה.
המחבריםשלקודמתבבעודההסלע.אלמזוהמ'םתהוםבמיהרווייםהסדקיםמןהמזהמיםשלבד'פוזיה

לחדירתאפשרותעלהמבציעדבר , cm2s 10.6*3 · 1לומגיעבגוהבקירטוןמומסיםשלהד'פוזיהשמקדםנמצא
שנ'מניסויתוצאותמוצגותזובבעודהאותו.החוציםהרביםמהסדקיםהקירטוביהסלעאלגדולהמומסיםמסת

ממוחשבתטומוגרפיהבמערכתשימושנעשהזהבניסויגםשבערה.בשנהדווחנועליוהראשוןהניסויבעקבות

) CT ( הקרטון.שלהסלעיהמטריקסאלהסדקיםמןהנעיםמזהמיםשלהדיפוזיהתהליךשלכמותילאפ'ון

הסדקים,אלהקירטוןמסלעהמזהמיםנעיםשבוההפוכההדיפוזיהתהליךבפרוטרוטבנדקהחדשבניסוי
והם. mההסלעשלהשיקוםאתהמדמהתהליך

רמתאבתר RH23מקידוחמ' 19.5שלמעומקבלקחס"מ 5ובקוטרס"מ 19באורךסדוקלאקירטוןגלעין

ואזמזוקקיםבמיםהורווההגלעיןאורכו.לכלבמרכזוהעוברסדקלקבלתמלאכותיתבצורהונסדקחובב
פעמיםמספרנסרקהגלע'ןמשקלי). 5%שלבריכוזיודיד(סודיוםעוקבאותוהחוצההסדקלתוךהוזרק
העוטףהקרטוביהמטריקסתוךאלהסקדמןהסמןהתקדמותאחריזבמןמעקבלצורך CTה-מערכתבעזרת
הפוךריכוזיםגדריינטיצירתלסדק,וקקים mמיםהזרקתבעזרתבעשהההפוכההדיפוזיהאחריהמעקבאותו.

בזמן.זהתהליךשלהפרוסלקבלתסריקותמספרוביצועהסדק,אלהמטריקסמןהסמןשלד'פוזיוניתותנועה

אבזוריםהדיפוזיהתהל'כילביטוריעילההממוחשבתהטומוגרפיהשמערכתכךעלמבציעותהניסויתוצאות
בריכוזחדהירידהא.שובים:אזוריםבשבימאופייבתלמטריקסהסמןחדירת .הקרטוביהמטריקסשלשונים

התוצאותהדיפוזיה.תהליךידיעלהנגרמיםשיבוייםהתואמתבריכוזירידהב.סדק-מטריקס.המגעבאזור
כתוצאההמבערבשבכתבגוהדיפוזיהמקדםהמביחמתמטיבמודלשימושידיעללחיזויניתנותהמדודות

השפהבתנאיהשינוייםהשפעתאחרמעקבמאפשרתהמערכתבנוסף,בתוכה.סדקיםמיקרומהמצאות

הדיפוזיהתוצאותהקרטוני.למטריקסמהסדקההפוכההדיפוזיהקבציעלמזוקקים)למיםמסמן(המבער
ההתאמה.בפרמטרשיבויכלללאהמודלבאותושימושידיעללחיזויניתנותההפוכה

Mב
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 InSARשיטתבשימושסדוםהךהתךוממותבמדידתךאשוניותתוצאות

 • 4ג'הול, 3 ,.עפרומקין, 1 ,.צ-אברהם, Iב 2 ,.הזבקר, 1 ,.שפארי,

אביברמתתל-אביב,אוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקההחוג . 1

קליפורניהפאלו-אלטו,סטנפורד,אוניברסיטתלגיאופיסיקה,החוג . 2
ירושליםירושלים,שלהבעריתהאוניברסיטהלגיאוגרפיה,החוג . 3
 95501ירושלים, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 4

איזורהמלח.יםדברום-מערבמיקומוהקרקע.שכבותמבעדשחדרמלחגוףמלח,דיאפירהינוסדוםהר

בתוךקיימיםדיאפיריםמספרהמלח.יםשברבתוךהממוקמיםמקביליםמשנהשבר'לאורךהואהחד'רה
החשוף.היחידהדיאפירהינוסדוםהרמתוכםהמערביים.השולייםלאורךממוקמיםרובםהמלח,יםבקע

 7.0ביןנעקודמיםבמחקריםשחושבההתרוממותקבצבבער.שנעשוממחקריםזוהתהסדוםהרהתרוממותו
הגובהחלוקתשלפשוטכחישובנראהמלחמבנהשלההתרוממותקבצשקביעתעל-אףלשנה.מ"מ 3.5-

היאכשגויזהחישובלהתייחסותלכךהסיבהרבה.חשיבותא'ןזהלערךלמעשהשהתרומם,הזמןבפרק
נמצאיםאינםדיאפ'רים ) 2 (אחיד;א'נוהמלח,להתרוממותהגורמ'םהסדימנטים,שקיעתקבצ ) 1 (בשל:

מס'סות.כגון,הפרעות,ללאונתוניםסגורהבמערכת

לצורך InSARבשיטתראשונישימושזהבמחקרנעשהסדוםהרשלהעכשוויתההתרוממותחקרלשם
בזמנ'םש"צולמו"לוויניראדארהדמאותשנישילובהיא InSARשיטתסדום.הרשלההתרוממותקבצחישוב

מעוותטבעותמתוךספוריםמ"משלגודלבסדרגובהשינויישלמדויקזיהו'לקבלניתןמכ,ןכתוצאהשונים.

) Contour fringes (. 

אחידהאינהסדוםהרעלההתרוממותכימבציעות,ז nSARהדמאותממספרהמחקרשלראשוניותתוצאות

 0.28(פלוס/מינוסמ"מ 8.27הם:המחושביםההתרוממותקצביהדיאפיר.שליחידותשניפניעלומתחלקת
הדרומית.היחידהבעורמ"מ) 0.31(פלוס/מינוסלשנהמ"מ 6.88ו-הצפוניתהיחידהבעורלשנהמ"מ)

מהירסדוםהרשלההתרוממותקבצכימבציעות,קודמיםממחקריםהתרוממותקבצותוצאותאלהתוצאות

יםבנקעסדוםהרמיקוםהיאלכךהסיבהכי,ייתכןהעולם.ברחביאחריםשוניםדליאפיריםבהשווואהיותר

טקטונייםלאלמנטיםאוליומעוותויחידותלשתיההרחלוקתבנוסף,פעיל.לוחותגבולעלהנמצאהמלח
השבר.שלמקומיים

~ 
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וושומושלמענוונותודוגמאותטקסונומוהלמודה:נסבובתהאונטרנט

הארץנדורמדעובהוראתאונטרנט

 .'עשת,

 95501ירושלים, , 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכון
 11210עליון,גלילד,ג.תל-חי,האקדמיתהמכללה

הולרשימושיצרברשתחינוכייםופרוייקטיםאינטרנטאתרישלואביכותבמספרוהמתמידהמהירהגידול
כיוםעומדיםהארץכדורבמדעיהממוקדיםאתריםויותריותרזו,במסגרתחינוכיים.לצרכיםבאינטרנטוגובר

עיקריות:קבוצותלשלושאלהאתריםלמייןניתןלרשותנו.

מזגאסטרונומיה,וולקניזם,טקטוניקה,כגון:הארץ,כדורבמדעינושאיםבמגווןמידעהמכיליםאתרי-ענק , 1
המכוןאו NASA, NOAAכמוגדוליםציבורייםלארגוניםכללבדררשייכיםהאתריםואוקיינוגרפיה.אוויר

ותערוכות.מוזיאוניםגםוכולליםהאמריקאי,הגיאולוגי
יצירתלשםבאתרהמצוייםנתוניםעלמניפולציותלבצעלמשתמשהמאפשרים"מנועיםהמכיליםאתרים . 2

אתריםהארץ;בכדורמקוםבכלוהשקיעההזריחהשעתחישובהמאפשראתרדלוגמה:חדש.ידע
אוהמשתמש,צרכילפיהמעובצות , GISמבוססות-אוקיינוגרפ'ותאוגיאולוגיותמפותיצ'רתהמאפשר'ם

וקטוריות.מפותהמכיליםאתרים
אשר Globeפרוייקטלמשל:הארץ.דכורמדעיבתחוםגדוליםחינוכייםפרוייקטיםהמכיליםאתרים . 3

לציבורפתוחהמידעלרשת.אותוומזיניםהסביבהתנאיעלמידעאוספיםבעולםברחביתלמידיםבמסגרתו

שונות.לימודלמטרותויישומוניתוחוומאפשר

הארץ.דכורמדעיהוראתלצורכיביישומהואדוןזואתריםטקסונומייתאציגהנוכחיתבהרצאה

הואבאינטרנטהנפוץהשימושכיגילוולמידה,בהוראהבאינטרנטהשימושאופניאתשבדקוהמחקריםרוב
כמויותרבגוההברמהחשיבההדורשותלפעולותבמידעשימושללאמידע,חיפושלמטרותכלל,בדרר

ומתוחכמיםאחריםסוגיםויצירתדגמים,זיהוימודלים,בנייתמסקנות,הסקתחקירה,ביצועשאלות,שאילת

המצריכיםיישומיםהוראה,לצורכיאינטרנטיישומיהמייצגותדוגמאותשתייוצגוהנוכחית,בהרצאהידע.של

בגוהה:חשיבהרמת

טקטוניות)תופעות(שלהארץבכדורדגמיםזיהוי
בעלידנידתדגמיביןהקורלציהניתוחבס'ס(עלמדע'ותמסקנותוהסקתחקרשאלותשאילת

אוויר.מזגשינויודגמיחיים

LUJ 
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בורקוןדלקוםזוהומושלנומואפוון

 • 2אירנהקי, oלב Oמילו , 2זאבאייזנשטט, , 1איתמרפלאי, , 1שמעוןפיינשטיין, , 1ש'עזרא,

בנבג.בן-גוריוןאוניברסיטתוהסביבה,הגאולוגיהלמדעיהמחלקה . 1

ירושלים.הבעריתהאוניברסיטהקזאלי,ומכוןאורגניתלכימיההמחלקה . 2

תופעההינומתמשכות,לדמיפותוהןמאתונותכתוצאההןומוצריו,בנפטוהחופיתהימיתהסביבהזיהום
אלהתהליכיםהטבעית.בסביבההמתרחשיםבליהתהליכילמגווןנתוןלסביבהדשולףהנפטשכיחה.

בתהליכייחסיתבקלותלהשתנותהנוטיםמרכיביםפיעלהשונים.הנפטהמרכיביםעלשונהבצורהמשפיעים
בעלימרכיביםזה,לעומתאותה.המעבציםהתהליכיםואופיהבליההתפתחותמידתאתלהעריךניתןהבליה

שלבחינהומאפשריםהגנטית)האבצעות'(יטביעתהמקוריהחומרמאפייניאתמשמריםלבליהיחסיתעמידות
אחרים.זיהוםלכתמיוהקשרהזיהוםמקור

הוסעדשלףוט mההירקון.אלרידינגהכוחמתחנתמזוטשליחסיתקטנהכמותדלפה 31.5.2000באתריך
לבצעהוחלטזודליפהבעקבותבגדותיו.זיהוםמוקדימספרויצרהיקרוןבמעלהמטר 500כ-הרוחידיעל

מקורהאם ) 1ולהעריך:לנסותמנתעלהזיהוםדוגמאותשלפרטניותכימיותדביקותולקייםהזיהוםשלניקוי
התהליכיםומהםהטבעיתהדגדרציהדרגתמהי ) 2הדליפה,מאותהכולוהירקוןשלזהבקטעהזיהוםכתמי

דבלק,מזוהמיםוחפציםסדימנטיםחלוקים,נידגמוכךלשםהניקוי.יעילותמידתמהי ) 3הזיהום,עלשעוברים
הדוגמאותהכוח.בתחנתשלדףהמזוטנידגםובנוסף(הניקוי)הטיפולואחרילפניהירקון,לאורךנקודות 9ב-

שלההרבכואספלטנים.ארומטיםרוויים,פחמימניםשללפרקציותרטובהכרומטוגרפיהבעזרתהופדרו

 GC (מאסותכרומטוגרף-ספקטרומטרוגז ) GC (כרומטוגרףגז '''עדבנקוהארומטיםהרווייםהפחמימנים
MS (. הניקלריכוזיניקדבוכןכמו) Ni ( והוודניום) V ( ע"' ICP . 

המרכיביםשלהאבצעות'יטביעתהשוואתובמיוחדשנאספוהדוגמאותשלהכימייםהמאפייניםהשוואת

הזיהוםמדוגמאותחלקמקור.מאותוהןהדוגמאותכלשלאכךעלמבציעהאלו,שדבוגמאותלבליההעמידים

יותרקייםהנראהוככלהכוחשבתחנתהמקוריהמזוטשלמזהשוניםכימייםמאפייניםבעלדבלקמקורן

העמידיםהכימייםהמאפייניםספקטרוםכינמצאהדוגמאותשלקטןבחלקרקאלו.זליהומיםאחדממקור

וט mלהכימיבהרבכוהדומהדבלקהואאלודוגמאותשלמקורןכיהמעידדברהמזוט,שלזלהדומהלבליה
ב-לדשףהמזוטהואאלודוגמאותשלשמקורןלהניחסבירהשדהתצפיותעםיחדזוזהותסמךעלשדלף.

הלדיפה.לאחריום 18נעשההראשוןהדיגוםמשמעית.חדבצורהזאתלקבועניתןלאכיאם , 31.5.2000

שמקורןאלוהדוגמאות(כוללברוביחסיתמתקדמתדגדרציהעלמבציעהשונותמהאנליזותשהתקבלההרבכ
ועליה n-alkanesה-שלמוחלטתכמעטבהעלמותביטוילידיבאההדגרגציההנקוי.לפניעודהאחרון)בזיהום

רוויותבמולקולותהפגיעהכינראהזאת,עםיחד .) Unresolved Complex Mixture) UCMב-משמעותית
לידיאבמהנקויכתוצאההכימיבהרכבהשינוייחסית.קטנההיא ) phytane (Phו- ) Pr) pristaneכמומסועפות

מהסילוקנובעתההרבכעלהניקוישליחסיתהמובגלתההשפעה . Phוה- prה-בריכוזבירידהבעיקרביטוי
נמוכההייתהשלהןהדגדרציהשדרגתהיחידותהדוגמאותהטיפול.לפניעודהמרכיביםרובשלהמוקדם

m שלנוכחותבהןוהייתהכאן,המתוארתאתn-C 17 <) n-alkanes ( יחסית,"רחוק,"שנמאצודוגמאותהן

מהמים.

וה- prה-בעוד UCMב-ועליה n-alkanesה-של(העלמותהדוגמאותברובהכימייםהמאפייניםפיעל

Ph מה-בדליפהשמקורןדוגמאותאותןלבגיבקטריאלית.דגדרציהע"יבעיקרההיאהבליהיחסית)עמידים
בחוףאחרזהוםלבגישנצפהלקבצבהשוואהמאודמהירהואבירקוןהזיהוםשלהבליהקבצ , 31.5.2000

נמוכההיתההבליהודרגתפיזיקליתבעקרההיתהאשדודבחוףהבליהלירקון,בניגוד . 1998ב-אשדוד

מיתפקידעללרמוזיכולהמיםעםטובבמגעהיושלאמהירקוןדוגמאותשליחסיתהנמוךהבליהקבציחסית.
הירקון·

("&8l j LL.c.. 
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ותארוךהגדרותחודושוזרעאל:בעמקנואוגנווםקונגלומרטום

ו.הרלבן, ,.עסגדלר,

 95501ירושליס , 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכון

דרומיתק"מ 5,5הנמאצ 3גדעוןוקידוחהעמקמגדללידמחשופיםשנישל ) K-Ar(שיטתותארוךחקירה
הבחנהמאפשרת ,) Kafri , 1997 ; 1991(שליב,קודמותבבעודותשהוצגמידעעםבשילובלמחשופים,

ביןקדותקונגלומרטשכבותנמצאוהמחשופיםבשנייזראעל,בעמקניאוגנייםקונגלומרטיםביןסטרטיגרפית
ש'מ' 11,5הואאחדבמחשוףלקונגלומרטיםומתחתמעלהזבלתזרמישלהגילהתחתונה,הזבלתזרמי

הנמאצאחרלקונגלומרטומתחתמעלמזבלותהתקבלש'מ' 15,1שלגילש.ימ' 13,5כ-השניובמחשוף
גירשלמעוגליםמחלוקיםעשויותהקונגלומרטשבכות , 3גדעוןבקידוחהתחתונההזבלתלבסיסבסמוך
לחתכיםדומיםהםבכךפדוגמה,בחלקושבעראגמיגירעלמונחיםהחלוקיםזבלתיים,חלוקיםללאאאוקני,
בנוימהםאחדכלכאשרהרדבהמחזוריממספרהבנוייםהעמקלמגדלוממערבמצפוןקונגלומרטשלבעים

חלוקילמצואאיןכמעטהאלהה"לבנים"הקונגלומרטיםבכלובפליאוסול,אגמיבגירומסתייםבבסיסוחלוקים
טבעון,קרייתלידמחזוריקונגלומרטשלמחשוףבבסיסבנוסף, ,) Kafri (1997ידיעלצויןשגם,כפיזבלת

בניהםאלהשקונגלומרטיםמכאןצקלג?),תצורת (מיוקניימיגירשלחלוקנמצאדבעת,חבורתעלהמונח
פאזהזבלות,מחשופיהיולאבהםרחוקיםניקוזמאגניבעיקרמואצםאךהתחתונההזבלתשלבקירובזמנה
 ) BNC (נירביתקונגלומרטשלהמחושדהסטרטיגרפיהמעמדאתתואמתקונגלומרטיםהרדבתשלזאת

 , BNCכ-יזראעלבעמקגםאותהלהגדירניתןולכן ,) Buchbinder (1996ידיעלשהוצעכפיהאyרבמרמ

הצעיר ) USC (אום-סבונהקונגלומרטלביןבינוההבחנהאתמאפשרתיזראעלבעמק BNCשלהזוהגדרה
בירה,לתצורתהתחתונההזבלתביןהעמקבמרכזהמונחתהחרסית""סדרתשלזמנהובןממנו

שלבפליאוגיאוגרפיהשינוייםעקבשהתפתחושונותהרדבהסביבותמייצגים USCו BNCשלהקונגלומרטים
במשטרשינויחלהתחתונההזבלתהבצתתוםלאחרמיידטקטונית,פעילותבשלהנראהככלהאזור,

גרגר,דקיבליהותוצריחלוקיםשלהעיקריהמקורלהיותהפכההתחתונההזבלתכאשרהנחליההרדבה

ק"מ 5,5כ-רקמרוחקעדשיםבחורבתשלושמחשוף USCשלהעיקריהמרכיבהםאלהזבלתייםחלוקים
ש'מ' 7עד 8,5ב- USCקונגלומרטגילאתהעריך ) 1991 (שליבלעיל,ותוארשנחקרומהמחשופיםמאחד

ביןלהפרידזבאתמוצעלפיכ,ןאתו,המאתבצעיםזבלתייםזרמיםשל K-Arבשיטתתארוךעלבהבתסס
USC וביןהתחתונהמהזבלתהצעירBNC 1991(שליב,בבערשהוצעכפיולאגילהבןשהוא (, 

בירה,תצורתוהרדבתהאזורהצפתעםלהתקייםחדלה USCקונגלומרטהורדבבההנחליתהמערכת
לקבועיהיהשניתןבתנאיחדשיםשמותאושםלהקצותישבירהתצורתשלמזהצעירשגילםלקונגלומרטים

וגילם,הליתולוגיהרבכםפיעלהסטרטיגרפימעדמםאת

~ 
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הירדןבבקעתהפתוחיםהשטחיםניתוח-סביבתיבתכנוןגיאולוגיה

 3מ.משה,בןדבוש 2 ,.מקפלן, 1 ,.עסלמון,

 95501'רושלים, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 1
ירושלים , 7שמעוןרחוב . 2

 90907 , 10/2גילההר . 3

מנחיםעקרונותהעמדתמאפשרם IIוגיאומורפולוגם IIגיאולוגבכל'םשימושתוךפתוחיםשטח'םרגישותניתוח
שלחלקהמתוארהבאהבדוגמאהפתוח.השטחלשימורהמלצותמתןובמקבילמרחבי,ופיתוחלתכנון

 . 2000מפנה-האזוריתהמתארלתכניתכרקעהידרןבבקעתהפתוחהשטחבניתוחהגיאולוגיה

'רציפות': t-וערכוותוורגושות,'למושגוםמדבולותהגדרותמות IIקהבעודהבבסוס

בהםאדם-סובב)(משאבובתחומוםהאדם,בעונוהסבובהשלמשקלהאתמשקפת ) Sensitivity (הרגישות . 1
בעורבנחנההרגושות .) Vulnerability (פותוחכדותוךלהופגעעלולוםאלהתחומוםאבשראתה,קשורהוא

הנתון.באזורהנוףוחודותלכלונוף,תרבותצומח,חו,הודרולוגוה,הגואולוגוה,משאבו

שבהם.ההפרהלמודתבוחסהפתוחוםהשטחוםשלהגואומטרוההוא ) Continuity (הרצ'פות . 2

בגוהה,הרגושותשדרגתככלוהרצופות.הרגושותערכושלהחפופהאוהצורוףהוא Value) (הערכיות . 3

וותר.עלוולהגןונעדוףערכוותותגדלכךהפרות,ונעדרגבוההרצופותבעלפתוח,הואוהשטח

מעודנתלחלוקהמכןולאחרבבקעה,הראשוותהנוףחטובותתוחוםלצורךשומשהזובבעודההגואולוגוה

בתחומוםהפתוחהשטחרגושותלהערכתהבסוסהוווהנוףוחודותנוף.לוחודות ) 1 : 50,000 (וותרומפורטת

השטחשלהכוללתהרגישותלתמונתסוכמוכאןשצוינוהמשאביםרגישויותכללסובב.קשורהאדםבהם
הפתוח.

חולקהבקעבבקעה.העיקריותהסלעוסדרותם IIהראשהגואולוגיםהמבניםבסיסעלהוגדרונוףחטיבות

המבערמדרגת-ולבתרונותהידרן,שלההצפהפשט-הידרןלגאוןהלשון,תצורתמישוריאלה-הידרןלכיכר

יהודה,חבורתחשופהבהםהמזרחיהשומרוןלקמריחולקוהסורית,הקשתומבניהבקעשולילאגון.הכיכרבין

עלחצו"םהבקעשולירכים.ואאוקןסנוןסלעימופיעוםשםלבקע,השומרוןבוןמבערהמהווההשומרוןולכתף

נוצרושבולבניעותהודותאשרטב IIנחלמוצאהואדופןיוצאנפדרת.כחטיבהשהוגדרוהאלכסוןבקעותידי

אקולוגי.בסיסעלכחטובההוגדרכןועלוהצומחהחילהתפתחותם IIחוד IIתנאים

ברמתלאזו.רם IIנ IIהאופהגואומורפיםהמופעוםבסוסעלנעשתה ) 140-כ(נוףלוחודותהמעודנתהחלוקה

בשואההרהתלול,האגףמופעואובחנוהמזרחוהשומרוןבקמרולמשל,כך . 1 : 50,000שלמודהוקנהפרוט

מופועוםשםההרובמותהקמר,אתהחוצוםהנחלוםלעומקמתחתרוםשםקנוונונוףהמתון,ואבגףהקמר

סחף.מכוסומישורום

האחרום.המשאבוםמרבותמושפעוםממנוהמקורבהוותהסובבהאדםממשאביאחדהווותהגםהגיאולוגיה

וחקלאי,מדעיהכלכלי,הערךוהבתליט,המבנההמסלע,דנירותעלהבתססההגואולוגוהרגושותהערכת

בקנה"חודי,גיאולוגיאתרהיאהידרןבקעתכולצ"ןישהבנחנות.הנוףמיחודותאחתכלשלהתכונותומגוון
בגוהה.גיאולוגותרגושותבעלכןועלעולמו,ואףארצומודה

ופותוח,בינוולמשלכמוקרקעבשימושולבוטויהבאהבשטח,האדםשלההתערבותתמונתבננתהבהמש,ך

גםכךובתוךהבקעה,שלההפרותמפתאתוצרהיחדהללוהגורמיםכלהבצתתשתיות.חקלאות,תעשוה,
אדם.ודפגעהטרםבהםהפתוחיםהשטחיםרצופותמפתאתהגדורה

מגדירהלמעשהוזוהשטח,שלהערכיותמפתאתוצרההכוללתהרגושותמפתבגיעלהרציפותמפתהשלכת
נמוכהערכיותבעלובשטחיםפיתוחהמשךלאפשרנותןגםמכאןהפתוח.השטחשלוערכוחשובותואת

הבגוהה.הערכוותבעלוהשטחיםשימורעםדבבדבם, IIקלפותוחובצמוד

שלווקטורימופוולצורךהסבובה,לאוכותהמשדרשל GISבמערכתאינטנסובושומושנעשההבעודהבמהלך
מפתת IIבנלצורךמרחבומודלוהטמעתמרחבו,נותוחמימד"ם,תלתנתונוםעובודהנוף,ויחודותחטובות

החלהמתכנן,בידולושקופהואותההופכתגיאוגרפומודעמערכתבגועלהבעודהתוצרוכלהבצתהערכיות.
התכנוניות.ההמלצותמתןועדוהנותוח,העובודשלבידרךהנתונים,איסוףמשלב

!'",jו: l 
~ 
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חופהמפרץנשר,במפעלאדמהרעודותסונונו

o ,ז 1 ,.עלמוןo לבo ,3 ,.תרוקוול, 2 ,.ושטיבלמן, 2 ,.,קי 

 95501ירושלים, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 1
 71100לוד , 182ת.ד.לישראל,י Oהגיאופיהמכון . 2
 Earth COח suן taח tsן nternationa,ןחן c., 2522 North Santiago Bouן evard, Suite Bי . 3

92867 , Orange, California 

במפרץנשרבמפעלחדשאגףשלהקמתולקראתנעשתה ) seismic hazards (אדמהרעידותסיכוניבחינת

עלהמתרחשותחזקותרעידותשלהשפעתןבתחוםיגור,לשברהאתרמקרבתנובעתהסכנהחיפה.
כיהראוחיפהבמפרץשנערכוקודמותבדיקותבנוסף,רכה.חרסיתיתתשתיתובתנא'המלח,'םטרנספורם

הסכנה.מידתאתכראו'מעריךאינו 413ה'שראליהתקן

 '''ע(הקרקעבתתשבריםלאיתורבגוההבהפדרהדרודסייסמיחתךמפורט,מיפוינערכוהסקרבמסגרת

הגיאופיסי),המכון '''ע(הקרקעתאוצותהבגרתספקטרוםלאפיוןהאתרתגובתדביקתהג'אופיסי),המכון
מעודכניםפליאוסייסמייםונתוניםהיסטוריותרעידותפיעל ) PGA (קשהלסלעחזויהקרקעתאוצתש'אבחינת
לקבלהסיכויכישהסבתרלאחרבמקביל,להנזלה.האתרחשיפתובנחנהקליפורניה) ECI '''ע(הידרןמבקע

(ע"יחולמשבכתדוגמאותת'ארוךנעשהנמו,ךפליאוסייסמיותדב'קהתעלותבאמצעותיגורמשברנתונ'ם
כמועתקת.ונחשדההגיאוטכניתהדביקהבקידוח'שנמצאההגיאולוג')המכון

מאמץכלחייבההאתרשרגישותבשעההסקר,ב'צועעלה'קשובשטחוהמלאכותייםהטבעייםהתנא'ם
הכבדההתנועהבהםבזמנים'ובש,תקופתלאחרהדביקותבוצעולכןטובה.באיכותנתונ'םלקבלאפשר'
שלמוחלטתהדממההבתקשהאףמסויםבשלבקרובה.במחבצהלפיצוץובמקבילמועטה,וסביבתובמפעל

המפעל.

להקטיןהמיועדנאותהנדסיתכנוןלצורךגיאולוגית,מבטמנקודתהסייסמ'ת,הסכנהאתהגדירוהסקרממצאי

אדמה:מרעידתהצפוייםהנזקיםאת

כייינואתשםמשנהוהואהאתרילבגולמזרחיתדרומיתמטר 200-כעובריגורשברפעילה:שבירה . 1

נ'תוחהסייסמ'תיהרפלקציהחתךיותר.קטניםמשנהשברימצוייםהעיקריהשברלידלמערב.מצפון-מערב
כ-שלבשיעורהחולשבכתשלאנכיתהסטהעללהסיקניתןמהםקידוחיםונתונ'האת.רתגובתסקרממצאי

הראההלומינסנציהבשיטתהחולתיארוךנשר-יגור.כבישבסביבתדרודהשבירהעלמבצ'עיםאלהכלמ.י 10

לשנה.מ"מ 0.2-כשלבקבצהפועלשברזהוכינראהולפיכךשנה 55י OOO-כשלג'ל

התאוצותשלמירביתהבגרהעלמראותבאתרהמדידות :) site effect analysis (המקוםהשפעת . 2

המרביותהתאוצותספקטרוםנבנהבהתאםהרץ. 0.8עד 0.6שלבתדירויותי 4עד 2.5פיהסייסמיות
התקןבמפתמהמופיעכפולשהואי O.2gשלקשהלסלע PGAערךעלהסתמכותתוךבאתריהחזו'ות
הידרן.מבקעפליאוסייסמיםוממצא'םהה'סטורייםאירועיםסמךעלשחושבלערךובהתאמההנוכחית,

במיהריי'בתייךהקרקעיבתתמלוכדתבלתיחולשכבתהימצאותעקבבנחןהנושאלהנזלה:החשיפה . 3
וכיסויהחולבשכבתבגוהים SPTמערכיכתוצאהאולםבגוהות.חזויותקרקעלתאוצותהנתוןבאזורתהוםי

מחוץמצויהאתרכימראים , Heimann et al . 2000ועו.דמאו.דנמוךלה nלההסיכויכינראהחרס'תשלבעה

חיפה.במפרץלה nלההחשוףלתחום

פנ'עלהנוכח'יבסקרגובשאשרהתאוצותספקטרוםעלאבתרהמבניםבתכנוןלהבתססמוצעבסיכוםי
בתאוצותתעמודנההאתרבתשת'תהחרסיותמידהבאיזולבחוןישבהתאםהקיים. 413 '''תבהמוצע

שברשלק'ומולהניח'שעודבתגובתן. )?(גזירהלינאריותלאתופעותתתרחשנהובאםהחזויות,המירביות
נמוך.עליוסייסמוגניתלשבירההסיכויאםגםהאתר,שלהדרומ'בחלקופעיל

lliש 
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וזיקתםהאחרונותהשנה 20,000בישראלשלהצפוניבחוףהסובבתנאי
האדםלהתיישבות

סווןיד.

 31905חיפה,חיפה,אוניברסיטתים,ללימודיוהמכוןימיותלציויליזציותהחוג

הקרחתקופתמסוףהאחרונותהשנה 20,000בנ'כרותתמורותבערוהישראלייםהיבשתומדףהחוף

 ,)'מ 5(פלוס/מינוסמ' 121בנמוךה'םמפלסויבש,קרהאקליםהיהבה ) Last Galcial Maximum (האחרונה
בתנאיתמורותחלווכתוצאה,אקלימיותתנודותחלוה'ם,מפלסעלהמאז,חשוף.הישראליהיבשתמדףוכל

הנוכח',למקומוהיםהתקרבותעםהאחרונותהשנהובאלפיהחוףתוואיהשתנהביצות,נוצרובחוף:הסובב
האחרונותהשנה 20,000אתהמייצגהסטרטיגרפיהחתךמורכבכתוצאה,החולות.גםלחוףלחדורהחלו

העוברותשונים,מ'םבגופ'שהורדבואפורות/שחורותחרסיותעלהתאמהבאיהמונחיםמחולותהצפוני,בחוף
ולופלייסטוקנ'שג'לוהכורכרהכורכר.גגעלהתאמהבאיהמונחת(פליאוסול)חומהלחרסיתבבסיסן

כאזורוהמדףהחוףשמשוזהזמןבפרקכבסיס.הדנון,הזמןפרקבמחקרמשמשא'-רגולריתטופוגרפיה

היום.ועדהאפי-פליאולית'תמהתקופההאדם,שלומגוריומחייתו

ובוהאדםפגשאותוהנוףנראהכ'דצהן:גיאולוגיםוהןארכיאולוגיםהןהמעסיקותהמרכזיות,המחקרשאלות

השפיעומידהבאיזההאדם:לביןהנוףביןהזיקהמידתומהיהשונות,בתקופותשלוהמחיהתנאיהיומהחיי

מבעריםשפרץבכךהנוף,עלהאדםהשפיעמידהובאיזהאופייםתפרוסתםיהישובים,מיקוםעלהסובבתנאי

ביצות.יבששיפכם,אתהיטההכורכר,ברכסילנחלים

התיישבותיערךהוצגוייבושןבחוף,כךכלחשובנופימרכיבשהווהביצות,בביצות.הורבדוהכהותהחרסיות

ולהולוקן.הפלייסטוקןלסוףבעיקרהאופייניתיחסית,צעירהוגיאולוגיתגיאומורפולוגיתתופעההןציוני,וסמל

הכרמל.בחוףבעיקרהצפונייבחוףהאחרונותהשנה 20,000שלהמייצגחתךאתמצ'גהנוכחיהמחקר

 19,000-18,000כלפניהחלהדבורהחוףבביצותהכהותהחרסיותהרבדתעולה:הראשונ'ותמהאנליזות
ביצותנוףעלמע'דיםהפאוניסטיוהמאסףהסדימנטולוגיהמידעזמנינו.לפנישנה 8500סביבוהסתיימהשנה,

מפלסהכורכר.רכסישביןבשקעיםשהתקיימומתוקיםמיםשללביצותבראקיותביצותביןהנעותקבועות,

(בוודא'מ' 20לכועדשנה 18,000לפנימ' ) 5(פלוס/מינוס 121ביןונעמהיום,נמןךה'הזהזמןבפרקהים
מערבהק"מ 1.5כנמצאלהתקייםבדורהחוףביצותשחדלובעתהחוףקושנה. 8000לפני ) 16מגבוהלא

הווצרותןשאתנראההים,מפלסלעל'תהביצותהווצרותאתייחסוקודמ'םשמחקריםלמרותכ'ום.למקומו

בחוףהפליסטוקניהאקוויפרניזוןהיום,כמושבעברנראהאקלים.לשינוייבעיקרלייחסישהתיבשותןואת

שזרמוהמיםכמויותעלשהשפיעוהןהרגיונליותהאקליםותנודותירקון-תנינים,מאקוויפרבעיקרהכרמל

החוף.ביצותאתשהזינוהמעיינותובמליחותהעיליותבזרימותהתנודותאתשהכתיבווהןבמערכת,

בגיעל ,ם'בעתליתקירמיהקדםהניאולית'האתרשיושבלפנישניםמאותכמהיבשודבורהחוףביצות

דור,ובאזורהצפוניהכרמלבחוףיותרהמאוחריםוהכלכול'תייםהניאוליתייםהאתריםגםהשחורה.החרסית

עלואחריםתניניםתלדו,רתליושבושנה, 4200כלפניח,התיכונההברונזהבתקופתרקהחרסית.עליושבו

החוףקוהתייצבשנה 3000-2000כלפנילחוף.להגיעהחולותאףהחלוזהזמןבפרקהחופי.הכורכר
ההסטוריות.בתקופותקלותתנודותתוךהנוכחיבמקומו

r~ 
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מוםתוארוךעלהשפעה-עמוקוםשלבסדומנטום 14Cשלדופוזוה
אונטרסטוצולוום

 1ב.זלר, 2 ,.,יחיאלי, 3 ,.בחרות, 2,1 ,.אםיון,

 91904ירושלים,הבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון . 1
 95501ירושלים, , 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכון . 2
 31080חיפה,שקמונה,תלואגמים,ימיםחקר . 3

מחציתוזלמןלכימיההודותמאדנפוץ ) 14CDIC (במיםהמומסאורגניהאיבפחמן 14Cאבמצעותמיםתיארוך
במיםגם 14CDICלמדודאיפשר ) Accelerator-Mass-Spectrometer) AMSה-פיתוח . 14Cשלהחיים

תהליכיםאחרוכעוקבכמתארך 14CDICב-השתמשואלובמיםאחרוניםמחקריםימיים.א'נטרסט'צ'ליים
הפחמן.מחזורעלחשובמ'דעמוסיף 14Cש-הראואלומחקר'םמודרניים.

עלמשפ'ע'ם(ד'פוזיהאlדבקציה),הסעהותהל'כ'ד'אגנטייםשתהל'כ'םהסברה,אתהעלורב'םמחקר'ם
 , 14CDICר'כוז'עלהאלוהתהליכ'םהשפעתזאת,.למרות 14Cבש'טתהנמדד'םג'לא'םעלגםולכן 14CDICריכוזי

רקהוצגהההסעהתהל'כיהשפעתחלק'.באופןרקדבנקה'מיים,א'נטרסט'צ'לייםבמ'םוהןתהוםבמ'הן

בשדה.דבנקהולאת'אורטיים,בח'שוב'ם

נמדדוהפרופיל'ם . 14CDICשלפרופיליםעל ) HI4C03כ-(בע'קר 14CDICשלהד'פוזיההשפעתאתבחןזהמחקר
לדביקתא'ד'אליתטבעיתכמדבעהמשמשזהאזורהת'כון.ה'םשל )'מ 1500-כ(העומקמישלבסד'מנט'ם

והעדרמשקלשיוויתנאיהומוגניים,'חס'תסד'מנטים ,)ימ'(ה'דועהקצהלמרכ'בהודות 14Cשלתהל'כ'ם
אדבקציה.

ובמ'םבסד'מנטים 14Cו- () 13Cוכןהאינטרסטיציליים,במ'םע'קרייםויוניםאלקל'ניות , Dי Cר'כוז'שלפרופיל'ם
ה-ג'לא'עומקשבכלנמצאסמ'. 250-25באורךגלעיניםשלושהשלממד'דותהתקבלוהא'נטרסט'צ'ליים

14CDIC והאיזוטופייםהכ'מייםהנתוניםשלמסותממאזנ'הסד'מנט'ם.שלהאמיתיהג'ללעומת 50%ב-צע'רים
הס'בהה'אהסד'מנטלתוךהקרקעיתממילשניה 2מל- 14CDICשלאטומ'ם 90שלשד'פוזיהמס'ק'םאנו

כלפימנטמהסד'שהוא , DICה-שלהכלל'הד'פוזיהלשטףמנוגדזהדיפוז'השטףהמ'ם.להצערתהע'קר'ת
הא'נטרסטיציליים,המ'םג'לעל 14CDICשלד'פוזיהשלהעצומהההשפעהשמלדבמראהזהמחקרמעלה.

'מיים.בסדימנטיםדיאגנט'םתהל'כ'םאחרכעוקבגם 14CDICב-להשתמשנ'תן

[jj] 
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מידהבקנהדגמיםשלמרחביניתוחלמטרתגאוגרפיתמידעמערנתעיצוב
נגהשלהשטחפנומורפולוגוותשלמקדמונותוחפלנטרו:

ד.ג.בלומברג, ,.טםבוראי,

 84105שבע.בארבנבג,גוריוובואוניברסיטתסביבתי,ופתוחלגאוגרפיההמחלקה

למערכתלקישורהניתומרחבימידעעםלבעודהמיועדתמידעמערכתהיא(ממתג)אגוגרפיתמידעמערכת
מבניבאמצעותמרחבימידעשלמדויקייצוגמאפשרותעדכניותממ"גמתודולוגיותאגוגרפיות,קואודרינטות

ממ"גבשיטותהשימושהאגולוגיה.בתחומיהנתונים,לניתוחואלגוריתמיםהטלהנוסחאותייעודיים.נתונים
זמן;סדרותשלניתוחדרךגאולוגייםאירועיםההתפתחותכגון:חשוביםנושאיםמספרעלחדשאורהטיל
תכונותשלמרחבייםדגמיםשלומיפויזיהום;רמותהערכתלצורךאקוויפריםבתוךתהוםמיתנועתאפיון

קרקע,

לדכורמהווהשהואהניגודגבללהעולמיתהאגולוגיתהקהילהשלליבהתשומתאתמשךנגההלכתכובכ
שלמקדמיותהערכותהתפתחותו,ועלהאץרכדורשלההיווצרותעלמספקשהואהרמזיםוזבכותהאץר

תצורותואאוליות,טקטוניותוולקניות.פעילויותעלעדויותמספקותמג'לןהלוויןשלבגוההבחולוציההדמאות
וביןגנהשלהמורבכתהאטמוספירהביןלקשרבנוגעחשובמידעמספקותדיונהושדותרוחפסיכגוןאאוליות

עלהחוקריםביןויכוחעדייןקייםבבער,בפירוטנחקרוגנהשלהשטחשפנילמרותשלו,השטחפני
לויכוחזה,לכתכובכשלהשטחפניעלפגיעהומכתשירוחפסישלהמרחביתהתפוצהשלהאינטרפרטציה

העיקריתההסכמהאיהאגולוגי,וגילםפגיעהמכתשישלהגודלביןשנמצאהקשרגבללמיוחדתחשיבותזה
יכולהזולשאלהתשובהמגמתי,אואקראיהואנגהעלהפגיעהמכתשישלהפיזורהאםהשאלהעלמבוססת

מחד;נגהשלאחידגלובלישטחפניעיצובגנה:שלהשטחפנישללהתפתחותהנוגעותות mשתיביןלהכריע
מאידך,בנגהואגומורפייםאגולוגייםותהליכיםפגיעהמכתשישלהיצירהביןאיזוןאו

לפניאגומטריתמבחינהתאתיםאשראגוגרפיתמידעמערכתלפתחהיאזהמחקרשלהראשונההמטרה
 (של:הפלנטריהמידהבקנהלניתוחמתקדמותסטטיסטיותבשיטותהשימושאתתאפשרוכךנגהשלהשטח

ההתפלגותבחינתהיאהשניההמטרההרוח,בפסיכיוונייםדגמים ) 2 (פגיעה;מכתשישלגודל-מרחקדגמי ) 1

ביצועלצורךהנתוניםנגה,שלהצפוניהקוטבשלאגומורפולוגיותליחידותביחסאלושטחפניתצורותשתישל
שהתקבלהרוחפסישלהדיגיטליהנתוניםבסיס ; NASAשלהשמשמערכתאטלסמ:נאספוזהמחקר

עלמבוססתהמתודולוגיהנגה,שלהצפוניהקוטבשלאגולוגיתןגאומורפולוגיתומפהאריזונה;מאוניברסיטת
עלהפגיעהומכתשיהרוחפסיהתפלגויותשלמרחביניתוחמבוצעהראשוןבשלבשכבתי,ורבמרחביניתוח

מתוארים.שהדגמיםאחריהשני.ובשלב Frequencyו Rangeהאלגוריתמיםעלהמבוססגגהשלהשטחפני
והתואצותהמחקרמסגרת , overlayאלגוריתםאבמצעותהאגומורפיתהתשתיתעםשלהםהקשרקדבנ

הכנס,במסגרתוידונויוגצושהתקבלוהמקדמיות

~ 
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בחולוופרה-הוסטורובאתרוארכאולוגוהגאולוגוה

מ.נצר,

 44837אריאלושומרוו,יהודהומכללת , 52900גורמתאילו,בראוניברסיטת

גאולוגיםבשיתוףלאחרונהקורהכךהדדצים.כלאתומעדכומפיהדמעייםתחומיםביופעולהשיתוף
הואהאתריםאחדגיליהם.ובקביעתארכאולוגייםוממצאיםאתריםעלשבערותהליכיםשלשחזורבבעודות
בחולוו.הפרה-היסטוריהאתר

שחיהאדםשלצורכלינמצאובאתרחלקי.באופוונחפר 1964בשנתפיתוחבבעודותהתגלהבחולווהאתר
לפיל.ועדקטניםממכרסמיםשונים,חייםבעליעצמותשכללוונו, mושרידימזוו,ולעיבודלציידכליםבמקום,

הים,פנימעלמטר 40ברוםוחמרהכורכרבגבעתמשולבתחרסיתשבכתבתוךפזוריםנמצאוהממצאים

ממזרח.לאתרהסמוכהלוד),(עמקאונובקעתמעלמטר 20כ

שכבתזמננו.לפנישנהאלף 240כהפלאוליתית,התקופהשלהאשלילשלבגילויםבעתיוחסוהאתרממצאי
ונו. mאתמאצושםהאדםהתישבשעליהביצתיתכקרקעאזתוארההחרסית

ג'לויו.מאזשהתפתחומודרניות,בשיטותהממצאיםאתלדבוקדכימחשדונסקרהאתרנחפרשניםחמשלפני
מעליההישוב,משכבתהשונות,השכבותשלגילדביקותונערכוקרקעדגימותנלקחובאתרמהחתך

 240ו 210כהםמתחתיהוהכורכרהחמרהשכבותשלהגיליםא"ש. 198כנמצאהחרסיתגילומתחתיה.
א"ש. 80ו 155כמעליההחמרהשבכותושלא"ש

מטר 200כאשדו.דכורכרמעלהנמצאתפולג,בחמרתהאתרנמצא ) 1994 (באזוראחרווגאולוגימיפויפיעל

לפימשתייכותאלהיחידותארבעהרצליה.כורכרמעלהנמצאתכפר-ויתקיו,חמרתמופתהלאתרמערבית
 , 6שלבפולגל"ז,א"ש 185עד 245 , 7שלבאשדודאקלימיים:איזוטופייםשלביםלארבעהסדרו

ל"ז.א"ש 74-60,4שלבא"ש,וכפר-ויתקיו 128-74 , 5שלבהרצליהא"ש, 185-128

בכורכרהמשולבתדקהחמרהשכבתבתוךאלאפולגבחמרתנמצאאינוהאתרכיהגיל,דביקותלפיהבתרר,

ויבש.החם 7שלבבתוךיותרולחקרשהיהמשנישלב , 7.2האקלימיבשלב!צר i:lליכלהזושכבהאשדו.ד
כפר-חמרתשלדקהבשכבהישירותמכוסהעצמהוהיאהאתרמעלנמצאתפולגחמרתכינראהכוכמו

החמרות.שתיביוהרצליהכורכרחסרזובנקודהויתקיו.

תמידהיההאזורכיביצתית,קרקעזושאיונראההממצאיםנושאתהחרסיתשכבתשלמחודשתדבביקת

שלהחמרהבתוךשנוצרהנזאזעדשתהיאזוחרסיתאונו.בבקעתהקדוםאילוונחלשלההצפהפשטמעל
כמואונו,בקעתבשוליעונתייםאגמיםכנראה,נוצרו,זהבשלביחסית.הלחמהאקליםבכתוצאה 7.2שלב
למחייתו.הדרושיםהחייםבעליוקיוםהאדםהתישבותאתאפשרווהםשנה, 50לפניעדשהתקיימואלה

~ 
~ 
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ואחרולפנומתקדמותפורוות Oוונווהפרעותכבדתווםקולבגלו GPSתצפוות

גדולותאדמהרעודות

 1ש.ודובינסקי, 1 ,.ל , Yאלפרובי 2 ,.אקלאוס, 1 ,.שנעמו,

ישראל. , 69978תל-אביבתל-אביב,אוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקההחוג . 1
ולבוןהארץ,כדורלמדעיהמכוןאנטיפוליס,ניס-סופיהאוניברסיטתמדעי,למחקרהלאומיהמרכז . 2

צרפת. , 06560

אלוגליםדבכתיים.קולגליליצירתכמקורידועותאנכית,העתקהשלניכררכיבבעלותגדולותאדמהרעידות
ככלהארץ.כדורשלהכודבלתאוצתבקירובהשווהגללתאוצתהמתאימהתנודהבדתירותמעלהמתקדמים

החלקיקיםבצפיפותהאקספוננציאליתמההתמעטותכתוצאהמובגרתהגלמשרעתמעלה,מתקדמיםשהגלים
היונוספיריגבובה 104דכיעדלהגיעיכולההבגרהגורםהגל.אנרגיתשימורעלהקייםוהאילוץבאטמוספירה

גורמיםביונוספירההמיונניםוהרכיביםבאטמוספירההמתדנדניםניטרלייםחלקיקיםביוהצימוד .)מ"ק 300 (
טכנולוגיתבתחוםהאחרונותבשניםהטכנולוגיתההתקדמותביונוספירה.הכוללהאלקטרוניםבמספרלתנודות

10כדי-עדקטניםש'נוייםמדידתלנומאפשרת ) WA VELET (אותותועיבוד GPSה- 13 elctrons/m2 במספר
בעור GPSבעזרתהנמדדמהערךאחדאחוזמהיי'םאלושינוייםביונוספירה.הכוללהחופשייםהאלקטרונים

הפרעותאחרמעקבלמטרתכמתאימהעצמהאתהוכיחהזושיטהביונוספירה.הכוללהאלקטרוניםמספר

שונ'ם.מקורותידיעלהנגרמותמתקדמותיונוספיריות

 , 17ינואראנכית,העתקהרכיבבעלתאדמהרעידתבעת GPSבתצפיותהשתמשו ) 1995 (ומינסטרקלאיס
לאחרדקותמספרשהחלהמתקדמתיונוספיריתהפרעהאחרעקבוהם .) M6.7 (קל'פורניהנורתרידג' 1994

המתאימותדתירויותותחוםפזהבמהירותאופיינההיונוספיריתההפרעההרעש.מוקדמעלהאדמהרעידת

המבוססדומהמחקרערכנווביונוספירה.אבטמוספירההדבכתייםהקולגליאתהמתאריםמתמטייםלמודלים

נערךהמחקר .) M7.1 (קליפורניהמייוהקטורהאדמהרעידתבעתשפעלו GPSמקלטישלרבמספרעל
המקשרכמנגנוומשמשיםהבכידתייםהקולשגליההיפותזהאתשיחזקומדעייםממצאיםעודלספקבמטרה
רשתשלהמעשיתהיכולתאתהדגיםהמחקרלכךבנוסףיונוספיריות.להפרעותהארץכדורפניעלהפרעות

GPS החופשיים.האלקטרוניםבמספרקטנותהפרעותעלמפורטמידעלספק

גלימודלאופקי.הסתהרכיבבעלתהייתה ,) M7.1 (קליפורניהמייוהקטור 1999,16אוקטוברהאדמהרעידת
מדוקדקתבחינהואכו,הזה.מהסוגאדמהרעידתידיעלכבידתייםקולגליייווצרולאכימציעהכבידתייםהקול

אנומליהקיימתלאכימראיםהרעשלמוקדבקרבההממוקמיםמקלטיםעשרמששהשנלקחוהזמוסדרותשל
רעידתידיעלשנגרמוכבידתייםקוללגלימקושרתלהיותיכולהאשרהכולל,האלקטרוניםמספרשלבסיגנל

אחרלעקובלנואפשרוקליפורניהדרוםפניעלביעילותהמפוזרים GPSמקלטישלהרבהמספרהאדמה.

ששהידיעלנצפתההפרעהאותההאדמה.רעידתלפנישעותמספרשהופיעמתקדמתיונוספיריתהפרעה
והיאדלרום-מערבו-מזרחמצפומתקדמתנראיתהיונוספיריתההפרעהשונים.לווייניםמשני GPSמקלטיעשר
הואהגלשלהכלליהמבנהאךהזמועםדועכתההפרעהמשרעתדבקה.ק"מ 10שלאופייניתמהירותבעלת
יונוספיריותהפרעותאחרלמעקב GPSברשתותהמשתמשתידינועלשפותחהזוחדשהשיטהיציב.

גדוליםתהליכיםביוהמקשריםהצימודמנגנוניולימודלמחקרפוטנציאלובעלתמאודמבטיחההיאמתקדמות

יונוספיריות.והפרעותלאטמוספירהאנרגיההמשחררים

[~ 
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הפחתהאזורישלהקשתיתהצורההתפתחותעלהסייסמיהחינוןהשפעת
שלתוצאותהטקטונית:הקשתמאחרישוליםואגנימתיחהמאמציוהיוצרות

אנלוגייםניסיונות

 2ס,סנסלר, , 2ג,גסה, Iל Iמ , 1,1מרס,

 , 31905חיפהחיפה,אוניברסיטתים,ללימודירקנאטימכון . 1
שבדיה. , 75236אופסלהאופסלה,אוניברסיטתהארץ,כדורלמדעיהמכון . 2

המשטחעלשפעלואנכייםטקטונייםלמאמציםבבערמשוייכתהיתהרביםהפחתהאזורישלהקשתיתהצורה

במהימנותוספקהוטלשנה-20כלפניאולםהפינג-פונג".כדור"מודלבשםהמוכרבמודלהאץר,שלהכדורי
המחקרחידתי.נשארההפחתהאזוריושלהגדולותהימיותהתעלותשלהקשתיוהעיצובהזה,המודלשל

המתרחשדיפרנציאליסייסמיחיכורשללוואיתוצרהיאהימיותהתעלותשלהקשתיתהצורהכיהניחהנוכחי
יכולאחידבלתיחיכוריבשתי.טקטונילוחמתחתאלנוחתימיטקטונילוחכאשרההפחתהמישוריעל

כאשראוהסייסמי,החיכוןמעוצמתמפחיתיםוהסדימנטיםהפחתה,עוברבעהסדימנטריאגןכאשרלהתרחש
אתלדבוקמנתעלהמכני.חוזקואתומחלישעוביולכלהמופחתהקרוםאתהחוצהשבירהאזורמופחת
כאשרצנטריפוגה,בעזרתראשוניתהפחתהשלאנלוגייםניסוייםשלסדרהביצענוהזאת,הבעודההנחת

אתשייצגויחידות,חמשכללהאנלוגיהמודלבמכוון.אחידבלתיהואההפחתהמישורלאורןהחיכון
לשכבהמחולקתליתוספירהכלכאשרוהיבשתית,הימיתהליתוספירותמונחותעליהכאשרהאסתנוספירה,

אתלייצגג'\סמ"ק 1.78בצפיפות ) putty (במרקהשתמשנוקשיחה.עליונהושבכהצמיגהתחתונה

אתייצגוג'\סמ"ק-1.28ו 1.47שלבצפיפויות ) barite (ובריטסיליקוןשלתערובותשתיהאסתנוספירה,

ו- 1.37שלבצפיפוייתובריטשעווהשלתערובותושתי(בהתאמה)יוהיבשתיתהימיתהצמיגההליתוספירה
הרכיביםשלהצמיגויותתגובת(בהתאמה).והיבשתיתהימיתהקשיחההליתוספירהאתייצגוג'\סמ"ק 1.10

משוכבאבופןהוכנסוהאלההרכיביםבקירוב.לינאריתונמצאהנדבקהבמאמץלשינוייםהניסוישלהצמיגים

תיבתמימדי . 2ס"מ\שניה-500כשלבאתוצהלצנטריפוגהוהוכנסוס"מ, 5X5X16הםשמדמיהניסוילתיבת
החיכוןאתכאשרהקשתיפסגתועדמהשולייםהמבנה,מחציתרקולעבצלנסותאותנואילצוהניסוי

הימית.הליתוספירהאתהמייצגתהשכבהשלהקצוותאחדשלבפרפיןסיכהידיעלהישגנוהדיפרנציאלי
הליתוספירהאתהמייצגתלשכבהמתחתאלנדחקההימיתהליתוספירהאתהמייצגתהשכבהכימצאנו

יותרמהירבקבצהופחתהמגעאתסכנובוהלוחשלהדצוכיהצנטריפוגה,שלמהתאוצהכתוצאההיבשתית
עםועו,דזאתיותר.רבהלוחותביןהחיכוןהיהבוהימי""הלוחשלהקצהמאשריותרקטנהנחיתהובזוית

שלהעליוןוהמשטחאחי,דבלתיבאורחהמופחתהימי""בלוחלאחורגלילהחלהכימאצנוהניסויהתפתחות
אלהתפשטהיבשתי""הלוחהימי","הלוחשללאחורהגלילהעםבבדדבקשתית.צורהקיבלההפחתהאזור

והןשברים,שלסדרהידיעלאלסטי,באופןהןיותר,דקנעשהגםהואהתפשטותוכדיותורהימי","הלוחמעל
המתיחהלכווןמקבילההיתהשוליים,אגןויצרההיבשתי""בלוחשהתפתחההשבריםמערכתפלסטי.באופן

הסטרוקטורליתלמערכתלדמידומהבמודלהסטרוקטורליתהמערכתההפחתה.איזורשלהקשתילעיצובולא
השקט.האוקיאנוסמערבשברום ) Lau Basin (לאוואבגן ) Tonga Trench (טונגהבתעלת

[D] 
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טכנווםהובטום-גרעונייםנוסוייםשלכוללתלמנועהוהאמנהושראל

ופולוטיים

 Iממלמוד,

 61070תל-אביב , 7061ת.ד.אטומית,לאנרגיההועדה

 . 1996בשנתלחתימההצגתהעם(אמנ"ס)גרעינייםניסוייםשלכוללתלמניעההאמנהעלחתמהישראל
אבוויר.אוביםבקרקע,גרעינייםפיצוציםניסויימביצועלהימנעמתחיבותהאמנהעלהחתומותהמדינות

(וא"א)אטומיתלאנרגיההועדהבוינה.שמושבומיוחדארגוןהאו"ם '''עהוקםהאמנהקיוםעלהפיקוחלצורך
הארגון.כלפיישראלייצוגעלכאחראיתישראלממשלתע"ימונתה

דמידהתחנותשלגלובליתניטוררשתהכוללאימותמערךהואאחרותאמנותלעומתבאמנ"סמיוחדאלמנט

במסגרתבוינהשהוקםמיוחדמידעלמרכזומדווחותבמסגרתהשהוקמוהפסקה,ללאאוטומטיתהפועלות

ומדידותהידרואקוסטיקהאינפראסאודנ,סיסמולוגיה,טכנולוגיות:ארבעעלמבוססותהתחנותהאירגון.

גרעיני.לפיצוץהדומהאירועמכלאותותלזהותבמטרההאץרדכורפניעלפוזרוהתחנותדריואקטיביות.

לבגיהםספקשישהאירועיםרשימתאתלצמצםבכדיהאירועיםאתהממייןניתוחמבוצעבוינההמידעבמרכז

גרעיני.שאינופיצוץשהםאוטבעייםהםאם

שלהחלטהולאחרחברה,מדינהע"יהמועלהחשדשלבמקרהמאפשרת,שהאמנההואומיוחדנוסףאלמנט

מורכבהצוותהחשו.דהארוענצפהשבובשטחביקורתלביצועדביקהצוותלשלוחהארגון,שלהמנהלהגוף

מובגלהצוותלא.אוגרעיניפיצוץהיהזהאירועהאםולהבהירהחשודהאירועאתלדבוקומטרתוממומחים
שלהשוניםבשלביםבהןהשימושובפריסתנתונים,איסוףלשםשברשותובטכניקותהדביקה,בשטחזבמן,

זהאלמנטמגוונות.גיאופיזיותושיטותדריואקטיביות,מדידותסביבתי,דיגוםכוללותאלהטכניקותהדביקה.

חשיפתמניעתלביןחפותלהוכיחהרצוןביןאינטרסיםניגודיומעלהביותרהחודרניהואהאמנהשל

ובטחונית.לאומיתרגישותבעלתאינפורמציה

הישראליתהעמדהקידוםלמעןפועלתהארגוןשלוהפוליטייםהטכנייםהגופיםדליוניישראלמשלחת
המשלחתשווא.בהאשמותשימושתוךפוליטיככליהאמנהשללרעההניצולמניעתאתלכלראשיתהמדגישה

הגנהקוויבנייתע"ייתרחודרנותומניעתשוואהאשמותדלחייתכליםהגדרתהאפשרככללקדםמשלדתת

 )ב(הסף;עלהאשמותדחייתהמאפשריםבגוה,דביוקאירועיםוזיהויאיכון )א(מרכיבים:שלשההמדגישים
במידהבשטחהביקורתאזורהקטנתלשםלאירוע,מסביבהשגיאה)(אליפסתהוודאותאישטחהקטנת

לביקורת,שהביאהאירועאתלאתרבמטרהבשטח,ביקורתשלוממוקדתנכונההפעלה )ג(עליה;ויוחלט
המדינה.שלוביטחונייםלאומייםבא'נטרסיםלפגועומבלי

קבלתבתהליךהאדמהמדעיעלהמבוססיםוידעלטכנ'קותרבמשקלישלעילמהדבריםשמשתמעכפי
הטכנולוגיותיישוםשלבהקשררביםידעפעריעדייןקיימיםהאמנ"ס.שלשוניםבה'בטיםהקשורותההחלטות

(למשלמסוימיםבנושאיםמדעיתהתפתחותמחוסרנובעיםאלהידעמפעריחלקלעיל.שהוזכרוהשונות

שליישוםלבגיידעפעריגםקיימיםישראל.למדינתספציפייםוחלקםהבי"ל,המדעיתבקהיליהאינפראסאונד)

אח,דמדצתת-קרקעי)(בעיקרגרעינילפיצוץהקשורותתופעותשלספציפיזליהויידועותמדידהשיטות

פעריםשני.מדצבשטחהביקורתשלהעיקריתלמטרהרלוונטישאינומודיעינימידעלאיסוףניצולןולמניעת
בעיותגםקיימותאךטווח,קצרהואבחלקוזהמו"פהמיוחדים.ליישומיםממוקדופיתוחמחקרדורשיםאלה
אזורייםנתוניםבסיסיבנייתהואנוסףנושאטווח.ארוךמו"פשדורשותשונותבשיטותההפדרהשיפורכמו

אפשריתשוואבהאשמתדיוןלכלהתחלהנקודתשיהווהאמנ"סשבשימושהשונותהגיאופיזיותהשיטותבעור
בשטח.ביקורתאו
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ורדןבמרכזאום-ע'ודראןועטראתמע'ארואדושלהשמןפצלושדות

אחד?גדולמרבץבעצםהםהאם

~בימינססר

הגיאולוגיהמכון

נערכוג'אולוגייםלסקריםבנוסףשמן,'פצל'שלרבותתופעותבידרןנתגלומחקרשנות 30מ-יותרשלבמהלך
להפיקאונפטממנולמצותבמטרהבמיוחדומגוונות,שונותבשיטותזהמשאבלניצולחרושתייםחצינסיונות

תרמית,אנרגיהממנו

 26עלדווחדברום,מאעןלאזורועדבצפוןהירמוךמגדותהממלכהברחבינמצאושמןפצלישלתופעות
בגוהותבידרןהשמןפצלישלהמוערכותהעתודותשונות,פירוטברמותנחקרומהןמעטותרקאךתופעות,

השמןפצלישלמזוהאורגני)הפחמןתכולת(מבחינתיותרבגוההגםולעתיםדומהואיכותםישראלשלמאלה
פיעלכאן,מוצעטונות,ביליוני 40בכ-מוערכותהשמןפצליעתודותעדכניידרניפרסוםפיעלהישראליים,

מכך,יותראףואוליזהמערךכפולהואיותרמציאותימספרכישפורסם,המידעשלביקורתיתסקירה

ידיעלגםולעתיםיותרצעיריםמשקעסלעיידיעלמכוסותבידרןשמןפצלישליחסיתהדרודותהתופעות

אלג'ורףסולטני,לג'ון,הן:ביותרוהמשמעותיותהגדולותכינראהשפורסמומהתופעותוולקניים,זרמים
רמת-ארבידומרבץידרןבמרסמצוייםכולםאשראום-ע'ודראן,ועטראתמע'ארואדיאל-תמ,ךדרוויש,

בנוכחותמתאפיינותידרןבמרסהשמןפצלימתופעותכמההנראהככלהמדינה,מערבשבצפוןירמון
האנאורגני,במקטעעיקריכמרכיבלקלציטבנוסףקוורץ,שלמשמעותית

פצלישלוהגדוליםהשכניםהשדותלשניאבשרפורסמואשרולמסקנותלנתוניםמתייחסותהאבותההערות
ממזרחק"מ 45-35המדברית,ברמההמצויים )'ע"אע(אום-ע'ודראןובעטראת )מ"ו(מע'ארבואד'השמן
ואל-חאסה,אל-אביאדשלהפוספטיםמכרותלאזורי
 ) 1980ה-(בשנותנקדחוזהאבזורק"מ, 25כ-ורוחבהק"מ 40כ-שאורכהרצועהבתוךנמצא'םאלהשדות

 58אלה,קידוחיםמתוךעא"ע.'שלבשדה 47מכןולאחרו"משלהדרומ'באזורמהם 19מחקר,ק'דוחי 66
חתךעלמבצ'עיםהחיובייםמהק'דוחיםהנתוניםאליו,הג'עולאהנראהככלוהשארהשמןפצליחתךאתחדרו
מ' 57הםהטפלהכיסויעוב'שלממוצעיםערכ'םב-עא"ע.'מ' 37,4ו-ב-ו"ממ' 33,8שלממוצעבעוביכלכל'

הקיים,המידע 11 %ל- 7%ביןנעיםהשדותבשניהשמןתנובתשלממוצעיםערכיםבהאתמה, ',מ 54,6ו-

חלקכללדבנקלאכןכמוהשמן;פלצימחתןחלקרקנחדרמהקידוחיםבכמהכיונראהבלדבחלקיהוא
קבלתעלמקשההק'דוחיםפיזוראופןבבסיס,הפוספטית,ה'חידהשבתוךאורגניבחומרהעשירהחתך

לכליחידקידוחבערךישבוו"מ,בשדהבמיוחדוזאתהנרחבלשטחביחסמועטומספרםאמינות,מסקנות
הוגדרו,לאהשדותבגולותגםקמ"ר, 15

אזורהואבשטחביותרהמשמעותיתהרציפותאיתופעתמבנה,אותובתוךהשדותשנינמצאיםהנראהככל
ייתכן,ה-אע"ע.'שלהצפוניבבגולומצויאשרואנכית,אופקיתזריקהבעלהסיוואקה,של )'עמ-'זמ(השבירה

נוספ'ם,מ' 100כ-שלבעומקקבורהואכאשרזה,הפרעהלאזורמצפוןנמשכתהשמןפצליתופעתכיא'פוא,

קלהנטייהשקיימתנראהמזרח,לכ'ווןהדרגתיתהשתפלותמראהו"משדהובצפוןעא"ע'ה-באזורהמבנה
עא"ע'ה-באזורהטפלהכיסויאע"ע.'ה-באזורדר'-מע'צפ'-מז'שלבסטרייקומבניםהאזורבכללדרוםלכוון

מקירטוניםבעיקרבנויהואו"מה-בשדהואילו(=חתרורים?)מותמרתויחידהא'אוקנייםמקירטוניםמורכב
מאאסטריכט,מגילוחווארים

השדות,שניביןכלשהיארציפותאישלקיומהעלמבציעיםאינםהגיאולוגיותוהמפותהקרקעמתתהנתונים
תוךעיבודיםנעשואח.דוגדולרציףמרבץלמעשההםאע"ע'וב-ו"מב-השמןפצלישדותכימוצעכןעל

ננקטואשרהמשולשיםבשיטתלחישוביםבהשוואהזאת ,) Surfer(תוכנתממדייםתלתבמודליםשימוש
המרבץלבגולות(אבשרשמרנייםבשיקוליםהנתונים,עיבודלצורךנוקטים,כאשרהמקוריים,המידעבסיכומי
תחתהמצויהמ"קביליון 16,8כ-ונפחהקמ"ר 450כ-שטחהאשרשמןפצלישלעדשהמתקבלתולעוביו)

אףגדולותלהיותעשויותהגיאולוגיותהעתודותכימוערך '.מ 50מ-יותרמעטשלממוצעבעוביטפלכיסוי

'ותר,

דומהגודלבסדרהםאום-ע'ודראןועטראתמע'ארואדיבאזורהאיכותייםהשמןפצלישלהמשוערותהעתודות
ידרן,ממלכתשלשטחהבכלהמצויותהשמןפצלילכמויותבאשרהקייםלאומדן
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ועתיךהווהבעך,הבניה:למשקחולאספקת

 .ר, Yפרנקיב' ,.ארשבסקי, •• ,.'מימרו,

הלאומיותהתשתיותמשדרהמכרותייחידת

ואףמשפטיים,טכנולוגיים,כלכליים,גיאולוגיים,להיבטיםחזקהזיקהבעלתהינההבניהלמשקחולאספקת

מדיניים.

הועתקהלתוקפו,הזיפזיףחוקהכנסעםזו,בשנההחוף.לקוהסמוכיםמאתריםיםחולנכרה 1964שנתעד
חוללהפקתבלעדיזכיוןישראלמקרקעימועצתהעניקה 1973בשנתהדיונות.רצועתאל-מזרחההכרייה
זבולון,עמקבאזורשטחועודאשקלוןעדמקיסריההחוףמישורלאורךמשתרעהזכיוןשטחהותיקים.לכורים

מיצוייןעדהחוףבמישורההולוקנייםהדיונותחולותשללניצולהניתנותהעתודותכלאתלמעשהכוללוהוא
 ,) 1998 (החוקשלהפטורתקנותפקיעתלאחר ,) 1993 (לתוקףהמכחיםחובתחוקכניסתלאורהמלא.
בינמשדריתועדהלממשלההמשפטיהיועץמינה ,) 1996 (העסקייםההבגליםעלהממונההתערבותולאחר

למועצתהיועץהמליץ ,) 2000(בשנתהועדההחלטתבעקבותהותיקים.לכוריםשהוענקהגורףהזכיוןלבחינת
מועצתהחלטתבלדב.במכחיםחוללכרייתאתריםולשווקהותיקיםהכוריםזכיוןאתלבטלישראלמקרקעי

מדצמשפטייםהליכיםלפתיחתהב'אהלממשלה,המשפטיהיועץהמצלתאתאימצהאשרישראל,מקקרעי
הסתיימו.שטרםהליכיםהותיקים,הכורים

במחירחדהלעליהכצפויוהביאובגוהותהיוההצעותחול.לכרייתהראשוניםהמכחיםפורסמו 2000בשנת
הכרייה.באתרילטון(!)ש"ח 20מללמעלה 9מ-לצרכן:החול

תחליפישלחלקםוגדלהלךכךחול.לאספקתחלופייםמקורותלמימושיזמיםדחפוהתלולותהמחיריםעליות

רותםמישורחולותהאתמתדבביקתההשקעותגדלוכןכמוהכוללת.בצריכהמידרןהחולויבואהחול

דרךהחוליבואיותר.רחוקותאחרות,מארצותואףממצריםחוליבואאפשרויותדבביקתהבטונים,לתעשיית
היזמיםכייצויין . 2000נובמבר,בחודשטון 60,000לכ-מאילחודשטון 8000מ-עלההידרןנהרמסוף

מחבצותבעליויותריותרבמקבילשבו.הקדיםמרכיבאתלהקטיןמנתעלביבשבמיוןהידרניבחולמשקיעים
בתערובותקוורץחולהחלפתלצורךמחבצהחולולייצרטפלחומרלשטיפתמתקניםלהפעילהחלוחצץלייצור
 100,000עלעלהמחבצהחולשלהחודשיוהייצורכאלהמתקניםכעשרהפעלו 2000שנתסוףלקראתבטון.
 . 1999בשנתטון 20,000מ-פחותשלממוצעתחודשיתכמותלעומתזאתטון.

דרךועדסייה,כראמהמאזורימידרן,חולשלהשנתיהיבואיגדלהקרובותבשניםלהערכתנולעתי,דואשר
יספקרותםמישורטון,מליון 3-2לדכילפחות)הפלשתינאית(לרשותואלבניהארץלצפוןחוסייןשייךגשרי

בשנה.חולטוןמליון 4כ-יספקוהחוףבמישורשוניםכרייהאתריטון.מליון 2-1החולותחליפידומה,כמות

שישולבוייתכןכןכמוחול.ולתחליפירותם,ממישורלחולמקומואתויפנהילךהחוףממישורהחולמרכיב
אפשרותכמוידרן,לבגישההערכהמובןהחוף.שפלתשלהקרקעבתתפלייסטוקניחולשלאחדיםאתרים

באזורנו.המדינית"ב"אוירהשינויכלעםלהשתנותממצרים,עשויותחוליבוא

 תW:;ן
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עמרם,ממסובדוגמאנמוך:בלחץפרקצוונצוהשלכתוצר DALY GAPה-

ושראלדרום

 2ל.הליץ, , 1מ.שטיין, , 1ע.נבון, , 2,1ע.מושקיו,

ירושלים 91904בירושלים,הבעריתהאוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון . 1
ירושלים 95501 , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון . 2

פערהאץר.כדורברחב'מאגמתיםסלעיםשלרבותבסדרותהסיל'קהבר'כוז'פערמאתר DALY GAPה-
פטרולוגיםעל-יד'נחקרותעד"ןלה'ווצרותווהסיבות , 20ה-בשנות Dalyעל-'ד'לראשונהתועדזההרכב'ם

במסיב ,) Ma 550-530-(הפרוטרוזואיקוןמסוףאלקל'נ'םסלעיםשלבסדרהזותופעהחקרנואנומאגמתים.
'שראל.דרוםעמרם,

מאפיםוד"קיםסיאניטקוורץמונזוניט,גרנ'ט,אלקלי(ר'וליט,ון iמגאלקליניםסלעיםמרצףבנו'עמרםמסיב
 55-60בתחוםסלעיםהעדררצ'ף.לאאך ,) wt% Si02 46.5-78.8 (רחבהרכביםטווחהפורשפלסים),עד

wt% Si02 )ה-DALY GAP ( מאפ'םלסלעיםעמרםסלעישלבי-מודליתחלוקהמגד'ר) <55 wt% Si02 (, 
 8ך Sr/86Srוערכ' ,) to 1.5+ 3.0+ (חיוב"ם eNdjערכישלמצומצםטווח .) wt% Si02 60< (פלס'םולסלעים

 ,) YlNb= 1.6:t0.3 (אחידיםאינקומפטביל'םיסודותיחסיעםיחד ,) t2:0.7036 ('חסיתנמוכיםהתחלת"ם
המסיב.סלע'בהתפתחותהמרכז'כתהליךפרקציונציהעלומעידיםמשמעותי,קרומיזיהוםשוללים

שלהמאגמותהתפתחותלשחזור Ghiorso and Sack ) 1995 (של MELTSהמחשבבתוכנתשימושנעשה
אבבמאגמתמתחילהפרקציונציהתהליךבמודל,חלקי.גיבושדכיתוךהמתקררמאגמתיבתאעמרםמסיב

 . QFMעל-ידימוגדר O2ו- , 2.5Kbarשלבלחץ , 800oCל- 13000Cמ-המתקררת ) wt% Si02 49- (מאפ'ת
וספינל.קלינופירוקסןפלגיוקזל,אוליב'ן,מתבגש'םהראשוןבשלבשלב'ם:בשניהתפתחותמשחזרהמודל
השאריתיתהמאגמהכאשר , 49%ל- 45%מ-מתונהבצורהעולההמתבגשהמאסףשלהס'ליקהאחוז

המתבגשהמאסףמשתנהלשישים,מגיעהסיליקהכשאחוזהשני,בשלב . Si02 49-60%ביןמתפתחת
דומההגיבושבתחילת . 55%ל-קופצתשלוהסיליקהותכולתופלגיוקזל,פדלספראלקליעל-ידינשלטבחדות,

הראשוןהשלבבהמשךאיטית.במאגמההסיל'קהריכוזיוהשתנותהמבגתשובמאסףבמאגמההסיליקהאחוז

אחוזקפיצתיותר.מהירה 60%ל- 53%מ-המאגמההתפתחותהמנוףחוקועל-פיביניהם,הפערגדל

מהירההשתנותהמאגמה.התפתחותאתמאיטה 55%ל-השניהשלבבתחילתהמבגתשבמאסףהסיליקה
ההרכביםפעראתלהסבירועשויהאלובהרכב'םמאגמותלדגימתהסיכויאתמקטינההסיליקהריכוזישל

תהליךדכ'תוךהמתקררמאגמת'אתשלאקראיתדגימהכימציעיםאנו .) wt% Si02 55-60 (עמרםבסלעי
 . DAL Y GAPה--בינונ"םסיל'קההרבכ'שלנמוכהשכיחותתיצורהמתוארלתהליךדבומהפרקציונציה

um 
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תחנותשל GILרשתבאמצעותבאטמוספורההמוםאדושלמרחוקחושה
GPS בושראלקבועות

פ.אלפרט, ,.שקי, Oודובינ ,.אמור,

ישראל, , 69978אביבתלתל-אביב,אוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקההחוג

 6ב-הנעיםפעיליםלוויינים 24הכוללתלווייני,ניווטמערכתהיא ) Global Position System) GPSה-מערכת
הנקלטיםהאותות , GHz 1,228ו- GHz 1,575בדתירויותאלקטרומגנטייםאותותמשדריםהלווייניםמסלולים,
ומעוותהלוחותתנועתאודותגיאודינמיומחקרגיאודטיםליישומיםבעיקרמשמשיםקבועות GPSבתחנות

הגורםדברכם,ומעובכיםהתוורמאופימושפעיםהאטמוספריבתווןהנעים GPSה-ליייניאותותדכה"א,קרום
הכוללהזניתעיכובונקראשניותנאנו 10-8ביןנעהעיכובהמים,מולקולותשלהדיפולמומנטהואלכרהעיקרי

) Total Zenith Delay-ZTD (, היבש"אוההידרוסטטיהזניתעיכובהראשון,רכיבים:שניומכיל"Hydrostatic ( 
) Zenith Delay-ZHD הרטובהזניתעיכובוהשני) Wet Zenith Delay-ZWD (, מהווההכוללהעיכובאומנם

באטמוספירהאינטגרליתלחותנתונישלבלוםאוצרגםהואזבמןבואולםהגיאודינמיות,למדידותרעש
באמצעותוולדמודהעיכובאתלאפייןניתןמיוחדיםאלגוריתמיםבעזרתדקות), 30 (בגוההזמניתבהפדרה

לניטורבישראלהקבועות GPSה-תחנותשרתאתמנלציםאנוזהבמחקראבטמוספירה,המיםאדיכמותאת
לנתוניניכרתתוספתהינןאלודמידותהתיכון,היםרח mבאבטמוספירההמיםאדיכמותשלרציף

יחידהחיבור(ע"יקבועה GPSתחנתשישמקוםבכללקבלןניתןבצרף,ניתנותוהםמאחרהדריוסודנות
הדריוסודנותנתוניהקרן,לאורןהמדידותשלכאינטגרלמתקבלותוהתוצאות ,) GPSלמכשירמטאורולוגיית

מודליםלשפריעזרו ZWDנתוניביום,פעמייםרקניתניםארפרופיללאורןהמיםאדישלמדידותמספקים
יותר,מדויקאטמוספרילחיזוילשמשויכוליםקיימיםאטמוספר"ם

בחלקיההממוקמותבבניה) 2ו-פועלות 10 (קבועות GPSתחנות 12כוללת ) GPS in Israel) GILרשת
לאיסוףבמרמומעודביםהמובעריםשניות, 30ל-אחת GPSנתונידוגמתתחנהכלישראל,שלהשונים

בנתוניםמשתמשיםאנוהמיםאדיכמותחישובלצוררליום,אחתתל-אביבאבוניברסיטת GPSנתוניועיבוד
נדדמיםהמטאורולוג"םהנתוניםובמצפה-רמון,בכריבקיבוץהממוקמות GPSבתחנותהנמדדיםמטאורולוגיים

בפניוהלחותהטמפרטורההלחץ,אתומודדת GPSה-למכשירשמחוברתמטאורולוגייתיחידהבאמצעות

שלאיסוףומצרירסטטיסטיהואוהעיבודמאחרדקות 30כלבעורמבתצעהחישובשניות, 30כלהשטח
המכוןבשטחמטאורולוגיית)ויחידה GPS) GPS-METמערכתהובצהנובמבר-דצמברבחודשיםרבים,נתונים

הנמדדיםהמיםאדיכמותחישוביביןהשוואהלצוררהדריוסודנהלתחנתבסמורדגןבביתהמטארולוגי
 GPS-ה-מערכתלכיולישמשוובעתידעיבודבשלביהינןהמדידותתוצאותהדריוסודנות,לבין GPSאבמצעות

MET , 

• 
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בהפרדהמוום Oוו Oנתונוםפענוחמך Oעלהרמוושברשלהקרקעתתתואור
גבוהה,

 1איליברונר, , 1מרגרטחניקוב, , 2יוסיברטוב, , 1בנ'מדבדייב,

,לוד.ל'שראלהגיאופ'ס',המכון 1
ירושלים, ,הגיאולוג'המכון , 2

קוויםפר oמבוצעויני Oוצפוןבנבגהרוחבשבריבנושאהתשתיותמשדר '''עהממומןהמחקרגרת oבמ

שברישלאופייםעללעמודבמטרה 1999בשנתלישראלהגיאופיסיהמכוןידיעלבוצעואלוקוויםסייסמיים,
 ,ואופייהההסטהוכמותגודלםהרוחב,

רמוןשבראתבניבצחוצהזהקו ,הנ"להמחקרבמסגרתשבוצעומיים Oהסיימהקוויםאחדהוא GI-5010קו

נחלשלהחדלעיקולועדצרורות-נקרותהנחליםלמפגשמצפוןנקרותנחללאורךדרוםצפוןשלכלליבכיוון
גדל-קמאי-נקרות,הנחליםלמפגשצפונית ,רחה mנקרות

היו:בשדההקולביצועהפרמטריםבגוהה,בהפדרהרפלקציהבשיטתזהקובוצעבפרוייקט,הקוויםשארכמו

שימוש ,מטר 10ויברציה)(תחנותאנרגיהמקורותביןמרחקמטר, 10קליטה)(תחנותגיאופוניםביןמרווח
 , HZ 10שלבגיאופונים

 , ProMax-Landmarkתוכנתבעזרת UNIXבעודהבתחנתהג'אופ'סיבמכוןבוצעהסייסמיםהנתוניםעיבוד
פענוחסמךעלמי, O"Oהלחתךוהתאמתםמפורטותמה'רויותאנליזות N!Sיחסלהגדלתרבותדביקותנעשו

צידימשנ'מטרים 500-400שלמוערךלעומקליסטריכשברהרמוןשבראתלזהותניתןהקו,שלראשוני
המוערכותיחידותמצפוןומולםמדרוםיהודהחבורתסלעיברורים,מיים Oסיירפלקטוריםלזהותניתןהשבר

טר'אס,מגיללע'ם oכחבורת

שלההאתמהאיואופ'מ'דתעלרגיונלימידעלנוייתןרמוןשברשלואופיוזהמי o"oקושלהמ'דעחש'בות
 1מ'שרקידוח :כגוןבאזורלקידוחיםקורלציהפ'על,זאתתחתון-יורא-טריאסקרטיקוןמגילהסלע'חידות
נקרות,נחלבאפיקמיםוקידוחימטר 2000כשללעומקשחודר

[1jJ 
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מערניהצפון-נבגנאאוקןמגילקרטוןגושישלבקנוניםנמימלחיםמקורות

מ.זולברברנ,ד ,ו.לובשוץ,

 91063ירושלים , 6381ת.ד. , 234יפורח'ההידרולוגי,השירות

תהליכיזרימה.מערכותבמספרלהבחיןניתןבעדתחבורתשלקרטוןסלעבתוךהידרוגיאולוגית,מבחינה
התווךמיהנקבובי.בתווךמתקיימתדיפוזיביתהסעהשתהליכיבעודהסדקיםלאורךמתרחשיםזרימה

מחקרם.שלרבהחשיבותנובעתומכאןאבקוויפרמלחיםשלהעיקריהמקוראתמהוויםהקירטוןשלהנקבובי

דבעת)(חבורתאאוקןמגילקירטוןמדגמימששההוצאונקבובים)מי(להלןהנקבוביבתווךכלואיםמים
שמאפשרתהשיטה-דוחקבנוזלשימושתוךצנטריפוגהבמיצויהואצומיםמ.י 10-30שלמהעומקיםשנלקחו

הדיגום.במהלךהכימיבהרבכםשינויםללאנקבוביםמיקבלת

בליטר.מ"ג 3,900-15,700שלכלורידריכוזעםמגמיום-כלורידיבהרבכמתאפייניםשדנגמונקבוביםמי
 0.85סביב rNalזI C (יוניםיחסימהשוואתעולהכךים,מילהרבכקרובהנונקבוביםמישלהכימיההרבכ

, ClIBr 300סביב , I CזrMgl מיים:למינקבוביםמיביןבהרכבהדבליםקיימיםזאת,עםיחד ) 0.18סביב
באשלגן.יותרודליםואלומיניום,בחלסטרונציום,סולפט,בסידן,יותרעשיריםהנקבובים

ימי,מקורהנובמיםהמלחיםהמקוראפשרותעלמבציעיםומינקבוביםמישלהכימיהרבכםביןהדמיון
מתהליכיםכתואצהנוצרויםומינקבוביםמישלההרבכיםביןהמסויםוהשוניבמליחותהדבליםכאשר

קרבונטייםבסלעיםנקבוביםמיכימייתשלדומהלהתפתחותדוגמאותשפירים.מיםעםוערבובדיאגנטים

השתמשנודבעתאקוויפרשלהנקבוביםמילבגינכוןהדברהאםלדבוקמנתעלבאירופה.היטבמוכרות
וגזיםמינרליםמים,מסותמבעריחושבוהפוכה:בעיהפותרה PHREEQCתוכנתאבמצעותגיאוכימי.במידול

 • 30/0עלעלתהלאכימיותדבביקותאי-ודאותמידתכאשרנקבובים,למייםמילהפוךשיכולים

ההדבלכאשרדיאגנטיים,תהליכיםהתפתחותשלאפשרייםתסריטיםשלושהעלמבציעותהמידולתוצאות
האבים:בתהליכיםמתאפייןביותרהסבירהתסריטהנקבובים.במיסולפטלמקורקשורביניהםהעיקרי

תהליךבמים.ובחלסולפטבריכוזקלהלעליההגורםהנוקרטון,בדמגמיהגתלושעקבותיופיריט,חימצון . 1
חמצן.צורךזה

אלפיותכשתימהווהזהלתהליךהדנרשתהבגסכמותוסידן.סולפטשלהעיקריהמקורהנובגסהמסת . 2

הקירטון.ממסתאחוז

וביקרבונט.סידןשלנוסףמקורמהווהקלציטהמסת . 3

הקטיוניםכמותנספחים.ומגמיםשאשלגןבעתהמיםלתוךיוצאסידןמונטמורילוניט:פניעליו[יםחילופי . 4
בקירטון.החלופייםהקטיוניםמקיבולתאחוזאלפיותכשתימהווהזהלתהליךהנדרשתהמתחלפים

כתוצאהבקירטון),שנמצאממונטמורילוניט 4 *-10-6%(כביותרנמוכותבכמויותמונמטורילוניטהמסת . 5
הנקבובים.למיאלומי[יוםמתווסףזומתהליך

נקבובים.מישלדיפוזיביתהתפלתתוךשפיריםמיםידיעלנקבוביםמימיהול . 6

זה.תהליךשלהאיטיהקבצעלמבציעהקרטוןבגושנקבוביםמישלהדיפוזיביתהתפלהקבצמידול
מיםלהישמרעלוליםקירטוןגושבתוךההתפלה,שלשנהמיליון 5כ-לאחרשגםעולההחישוביםמתוצאות

 .מ"ג/ל 15,000כ-שלמליחותבעלי

[Dll 



 m', 2001השהכגטהושראלותהגואולוגותהחברה

אתרשלהגיאולוגיהחתךונתוחסייסמיםסינוניםהערנתתוךהנדסיתננוו
חיפה,חירם,גשר

מ,לויו,

משבג.דב.יובליםוגיאוטכביים,גיאולוגיםסקריםמ.לויו

לחברבמטרהבחיפההאחרונותבשניםהבנניםחשדיםומחלפיםבכישיםממערךחלקהינוחירםגשראתר
התורכיתהרבכתלתחנתסמוךבחיפה,התחתיתבעירממוקםהאתרהקריות.ואזורהעירחלקיכלאת

התוחםהעתקלקובסמוךממוקםהאתרהידועככלחיפה.מפרץלאזורהכרמלרכסממרגלותבמבערהישנה,
מאותרתהאחרונותבשניםכיוהעודבההמיוחדיםהקרקעתנאייגור"."שברבשםוידועהכרמלרכסאת

חשיבותהסייסמים.הסיכוניםהערכתתוךהאתרשליסודיתחקירהחייבויגורשברלאורךסייסמיתפעילות
באזור.ההעתקקווישלהאפשרככלמדויקלמיקוםניתנהמיוחדת

גירחואר,קירטון,דולומיט,סלעהכוללהחת,ןעלמידעהתקבלמתוכםקידוחים, 13בוצעוהראשוןבשלב
חולי.וכורכרחרסיתחול,בהןרכותסלעיחידותגםוכן ) beach rock (ביוקלסטי
לפיהמוצגיםאזוריםלארבעהחלוקהקיימתכיללמודניתןמהםגיאולוגיםבחתכיםהוצגמהקידוחיםהמידע
צפון.בדצממוקםהיםחוףזהאבזורכילצייןישלמזרח.ממערבהופעתםסדר
יגור).(תצורתמסיבידולומיטסלע
וחואר.קירטוןסלעיחידותהמכילקדוםערוץאוהעתקהצרועתאזור

וחול.ביוקלסטיגירכוללקדוםחוףקולאורךהשקעהאזור

חולי.כורכרמעלהמונחתרכהחרסיתיתקרקעהכוללהקישון)(אגןאלוביאליהשקעהאזור

 .ב'אזוראופיאתלקבועבמטרההגיאולוגיבמכוןמיקרופליאונטולוגיותלדביקותנשלחודוגמאותמספר
שימורדברגתהםאךטורוןמגילמאובניםמכיל )'מ 16.0עומק 3(קידוחהקירטוניהמסלעכיהראוהממאצים

 3(קידוחהקירטוןלשבכותמתחתשהופיעחואריסלעבמדגם ,) reworked (ממוחזריםהנראהוככלגרועה
מייצגזהאזורכינראהלפיכךניאוגן-קוורטר.שלגיליםתחוםבעלפורמיניפרהמאסףאותר )'מ 23.8עומק
שלוארוזיההיםנסיגתעםיותרמאוחרבפליוקן.ההצפהמתקופתיתכןחוואר,יחידותהושקעובוקדוםערוץ

החואר.בגיעלטורוןמגילקירטונימסלעשניתהושקעהכרמל,שיא
בחיפה).רושמיה(ואדיגיבוריםנחללערוץביחסהערוץשלמיקומוהיאלבלתשומתהראויהנוספתנקודה

ברוראינוצפוןבכווןהנחלשלהמשכומסיבי.דולומיטמסלעבנויותוגדותיועמוקבערוץמאופייןגיבוריםנחל
גיבוריםנחלערוץשלהמשכואתמצייןבקידוחיםשהתגלהוהערוץבמידהרצנטיים.במשקעיםכיסויעקב

נוספיםממצאיםיגור.שברלאורךמ' 300כשלגודלבסדרשמאליתוזה mלנוספתעדותשלפנינוהריהקדום
וד.'ג'אבזורגםד iדרבעומקנמצאוזרימהערוצישלקיומםעלהמעידיםוצרורות)מעוגלים(חלוקים

קשהסלעבגיעלהמונחותרכותסלעיחידותכללהקרקעוחתךומאחרהסייסמיםהסיכוניםהערכתבמסגרת
האתר.תגובתפונקצייתהערכתוכןסייסמיתרפלקציהקוהכוללגיאופיסיסקרשניבשלבלבצעהוחלט

ההעתקקונפגמת.הסיסמיםהארועיםרציפותבהםאזוריםלשלושהחלוקהעלהבציעוהסייסמיהסקרממצאי

השטח.לפניקרובמגיעיםשחלקםנוספיםשבריםמופוובנוסף 11קו- 10קקידוחיםשביןבאזורנקבעהראשי

השבירה.קווילאורךאופקיתזוזהמרכיבעלמבציעה flower structureשלהופעה
ולפיכךהאתרתגובתשלהמשמעותיתהתרומהמידתבברורעולההצפויותהקרקעתאוצותספקטרוםמניתוח
 413 '''תבהמופיע 0.1לערךבנגודהסייסמית,העוצמהמקדםאתהמצייןהפרמטרבגודללהחמירהומלץ
 . 0.2שלערךהוצע

שב



 2001השנת',הכנסהישארליתהגיאולוגיתהחברה

חדרה(אס"פ)מוצקהפסולתסולוקאתרבסבובתתהוםמוזוהום

 2רוגיתגתיב, , 1דבלויטה,

 . 95501ירושלים, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון
 12ת,ד,הסביבה,ואיכותהמזוןהחקלאות,למדעיהפקולטהבירושלים,הבעריתהאוניברסיטה

 76100רחובות

לידהחוףלבכישהמקבילכורכרמחבצותבטורשנה 35כ-פועלחדרה(אס"פ)מוצקהפסולתסילוקאתר
בסביבתמיםמקורות 26נידגמוועפר,בניןלחומרירקמובגלתהפסולתשנים 6כ-מזהאולגה,בגעתמחלף

מחקרלצורךשניקדחו )'מ 40-15 (עמוקיםקידוחים 4ו )'מ 9-7-כ(דרודיםק'דוח'םחמישה,מהםהאס"פ
מפותבננומרחב',סטרטיגרפ'מודלוהורכבהמזהמיםתנועתעלוהשפעתוהפטרוגרפיההרכבבנדקזה,

הכולליםובתוכו,האס"פבסב'בתרביםבקידוחיםחוזרותעונת'ותמד'דותסמךעלמפורטותתהוםמ'מפלס
לניטורהמיםנציבותאתהמשמש'םכאילווגםקודמ'םומחקר'םהנוככיהמחקרבמסגרתנקדחואשרק'דוח'ם
התהוםבמיוהפחמןהמימןהחמצן,שלהא'זוטופ'ההרכבנידבקה'דרוגאולוגי,מודלוהוצעהא'זוריהמפלס

הזיהוםהתפשטותמנגנוןלהבנתתרםהתהוםמישלהכימיתהאנליזהעםיחדאשרוהמזוהמ'םהנקיים
מהאס"פ,

~ 
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גרעינייםמפיצוציםרריואקטיביותשמשחרריםפיזיקלייםמנגנונים
נסתריםתת-קרקעיים

לואיס,ס.

 81800יבנהדוארשורק,נחלגרעינ""למחקרהמרכז

הנהתר Oנ ) UNE (תת-קרקעיתגרעיניפיצוץשלביצועוהמאשרתהיחידההאמיתיתהישירההעדות

במקרההגרעיני.הדלקשלהפעלתו '''עהנוצריםוהאקטיבציההב'קועתוצרישלהאופייניתהדריואקטיביות

פליטותלג'לוירבהחשיבותיש(האמנ"ס)גרעינייםויים Oנ'ור Oלאיהאמנהגרת oבמ ) OSI (בשטחב'קורתשל
שבהבנת OSIשליעילוב'צועבתכנוןהחשיבותכןעל . UNEשלבחשדדריואקטיבייםחומריםשלאפשריות

השטח.פנ'אלאלומעיןחומר'םלהובילהעשוייםהמנגנונ'ם

נשארוהחלקיקיותהדריואקטיביותהשאריותשכללהבטיחחייבהואמוצלחבאופןכלואוי Oנ'להחשבמנתעל
להורידמנתעלפיק oמארוךלזמןבקרקעישהוהנוצריםהאציליםהגזיםרובהפיצוץ.חללבקרבתכלואות

תכנוןההחדרה,גישותאיטוםשליים Oההדנלהיבטיםף Oבנוהשטח.פניעללגילויםיכוי Oהאתרציניאבופן
הובלתעלאפשריותהשפעות ) 2ההחדרה,לעומקעדהאתרשלהאגולוג'ה ) 1ב:להתחשבצר'ךהכליאה

הקרקעי.המבנהשלמותעלעצמוו' Oהנישלאפשריתהשפעה ) 3ו-השטחפניאלדר'יאקטיבייםחומרים
ביבתיות. Oדגימותתכניתולבצעלתכנןמנתעלהנ"לההבטיםבכללהתחשבירצהלאתרהמשוגר OSIצוות

זבמןיב' oמשחרורהנויותרהמובןהשטח.לפנידריואקטיביחומרשלשחרוראופנ'שנילמעשהמוגדר'ם

אוהדנס'כשלעקבזהיהיההכל'אה,שלטרופלי Oקטככשללהחשבשניתןממהכתוצאה ) venting (קצר
 (הדלףתופעתוי. Oנ'שלברורהעדות OSIה-לצוותפק oלעשויכזהכשלהקרקע.דרךמבער'צירתנוכחותן
seepage ( שאיבהו-הדיפוז'המנגנוניבאמצעותהשטחפניאלאציליםגז'םשלארוך-זמןמצומצםשחרורהנה"

עלולהה'אאך , OSIה-ויעילותקבצעלנ'כרתהשפעה'שבלבדדלףשלגילויעללהישענותברומטרית".

המשימה.להצלחתמכרעתלהיות

~ ~ 
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שלטננוקותבאמצעותובום-סוףהום-התונוןבמזרחהמוםאונותשלנטור

מרחוקחושה

 1צ.בו-אברהם, , 4א.וו, oגיטל , 3 ••יעקבי, , 2ד.בלומברג, , 1 •• ,להו

ישראל , 69978אביבתלאביב,תלאוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקה,המחלקה 1
,ישראל 84105שבעאברבנבג,גוריוןבןאוניברסיטתסביבתי,ופיתוחלגיאוגרפיההמחלקה , 2
,ישראל 14102טבריה , 345ת,.דהכינרת,לחקרהמבעדהלישראל,ואגמיםימיםחקר , 3

4 , Center for Advanced Land Management Information Technologies, School of Natural 
Resource Sciences, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE 68588-0517, USA 

אלהבעיותבישראלמי-הים.באיכותהקשורותסביבתיותמבעיותככולןרובןמוטדרותביםהגובלותמדינות

ותעשייהחקלאותתיירות,תשתית,מערכותשלהמואץוהפיתוחהבגוהההצפיפותבשלתוקףמשנהמקבלות
היםלזיהוםהים-התיכון,שלהמזרחייםבחופיםהחולותמאזןלהפרתהיתרביןגורמיםאשרהחופיםלאורך

ובים-סוף,בים-התיכוןהשונותהאקולוגיותובמערכותהביולוגיבמגווןולשינוייםוהחופים

ובכךהיםמימרכיביאתלאפייןמנתעלחישה-מרחוקשלשונותבשיטותלהשתמשהיאזהמחקרמטרת

בהתפלגותהקשורותמדעיותשאלותעלמענהומתןהמיםאיכותאחרבמרחב)(זבמןרצוףמעקבלאפשר

מחקרבשיטותעליהןלענותאפשרותאיןאשרהימית,בסביבהואנאורגנייםאורגנייםגורמיםשלמרחבית
אחרות,

האלקטרומגנטיתשהקרינההעודבהניצולתוךמבתצעחישה-מרחוקשלאבמצעיםהמיםתכולתאפיון
הקרינהספקטרוםעלמשפיעמרכיבכלכאשרהמים,עמודתלהרבכבהתאםמשתנההיםמפניהמוחזרת
במים,לריכוזובהתאםמסוימיםגלבאורכיובבליעותחזקותבהחזרות

האלגוריתמיםוהגדרתההחזרהספקטרוםלביןהמיםבעמודתהשוניםהגורמיםביןהכמותיהקשרמציאת

דמידותלביצועבמקבילשאנספותדבגימותהמיםתכולתדביקתעל-ידימבתצעותהזההקשראתהמתארים

הגלאורכיבתחוםההחזרהספקטרוםאתמודד,אשר FieldSpec FRמכשירבאמצעותספקטרליותהיפר
אח.דננומטרשלספקטרליתבחולוציה 2500nmל- 350nmשבין

הכלורופילבריכוזימרחבייםשינוייםשמתארותמפותלהפיקלנומאפשרותהמחקרשלראשוניותתואצות

להחזרההמיםתכולתביןהמקשריםהאלגוריתמיםהכלתעל-ידיאילת,ומפרץהתיכוןהיםמזרחבאזור
הנראההאורבתחוםערוצים 8בעל SeaWIFSלוויינים:משניהמתקבלתאינפורמציהעלהספקטרלית,

האורבתחוםערוצים 7בעל Landsatו-אחדכקילומטרשלמרחביתחולוציהובעלהקרובוהאינפרא-אדום
מטר, 30כ-שלמרחביתחולוציהובעלוהאינפרא-אדוםהנראה

ביןהקורלאציהאתהמתאריםהאלגוריתמיםשיפורהיתרביןוכוללמישוריםבמספרמבתצעהמחקרהמשך
וחומרמרחפיםסדימנטיםכלורופיל,שלשוניםריכוזיםלביןהאלקטרומגנטיתהקרינהשלההחזרהספקטרום

מציאת ;ובמרחבזבמןהללומהפרמטריםאחדכלהתפלגותאתהמתארותמפותיצירתמרחף;אורגני

המתארותהמפותבעזרתמזהמיםלנטרוניסיוןמזהמיםריכוזילביןהכלורופילריכוזיביןכמותיתקורלאציה

שלרחי mההחוףלאורךסדימנטיםהסעתדבפוסיהקשורותלשאלותמענהמתן ;הכלורופילהתפלגותאת
הים-התיכון,

 I7ci.ה
~ 
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דוגמאערוצי:רבוחיישןספקטרליותשדהמדידותידיעלגיאומורפולוגימיפוי

רחםנחלממניפת

 Sמ.פריי 4 ,.משודלוק 4 ,.הקאופמן 1 ,.דאביגד 3 ,.מבייס 2 ,.א-דור Iב 1,2,3 ,.אכרובי

ירושליםהבערית,האוניברסיטהכדה"א,לדמעיהמכון , 1
אביבתלאביב,תלאוניברסיטתהאדם,וסביבתלגיאוגרפיההמחלקה , 2
ירושליםהגיאולוגי,המכון . 3
גרמניהפוטסדאם, , GFZמרחוקלחישההיחידה . 4
גרמניהמינכן,אוניברסיטתלגיאולוגיה,המחלקה . 5

אבזוריםופלאו-אקלימיים.ניאי-טקטוניים,גיאומורפולוגים,במחקר'םרבהחשיבותאלוביאליותיחידותלמיפוי
פניומאפייניהקרקעפריפילהתפתחותדרגתביתורם,ומידתהנחליםמפלסיגובהלפינעשההמיפוימדבריים

על ) Rock Varnish (הסלעוציפוי ) Desert Pavement (המדבריהריציףהתפתחותדרגותאתהכולליםשטח,
בנחנההנוכחיבמחקרבשדה,משליםימיפויאווירתלצומיבגיעלראשונ'מיפויכוללתהמיפוישיטתהחלוק'ם,

הערבה.דברוםאלוביאליותיחידותלמפות ,) un 2,5.ן un 4 , -O.ן(השמשקרינתבתחוםרב-ערוצי,חיישןיכולת

בליעותסמרעלהשטח,פניעלומינרלוגיליתולוגימיפוימאפשרת(היפרספקטרלית)רב-ערוציתמרחוקחישה
מיפוילתוצאותדומותזהאבמצעיהמיפויתואצותהאםקדבנבמחקרשונים,למינרל'םהייחודיותספקטרליות

אינואשרמידעמוסיףמרחוקחישהידיעלמיפויהאםקדבנבנוסףדשה,ומיפויאווירתצלומיבעזרתהנעשה
אחרות.בשיטותלהשגהניתן

אווירתצלומיבעזרתגיאומורפולוגי,ממיפויהערבה,דברוםקמ"ר 20שלשטחעלמשתרעתרחםנחלמניפת

בכלדומההחלוקיםשלהליתולוגיהשונות,אלוביאליותיחידות 5הוגדרושטח,פנימאפיינישלדשהומיפוי

דגםשלמבנהקייםהצעירותביחידות .) 100/0- (וריוליט ,) 10%- (צור ,) 80%- (גירבעיקרומורכבתהיחידות,
בצעוחרסיות.קווץרחולשלגדולהכמותהחלוקיםוביןמפותחאינוהדמבריהריצוףברור,ושרטונותאפיקים

ובצעמפותחהמדבריהריצוףנעלם,והשרטונותהאפיקיםדגםיותרהעתיקותביחידותבהיר,החלוקיםציפוי

כהה.החלוקיםציפוי

מסוגשדהספקטרומטרידיעלבשטחספקטרליותדמידותנערכוהחיישן,ידיעלהמיפויהייתכנותלדביקת

ASD . ןב-ברורהקלציטבליעתהאלוביאליותהיחידותלכלכימראותהשדהסקרתואצות.un 2.33 , עקב
בעצירים,מאשרעתיקיםבמפלסיםיותרחזקהשהבליעהנמצאהמפלסים.פניעלגירחלוקישלגדולהנוכחות

בקטנהבליעהקיימתהצעיריםהמפלסיםשלבספקטרהבנוסף,החלוקים.שליותרגדולכיסויאחוזעקבזאת
שלהספקטרהעלהסלעציפויהשפעתדביקתהשטח.בפניחרסיתייםמינלריםנוכחותעקב , un 2.2.ן-

שלהספקטרהאמנםהחזקה.הקלציטבליעתאתממסראינוהציפויהגירבחלוקיכימראההשוניםהחלוקים
לבג'משמעותיללאזהשינויאתהופכתהקטנהנוכחותםארהסלע,מציפוימושפעתוהריוליטהצורחלוקי

הסרסה.שלהכלל'הספקטרה

בתחוםערוצים 72זהלחיישן . 1997בקיץ DAIS-7915מסוגמוטסחיישןידיעלנאספוהדיגיטליםהנתונים
באזורהאטמוספירה.נתוניוסינוןהנתוניםאיכותשיפורכוללראשוני,עיבודבערוהנתוניםהשמש,קרינת

הפדרהמראהזהבאלגוריתםהמיפויבדשה,שנדדמהספקטרהלפי , SAMמסוגמכווןמיוןבועצהמניפה
כגוןההדמאה,נתוניעלספקטרליםעיבודיםהשדה.למיפוידומותותוצאותיוהאלוביאליות,היחידותביןטובה

במניפה.המדבריהריצוףהתפתחותדרגתשלרציףמיפוימאפשריםבליעות,עומקומדידתערוציםחלוקת
סוגישלושתכגוןהשונים,הטרסותמרכיביושלשוניםמינרליםשלכמותימיפויכוללהבעודהשלהבאהשלב

וחרסיות.קווץרחולהחלוקים,

המיפויגיאומורפולוגיות.יחידותלמיפוירב-ערוציתמרחוקבחישההגלוםהפוטנצ'אלאתדמגיםזהמחקר
בשיטותבשדה,למיפויניתןשאינוחדשמידעמוסיףואףהקונוונציונליתלמפהטובההתאמהעלמראה

המקובלות,

 ז;UWו
~ 
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בישראלגלישהסינונילהערנתננלי ) G IS (גיאוגרפימידעמערנת

א.כרובי,

 Dירושליהבעריתיהאוניברסיטהכדה"א,למדעיהמכון

עלמעוררותהגלישותהרר'ם.באזוריםב'ותרהנפוצותהטבע'ותהג'אולוגיותמהסכנותהןסלע/קרקעגלישות

פרמטר'םלפ'מדרוןשליציבותדרגתלהער'ךניתןגשם.וסופותאדמהרע'דותע'קריים:מנגנונ'םשניידי
גל'שותותועדועתיקותגלישותזוהובהבישראל,הג'אולוג'.והמבנההמדרוןש'פועהמסלע,ב'נהםשונ'ם,
מדרונותיציבותשלידנינ'תוחבוצעבבערארצי.מידהבקנהמדרונותיציבותהערכתבוצעהטרםאמת,בזמן

כיוםנרחב.שטחבעורלב'צועסבירואינוממושךוזמןרבבעודהכוחדורשזהמסוגניתוחאךצפת,באזור

זועובדהישראל.מד'נתשטחרבעבורד'גיטליבפורמטג'אולוג'ומבנהטופוגרפיהל'תולוג'ה,נתוניקיימ'ם
ארצ'ת.ברמהגלישותסיכונילנ'תוחערךרבלכלי ) GIS-(ממ"גהג'אוגרפ'תהמ'דעמערכתאתהופכת
להצ'גמתיימרתואינהבישראל,גלישהסיכונילהערכתככלילשמשהממ"גהייתכנותבדיקתהנהזובעודה

הגל'שות.סיכונ'שלומוחלטתסופ'תמפה

 ( DTMרךוקטור';,בפורמט 1 : 200,000בקנ"מ'שראלשלליתולוג'תמפההם:זובבעודההבסיסנתונ'
Digital TeITain model ( חבורתגגשלסטרוקטורליתמפהרסטר';בפורמט ',מ 25שלתאבגודל'שראלשל

נפדרתבלתינוספת,נתונ'םשכבתרסטר'.בפורמט ',מ 250שלתאבגודל'שראל,משטחחלקבעוריהודה
וקטורי.בפורמטההעתק'םמפתהיאהמבנה,ממפת

משכבת '.מ 100שלתאולגודלרסטרילפורמטהומרוהנתוניםכל . ArcViewבתוכנתנעשההנתוניםניתוח

מנתונ'וחוואר.קירטוןכגוןנמו,ןגזירהבחוזקהמאופיינותלגל'שהפוטנצ'אל'ותקטגור'ות 9בנחרוהל'תולוגיה
התחשבותתוךהסטרוקטורל'ת,המפהמתוךחושבהמבנהמפנההמדרון.ומפנהשיפועחושבו DTMרך

קיימות;גל'שותבגיר..,סיכיןבארץ:שנעשהקודםמחקרלפיסיכון,דרגותארבענקבעוההעתקים.במ'קום

תלולמדרוןבשיפועהנ"להקטגוריות ;) 18°(מעלמאדתלולמדרוןבש'פועלגלישהפוטנציאל'ותקטגור'ות

בש'פועהנ"להקטגוריות-בינוניסיכיןהמבנה;ממפנה t30°:שלבגזרההמדרוןמפנהכאשר ,) 13°-18° (
הנ"להקטגוריות-נמוךסיכוןהמבנה;ממפנה t30°:שלבגזרההמדרוןמפנהכאשר ) 13° _ 8° (בינונ'מדרון

סיכין.ללאואזור'םהמבנה;ממפנה t30°:שלבגזרההמדרוןמפנהכאשר ) 8° _ 3° (מתוןמדרוןבשיפוע

לגלישהפוטנציאליותקטגוריותקיימותאךמבנה,נתוניאיןכאשרידיעאיניהסיכיןבהםאזוריםסומנובנוסף,
 .) 18° _ 3° (תלולעדמתוןמדרוןבשיפוע

במצוקהשומרון,במזרחבגליל,בעיקרמצוייםבגוההס'כוןדברגתמדרונותכימראותהבעודהתוצאות

נפוצההנמוכההס'כוןשדרגתבעודקמריםבאגפ'בעיקרמצוייםב'נוניס'כוןאזוריבנבג.ובמצוקיםההעתקים,

פערהואהראשוןעיקריים:מ'דעפערישניעלמבציעההבעודהישראל.מדינתשלההרר'םהאזור'םבכלמאד

הס'כוןדרגותשלמההגדרותחלקמדרון.שליצ'בותדרגתהקובעיםהפרמטר'םלבגיג'אולוג'-הדגס'במידע
ליתולוגיהא'זהלמשל,הכללית.הס'כוןדרגתלקביעתמשתנהכלתרומתד'הברורהולאשרירותיותהנן

ביןהקשרט'במה ?יציבלאמדרוןהמגדירמינימל'ההמדרוןשיפוע?מהומ'דהובא'זולגלישה,פוטנציאל'ת
להפדרהלמשל,כךהד'גיטליים.הנתונ'םוזמינותא'כותהואשניפער ?המבנהלמפנההמדרוןמפנה

בסיסמפותדרושותהתאגודלולהקטנת'ותר,מפורטתארציתל'תולוגיתמפהדרושה'ותרטובהליתולוגית
יותר.טובהבחולוציה

הפוטנצ'אלאתמדגימההיא , GISב-הבעודהשיטותלבחינתונועדהבלבדראשונ'תהנהזושבעודהלמרות

כ'לזכורישאולם,גלישות.ס'כונ'שלארצ'תהערכהלקבלתשונ'םמרחבייםמשתניםלנ'תוחהממ"גשל
ובזמן.במרחבגלישותתהליכ'הבנתבשיפורההכרחאתלהחל'ף'כולא'נואשרטכנ'כל'הואהממ"ג

~ 
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בסביבתוההידרולוגיתהמערכתעלהמלחיםמפלסשנוייהשפעת

ף OIיחיאלי'

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון

המלחיםבמפלסשנו"םהמלח.יםשלההידרולוגיתלמערכתישירבאופןקשוריםהמלחיםבקרבתתהוםמי

נצפתההמלחיםמפלסעליתבעקבות 1992שלבחורף(דלוגמאתהוםמימפלסיעלברוראבופןמשפיעים
המלחיםשללמאזןתהוםמיתרומתשלבחישוביםיותר).נמוךבשיעורכיאםתהום,מיבמפלסעליה

שמגיעההכלליתהכמותכמחצית(זשובשנהקובמליון 300כ-שלממוצעיםערכיםהתקבלוהאחרינותבשנים
הללווהחישוביםוישראל)ידרן(כוללהכיווניםמכלהמלחליםשמגיעההכמותזוכילצ"ןחשובהמלח).לים

הק"מים.הנתוניםמעוטבגללודאותאיבתנאינעשו

אופנים:במספרההידרולוגיתהמערכתעלמשפיעההמלחיםמפלסירידת

יםבחוףמקידוחיםמיםשאיבתמתכנניםכאשרבחשבוןלהילקחח"בתזועובדה-תהוםמימפלסירידת . 1
יםמפלסירידתבעקבותמיקומםאתמשניםשהםמכיווןמע"נותמישלניצוללבגיגםחשובהדברהמלח.
המלח.

ביןהמגע(אזורהביניהפןשלמיקומוגםמשתנהתהום,מימפלסוירידתהמלח,יםמפלסירידתבעקבות . 2

תהוםמימליחותלקביעתהכרחימידעהואהביניהפןמיקוםכילצ"ןחשובהמלח).יםלמימתוקיםתהוםמי
מתוןשיפועבעללהיותצפויהביניהפןהמלח,יםמישלהבגוהההצפיפותגבללהשונים.בקידוחיםהצפויה

יחסית.גדוללמרחקעדתהיההמלחיםמישחדירתצפוילכן,התיכון).הים(כמורגיליםלחוףיחסיתמאוד

מישלמובגרתזלרימהשגורםדבריותר,תלולנעשההגדריאנטההידראוליהגראדינטשלהשתנות . 3
האקויפרשלהכללימהאוגרחלקשהיותהום,מיכמותכימלמדיםראשונ"םחישוביםהמלח.יםלכיווןתהום

יםמפלסירידתבעקבותהאחרונות,השניםעשרותבמהלךקובמליונילמאותלהגיעיכולההים,אלוזרמו
המלח.

בחוףהנוכחי.החוףמקומק"מליותראחדיםבמקומותמגיעשרוחבוחדשחוףנוצר-חדשחוףיצירת . 4
שבהםהחוףשלקטעיםישנם .המלחיםשלהמקוריותהתמלחותשלשטיפהתהליכימתחיליםזהחדש

נשארההמליחותאחריםובקטעיםהמקוריתמהמליחות 100/0מ-לפחותהמליחותאתהורידהשטיפהתהליך

בגוהה.עד"ן

צורךישביותר.מהירבההתהליכיםוקצבמאודדיכמ'תהנההמלחיםבחוףההידרולוגיתהמערכתלסיכום,
בעתיד.הצפויאתולחזותלהבינםדכיהללוהתהליכיםאחרילעקובכדימפורטבניטור

שכ
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גואוחשמלוותשוטותבאמצעותשורקמערתבאזורחללוםאותור

 2אאילון, 2 ,.מבר-מסיוס, ·,.מגולדמן, ·,.מיזרסקי,

 71100,לו,ד 182ת,ד,ל'שראל,הגיאופ'ס'המכון
 95501ירושלים, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון

רביםבמקרים'ותר,גדולותומערותבסלעחלל'םמסו'מים,בתנאיםזלהותמאפשרותגיאוחשמל'ותש'טות
הומוגניותאיידיעלהנגרמותאנומליותשלמוטעהמאבחוןכתוצאהשגויהגיאוחשמל'ותהתוצאותניתוח

האנומליות,זיהויאתלשפרעשויהמופעלות,הגיאוחשמליותהשיטותשיפורהגיאוחשמלי,בחתךלטרלית
אנטיקלינתשלהמערבייםבשולייםהנמצאתשורקמערתבאזוראנומליותלאתרגיאוחשמלייםניס'ונותביצענו

בעומקממוקמתהמערהגיר,ועדשותמסיבידולומיטשלמחילופיןהמורבכתודריםתצורתבתוךיהודה,הרי
 ,'מ 80 * 60 * 12הםהמקסימלייםוממדיהדרום-מזרחלכיווןמתעמקתהיאהשטח,לפנימתחתמ' 35-8של

 Continuous (CVES (ו- FDEM) Frequency Dornain Electrornagnetic (גיאופיסיות:שיטותשתיהפעלנו
Vertical Electric Sounding אנומליות,אותרובהםאבתריםקידוחיםמספרנקדחוהתוצאותפענוחולאור

בעומק,מערהשלקיומן,עלמבציעיםאכןהגיאוחשמליות,השיטותממצאיבהםלאמתבמטרהאשר

שורקמערתמעלמ' 200 * 200שלבשטח CVESשלפרופיליםושמונה FDEMשלפרופילים 13ביצענו
מעלשליחסיתבגוהההתנגדותאנומליתעל FDEMה-שיטתהבציעהשורקמערתמעלהקרובה,ובסביבתה

ממצאי ,)'מ 20שלבמרווחבוצעוהמדידותכאשר(רקאוהם-מטר 400-200שללרקעיחסיתאוהם-מטר 800
עומקשורק,מערתמעלאוהם-מטר 30,000עלהעולהבעוצמההתנגדותאנומליתעלמבציעים CVESה-

אותרוכןכמומידי,נמוךעומקהוערךהמערהשלהירודשבצידהבעודהמורם,בצידהרבבדיוקאותרהמערה

מעלהתגנדותאנומליותנמצאוהמחקרשיטותבשתיהמערה,לשטחמחוץנוספותמשמעותיותאנומליות

שלקיומועלמעידהאוליוהיאלמערה,מדרום-מזרחמ' 50כ-נוספתחזקהאנומליהגםכמושורקלמערה
במקביל,השיטותבשתילאאבלהובחנונוספותקטנותאנומליותמספרמוכר,בלתימערהחלל

מעלנקדחלאמהקידוחיםאחד(אףביותר,הבגוהותהגיאופיסיותהאנומליותלשתימעלקידוחיםנקדחו

קלציטעדשותהופיעומ' 18-9בעומק ,'מ 9לעומקעדמאדסדוקדולומיטחדרהראשוןהקידוחשורק),מערת
 '.מ 18מ-גדולבעומקבמהירותנעלמומי-הקידוחביותר,הנפוצותהיוהקרסטיותהתופעותמ' 25-18ובעומק

מ' 18-12בעומקנפוציםהיובקלציטממולאיםסדקים ,'מ 12-10בעומקסדוקדולומיטנמצאהשניבקידוח
 '.מ 28-18בעומקהופיעוהבולטותהקרסטיותוהתופעות

בעלישוניםאזוריםגםזוהושורק,מערתשלהחללבברורזוהההגיאוחשמליותהשיטותבאמצעותלסיכום:

נמצאאכןביותר,הבגוההוחשמליתהגיאהאנומל'הה'תהשבובעומקכ'שהראוחזקהגיאוחשמל'תאנומל'ה
בהכרחאינןג'אוחשמליותשאנומל'ותבגללכנראהגדול,חללנמצאלאאלה,כללמרותמאוד,קרסט'סלע
הקרקע,בתתחלולאזורעללהבצ'עיכולותאלאמערות,שללקיומןעדות

Giil 
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בשקעההודרותרמלווםבמשקעוםוצובות,בלתווברזל,צורועתורותפאזות

סוף.בום 11אטלנטוס

 2א.זיגגר, 1,2 ,.גטייטל-גולדמן,

אביבתלאביב,רמת 39328ת.ד.הפתוחה,האוניברסיטהוחיים,לטבעהמחלקה . 1
 12ת.ד.הסביבה,ואיכותהמזוןהחקלאות,למדעיהפקולטהוהמים,הקרקעלמדעיסיגרםמרכז . 2

בירושלים.הבעריתהאוניברסיטהרחובות

חלק'ק'םובחל.צורןעת'רותמפאזותבחלקםמורבכ'םסוףב'ם 11אטלנט'סבשקעהאמורפייםהסד'מנטים
הנעלצורןבחלשלמולר''חסובעליאל'פט'ת,עדעגולהבמורפולוגיהמאופיינ'םקצר,לטווחהמסודרים

לבין 0.09ב'ןלבחלצורןשלהמולריהיחסנעלווחית,הופעהבעלותאמורפיות,בפאזות . 0.2-0.6בתחום

יחסהמכילהמתמיסה,במדבעהיוצרו ) SiJFe=O . 26 (המעוגליםהחלקיקיםנקיות.אמורפ'ותס'ל'קטיותפאזות
שולייםהעגולההמורפולוגיהבעל,לחלק'קים . 40°C, pH7, 2M NaClהאבים:בתנאים SiJFe = 1.5שלמולרי

רומבוהדרל'תסימטריהבעליאלוחלקיקיםמגובש.פחותפנימיוגלעיןהאלקטרוניםלקרןהצפופיםברורים,

עוברייםחרס'תלמינרל'הנראה,ככלהופכים,אלהחלקיקים . c=1,08nmו- : a=O,504nmיחידהאתופרמטר'ם

) in status nascendi ( ,במשקעים

g 
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קשיםובתנאיםרבבעומקמנהרהביצוע

ארנוןחרש,

בע"מיועציםמהנדסיםתהל

זמנ'םבלוחהמנהור'עד'השגתתוךומי-תהום,סלעשלקש'םבתנא'םרב,בעומקמנהרהשלביצועמוצג
המתוכננ'ם,ובעלות

'עד'םלהש'גמנתשעלמסרהמחשתעלאלאהללו,הפרטיםלקוחיםממנוהספציפ'הפרויקטעלאינוהדגש

קורתב'דייה'ובפרויקטמקצועיתהטכנ'תוהשל'טהשה'דעעד'ףמורבכת,תת-קרקע'תבבעודהותועלות
נכוןזההביצוע.וניהוללפקוחעדהתכנוןדרךמהמחקרפרו'קטליברצףויופעלורב-תחומית,אחתישראליתגג

 , B,O.Tוה- T,K .ה-למתכונותמכךויותרהמסורת'תהפרויקטליתלמתכונת

והדנסייםהידרולוגיםג'אולוגים,פרמטריםלהשגתחקרכמנהרתמשמשתהיארב-ייעוד'ת.היאהמנהרה
לתפעולו.שרותוכמנהרתהאתרלהקמת Yחלוכמנהרתתשמשהיאכשבהמשךגדולתת-קרקע'אתרלתכנון

נמצאכאן,ידוברבוהקטעקשתי.גגעםמטר 4x4רבועיהחתךמטר. 1,000המנהרהשלהכוללהאורך

החציבה.חזיתלכיוון 10%אורכיובש'פועהשטחמפנ'מטר 500בעומק
פצל'םשלבעותובמקומותדקותבנייםשבכותעםבנוני,בחוזקקרטונייםג'רואבןדולומיטהואהשולטהסלע

 .) squeezable (בגוההודפורמב'ליותנמוךחוזקבעלי
מעליה.מטר'םעשרותמספרשמפלסופראטיאקויפרבתוךמצויההמנהרה

ודר'שותזמנ'םלוחכמויות,הביצוע,ושיטותתכניתשלמלאפרוטכללוהטכניוהמפרטהמנהרהתכנון
מחייבות.

- FIDICבמתכונתמוקדם,מיוןלאחרהוצאוהמכחמסמכ' IV המהדנס-מתכנןשלמלאהשליטהשכללה

הצורך.לפ'הב'צועהנחייתעלכוללהדרישות,ביצועעלוהמפקח

מראשהקטעכלאיטוםשלעוקבותפעילויותבוצעובהםמטר, 25שלאורךבקטעיהתקדמההחצ'בה
מותז.בטוןשלומקומיסלעברגישלמיידיסיסטמתיתימוך ; Yקדחןפ'צובש'טתחציבהדיוס;מנ'פתבאמצעות
נוקזו.האיטוםלמעטפתמבעדשחדרומי-תהום

הדפורמצ'ותהמנוקזותהמ'םכמויותהבצוע,נתונ'של on-lineורישוםמעקבשלפעילויותהתלוולבעודה

הנחשפת.והגיאולוגיההסלעבחתך

שיטותלבגיהקבלןאתלהנחותהבצוע,עלהטכניהפקוחמנהלגםבהיותולמתכנןאפשרוזהמעקבנתוני
ביותרהטובאבופןהושגוכךבחוזה.שאומצההגמישותפיעלהכלהמתגל'ם,לתנאיםוהתאמתןהבצוע

ובעלות.הזמניםבלוחעמידהתוךהתכנוניםהיעדים

[jI] 



 2001השתנ'הגבטהישראליתהגיאולוגיתהחברה

המלחבוםהמרחףהחומרומקורותנומוהרנב

 2ל.הליז, 2 ,.אבגריאלי, 1 ,.בחרות,

 31080חיפה,לאוקיינוגרפיה,הלאומיהמכוןלישראל,ואגמיםימיםחקר . 1
 95501ירושלים,הגיאולוגי,המכון . 2

 1998במרץנלקחוהדגימותהמלח.יםשלהמערביבחלקושטחבמידבנקוהכ'מיוהרכבומרחףחומרריכוזי
מהבקבוקישירותסוננההתמלחת . Go-Floבקבוקיבאמצעותתחנות), 13 ( 1999ואוקטוברתחנות) 20 (

לסלקמנתעלמזוקקיםמיםעםנשטפוהפילטריםהסינוןבגמרסינון.ומערכתפריסטלטיתמשאבהבאמצעות

 Al , (עיקרייםיסודותריכוזיבעורמרחףחומרשלדוגמאות 33דבנקובסה"כמהפילטר.תמלחתשלשאריות
Fe, Mg, Ca, Na, K (, וקורטמשניים) Ti, Br, Ba, Sr, Li, Co, La, Ce, U (. 

החומרריכוזי .)< mg L 100-י(קידרוןנחלובמוצאהידרןנחלבשפךנמדדומרחףחומרשלמירבייםריכוזים
זוירידה . mg L 11-3י-שלבתחוםלערכיםגודל,בכסדרהפתוחהיםבעראלהנחליםמשפכיידרוהמרחף
הפתוח.היםאלהסעתםתוךחלקיקיםבשקיעתקשורה

והתנהגותםהמשותףמקורםעלהמבציע Alלבין Coו- Ti, Ce, Laביןחיובילינארימתאםנמצא

יםשלהניקוזמאגןנחליםובסחףהמלחביםבוצייםבסדימנטיםנמצאהדומההתנהגותהקונסרבטיבית.

יחסיתונמוכים Tiו- Al, Ca, Baשליחסיתבגוהיםבריכוזיםמאופייןהידרןנהרבשפךהמרחףהחומרהמלח.

דטריטיםקרבונטיםשללהסעההנראה,ככלקשורים, Caשליחסיתהבגוהיםהריכוזים . Mnו- Feשל

שללהסעהוקשוריםיתכןהשפךבקרבת Alשליחסיתהבגוהיםריכוזיםדבומה,השפך.בקרבתושקיעתם
ושקיעתן.חרסיות

לעומת ) Mn/Alו- Fe/Alשליחסיתבגוהים(ערכיםהמלחיםמתמלחתבחלקיקים Mnו- Feשלהעשרה
 ) 1 (הבאים:התהליכיםשלשילובאואחדידיעלמוסבריםהניקוזובאגןהאגםבקרקעיתבוצייםסדימנטים

שלשקיעהבתהליךמהתמלחתסילוקם ) Kd), (2 (למומסתהחלקיקיתהפאזהביןהחלוקהבמקדםשינויים
היחסאותיגני.ארגוניטעםבקופרסיפיטציהמהתמיסהס'לוק ) 3 (ו-ומנגן)בחל(תחמוצותאותיגניותפאזות
Sr/Ca מנתעלהמחקרבהמשךצורךישאברגוניט.היחסלביןהדטריטיהיחסביןמצויאכןהמרחףבחומר

אלה.תצפיותלבסס

rmנ 
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אלףשלושוםבמשךהנונרתאגןבאזורנונר\תלוסאןאגםמפלסושחזור

האחרונותהשנום

 • 3שמרקו, ,. 2דנדל, ,. 1אעגנון, ,. 1משטיין, , 1נ.חזן,

 . 91904רם,ג'בעת'רושלים,הבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון . 1
חיפה,אוניברסיטתלארכאולוגיה,זינמןמכון , 2

אביב,רמתת"א,אוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיזיקההחוג . 3

ז'הו'עלמבתססכינורותאגןבאזורהאחרונותהשניםאלףשלוש'םבמשךליסאן\כינרתאגםמפלסישיחזור

בשיטתומתארוךארכיאולוגים,מאתריםובתעלות,במחשופיםדרודיםמ'םשלוסטרוקטורותחוףרכסי

ממצאיםעלנסמךכהשעדהאגמיםמפלסילשחזורחיוניגיאולוגימידעמוסיףזהמחקרדריוקרבון,
ארכאולוגיים,

ארגונ'טיחידתהכוללמנחמיהבקרבתבמחשוףנתגלתההמחקראבזורהל'סאןלאגםביותרהקדומההעדות
עלמבציעההארגוניטיחידת ,) Schramm at al , 2000 , 1992(בראון,שנים kyr 27שללג'לתוארכהאשר

זומפלסעליתהל'סאן,אגםבמפלסעליההמחייבדברכינרות,לבקעתהמלחיםמאזורתמלחותשלמבער

ה'ם,מפנימטר- 170שלברוםשנים 1,000כ-למשךהתייבצהאגםמפלסכאשר kyr 25כ-לפניעדנמשכה

כ-במשרהתייבצותהיםמפנימטר 204-שללרוםבמפלסחר'פהירידההייתה kyr 23ל kyr 24ביןבתקופה
זהמפלסלפחות,היםמפנימטר 214-לרוםחדותהליסאןאגםמפלסידר kyr 22בסביבותשנ'ם, 1,000

המקורי,במקומונמצאשהאתרהמעידיםבקתותשרידינתגלובו , nאוהלוהפריהיסטור'האתרפיעלנקבע
שבכהידיעלנתמכתזומסקנהמקום,בקרבתמתוק'םמ'םגוףהמצאותעלמעידותמתוקיםמיםדגיועצמות

רמתהכינרת,חוףלאורךק"מ 1,5כ-שללאורךומשתרעתשנ'ם kyr 22ג'להאשראורגנ'בחומרהעשירה
מפלסעליתעלהמעידדברסדימנטים,ידיעלמהרכוסההאתרכימציעההשריד'םשלהבגוהההש'מור
מטרים,כמהכנראהמהירה,

סחףמנ'פת ,- 213שלברוםדגניהחוףמולבמיםשקועההנמצאתמחלוקיםהבנויהסחףמנ'פתשלשרידים
הרוםארידוע,אינועדייןהמניפהגיל ,)?יבניאל(ירמוך\הכינרתלאגןנשפךאשרגדולנחל 'ד'עלהושקעהזו
פע'לה'ה nאוהלוה'שובבהובתקופהיתכן , nאוהלואתרשללרוםמתאיםזוסחףמניפתאתמוצא'םבו

סחף,מניפתידיעלמכוסהה'ההכ'נרתשלהדרומ'חלקהנמור,אגםומפלס

הל'סאןאגםמפלסהשתנותלעומתהכ'נרתובאגןכינורותבבקעתהאגםמפלסהשתנותאתמשיייםכאשר
- 24בסביבותהיםמפנימטר <- 170בסביבותשיאמפלסהאגניםבשנירואיםהמלח,יםבאגן 26 kyr ,שנה

אגםהתפצל kyr 21-23בסביבותמכןלאחרהכינרת,ועדחבצהמאזורהשתרעהליסאןאגםזובתקופה

שללרוםמתחתידרהליסאןאגםמפלסבובזמןהתרחשההאגמיםהתפצלותנפדרים,אגמיםלשניהליסאן

(רוםמליחאל-ואדיאוה'ם)מפנימטר 200-שלרוםה'רמוך,של(הדלתאהכינרתמפתןמהמפתנ'םאחד
מתא'מ'םתנא'םיצרהזומפלסנפילתהמלח,ליםכינרתביןנמצאיםאשרהים)מפנימטר 250-של

הקדום,הידרןערוץלהתחתרות

- Neev, (1978) 7,8שביןבתקופהמפלס,לשינויימעטותעדויותמצויות kyr 21לאחר 8,3 kyr אקל'םמציין

ס'מנ'האתאשרנוספתמפלסועל'תבמפלסיר'דההייתהלאחריהאשרביצות,לה'ייצרותגרםאשרלח
אגמיים,סדימנטיםשלחתךעלהמונחותארכאולוגיותמשכבותמורכבירחב'תתלירח,ביתתלעלרואים
מתקופתהשכבותבתוךהערבית,לתקופהועדהמוקדמתהברונזהמתקופתשכבותמכילהארכאולוגיהחתך

הים,מפנימטר- 200שלברוםודצפיםחלוקיםשלעדשהלמצואניתן ) 5,300 4,200- (המוקדמתהברומה
 210-שלברוםוהתייבצותבמפלס'ר'דהמכןולאחריחסיתוקצרהחדהמפלסלעלייתעדותהיאזועדשה
זהרוםעלמיובצהיהכנראההכ'נרתמפלסשבערה,המאהבתחילתקייםהיהאשרהמפלסה'ם,מפנ'מטר

 ,) 1965אריה,(בןהסטוריםומתיאור'םשונ'םרומא'םמבניםשמעידיםכפיוזאתהאחרונותהשנים 2,000ב

~ 
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ושראל,שלהתאוצהמדומערךשלבתחנותהאתרתגובתהערגת

ף OIיב Iכ Iליאאבי,שפיראלי, Iקיי Oלב Oז

 . 71100לוד , 182ת.ד.לישראל.הגיאופיסיהמכוןסיסמולוגיה,אגף
 yuli@iprg.energy.gov.il :אלקטרונידאר

ממהבהרבהבגוהותקרקעתנודותמציגיםהאתוצהמדימערךשל(לשמחתנו)המועטיםהדמידהנתוני

בוצעהתקומפתלעידכווהפעילותבמסגרתבעולם.שוניםבמקומותשפורסמוניחותמשוואותפיעלשמוערך
מדידותעלהבתססהמחקרהתאוצה.מדימערךשלבתחנותהאתרתגובותפונקציותבחינתשלמקיףמחקר

ניידים,מחשביםעלמבוססותניידות,במערכותבוצעוהדמידותחלשים.סיסמייםאירועיםושלרקערעששל
הרכיביםשבי)הספקטראליהיחסחישובימתוךהוערכוהגתובהפונקציותלסיסמולוגיה.אבגףשפותחו

התנודות.שלהאנכיהרכיבלביוהתנודותשלהאופקיים

אותםהזמוקטעישלקפדניתבחירהחייבנאקאמורה)(שיטתהרקערעששלהספקטראליהיחסשלדביקות
מלאכותיים.רעשיםידיעלמופרעותוהדמידותמאוכלסיםאזוריםבתוךנמצאותהתחנותכללנתח.נית)

כמעטהאתר.תגובתלהערכתהוגםששמשואדמהרעידותשלגזירהגלילדמודהצלחנומהתחנותאבחדות
בתחום 6ל 3שבי)בפקטורהבגרותעםאתרגתובותהתקבלוהבגרה.שלתופעותישהתחנותבכל

הץר. 7.0עד 0.8הדתירויות

שהתקבלוכפישמונהבקריתהאתוצהדמתחנתבעורהאתרתגובותפונקציותאתמציג 1ציורדכוגמא,

ישהץר. 5כשלתהודהבדתר 4-פקטורשלבשיעורהבגרהרואיםאנוזודבוגמאשונות.הערכהמשיטות
התאוצה.מדשלוממדידותחלשותאדמהרעידותהרקע,רעשימניתוחשהתקבלוהערכותביוהתאמה

גתובהפונקציתלקבלניתוממנוהקרקעתתלתיאורמידמיחדפשוטמודללבנותניסינותחנהכלבעור
שהיולציי)מעניי) .) 1בציוראנליטיתפונקציהשלדוגמא(ראהמהדמידותשהתקבלהזלודומהאנליטית
לארפלקציה)(קויגיאופיסיואוו(קידוחים)גיאולוגימידעעלרקשהבתססמימדיחדמודלבהםמקרים
האתרתגובתהערכתשלהחשיבותאתלהדגישצורךרואיםאנוהניסיוניות.הגתובהלפונקציותכללהתאים

ניסיוניות.סיסמולוגיותהערכותעםוגיאופיסיגיאולוגימידעשלשילובידיעל
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מוגצתכוכמואתוצה).מדורישומיחשלותאדמהרעידותקרע,(רעשיוניות Oנגתובהפונקציותביוהשוואה : 1ציור
שמונה.בקריתהאתוצהמדלתחנתות Oמתיחהערכותכלמידמי.חדממולדשחושבהאנליטיתפונקציה

E 



 2001השנתי,הכנסת Iהישאולהגיאולוגיתהחברה

רקערעשממדודותאתרתגובתעלוגורשברהשפעת

OT לבO ,יוליקי

 , 71100לוד , 182ת,ד,לישראל,הגיאופ'סיהמכוןסיסמולוגיה,אגף
 uli@iprg,energy.gov.ilאלקטרוני:דאר

למרגלותזבולון,עמקשלהדרומיבבגולוקולאורךמדידהנקודותבשמונהסיסמירקערעששלמדידותבוצעו
פונקציתהוערכההמדידהנקודותבכלאותו.חוצהוכנראהיגורלשברבניבצנמצאהמדידהצירהכרמל.
לרכיבהאופקייםהתנודהרכיבישביןהספקטרליהיחספיעלדהיינו,נאקאמורהשיטתפיעלהאתרתגובת
להלן:בטבלהמוצגותהאתרתגובתשלההערכהתואצותהאנכי.התנודה

הכרמל,למרגלותזבולו,בעמקמדידהנקודותבשמונההאתרתגובתשלעקרייםפרמטרים : 1טבלה

נקדוה 1 2 3 4 5 6 7 8

3.0 4.0 2.8 2.0 3.5 3.0 3.0 1 
הבגרהפקטור

0.57 0.65 0.8 2.7 3.5 5.0 9.5 -
(הרץ)תהודהתדר

ומה'רותמטרים Hבעוביקרקעשכבתשלמימדיחדפשוטמודללהציעניתןהמדידהמנקודותאחתכלבעור

הכללית:המשוואהאתתואםאשרלשניהמטרים V •גזירהגלשל

(1) H=VJ4fr 

fכאשר r עלנוכל,לשניהמטרים 600שלגזירהגלמהירותנניחאםהקרקע.עמודשלהתהודהדתירותהוא

ישכיעולההנתוניםמפענוחלהלן. 1בציורכמוצגהקרקעשכבתעוביאתלהעריךלעיל,במשואהשימושידי

 . 6ו 5המדידהנקודותביןהקרקעלשכבתמתחת(שבר)הסלעשבכתשל"צניחה"

סיסמי.רקערעששלממדידותהקרקעבתתשבירהוזיהוימוצעקרקעתתחתך : 1ציור
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הרהורוםכורזום:-כנרתבאזורהמזרחוהגלולשלהטקטונותההתפתחות

חדשום-ושנום

ע.זלצתו,

 52526רמת-גו,א, 8המלאכהסלע,והנדסתהמס'תג'אולוג'ה

כוח'םגושובתפק'דהאזור,שלהטקטונ'תבהתפתחותהדנותרבותבעודותפורסמוהסד-בשנותמהחל

הידרן.בקעשלוהמערביהמזרחיהדצשביןבאינטראקצ'ה

לגל'ל.בכווןהבקעלתחומ'מחוץחורגתשהשפעתם-ג'אולוג'ותדוקטר'נותבבח'נת-שונ'םמודל'םבננו

ג'אומטר'נ'תוחעלאלאהשונותהאפשרו'ותשלמתמט'-מכאנ'נ'תוחעלהסתמכולאהללוהדוקטר'נות
בזמן.תזוזותומדידת

לה'ות'כולהלאכ'מלמד-'דועיםם IIמכאנקונצפט'םעלהמבוססנ'תוחכילהוכיח-הנוכחיהדיוןמטרת
הדנון.באזורלאלפחות-הגל'למבנהעלהטרנספורםמכווןהשפעה

להעתקיםכוחיםשלהגושבין'ש'רקשרקיוםעלמלמדא'נובאזורההעתקהמשטרשלהגיאולוגיהניתוחגם
שבגל'ל.

באופןרקתלו'אותלויבלת'אזור'גל'ל'במכנ'זםכןאםתלויבוההעתקהומשטרבגל'להתנועותשלהפתרון
הידרן.בקעבארוע''ש'רובלת'חלק'

[m 



 2001השבתי,הגבסהושראלותהגיאולוגיתהחברה

סקרשלתוצאותשאובותבבקעתרחובתלשלהתת-קרקעוהמבנה
בגוההבהפחהרפלקצוה

 1ר.אמית, 2 ,.אברובר, 1 ,.עזילברמן,

הגיאולוגיהמכון . 1

לישראלי Oהגיאופי.המכון 2

שברשלמדורגיםמקטעיםשניביןשנוצרסטרוקטורליבשקעממוקםשאן,ביתבבקעתהנמצארחובתל
טרוורטיניםמועתקיםלאורכםמתלוליםסדרתיוצרתזאתשבירהמערכתהמלח.יםבקעשלהמערביהשוליים
 '.מ 30-15שלבשיעור ,) ka 41-22 (מאוחרפלייסטוקןשגילם

תלולהמדרגהמפרידההתלחלקישניביןנמוך.והצפוניבגוה,הדרומיחלקויקומות':משתימורבכהתל

במזרחחשפור mע.פרופ' '''עבתלשנעשוחפירותמורפולוגי.מליניאמנטחלקהמהווה ,'מ 15כ-שגובהה

התל.חלקישניביןהמפרידהליניאמנטאלדרומה,הנטוימבנההתל,שלהנמוךחלקו

 High (בגוההבהפדרהסיסמיתרפלקציהבשיטתסקרהקרובה,וסביבתובתלנעשהאלהממצאיםבעקבות
Resolution Seismic Reflection (. לחתךמתחתהתל,באזורשבירהמערכותלאתרהיתההסקרמטרת

דבנקההיתרביןהתל.נבנהעליהםהמקורייםהשטחפנישלהתבליטאתולמפותולנסותהאנטרופוגני

צעירים.העתקהתהליכיידיעלבחלקהעובצההתלחלקישניביןהמפרידהשהמדרגההאפשרות

עודבוהסיסמיהסקרנתונילמרגלותיו.נמשכווחלקםהתלאתחצושחלקםסייסמיים,קויםחמישהכללהסקר
עליהםוסומנופוענחוהרפלקציהחתכי .)'''גמה(לישראלהגיאופיסיהמכוןשלהנתוניםעיבודבמרמ

סמךועל ) First Breck (הראשונייםההגעהזמניחושבוהשדהנתונימתוךוהשברים.הסייסמיםהמחזירים

כןכמושמתחתם.התשתיתלסלעיהאנטרופוגניהחתךביןהמגענראהבהםהרפרקציהחתכיבכנואלונתונים

נתוניםהתקבלולאהאנטרופוגני.החתךידיעלהקבורהבתליטשלממדיתתלתממוחשבתהדמיהבכנתה

בתוכו.סיסמיםמחזיריםהעדרעקבהדרודהאנטרופוגנימהחתך

נמוכה,בגעהעלבכנההתלרחוב.לתלמתחתשבירהמערכותשלרבמספרשלקיומןעלמבציעהסקר

מערבבדרום,שבריםידיעלהתחוםלמזרח,נטויטקטוניבלוקבגיעלשנוצרהרטין, IIטרהנראהככלהבנויה

חלקולביןהתלשלהבגוההדרומיהאגףביןהמדבילההטופוגרפיתלמדרגהמתחתגםנמצאשברוצפון.

החתךשלאפשריותהסטותעלמידעלקבלניתןלאהסיסמית,השיטהמבגלותעקבהנמוך.הצפוני

מתחתיו.הקבורותהשבירהמערכותידיעלהאנטרופוגני

~ 
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באזורלנודיםאווירבועותמסביבממיםגזיםסילוקשלגיאונימיתחשיבות
קפילרי

מ.לברברנ,ד Iז

 91063ירושלים , 6381ד.ת.ההידרולוגי,השירות

הקפילריהאזורבתוךאוירבועותשלתקופתיתיצירהעםקשוריםרוויהלאבאזורמהמיםגזיםסילוקתהליכי
גיאוכימיותריאקציותעללהשפיעיכוליםאלותהליכיםהתהום.מימפלסירידתאחרימתוכןאוירושחרור

באזורנלכדריקיםבנקבוביםהנמצאאוירכאשרגשומה,בתקופהמתחילהגזיםסילוקגזים.בהשתתפות

חדשמשקללשיוויהמבעריותר.גדוליםבנקבוביםמועדפתזרימהעקבמתרחשתהלכידההעולה.הקפילרי

אטמוספרי,לחץשללסכוםהשווהלערךעדבועהכלבתוךהלחץלהקטנתגורםלכוד"אויר-"מיםבמערכת
האזורשלהעליוןלבגולסמוךשנלכדהבבועההפנימיהלחץהבועה.מעלהמיםעומדשלולחץנימי,לחץ

לסילוקגורמתזותופעההאטמוספרי).מהלחץפחות(כלומראטמוספרה 0.9-0.7לעדלהגיעיכולהקפילרי

הכימיותהריאקציותכלשלהמשקלשיוויותזוזתהבועותהתרחבותלבועות,הסמוכיםמהמיםגזים

לבגור.צריכההקפילריהאזורשלהעליוןבחלקקרבונטיםשקיעתבפרט,גזים.בהשתתפות

משתחרר.הקפילריהאזורשלהעליוןלבגולקרובהנלדכהאוויריבשה,בתקופהתהוםמימפלסירידתאחרי

בועהכללדצלמשוךצריכהההשתחררותהאטמוספרי,מהלחץקטןלחץתחתהיההנלדכשהאווירמכיוון
(בהשוואהגזיםשליותרנמוךבריכוזומתאפייןהאטמוספרהעםשקשוראוירמעל,האווירמנתאתנפתחת

ממגעהגזיםנטוליהמיםאתמרחיקהאשרמטהכלפיאיטיתזרימהקיימתבנוסף,המשתחרר).האווירעם

שלהפיכותלבלתיגורמיםמיםוזרימתהנפתחותהבועותלידאוירשלמהירערבובשהשתחררו.גזיםעם
הגזים.סילוקעקבשהתעוררוגיאוכימייםתהליכיםלבגיגםנכוןזהדברמהמים.גזיםסילוק

סילוקשלהנ"ללמנגנון(בהתאםקלציטשקיעתשלהאפשריהקבצכאןמחול.בנויהקפילריאזורדלוגמהנקח
יבעורהקפילריהאזורשלהתנודותאזורבתוךהחולכזה,בקבצבשנה.למ"רמ"ג 1200-120בכנאמדגזים)

בשנה)למ"רמ"ג 530-53 (קלציטשקיעתבתהליך CO2יצירתשנה. 1,000,000-100,000תוךליתיפיקציה
רבים.במחקריםשדווחהעלייהרווי,הבלתיהאזורשלהתחתוןבחלק-C02הריכוזלעלייתנוספתסיבההיא

בתקופתשנוצרתההרטבהחזיתשלהעליוןבחלקהגםלהתפתחיכולקרבונטיםשקיעתשלהדבוןהמנגנון

להפדרהלגרוםיכולרוויהלאבאזורגזיםסילוקתהום).מיאלהקרקעמפנינעהזושחזית(בעתהגשמים

נושאהואמעוררזהשסילוקתהליכיםחקרמומסים.וגזיםבמיםהנכלליםאיזוטופיםשלנוספת(פרקציונציה)
עתידיים.ומדבעהשדהלמחקרי

BJ 
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בנרמלהפרהוסטורולמחקרהגואופוסוקהתרומת

 2מ.יזרסקי, 2 ,.אבק, 1 ,.מוינשטיין-בערון,

 31905חיפהחיפה,אוניברסיטתלארכיאולוגיה,זינמן,מכון 1
 71100לוד , 182ת..דל'שראל,הג'אופיסיהמכון , 2

השבכותעומקוזיהויהאםסלעבמיפויסייעומערות,נחלוגמל,אל-ואדבמערותגיאופיסייםסקרים

רפרקצ'השיטות:בשתימסקריםזהותתוצאותנתקבלואל-ואדבמערתמעליו.שנשתמרוהארכ'אולוג'ות
והתיכון,התחתוןהפליאוליתמןשכבותבהונתגלוהסקרלאחרשנחפרהגמל,במערתוראדאר.סייסמית

השטח'חסימבחינתוהןהשכבותעומקמבחינתהןביותר,הקטנ'םלפרט'הםהג'אופיסייםהממצא'םהתאשרו

ב'ניהן,

עלהבציעהסקרמיסלייהבמערתבכרמל,נוספ'םאתר'םבשנ' ) CVES (גיאוחשמליסקרנערךלאחרונה
ממצאיםלהכילהעשו'ות ) n oוm -h 100-400 (נמוכהחשמליתהתנגדותבעלותשבכותשלמציאותן

הקרובבעתידהמתוכננותהחפירותהאתר,שלהמרמיהעליוןבחלקו ,'מ 4כשללעומקעדארכיאולוג'ם,

מפנישנאספולאלהבדומהוהתיכון,התחתוןהפל'אוליתמןממצא'םמכ'לותשנשתמרוהשכבותאםיעידו

השטח.

כפיוסחול,אל-ואדמערותביןהמערות,בנחלנוספתמערהשריד'שללקיומםהאפשרותבנדקתאלהבימ'ם

ה'מצאותןלהערכתגיאוחשמליסקרנערךבתח'להבמקום.המצוקשלהטופוגרפיהמןלשערשניתן
מבציעיםאךחד-משמעייםא'נםהסקרממצאיארכיאולוגיים,ממצאיםלהכ'להעשויותשבכותשלוהשתרעותן

שבכהומעליה ) n oוm -h 100-200 (נמוכהחשמל'תהתנגדותעםהתחתונה,שכבות:שתיהבנוימודלעל
שלקיומםעללהבציעעשויזהמודל ,) n oוm -h 8,000-10,000 (בגוההחשמל'תבהתנגדותהמאופיינת
שהתמוטטה.המערהבקירותהנראהככלשמקורולטלוס,מתחתארכיאולוגיים,שר'ד'םהמכ'ל'םסד'מנטים

~I 
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המלחיםשלהמערבובחוףהבורותהיווצרותתהלוך

 2מ.וגולדמן, 2ו.שטיבלמן, , 1 ••יחיאלי, , 1ד.וקס,

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,,המכון 1
 71100לוד , 6טובשםהבעלרחובהגיאופיזי,המכון , 2

בגרהבורותהיווצרותקבצבורות,מאותהמלחיםשלהמערביהחוףלאורךנוצרוהאחרונותהשניםבעשר

יםמפלסשלמטר 20-מלמעלהשלבשיעורהמתמשכתלירידהזאתלייחסונוטיםהאחרונות,בשנים
כן,גםויודרהיםמפלסירידתאחרעוקבהתהוםמימפלסהמלח,

נוצריםהםבווהאופןהבורותממדימטר, 30כועדממטרוקוטרםמטר 11כהבורותשלהמרביהעומק
שלבעומקסייסמית,רפרקציהומדידותקידוחיםנתוניפיעלבתת-הקרקע,מקדימיםחלליםהימצאותמחייבים

מדרוםשנעשהקידוחממצאיפיעלמטר, 15-10שעובייהמלחשכבתמצויההשטחלפנימתחתמטר 30-20

חלוקיםלשכבתהמלחשכבתביןמפרידהמטריםמספרשלעוביבעלתחרסיתשכבתחבר,נחללמניפת
מעידותאלקטרומגנטיתבשיטהגיאופיסיותמדידותמטר, 40כ-שלבעומקהמלח,לשכבתמתחתהמצויה
המכרת,החלוקיםבשכבתבמלחרוויםלאכלואיםמיםהימצאותעלכנראה

בעקבותשנוצרושינוייםבתת-הקרקע,השורריםהגיאוהידרולוגייםבתנאיםשינוייםשעקבהיאההשערה

דרכםאתמוצאיםרוויםהלאהמיםהביני,הפןבמיקוםושנויהתהוםמימפלסירידתהמלח,יםמפלסירידת
חלליםלהיווצרותגורמתהחלליםתקרתקריסתחללים,בהויוצריםאותהממיסיםהמלח,שכבתבסיסלבער

ועקיפותישירותעדויותהשטח,בפניהבורותלהיווצרותהתהליךובסיוםשמעלמלודכותהלאבשבכותזמניים

חבר,נחללמניפתמדרוםשנעשהבקידוחנמאצוהמלחבשבכתחלליםלהימצאות

~ 
~ 



 2001השתב',הכנסהישארליתהגיאולוגיתהחברה

מעלה-המדברבגולעלמערהמשקעורקורדלפובפלווםטוקןאקלוםשו[ווו

השומרון.מזרחאפרום,

 2א.םגל,א.ימטיוס, 4 ,.אקאופמו, 3 ,.עפרומקיו,ג ,.אאילוו,מ.,גבר-מטיוס,י 2, ,.אווקס,

 . 91904ירושליםהבערית,האוניברסיטההארץ,דכורלמדעי.המכון 1
 . 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון . 2
 . 91905ירושליםהבערית,האוניברסיטהפיזית,לגיאוגרפיההמחלקה . 3
 . 76100רחובותלמדע,ויצמןמכוןהאנרגיה,וחקרהסביבהלדמעיהמחלקה . 4

מהוותמיוחדענייןפלאואקלימית.לאינפורמציהחשובמקורמהווים(ספלאוטמים)קרסטיותמערותמשקעי
מיידיתמשפיעוהטמפרטורההמשקעיםבכמותשינויכלמהשאבזורמפניהמדבר,בגולעלהנמצאותמערות

נסיגהעלמיעדלספקיכולהדמברבגולעלבמערותספלאוטמיםתיארוךרווי.הבלתיבתווךהמיםכמותעל

רח mבאפריםמעלהבמערתההשקעהתקופותבשחזורעוסקהנוכחיהמחקרבבער.המדברוהתפשטות
והטמפרטורהמ"מ 250שלממוצעתשנתיתמשקעיםכמותעםהגשם""צלבאזורהנמאצתהשומרון,

שלהגדולההכמותכיום.פעיליםמהספלאוטמים 1 %-מופחותיבשה,ברובההמערה . 21Cשלהממוצעת
מאו.דפעילההיתההמערהשבבערמעידהבמערההמצוייםהספלאוטמים

מס-ספקטרומטריתבשיטה 23Drh_234Uגילי 41ספלאוטמים.דוגמאות 13תוארכוהנוכחיהמחקרבמסגרת
אבירועיםהתרחשההעיקריתהספלאוטמיםשקיעתהאחרונותהשנהאלף 160שבמהלךכךעלמבציעים

 70-48לפנישנה,אלף 160-130לפניהתרחשוהעיקרייםההשקעהאירועיהקרח.תקופותבמהלךפלוביאליים
המבערבתחילתשנה,אלף-16כלפניהתרחשנוסףקצרהשקעהואירועשנהאלף 39-30,לפנישנהאלף

ובהולוקן)שנהאלף 130-80(לפניהבינקרחוניותבתקופותההולוקן.לתקופתהאחרונההקרחתקופתמשיא

שנה).אלף 25-17(לפניהאחרונההקרחתקופתבשיאגםכמויבשה,היתההמערה

בכמותירידהעללהבציעיכולאפריםמעלהבמערתהבינקרחוניותבתקופותהספלאוטמיםהשקעתחוסר

עליתגבללניכראבופןעלההמשקעיםלכמותהאידויביןשהיחסכךעלאוהשומרון,מזרחאבזורהמשקעים
האחרונההקרחתקופתבשיאהגידולהפסקתרווי.הבלתילתווךמיםהגיעולאמכךוכתוצאההטמפרטורה

באזור.המשקעיםבכמותמשמעותיתירידהעלרבותנוספותלעדויותמתאימה

משתיגםהשוואהלצורךוכןהמערהמתקרתהתלוייםקטנים,קונייםנטיפיםתוארכוהבעודהבמסגרת

במערתהקטניםהנטיפיםגידולהשומרון.מערבשליותרגשוםבאזורהנמצאותוסף),(אריאלנוספותמערות
במערההאחרונההאינטנסיביתההשקעהתקופתהיתהוזאתשנהאלף 38-30לפניהתרחשאפריםמעלה

דומיםנטיפיםגידולזאת,לעומתיותר).נמוכהבאינטנסיביותמכןלאחרגםנמשכהשההשקעה(למרות
"צלשלשבאזורבעודהיום,גםונמשךהאחרונותהשנים 4000במהלךהתרחשהשומרוןמערבבמערות

הבינקרחוניתבתקופהגםהתרחשהדומהתופעהכייתכןלחלוטין.פסקהההשקעהשומרוןרח mבהגשם"
עדיין.דבנקלאהדברכיאםהקודמת,

שלהגידולבקבציגדוליםשינוייםנמצאואפרים.מעלהממערת in-situזקיףדמוגמתהתקבלמפורטרקודר
בגוהיםהיוהגידולקבצישניםאלף 38-30ו 61-48לפניהפלוביאליותבתקופותהנ"ל.התקופהבמהלךהזקיף

חמצןשלהאיזוטופילפרופילטובההאתמהמראההנ"לזבקיףחמצןשלהאיזוטופיהפרופילבמיוח.ד
ביןהאתמהקיימתדומה.היההגשמיםשמקורלכךעדותמקבילה,זמןבתקופתשורקממערתבספלאוטמים

הליסן.בתצורתהקרבונטייםהפרטיםגילילביןאפריםמעלהבמערתהספלאוטמיםהשקעתתקופותגילי
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יםבקעעמיעז-דרוםמישוראיזורסמרה,בתצורתסדימנטריםמחזורים

המלח

אברהםקי oטרינ oמדרכי,שטייןניקולס,וודלמן

 . 91904ירושליםרם,בגעתהבערית,האוניברסיטההאץר,כדורלמדעיהמכוולגיאולוגיה.המחלקה

התצורההפלייסטוקן.בתקופתהמלחיםבבקעהתקייםאשרמיםגוףשלהשרידהםסמרהתצורתמשקעי

אגםשלעלייתוהחלהאזההווה.לפנישנהאלף-90-80כועדשנהאלף-350מלמעלהביןזמןטווחמייצגת

הלשון·

אביזורופרצ'ם.אשליםבנחליםסמרהתצורתשלהסדימנטריתההסטוריהנלדמתהנוכחי.המחקרבמסגרת
הקלסטיהמרכיבפלוביאליואגמי.ממקורואבפוריטייםקלסטייםסדימנטיםשלמטר-60כתוארועמיעז.מישור

אוקלציטמלמינותמורבכיםהאבפוריטיםשהסדימנטיםבעודוקונגלומרט.קרבונטיממקורוחולותסילטכולל
מלח.שבכותובמקומותבגס.ארגוניט,

בהרכבהדרגתייםבשינוייםהמאופייניםסדימנטריםמחזוריםלשישהסמרהתצורתחתראתלחלקניתן

קריטריוניםבעזרתנעשההמחזור'םביןהבגולותזיהויהגרגר.וגבבולדהקלסטיהחומרבכמותהמינרלוגי.

סחף.מניפתומשקעיקבוריםחוףרכסיכגוןבחתרגיאומורפולוגיותותופעותליתולוגיים
ובחלקםודטריטוס.ארגוניטלמינותביןמחלופיןהתחתוןבחלקםמורבכיםהראשוניםהמחזוריםארבעת

הגרגרבגודלבעלייהמבתטאהמינרלוגיבהרבכההדרגתיהמבערבגס.ומעטקרבונטיותחולמשבכותהעליון
העליוןחלקוקלציט.היאקרבונטהקלציוםפאזתוהשישיהחמישיהמחזורבמהלןהאגם.במפלסירידהומציין
המאתרמטר 10שלקלסטיחתרומעליהןמטר. 5שלכוללעוביבעלותבגסמשבכותמורבכהסמרהחתרשל

תקופתשלסיומהועלמשמעותיתמפלסירידתעללמעשהמבציעיםאלוסדימנטיםסחף.ממניפתסדימנטים
הסמרה.

כנראההקשורהוזוויתיתארוזיביתהאתמהאבימודגשללשוןסמרהתצורותביןהמבערעמיעזבמישור

סדום.הרשלבהתרוממותו

המשקפיםמפלס,וירידתעלייתשלמחזורתקופותמצייניםהליתולוגיםוהשינוייםהסדימנטריםהמחזורים
אביזור.אקלימיותתנודותכנראה
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וס-המלחהעתקלאורךטו Oמעוותאלצבורתשלגואורטו[וטור

 1 ,.שפארי, 2 ,.,באק, 1 ,.שודובינסקי,

תל-אביבאוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקההחוג . 1

דייגוסאןקליפורניה,אוניברסיטתסקריפס,האוקיאנוגרפיהמכון . 2

כדה"אבקרוםמחזוריתומשתחררמצטבראלסטימעוות ,) 1910(ריי,דהאלסטיהריבאונדתיאוריתעל-פי

מחזורשלהאינטר-סייסמי(השלברעידות-אדמהביןבהדרגהמצטבראלסטימעוותפעילים.העתקיםלאורן
הקו-סייסמי).(השלבברעידות-אדמהבפתאומיותומשתחרררעידות-האדמה)

 ,) GPS in Israel) GILרשתבאמצעות 1996למןבישראלנערךכדה"אקרוםתנועותשלגיאודטינ'טור
רכיביכימראה ) 1996-1998 (הראשונותהמדידהשנותשתינתוניעיבודקבועות. GPSתחנות 12הכוללת

ו-לשנהמ"מ r:1.9 0.4הםואילתתל-אביבוביןוקצריןתל-אביבביןהיחסיתהתנועהשלהצפוניהמהירות
0.6 1.8:r התנועהאזיסיני,בתת-הלוחממוקמותואילתתל-אביבשהתחנותכיווןבהאתמה.לשנה,מ"מ

לאורןאלסטימעוותשלכבצירהמסביריםאנואותולוחי,תורמעוותמשקפתהתחנותביןשמדדנוהיחסית
שונים,טקטונייםלוחותבשניהשוכנותוקצרין,תל-אביבביןהיחסיתהתנועהכמו-כן,ים-המלח.העתק

לערב.סינישביןהיחסיתהתנועהמלואאתמייצגתאיננהולפיכךהאינטרסייסמי,מהמעוותהיאגםמושפעת

תת-ביןהיחסיתהלוחותתנועת ) 1996-1998 (המדידהבתקופתכימעריכיםאנונעול,העתקמודלבאמצעות
שווה ) 1 (הינההיחסיתהתנועהשלהגיאודטיתשהערכהכיווןלשנה.מ"מ r1:4היתההערביללוחסיניהלוח

כימסיק'םאנונעול,הינוים-המלחהעתקכימניחההגיאודטיתהערכה ) 2 (-והטקטוניתמהערכהנמוכהאו

עדב'נוניותאדמהרעידותע"יומתרחשתסייסמיתבמלואההיא'ם-המלחהעתקלאורןהאופקיתוזה mה

גדולות.
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גואופוסווםלמחקרוםתשתותבושראל:רצוף G PSלנטור G ILרשת

ועולמווםאזורוום-תחומוום Iבו

 1 ,.שבעמן 1 ,.שפארי 4 ,.גבר, 3 ,.אאוסטרובסקי, 3 ,.ימלצר, 3 ,.יפוראי, 2 ,.יבאק, 1 ,.שודוביבסקי,

 1 ,.אמור

תל-אביבאוניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקההחוג . 1
סן-דייגוקליפורניה,אוניברסיטתסקריפס,האוקיאנוגרפיהמכון . 2
ישראללמיפויהמרכז . 3
הגיאולוגיהמכון . 4

GPS in Israel) GIL ( תחנות 12בתרשתהינהGPS ,תפעלנההנותרותושלושתפועלות 10מהןקבועות
האוקיאנוגרפיהמכוןתל-אביב,מאוניברסיטתחוקריםידיעלומופעלתמתוחזקתבננית,השרת . 8/2001לפגי

והמרמהחלללגיצולהישראליתהסוכגות '"עוממומגתהגיאולוגיוהמכון(מפת,)ישראללמיפויהמרמסקריפס,
ושימושיבסיסימחקרומשרתתבישראלדמויקות GPSלמדידותיחוסרשתמספקתהיאישראל.למיפוי

האבים:בתחומים

העתקדצימשגיעכשוויותטקטוגיותתגועותגיטורהיא GILרשתשלהעיקריתהמחרמטרתגיאודיבמיקה:

 24-מראשוגיותתוצאותסיגי.מתת-הלוחהערביהלוחאתהמפרידשמאליאופקיהעתקשהינוים-המלח,
ומשקפותמ"מ/שגה, 0-2בתחוםהןבישראלהיחסיותהקרוםתגועותכימראיםצריפה GPSמדידתחודשי

לתת-הערביהלוחביןמ"מ/שגה 4:1:1שליחסיתמתגועהכתואצהים-המלחהעתקלאורךאיגטרסייסמימעוות
סיגי.הלוח

המיםאדיבכמותשיגוייםשלרציףלגטורתשתיתמספקת GILה-רשת :) GPS-MET (מטאורולוגיה

המשקעיםלכמותיחסיבאופןגגו-שגיותמספרמתעקב GPSה-אותהגעתזשמןכיווןבאטמוספירה.

גמצאיםמטאורולוגיים GPSמחקריהאטמוספריים.המשקעיםבכמותהשיגוייםאתללמודגיתןבאטמוספירה,
תחזיותליצרבמטרההים-התיכוןרח mשלמטאורולוגייםבמולדיםישולבוותוצאותיהםמתקדמיםבשלבים

מטאורולוגיותיחידותתחגותבשתיהתקגואלו,מחקריםשלהדיוקשיפורלצורךיותר.דמויקותמזג-אויר

ולחות.טמפרטורה , Vלחברציפותהמודדות

החופשייםהאלקטרוגיםבסךשיגוייםשלרציףלגטורתשתיתגםמספקת GILה-רשתחלל:מחקרי
מליקוישבנעוביוגוספירההאלקטרוניםבכמותשיגוייםאחרלמעקבשימשוהרשתגתוגי .) TEC (ביוגוספירה

זהמחקרתואצות . 0.78-0.83שללמגגיטודהבישראלשהגיע ,) 11.8.1999 (הקודמתבמאההאחרוןהחמה
 GPS-מחקרדקות. 150למשך 40%ב-פחתהישראלמעלהאלקטרוגיםכמותהליקויזבמןכימראות
אומעלהמתרחשיםאגרגיהעתירילתהליכיםוהיוגוספירההגיאומגגטיהשדהבגתובותמתרמגוסףיוגוספרי

תעשייתיים.ופיצוציםשמש,סופותאדמה,רעידותדלוגמאדכה"א,בתוך
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הסלע-קרקעמערנתשלהמבנהוהנרתלמופווקרקעחודרבמנווםשומוש

אקולוגוממחקרנחלק

 .קופמן, ,.גהר, 2ל 1

 76100רחובות 12ת,ד,בירושלים,הבעריתהאוניברסיטהומים,לקרקעהמחלקה , 1
 32000חיפההטכניון,קריתופיתוח,למחקרהטכניוןמוסדשדה,למערכותהמדבעה . 2

הסקריםמטרתאלונים-שפרעם.באזור ) GPR (קרקעחודרמכ"םמערכתעםסקריםבוצעו 2000שנתבמהלך
הבעודהאבזור.הקיימתהמורבכתהסלע-קרקעמערכתשלמדמיהתלתהמבנהעלמידעקבלתהיתה

היערוהתפתחותהתשתיתגורמישביןהקשרהבנתשתכליתובמקוםהנערךבמחקרכשלבהבתצעה

והחושר.

שלוקרטוןתמרת,תצורתשלהגיריוהפציאסהקרטוניהפציאסביןמבערתחוםנחשפיםהמחקרבאזור

נראיתחומה-אדומה.רזדנינהשלוקרקענאריבשכבתמכוסיםהקרטוןסלעידבעת).(חבורתמראשהתצורת

וקילומטרים.מטריםשלטווחיםועדהמיקרוסקופיתמהרמההמידה,קניבכלהסלעבחתךמאדרבהשונות
והעתקיםהקרטוןבתוךמוטבעגירקטעיגלישות,ואנכיים,אופקייםמקומייםפציאסשינוייהםלשונותהגורמים

הנאריובמנההתחתון,והנאריהעליוןהנאריהלמינרי,הקרוםהנארי:שלשבכותבשלושלהבחיןאפשררבים.
עלרצופיםשבחלקםמשטחיםשלרצףיוצרהלמינריהקרוםהמסלע.שינוייאחרעוקביםהתפתחותוומידת

הנאריבהתפתחותלשונותגרמהבסלעהרבההשונותהקרקע.לפנימתחתאלממשיכיםוהםהשטחפני

רבים.קרקעכיסיונוצרוהנארירצףנקטעשבהםחולשהנקודותוליצירת

בתימהוותאלומערכותלאפיון.הניתנותקרקע-סלעשלשונותמבנהמערכותלהיווצרותגרמההרבההשונות

קרקע,כיסיעםמפותחנאריהמכוסהתמרתתצורתשלהקרטוןעלכ,ןצומח.שלשוניםלסוגיםאפינייםגידול
מפותח,פחותהנארימראשה,תצורתשליותרהנקבוביהקרטוןעלהבתור.אלוןשלפארקיערמתפתח
שבכלהפנימיתהשונותהסלע.בסדקימעמיקיםששרשיומצויאלוןשלחושרוהתפתחמועטת,הקרקע
ולקיוםשכנו,שלהגידולמתנאישוניםלהיותעשוייםעץכלשלהגידולשתנאילכךגורמתמואקולוגיתמערכת

יער.קרחותשל

בעזרתהשטחפנישלמיפויסמךעלהמבנהפרטיאתלהעריךניתןלאהקרקעתתמבנהמורבכותעקב

ברמתהקרקעתתמבנהאת"לראות"מאפשרקרקעחודרבמכ"םשימושאקראיים.וקידוחיםמחשופים

שבכותשלהחשמליתלמוליכותובהתאםהאנטנהלדתרבהתאםמשתנהעומקיםבטווחבגוההאבחנה

והסלע.הקרקע
תצורתעלתמרתלישובסמוךחורשובחלקתתמרתתצורתעלהגלילאבלוןיער-פארקבחלקתנערכוהסקרים

אנטנותשתיבעזרת GSSIחברתמתוצרת SIR-IOAמטיפוסגאו-דראראבמצעותנעשוהסקריםמראשה.

לעומקעדמאדבגוההבהפדרההדמיהקבלתשאפשרה MHz 500אנטנתשונים:בדתריםהפועלותנגררות

סריקותנערכומ.י 4כ-עדשלמעומקברוריםהחזריםקבלתשאפשרה MHZ 300ואנטנתמ' 2.5כ-של
קווילאורךסריקותנעשוראשוניפענוחלאחרלרוחבם.ובקוויםביניהםמ' 2-3שלבמרווחיםקוויםלאורך
שבר.לקוויובניבצשכבותשלודיפסטרייק

ובשינוייםבנטייתןשבכות,בעוביוהסלע,הנאריהקרקע,שכבותביןבשינוייםלהבחיןניתןהפענוחלאחר
שבר,בקווילהבחיןניתןכן,כמוהאלקטרומגנטיים.האותותבעוצמתבשינוייםביטוילידישבאובהן,לטרליים

קרקע.כיסישלובבגולותבסידוק

מ.י 5כ-שללעומקקידוחיםמערכתשללתכנוןעזרככליהמכ"םתמונתפענוחשימשהבעודה,בהמשך

שוניםבכיווניםהמשכיותןושלהשבכותתכונותשלהבנהמאפשרתהמכ"םלנתוניהקידוחיםנתוניביןקורלציה
ותכונותיה.הסלע-קרקעמערכתמבנהאתולהעריך

שלהרטיבותבתכולתשינוייםלמדודכדיאנטנת-בורמכ"םאבמצעותמדידהמתוכננתהמחקרלהמשך
הסלע-קרקעמערכתמבנהשלהיסודיתההכרהקרעעלאלו,דמידותהקידוחים.שביןוהסלעהקרקע

מערכתואתהזמן,עםושינוייההקרקעבתתהרטיבותשלמדמיתתלתפריסהקבלתיאפשרושתוארה,
השונות.השכבותשלההידראוליותהתכונותפיעלוהשרשיםהקרקעלכיווןבסלעהמיםשטפי

ljld 
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איזוטופיבמחקרחדשותאפשרויות ICp·MSמולטיקולקטור

לודויגהליז,

ירושל'ס 30ישראלמל('הגיאולוגיהמ(ון

פיתיחהיני , Multiple collector-inductively coupled plasma mass spectrometry (MC-ICPMS (ה-מכשיר

למדעיחשיביתבעלתהינהכרומשיםבגוהיםדביוקיםאיזוטופיםיחסישללמדידותחדשהטכניקהשל
למס ICPב-רבהביעילותהנוצריםהיוניםמתחבריםזובטכניקהוהרפואה.הסביבההגיאולוגיה,

שיאיםמקבלתנובעהשיטהדיוק . large dispersion magnetic-sectorבשיטתהפועלגדולספקטרומטר
האיזוטופייםהיחסיםמדידתמאפשרערוצים 15שלמקבילאיסוףמיקוד.כפולמיכשורבאמצעותשטוחים

 Sr , U, Sm, Pbכמו.קלאסייםדריוגבייםיסודותשלאיזוטופייםיחסיםלדמודניתןזובשיטהרב.דביוק
MC-ICPMS כמו:בגוה,יוניזציה-פוטנציאלעםיסודותשלאיזוטופיםיחסימדידותלפתחמאפשר, W, Hf 

Th . 

התחלנוהרצהשלקצרזמןולאחרחדיש MC-ICP-MSמכשירהגיאולוגיהמכוןרכשהאחרונהבשבה
למחקר.והןרוטיניותלאנליזותהןבולהשתמש

ארקטניםשינוייםשלדמוייקתלקביעהלגמרי,חשדותשיטותבפיתוחגם ICP-MSב-השתמשנולאחרונה

 . Mg, Ca, Fe, Zn, Cuכמו:יסודותשלאיזוטופיםיחסישלמשמעותיים

~ 
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נמוךרוחבמקוהפלגייםהגיריםשלהקדם-אקרציונליהמקוריזאנאמי:רמת

ביפווהטריאסהפרםתקופותשל

 2ק.ושודה, , 1פ.הורש,

 95501ירושל'ס, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 1
טוקושימה,אוניברסיטתהמשולבות,ואומנויותלמדעיהפקולטההגיאולוגית,המדבעה . 2

יפן , 8502-770טוקושימה,מינאמיוסנגימה,

הנמצאיםוטריאסעיליפליאוזואימגילפלגימגירהסלעיםשלהאוקיאניהמקורהיאיזאנאמירמת

יפן.דרום-מערבשלקדוםוקרטיקוןיורהמגילהאקרציונלייםבקומפלקסים

 TAMBA-MlNOשלהטקטונ'ותבטבעותהנמצאיםבגושיםאוקיאניממקורגירייםהסלעיםשלהגילים
) MIKABU ,(ASHIO וCHICIllBU -שלהםוההיסטוריהודריולאריםקונודונטיםידיעלהיטבמוגדרים

הלוחות.ותנועת HOT SPOT ,SEAMOUNTלקשורה

וטריאס,עיליפליאוזואימגילמפלטפורמהקרבונטייםסלעיםכולליםיזאנאמירמתשלפנימייםהיותרהאזורים
קדום. CARNIANו ANISIANמגיללאמרסיותהקשורותהשקעההפסקותהכוללים

שלתופעותישהגיריםמעל"כריות".לבתמצויהטריאסייםהגיריםבתשתיתחיצוניים,היותרבאזורים
הפלטפורמה.טביעתעלהמעיד RHAETIANו NORIANמגילמשובכצורשקדמוהצטמצמות

מכיליםוהםהשקט,לאוקיאנוסמאשרלטטיסקרוביםיותריזאנאמירמתשלהקונודונטיםפאוניסטיבמובן
ספציפית.אדבאמיות

ליצ'רתקודם , YANGTSEיבשתמולנמו,ןרוחבבקורחבבאזורקיימתהייתה'זאנאמירמת
יפן.דרום-מערבשלקדוםוקרטיקוןיורהמגילהאקרציונלייםהקומפלקסים

l~ 
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התינון,היםדרום-מזרחשלהרדודהיבשתבמדףבנתונייםפורמיניפרים

ישראל

 n.1בנימיני, 2 ,.אאלמוגי.לביו, 1 ,.אהיימס,

 84105אבר-שבעבן-גוריון.אוניברסיטתהסביבה,ומדעילגיאולוגיההמחלקה . 1
 95501ירושלים , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 2

בסביבההמצטבריםסליסקלסטייםסדימנטים ,"עמאופייןהישראליהחוףשלהדרודהיבשתמדף

יבשתמדףלתנאיהדומיםבגוהים,ומליחותטמפרטורהערכיעםהתיכוןהיםמזרחדרוםשלהאוליגוטרופית
הולךהענייןעםלאחרונההתיכון.ביםיותרמערבהלתנאיםמאשריותרסובטרופית Iהטרופיתהרצועהשל

לפורמיניפריםכינמצאהביוטהעלהסביבתייםהתנאיםוהשפעת biodiversityה-בקביעתבעולםוגובר

המתברקודרהשתמרותםגבללוכןהבגוההרגישותםגבללהסביבהתנאילאיפיוןבגוהפוטנציאלישבנתוניים
מטרתולכןשוניםאקולוגייםתהליכיםבהבנתמפתחכקבוצתלשמשיכולההפורמיניפריםקבוצתוהפוסילי.
תפוצתאתהקובעיםהגורמיםאתלקבועדכיומתיםחייםפורמיניפריםבמאספילהשתמשהיאהנוכחיהמחקר

הדופן.יוצאיהאקולוגייםהתנאיםבעלהדרודהישראליהיבשתבמדףהקבוצה

מזרח-מערבבחתכיחיפהאוניברסיטתשלהימיתמהסדנאצוללניםצוות ,"ענלקחוהשטחמפנידוגמאות

חתךלאורךשקמונההמחקרספינת '''עהואצוגלעיןדוגמאותמ. 30-3שביןמיםבעומקילאשקלוןועדמאסיב
כדיוסילטית-חרסיתיתחוליתסלעית,מסביבהסדימנטיםדבגמוהשארביןמ. 40-שלבעומקצפון-דרום

זוהובנתונייםפורמיניפריםמיני 350מ-למעלההדרו.דהיבשתבמדףהמחיהסביבותלמגווןמלאייצוגשיהיה

מיניםמייצגיםשהםלודאיוקרובפתוחהבנומנקלטורהעדייןהםמהמינים 1/3מלמעלהמתוכםכה,עד
גדוליםפורמוניפריםזו,לסביבהטיפוסייםמיניםישראלשלהדרודהיבשתבמדףנמצאוהשארביןחדשים.
המיוקןמאזהתיכוןביםעליהםדווחשלאסוגיםהקוסמופוליטית,סובטרופיתהטרופיתןמהרצועההידועים

ההודי-פציפי.מהאוקינוסשמוצאםמיניםמספרוכן

ע"ימאופייןהדרומיתהפרובינציהשלהמאסףהישראלי.היבשתבמדףזוהופאוניסטיותפרובינציותשתי

נפוץוהוא . Ammonia sppשלשליטהעםקטניםופורמיניפריםנמוכהשונותפרטים,שלנמוךמספר

תכופותלעיתיםוהםגרועבד"כשמוריםמ 15מ-קטןמיםמעומקפורמיניפריםחוליים.בסדימנטים
לסדימנטוהמבערהמיםבעומקהעליהעםנכרתבמידהמשתפרהפורמיניפריםשימורושחוקים.משופשפים

יחסיתבגוהקרבונטריכוזבעלהואחיפה)למפץר(צפונההצפוניתבפרובינציההסדימנטחרסיתי. J.סילט

זהמאסףלחיפה.דרומהנמצאושלאמיניםשלרבמספרהמכילמגווןפורמיניפריםמאסףע"ינשלטוהוא
בנתונייםפורמיניפריםמאסףמצע.צמודיאואפיפיטייםחלקםסמביונטיים.עםהחייםגדוליםממ'ניםמורכב

היוםהחייםהפורמינפריםלמאספיביחסאנומליוהואהטרופיתהרצועהשלהפורמינפריםלמאסףדומהזה

סובטרופי. Iהטרופיהאטלנטימהאוקינוסמוצאםהצפוניתבפרובינציההפורמיניפריםממיניחלקהתיכון.בים

סואץ.תעלתדרךהלספסיאניתהמיגרציהבמסגרתלודאי,קרובלאזורנו,הגיעואחרים

~ 
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הומןעמקלאורךהנעלםההעתקלהאמון:נדולראות

א.הורוביץ,

 69978אביברמתאביב,תלאוניברסיטתלארכיאולוגיה,המכוןלגיאולוגיה,המדבעה

קיימתקילומטריםממאהלמעלהשלשמאליתאופקיתבתבועההידרןעמקהיווצרותאתב'רה Oהמהת'אוריה
ההיגיוןואולם,הרחב),בעולםגםזה(ובעקבותשבהכארבע'םמזההישראליתהג'אולוגיתהתודעהבמרכז
שב'ב'ןהמבד'להמשכ',העתקה)א'זור(אוהעתקה'מצאותמחייבתאףכזהגודלדר oמתבועהכ'דורש

האופק'ת,התבועהבמודלהמאמ'ב'םרובבקרבהודחקהזו'ת O'Oבדר'שהב'כר,כהמרחקשבעוהגוש'ם
שלרח' mהמבערוההעתקאתשמההאחתקבוצות,בשת'התרמוכללשדברךומשוב'ם,שוב'םבת'רוצ'ם

בתתק'ומות Oגורוהשבייה'דרן),עםהשלוםכם Oהחת'מתעדרקמעמדשהחז'ק(מההב'בלאומ'הבגול

הטר'דאכןההעתקשהעדרחוקר'םקבוצותכמהמרובות,'ות Oג'אופ'בעודותלמרותאושרשלאדברהקרקע,

מה),אלא(צהובה,בצוללתומ'חפ'רהבאתמ'לחפשו,'צאואףאותן

הדגשבהמשכ'ותם,ובע'קרבמורפולוג'התמ'דב'כר'םב'בשות,והן'ם Oבאוק'בוהןבעולם,פורם Oטרבהעתק'

אף(הקטן)חלקםועלה'דרן,עמקלאורךרב'םהעתק'םש'שבםפק Oא'ןהמשכ',העתקלק'וםהואבדר'שה
הכמותמןאחדאחוזעלהעולהבש'עורכזותבועההוכחהלאמקרהבשוםאךאופק'ת,תבועהבמדדה

המשכיים!א'בםוההעתק'םהדנרשת,

שאן,ב'תעמקועדהמלחל'םמצפוןק'לומטר'םעשרותכמהבאורךאח,דא'זורלפחות'שה'דרןעמקלאורך
אךהלשון,תצורתשלדקהבשבכהה Oמכוהעמקקרקע'תכלשה',שב'רהללא'בקל'בל', Oהואהעמקשבו

מעמ,דמחז'קא'בוחף O 'ד'עלהעתקו' Oכ'שלהת'רוץרב'ם,במקומותמ'וקבייםד'מבט'ם Oבחשפ'םתחת'ה
 ,'מ Oיי Oאה'ותואתתואםשגםמהזה,אב'זורמשמעות'תשב'רהשוםמצאולא'ות Oג'אופ'שבעודותגםמה

תקופההמ'וקן,וף oמפע'לא'בוהאופק'ת,התבועהשלצפובהההמשךאתלהוותה'השאמור'מובה,העתק

ה'דרן,עמקלאורךהמשמעות'תהשק'עההתח'להרקשבה

'ותרהרבהבצורהאופק'תתבועה"מחייבות"אשרהתופעותכלאתב'ר Oלהכמובןב'תןכ''ף Oלהומ'ותר
התצפ'ות,מןמחלקהתעלמותובל'פשוטה,

[Mj 
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שלאנליזהבעזרתסינישלתת-הפלטהשלוהמעטפתהקרוםמבנה

רחבתדירותפסבעלותתחנותשלהגעהפונקצית

 2ג.בוק, , 1ר.הופשטטר,

ישראללו,דלישראל,י Oהגיאופיהמכון . 1
גרמניהדם, Oפוי, Oגיאופימחקרמרכז . 2

מבנהשלהערכהלצירךהגעהפינקצ'תשלאבנליזהרחבדת'רותפסבעלותבתחנותנעשהנרחבשימוש

ר"אשלמעלהכלפיהעוליםמהגליםכתוצאהמתקבלתההגעהפונקציתובמעטפת.בקרום Sגלימהירויות
והשבירההמבערפאזותבעזרתמחושבתההגעהפונקצייתרב.דביוקידועמיקומןאשר ,) Ll < 30 ·(רחוקות

לתחנהמתחתועמוקיםדרודיםחשוביםבגולותאומבניםידיעלהנגרמותהשבכותבתורתנודותוכן P-Sשל

האחרוןבעשורבשוליהאוסינישלבתת-הפלטההותקנורחבדתירותפסבעלותתחנותמספרסייסמית.
המעטפתשלעליוןוחלקהקרוםלבגיהיישוםוכןהאנליזהשלתואצותמציגיםאנונתונים.שלשפעומספקות

הקפריסאית.והקשתהמלחיםבקעשלוכןסיני,שלתת-הפלטהבתור

ffm 
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הלאומוהבתומטךוהמופוופךוווקט

 3רוג'שדה, , 2גדעוןסיבור, , 1ק.ג'וןהול,

לישראלהגיאולוגיהמכון . 1
ואגמיםימיםלחקרהמכון . 2

ישראללמיפויהמרכז . 3

שלפעולהבשיתוףיבוצעישראלמדינתשלהריבונייםהמיםבתחומיהמפורטהלאומיהבתימטריהמיפוי

 . )'''פמ(ישראללמיפויוהמרכז(חיא"ל)ואגמיםימ'םלחקרהמכון ,)ל"גמ(לישראלהגיאולוגיהמכון
חברתשל Simrad EMl002מסוגמשוכללת ) Multi-beam (אלומותרבת-סונארמערכתעליבתססזהמיפוי

Kongsberg קרקע'תאתמפורטתובצורהרחבהבאלומהממפהזומערכתהג'אולוג'.המכוןבעורשנרכשה
הקרקע'ת.שלאורתופוטו)(כדוגמתמ'ושרתסונארהדמייתאמת""בזמןומייצרתהתכס'תסוג'ואתה'ם

מערכת .)מ"ס 1.6-כשלגל(אורך 95kHzשלבתדרמשדרת Sirnrad EMl002מסוגהסונארמערכתהצ'וד:

הנשלטותאלומות 111באמצעותהספ'נהדצ'משנ'וממפההספ'נהשלהש'דר'תעלמותקנתהמשדר'ם

כ'סו'עםמעגל'תחציבצורהאומסו'םבעומקשוו'םבמרחק'םלה'ות'כולותאלואלומותאלקטרונ'ת.בצורה
מטר. 1500שלמכס'מאל'לרוחבועדהמ'םמעומק 5פ'עדלהג'ע'כולההמ'פו'אלומתרוחב . 150°של

מסוגלתהמערכתהמ'ם.ומל'חותבטמפרטורותמותנהמטר 1000שלמ'םעומקעדלהבתצע'כולהמ'פו'

זואנל'זההאלומה.לרוחבנקודותבאלףההחזרותעוצמתשלא'נטרפולצ'ה ,"עה'םקרקע'תשלהדמ'הלייצר

מ'קוםת'קונ'ההחזרה.לעוצמותהמתא'מ'םהתכס'תסוג'שלקלס'פ'קצ'המאפשרתהזוו'תשלכפונקצ'ה
הספ'נה.שלהמורבכתהתנועהאתהמתקנתצ'ר'םש'שהעםג'רוומערכת DGPSבאמצעותנעש'םהסנסור

המ'ם.בעמודתהקולמה'רו'ותשלמדו'קמ'דעמצר'כההאלומהבקצוותבע'קרההחזרותשלנכונהמד'דה
ייעוד'ותתוכנותבאמצעותנעש'תוהצגתםע'בודםהנתונ'םא'סוף . CTDבאמצעותנמדדותאלומה'רו'ות

 . SUNשלבעודהתחנותעלהמותקנות

למפותמ'ועד'שראלמד'נתשלהר'בונייםהמ'םבתחומ'המפורטהלאומ'הבת'מטר'המ'פו'המ'פו':מטרות
אונ'ותכגוןה'םקרקע'תעלהנמצא'םעצמ'םוכןהתכס'תסוג'הקרקע'תשלהמורפולוג'האתמפורטתבצורה

ו'שולבומפ", ,"עש'ופקוהחדשותה'מ'ותלמפותכבס'ס'שמשוהמפורטהמ'פו'נתונ'וכדומה.צנרותטרופות,

 .'מ'ההלאומ'הג'אוגרפ'המ'דעבמערכות

אחרא''ה'הואגמ'ם'מ'םלחקרהמכוןשלו.הצ'ודועםהג'אולוג'המכוןבהנחיית'בוצעהמיפו'המ'פו':אחר'ות
הנתונ'םשלהא'כותבקרתעלאחרא''ה'ה'שראללמ'פו'המרכזה'מ'ת.הפע'לותועלב'םהנתונ'םא'סוףעל
המ'פו'.מ'מוןועל

במשךבעת'.ד'מ'םלמ'פוייםהשוואת'כבס'סש'שמשומדו'קמפורטמ'פו'ל'צרצפו'הסקרטווח:ארוכ''עד'ם
נמל'םנ'תורה'בשת,במדףוהגזהנפטח'פוש'בעורמ'פו'ש'רות'לנת'נתגם'שמשוהמערכת'כולותהזמן

לנו.השכנותהמד'נותבעורובמ'פויים

שכ
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ושראלשלוהנפטהגזפוטנצואל

יחזקאלדרוקמן,

 91130,ירושלים, 13106ת.ד. , 234יפורח'הלאומיות,התשתיותמשדרהנפט,יחידת

 70-ונפטחב'ותמליון 18למציאת 1999שנתאמצעעדוהב'או 1953-בהחלובישראלהנפטח'פושי
הישראל'.היבשתבמדרון'פובתצורתחוליבמאגרביוגניגזהיתגלהזהבמועדגז.שלמעוקברגלמיליאדר

בלדב,יבשיםק'דוחיםשני,מהםזה play-בנוספיםקידוחיםשמונהנקדחו " 1"נועהבקידוחהתגל'תמאז
משמעותי.מקומיגזמקורבכךויצרומעוקבים,מטריםמיליאדר 52-לכהמוכחותהגזעתודותאתשהעלו
מעוקבים.מטריםמיליאדר 150בלפחותוקניהפלי playב-הגזפוטנציאלמוערךהמוכחות,לעתודותמבער

הקרובות.השניםבשלושבקידוחיםידבקואלההערכות

 plays-במצו'זהפוטנציאלישראל.שלהימיבשטחונפטגזשלנוסףפוטנציאלמצויהפליוקני,הגזעלנוסף
הבאים:

המאוחר.הטרצירמג'לוקרבונטייםקלסטייםבסלע'םסטרטיגרפ'ותמלכודות . 1
הקרטיקוןהיורה,מג'לוקלסטייםקרבונטים,במאגריםהסור'תהקשתשלסטרוקטורליותמלכודות . 2

והטרציר.

פוטנציאלעדייןשקייםהמומח'םמןחלקמעריכיםהיבשהבשטחיהחיפושיםשהנחילוהאכזבותלמרות

האב'ם: plays-בוגזנפטלמציאתמשמעותי

המלח.'םבבקעשבירהבמבנ'וקרבונטייםקלסטייםמאגרים . 1

הקדום.המזוזואיקוןמתקופתשבירהבמבניקרבונטייםמאגר'ם . 2
וחולה.סקיהבחבורותקלסט'ותבמלכודותביוגנ'גזמאגר' . 3

~ 
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עורונווםבאזורוםהקרקעוהתתהמרחבנוצולעלהמשפועוםגורמום

 2י.,סבל, 1ש.דגקמפ,

בע"מוגיאולוגיהכריה.הנדסת 1
יועציםמהנדסיםתה"ל . 2

עיקרייםעלותמרכיביג'אוטכניים.מהתנאיםמכרעתבמידהמושפעתתת-קרקעייםמבנ'םשלעלותם

ציו,דאדם,לכוחההוצאותאתהקובעהב'צוע,התקדמותקצבהםהגיאוטכניים,מהתנא'םהנגזר'םבמ'נהור,
תכונותמכנ'ות,תכונותהםאלהעלותמרכ'ב'עלהמשפ'ע'םהםלעמםתתכונותוניקוז.א'טוםת'מוךועלו'ות
תהום.ומ'ם'דוק

הבאה:המ'ווטבלתבאמצעותבהפשטהמוצגהמםלע,תכונותלביוהמ'נהורב'צועעלותב'והמתאם

ט'פום'תעלות Q )*(המםלעםוג

 i1\ממ" $)**(

 < 50 40-4וק'רטוודולומ'טג'ר,

 < 100 4-0.4תהוםמ'מפלסמעלוכד'כורכרחווארםלע'
 < 300 0.4-0.04תהום.מ'למפלסמתחתודכ'כורכרחווארםלע'
תהוםמ'למפלסמעלחרם'תט'ו,חול,

 < 1000 0.04-0.001תהוםמ'למפלסמתחתחרם'תט'ו,חול,

)*( Q = בש'טתלמ'נהורא'כותד'רוגNGI 
ות'מוךחפ'רהכולל )**(

 10-15$הט'פום'תשעלותהפתוחה,בחפ'רהחללמ'צ'רתבהרבה'קרהמ'נהוראבמצעותכרו'חלל'צ'רת
ות'מוך).חפ'רה(עלו'ותלממ"ק

חלל'םהמשלב'םקרקעייםתתמערכ'םעשוייםבשטח),מחםור(כגוומקומייםםב'בהא'לוצ'בה'עדר
אבזור'םעלות-תועלת,שלבה'בטב'ותר,ה'ע'ל'םלה'ותכרו'ות,מנהרותעםוכ'םו'בחפ'רההמבוצע'ם

בעודוכ'םו'חפ'רהבש'טתנוצרהש'מושברהנפחע'קרכאלה,במערכ'םהרר'ת.טופוגרפ'הבעל'ע'רוניים
נוםפ'ם.מובגל'םוש'מוש'םלג'שהמשמשותכרו'ותשמנהרות

[§iJ 
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המוקדמאזורתצפיותענשוויות:אדמהברעידותשנוצרוהעתקיםמערנות

עמוקיםבמנרות

 • Tרכס, ,.אדור,

',ושלים 91904הבערית,האוניברסיטהכדור-הארץ,למדעיהמכון

ישירותלקשרמעשיתאפשרותאיןולכןגדולותאדמהרעידותשלהמוקדבעומקנגישיםאינםפעיליםהעתקים
אנוזובעיהעללהתבגרכדירע'דה.באותהשפעלההעתקלמבנהאדמהרעידתשלסיסמייםנתונ'םבין

אתמתעדיםאנוזובבעודהאפריקה,בדרוםעמוקיםבמכרותעכשוויותאדמהברעידותשנעוהעתקיםחוקרים

החלקהמשטחיביןהתנועהחלוקתהתנועה,וכווןכמותרוחב,עלדגשתוךההעתקיםשלהפנימיהמבנה

שלזלודומהבגישהסיסמייםנתוניםעםבהשוואהינותחואילותצפיותמיקרו-מבנים,ונתוחמשניים,
) 1978,1979 ( Gay, Ortlepp, Spottiswoode, and McGarr , 

שוניםזהבמכרותבשנישהתרחשואדמהרעידותשתישלהמוקדאבזורהראשונותהתצפיותעלכאןמדווח

אזור-העתקכולל Hartebeestfonteinבמכרההראשוןהאתראפריקה,דברום , Witwatersrandשלהכרייהבמחוז
) fault-zone ( סלעישלרציףבגוףהתרחשהזורעידה . 1997באוקטובר 3.7שלבעצמהאדמהרע'דתשיצר

 1950בעומקהחשוףאזור-ההעתקאתמיפינוהכרייה,מחזיתמטר 80כ-שלובמרחקהעתקים,ללאקוורצ'ט
 9-6וכוללמטרים 8-6הואאזור-ההעתקשלרוחבוסמ.' 25שלמצטברתנורמליתהעתקהוזיהינומטרים

חיתוךיחסיעםזיג-זגדגמימראיםאילומשטחי-החלקה . °60-°85הנוטיםתת-מקביליםמשטחי-החלקה

חלקהסביבה,בסלעשמקורהועדינה,לבנהקוורציטית,אבקהשלכיסוימופיעמשטחי-ההחלקהכלעלשונ'ם.

מראות SEMתמונותסמ.' 10עדבעוביקוורציטורסיסילבנהאבקהשלמאזוריםבנוייםממשטח'-ההחלקה
ישמופרתהלאהאבקהלדוגמאותכיעולהשבצענוממדידותהאבקה,גוש'בתוךחודרתגזירהלתנועהסמנים

הסביבה.סלעשלמזהעשרהפילפחותהגדול,ערך 2גרםןמ 5שלשטח-פנים

הארכאית,בתקופהק'לומטר 1מיותרנעזההעתק , Matjhabengבמכרה Dagbreekהעתקהואנוסףאתר

השנים 26במהלך 4.0מ-גדולהשעצמתןאדמהרע'דותארבעויצרמהכרייהכתואצהמחדשהופעל
 . 1999באפר'לשהתרחשה 5.0בעצמההאחרונהברעידהשנעו Dagbreekמהעתקחלקיםתעדנוהאחרונות.

שלהשוכבהגושבתוךבוצעהמפורטתתיעודבעודתמטרים. 1500בעומקמקטעיםבשלושההבתצעהמ'פוי
והכוללמטרים 27שרוחבואזור-העתקמצאנוזהבגושלג'שה).חסוםהיההרוכב(הגושהמקטעיםאחד

סמ' 0.5ממשתנהבודדמשטח-החלקהעלההעתקהחב'לות,בחמשהמקובציםמשטח'-החלקהכעשר'ם
סמ,' 5שלאופקית-'מנ'תוהעתקהסמ' 11שלאנכיתהעתקהב'ותר,הגדולהההעתקהכמותסמ.' 6ועד

קוורצ'ט.רס'ס'עםפירופ'ל'טהבנו'סמ' 25ברוחבהארכאית)(מהתקופהעת'קרסקאזורלאורךהתרחשה
למעלה.שתוארולאילוהדומ'םהקוורציטורס'סיהלבנהבאבקהמצופיםמשטחי-ההחלקהשאר

אדמהרע'דותבאזורוהמבנההכנ'עהדגםאתהיטבמ'צג'םעמוק'םבמכרותפעיל'םשהעתק'םסבור'םאנו

הנוכח'תהבעודהבמהלךשנצפוושחיקהמרוכזתשבירהשלהנרחב'םהאזוריםהמוק.דבעומקגדולות

במהלךח'כוךמשור'לאורךהחלקהלתהל'כ''חסיתמוצקסלעשלכנ'עהתהל'כישלשל'טהעלמבצ'ע'ם
ק.ומר ISSמחברתאוסוואגןואןח,דר'שללסיועםהודותהתאפשרהנוכח'תהבעודהבצועאדמה.רע'דות

 . Hartebeestfontienבמכרה Rock Engineeringהמשדרמנהלבוסמן,

Lm 
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בושראלספרתוממרותלתקרסטרלקראתהערנות

 2גיל'קירשנר, , 2ף Oיופוראי, , 1ירחמיאלדויטש,

הטכניווגיאודטית,להנדסההשטח . 1
ישראללמיפויהמרכז . 2

המאוכלסיםהאזוריםאחדהואבמלואם,כמעטמנוצליםהקרקעמשאביבוישראל,מדינתשלהצפוניחציה

להתפתחותבוספים)פתרונות(אונוספותאפשרויותמציאתמח"בהנרחבהפיתוחהמשךבעולם,בצפיפות

הים).לפנימתחתגם(וכךהשטחפניומעלשמתחתהמרחבשליותריעילניצולגם,כמוע'רונית,

הדרךבחינתשמטרתומשותףופיתוחמחקרפרו"קט 1996בכבר'זמווהטכניון'שראללמ'פו'המרכז
הבסיסהנחתמרחבית.בתפיסההמקרקעיןורשוםלניהולטכנולוגיתכתשתיתממדי,תלתקדסטרלהקמת

התכנוןאתלהבגיריהיהניתןממדבתלתהזכויותרשוםשבאמצעותה'תהזהמחקרפרו"קטבמסגרת

שלמוקדםבשלבבדנל"ןבlנכס'ם.הבעלותזכויותהבטחתיד'עלוזאתקרקעי,והעלהתתההדנס'והפיתוח

הציבור'הממשלתי,המגזריםמןנציגיםבהשתתפותוולונטרי,ממד'"תלתקדסטר"פורוםהוקםהבעודה,
מבניםשכללמ"צג,אתרבנחרראשוני,ניסויביצועלשםוהושלמו,תוכננוומעשיותת'אורטיותפעולותוהפרטי,

והגיאומטר"םהגיאודט"םהעקרונותגובשוזמן,באותוממ.דבתלתשנמדדוומתחתיה,מעליההקרקעבפני
המשפטיתהתשתיתשלומוסמכתיסוד'תבבחינההחשיבותספק,כלללאהוכחה,ממדי,תלתקדסטרל'צירת

הצפו"ם,הטכנולוג"םלשינו"םהתאמתהלשםהק"מת,

מד'סיפלינותמומח'םהכוללתמשדרית,ביןועדהשלהקמתהעלישראלממשלתהחליטה 1999שנתבאמצע

תימסרהדעת,חוותכ'נקבעבקרקע.השימושייעוללשםהמלצותשתגבשהמשפטיםמשדרבראשותשונות,

זה,בשלבמשמשת,אשרראשונית,משפטיתדעתחוותהושלמהביבת"ם, . 2001שנתסוףעדלממשלה

השיטותבבחינתממשיךישראללמ'פויהמרכזוהמשפט,בהתאם,הטכנולוג'הבתחומ'המקצועלאנשיכהכוונה
התלתהקדסטרשלהדרגתימעשיליישוםהדרושהתקצ'בלהשגתופועלהרלבנט"ם,הטכנולוג"םוהאמצעים

הנוכחי,העשורבמהלךבארץממדי

[iij 
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בשיטותשימושעוייאשדו,דנמל , 9רצוףאזורשל 3Dגיאוהנדסומופוו
סטטוסטוות

 2ודלמירצ'רובוב, , 1גד'ליסקביץ, 1מיר,קרגר, , 1דמירט'דוטקיבסקי,

איזוטופ . 1

הנמליםרשות . 2

o נתונ'םלאגוראפשרוהאחרונותשב'ם 5במשךהנמלוש'קוםחדש'םמבנ'םתכנוולשםשנעשוקר'ם
 25 ,"עשנקבעהאגולוג'חתךהנמל.באזורקוארטינרייםלעים Oוקרקעותלבגירב'םואגוטכנייםאגולוגיים
בעתכו,כמוו. O'Oבבוכורכר'ת Oחרחול,שלשונותמשכבות )יס Oלבהקרקע(מפנימורכבעמוקיםק'דוח'ם

O נ'ק'דוח' 3בוצעו , 9מס'רצ'ףשליציבותוקביעתהיהשמטרתוהאחרווקרO יבאזור'ווO תוךהרציףודות
במבצמדויקיםגאוטכנייםפרמטריםקבלתלשםמדגמיםשלרצופותונטילותגאוטכניותבדיקותב'צוע

הרציף.באזורהנוכחיםהמאמצים

הקרקעשכבותמכ,ךוכתוצאהלכישנחלשלטוארי Oאפלאואבזורנמצאגאומורפולוגי,בבחינתאשדו,דנמל

הללו.גאומורפולוגייםלאזוריםאופיינ'וזאתבהרבכתווהובעובייוהורבהלטרליתהשתנותמצ'גות

שהשתרעמצוקחלקהווההקודמות,הגאולוגיותבתקופתהרצ'ף,שלוס Oהב'שבכתהכורכרשכבת
מכךוכתוצאהלכ'שנחלשל'ות Oארוב'מפעולותוב'ת Oאנטנמושפעהצוקרב,זמובמשךה'ם.לשפתבמקב'ל
הנקודותב'וגובההפשר'כאשריאצלי) O'כוי Oכגל(ממשוהודרותבעל'ותמאפייוהכורכרפניכ'ה'ום,נמצא

במקומותהכורכרפנ'עלשמונחותהחותיתות Oחרמטרים. 20כ-עלתכמ'ם oמב'ותרוהבגוהותהנמוכות
נתגלוהאלויתות Oהחרמעלחלקית,שונות.גאוטכניותתכונותמראותהארוזיב'ותמפעולותבמיוחדבלו Oש

 .לכישנחלשלשקטותתקופותהמאפיינתאורגניתשמנהית Oחרשלשכבות

האזור,שלוטכניותאגלבע'ותגומרותאשרלע Oוהקרקעבתכונותרבהוהשתנותגאומרפולוג'תאח'דותא'
לפיטית Oטטי Oגאואנל'זהנערכהבנייתהלשםכאשרממדיתלתד'ג'טלימודלבנייתע"ילפתרוונ'תנות
הבאים:שלב'ם

טית Oטט' Oאנל'זהעח, ) GTU (גאוטכנ'ותל'ח'דותשונותגאוטכנ'ותתכונותבעלידמגמיםייחוד . 1

טרל'ת). o(קל
השבכותב'ווולטרלייםפציאלייםהשינוייםאתמתאר'םאשר GTUפרמטר'םשלאמינותהערכת . 2
ממדית.תלתאגוטכנ'מודלובנייתהדבנקהשטחלכלטטיים Oגאוגורמ'ם ) 2(באמצעותאינטרפולצ'ה . 3

ברמתולקבוע 9מס'רצ'ףאבזורהגאוטכנ'ותהיח'דותביוחלוקהתמונתלהשל'םמאפשרהנ"לופ' Oההמודל
O שלמיקומםבגוההב'רות' O הבילשכבותביחסוזאתהרציףודותO המקובלות.וס

~ 
~ 
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איזורהתחתון,בשורנחלשלהרביעוניםטרטיגרפיה Oוההפליאוגאוגרפיה
הנגבמערבצפוןחלוצה,

 4 ..בלטיס, , 3ג.פורת, , 2ר.-דוד, Iב. , 1ג.גריגב.אוס,

 , 31905חיפה,הכרמל,הרחיפה,אוניברסיטתלגאוגרפיה,החוג , 1
 , 99835ליאון, , 98ת,ד,גאולוגי,יעוץרב,ד , 2
 , 95501ירושלים, , 30ישראלמלכיר"חהגאולוגי,המכון , 3
4 , Botelho Drive, Walnut Creek, 94596 Califomia 1ךךך " William Lettis and Associates Inc 

נחלאפיקלאורךנחשףוהשקעההתחתרותשלאפיזודותהמאפייןוההולוקןמהפלייסטוקןדימנטרי Oרצף
במדידותמגוביםדימנטים Oהשלסטרטיגרפיוניתוחמפורטמיפוילחלוצה,רתמיםביןבמיוחדהתחתון,בשור

ובהולוקן,בפלייסטוקןבשורנחלשלהתפתחותואתיותרטובההבנהמאפשריםאופטיותיארוךפליאומגנטיות

הן:טוקניות oהפלייהיחידות

חלוקיםשלבעותיחידותכוללוהואמ' 8עדשעוביו ) Q1(יחידההתחתוןטוקן oמהפלייגסקונגלומרט ) 1 (
תצורתשלהקרטוניהמסלעעלמורדביםהחתךבבסיסחוואריתיחידהושרידיילטי oוחולחולשבכותגסים,
זהקונגלומרטיוצרמסוימיםבמקומותשנה,מליון 0,94-1,88-למתוארכתהיחידהעליון,איאוקןמגילמרשה
מפותחת,קרבונטיתבקרקעהמחופההנחללאפיקצמודאלוביאלימפלס

נחשףהקודמת,היחידהתוךאלקדוםכאפיקהחתור ) Qla(יחידהתחתוןפלייסטוקןמגילפלייסטוקנירצף ) 2 (
פליאוסוליםמספרהכוללותבעותסילטושכבותחלוקיםמיחידותבנויזהרצףבשור-רביבים,נחלבמפגש

שנה,מליון 0,94-0.ד-8למתוארךהרצףקרבונטים,
נחשפתזויחידהמ.י 10כ-שלבעובי ) Q2יחידה (העליוןהפלייסטוקןוחוליתסילטיתפלוביאליתיחידה ) 3 (

בשיטתמפורטתיארוךשנה, > 780,000הואהפליאומגנטיהגילרביבים,נחלבשור-נחלבמפגש
<שנה, 126,000-15,000הינוהחתךשגילמראההלומיניסנציה

ובעזרתהפלייסטוקני,הקונגלומרטשלהמשאריםמיפויבעזרתשוחזרבפלייסטוקןבשורנחלשלהתואי
הנחלבגדתלע oומחשופישנהמליון 1,88-1.72שגילו ) G (ביותרהנמוךאחוזםמפלסשלהמשאריםתפוצת
הפלייסטוקני,העמקלהשתרעותמכסימליםובגולשפהתנאיהמהוים

ומילויהתחתרותארועימספרעלמעידהאלהמנתוניםהנגזרתהתחתוןבשורנחלשלהפליאוגאוגרפיה
תחילת-הפליוקןבסוףהסלעתוךאלעמוקהחתירה ) 1 (הם:שבהםשהגדוליםהפלייסטוקןבמהלך

שלמילוי ) 2 (אקלימי,שנויאוווהיםמפלסלירידתבהקשרהנראהככלשנה)מיליון 1,88-1,72 (טוקן Oהפליי
הפלייסטוקןבמהלךהפלייסטוקניהקונגלומרטתוךאלחתירה ) 3 (שנה,מיליון 0,94עדגסקונגלומרט

בסדימנטציההפסקותעםסילטויחידותחלוקיםביחידותמילוי ) 4 (שנה),מיליון 0,94-0,88 (כון Iתהתחתון-

מאוחרהפלייסטוקןאמצעבמהלךגידוע ) 5 (שנה, 780,000מ-פחותלפניעדקלציותקרקעותהתפתחושבהן

קרבונטיותקרקעותוהתפתחותבסדימנטציההפסקותעםסילטיותיחידותשלהשקעה ) 6 (שנה, 780,000ל-
ב-האיזורכלשלנרחבגידוע ) 7 (שנה, 15,000-126,000העליוןלפלייסטוקןועדהתיכוןהפלייסטוקןבמהלך

 98-העליוןססס,טוקן Oהפלייבמהלךדקיםסדימנטיםשלבעהחתךשלמילוי ) 8 (שנה, 98,000-126,000
גדולים,סחף,יכוזיוואומתונותזרימותשלבתנאיםשנה 15,000

העמקלתשתיתעדאלהבמשקעיםבשורנחלהתחתריותר,צחיחלאקליםמבערעםההולוקן,בתחילת
בבגהיםצעירותנחליותטרסותשהותירואחדיםוהתחתרותמילוישלביבאוולאחריוהקדוםהפלייסטוקני

שנה, 3,000-9,000שלגיליםמשרענותןהלומינסנציהבשיטתאלהטרסותשלתיארוךהנחל,לאורךשונים

~iIl 
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והשלנותווהתונוןהוםמזרחבדרוםהובשתשולושלתרמלותבגרותמודל
נפטחופושועל

 2ע.פלכסר, 1 ,.מש, Iגדר

לו.דלישראל,הגיאופיסיהמכון . 1
ת"א.אוניברסיטתלגיאופיסיקה,החוג . 2

חתךלאורךהתיכון,היםמזרחדברוםהיבשתשולילרוחבהתרמליתהבגרותשלמודלבבנהזהבמחקר

מחמישהבבנההמודלבמערב.העמוקלאגןבמזרחהדרודהמדףמאזורהמשתרעק"מ 80כ-שאורכו
מלאכותיתקידוחונקודת ) 1מערב-ים , 2ים- , 1אשדוד-חוף , 4יבנה-גן , 1(ינון-החתךלאורךקידוחים

 . P1att River Assoc .חברתשל BasinMod-1Dתוכנתבאמצעותהמערבי,בקצהונוספת

עלשהוצגההרצפיםסטרטיגרפיתסכמתעלשהבתססוהקידוחים,לכלקבורהעקומותחושבוהראשוןבשלב
זמננו.בנים IIהתרמלהתאניםחושבוהשניבשלב .) 2000 (וחובריוגדרושידי

הקידוחים.בחמשתם IIהקהגיאותרמלינט IIהגדרחישובלצורךנלקחו- BHTקידוח-תחתיתטמפרטורות

לתהליכיהקשורותטעויותמכיליםהםשלרובכיווןנמוכהאיכותכבניכללדברךנחשביםזהמסוגנתונים
 Eckstein . (heat flowחום(שפיעתערכימתוךהיאם IIהתרמלהתנאיםעלללמודנוספתדרךעצמם.הקידוח

ל-הבעודהבאזורהממוצעתהחוםשפיעתאתלהעריךכדיובחישוביםישירותבמדידותהשתמש » 1979
50.3 ' mW/m . הגדרשלהמרהII לתואצההביאהחוםשפיעתלערכישבבעודתנומהקידוחיםהתרמליםנטים

 . mW/m 36 'של-יותרנמוכהממוצעת

 vitrinite reflectanceמאנליזתהתוצאות.ביןהבולטההתאמהחוסראתלהסבירבידנואיןזהבשלב
תרמלינט IIלגדריותרטובההתאמהעולה ) Geochem Group Limited , 1995 ( 1מערב-יםבקידוחשבוצעה

מאיכותהיההדבנקהאורגנישהחומרכיוןתיות IIבעמסקנותיוכימעיריםהנ"להדו"חמחבריכיאםנמו,ן

לשפיעתהאתמהלהעריךניתןומתיחהביקועהתרחשובמהלכההאזורשלהגיאולוגיתמההיסטוריהנמוכה.

העולמימהממוצעמשמעותיבאופןנמוכההיאשאףי Eckstein ) 1979 (ידיעלשנמצאהיותרהבגוהההחום

 . mW/m 63 'עלהעומד

כיווןהגיאולוגי.החתךעלהושלכוואלההקידוחיםלכלתרמליתגברותעקומותבבנוהמחקרשלהשלישיבשלב

התרמליתהבגרותחישובשבוחתךאלטרנטיבים:חתכיםשניבבנונפתרהלאם IIהתרמלהתאניםששאלת
החוםשפיעתעלמבוססהחישובשבונוסףוחתך mW/m 36 '-שלהנמוכההחוםשפיעתעלמבוסס
 . mW/m 50.3 'שלהבגוהה

שליחסיתגדולסטרטיגרפיבעומק ) Ro % 1.3-0.7 (הנפט""חלוןתנאימופיעיםהנמוכההחוםשפיעתבחתך
החוםשפיעתבחתךהעמוק.באגןתחתוןקרטיקוןעדתחתוןויוראהדרודבדמףאמצעיעדתחתוןיורא

הדרודבמדףעליוןעדאמצעייוראשליותרדרודסטרטיגרפיבעומקהנפט""חלוןתנאימופיעיםהבגוהה
העמוק.באגןעליוןעדתחתוןוקרטיקון

המקורסלעיהבגוהההשפיעהחתךפיעלדלוגמא,אבזור.הנפטחיפושיעלשונותהשלכותהחתכיםלשני
צר IIלומסוגליםהנפטחלוןבתוךהיוםנמצאיםהעמוקהימיבאזורהעליוןהקרטיקוןשלהפוטנציאלים

העמוקהימיבאזורמובגלהיוםשלהנפטחלוןהנמוכההשפיעהחתךפיעלזאתלעומתהידרוקרבונים.
תחתון.קרטיקוןעדהתחתוןהיוראליחידות

l~ 
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המלחוםאגושלהנפטפוטנצואל

 2א.ם, Iטננבא , 1מ.ש, Iגדר

לוד,לישראל,י Oהגיאופ',המכון 1
אביב,תלומחבצים,נפטקימרון , 2

הטרנספורםמערכתבתוךהמשתרעק"מ 15-10ורוחבוק"מ 150כ-שאורכויבשת'שקעהואהמלחיםאגן

המוקדם,במיוקןהחלהאשרהטרנספורםלאורךהפלטותלתנועתקשורההאגןשלהיווצרותוהמלח,יםשל
לשלושהמתחלקביותרעמוקאגןהואשזהמראיםגרוימטריםומודליםסיסמיתרפלקציהקוויקידוחים,נתוני

המרכזג,ו-מדרגותשבריידיעלהמובגליםהבינייםמבניב,המורמיםהאגןשוליא,סטרוקטורליות:מדרגות

האגן,שלהעמוק

המיוקניםחבצהתצורתסלעיא,עיקריות:יחידותמשלושהמורכבצעיריםמילויסלעישלבעהרצףמכילהאגן
הפליו-פליסטוקניםהסלעיםג,ו-סדוםתצורתשלהפליוקניםהאוופורטיםב,אגמיעדיבשתימקורםאשר

מזוזואיםסלעיםעלהתאמהבאימונחותהמילוייחידותיבשתי,עדאגמישמקורםליסאןעדעמורהמתצורות
קילומטר 10לכ-עדהבינייםבמבניקילומטריםממספרמשתנההכוללעובייםהאגן,להיווצרותהקדומים

העמוק,במרכז

החלובאזורהנפטחיפושיקדומים,מזמניםהמלחיםבאזורמוכרותהשטחבפניואספלטנפטשלהופעות
נמצאובמרביתםבשוליו,אוהאגןבתוךקידוחיםושלושהעשריםנקדחוכהעדהחמישים,שנותבראשית

זהרמשדהמוכרתגזשלמסחריתהפקהגז,אווקלכדבנפטאספלט,כגוןהידרוקרבוניםשלשוניםסוגים

בשוליו, 3תמרור-צוקמקידוחהבתצעהנפטשלתת-מסחריתוהפקהלאגןממערב

ומקורםגיאוכימיתמשפחהלאותהשייכיםהמלחיםמאזורוהגזהנפטהאספלט,סוגיכלכימוריםמחקרים
אורגניחומר 20%כ-עדמכיליםהסנונייםוהצורהחוורסלעילו,סמוךהחשופיםסנוןמגילביטומניםבסלעים

אלהסלעיםימיות,בסביבותהושקעוומרביתם , TYPE nsכמסווגבהםהקרוגן ,) 12%כ-(עדבגפר'תעשיר

נלכדוחלקםאשרשונותבגרותדברגותנפטיםנוצרומכךכתוצאהמהמ'וקן,החלשונ'םלעומקיםנקברו
תרמליתבגרותשלמודליםלו,מחוצהואףשוליולבערדדנווחלקםהאגןבתוךשונותסטרטיגרפיותביח'דות

בגרותודלרגתהדרודיםהבינייםבמבניהתחלתיתבגרותדלרגתמגיעיםהסנונייםהמקורשסלעימראים

קילומטר, 6מעלשלבעומקיםהאגןשלהמרכזיבחלקוהגז"הנפט"חלוןשלמתקדמת

הביטומניםהסלע'םהשתרעותלבגיהמידעבחוסרהואהאגןשלהנפטפוטנציאלבהערכתהעיקריהקושי
סלעיםשלהנרחבתהתפוצהלאורזאתעםיחדקיימיםאינםמקידוחיםישיריםנתוניםהעמוק,בחלקוהסנוניים

במבניםנקברומשמעותיותכמויותכילהעריךניתןמטרים) 300-200 (הניכרועובייםהאץרדרוםבכלאלה
וגז,נפטשלולכידהלהיווצרותבגוהפוטנציאלהמלחיםבאגןדלעתנוישלפיכךהעמוקים,

הןהעיקריותהמטרותהשולייםבמבניהסטרוקטורליות,המדרגותשלושתבכללהמשךצריכיםהנפטחיפושי

נמצאו 1ואמונה- 3תמרור-צוקבקידוחיםומזוזואיקון,פליאוזואיקוןמגילסדוקיםוגיריםקרבונטיםשבכות

הםהעיקריותהמטרותהבינייםבמבני , API 35-30דברגותקלנפטשלתת-מסחריותכמויותאלהבשבכות

במבניםסדום,תצורתשללמלחומתחתהסנונייםהביטומניםהסלעיםמעלהממוקמיםחבצהתצורתחולות

עמורה,תצורתשליותרצעיריםוחולותחבצהחולותהןהעיקריותהמטרותהעמוקים
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 26,000ב-המלחוםאגןמערבבדרוםהנוףוהתפתחותהלשוןאגםנסוגת
האחרונותהשנום

 2ר.אמית, 2 ,.גפורת, 2 ,.אהיימן, 1 ,.יאגזל, 1,2 ,.דגליק,

 91904ירושליםבירושלים,הבעריתהאוניברסיטההאץר,כדורלמדעיהמכון . 1
 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון . 2

מניפותצין.נחלאבזורהסחףומניפותהטרסות 'ד'עלנרשמהזובתקופההלשוןאגםשלהמהירההנסיגה
מניפותארבעשלמפורטקרקעפרופ'ללערבה.ציןנחלמואצבאזורמופווהעתקיםחוף,קוויטרסות,סחף,

שיחזוראיפשרוהשונותהנוףצורותומיפוי OSLבשיטתותארוכםציןנחלשלטרסותוארבעמקומיותסחף

הפלייסטוקן.מסוףהנוףבהתפתחותע'קרייםמרכ'בים

ואתשלוהקדומההסחףמניפתאתהשק'עמזרח,לכיווןציןנחלזרםשלוהשיאבמפלסהלשוןאגםכאשר
 (המניפהבגובהקצרזמןפרקשהההאגםזובתקופההמלח.יםלאגןבמואצורחה mישירותמניפת-הדלאת

זרימתוכיווןאתשינהכברציןנחללשיאוהגיעשהאגםאחרישנה 2,000כ-הים).לפנימתחתמ' 200כ-

משטריבשנ'להבחיןניתןהנסוג.הלשוןאגםאחר"דריפה"דכיתוךצפון-צפון-מזרחלכיווןהאגןבתוך

מ' 30כ-התחתרציןנחל ka-20 24בתקופה ) 1 (הלשון:אגםשלהנסיגהבתקופתצ'ןנחלשלהתחתרות
ועד ka 20מ- ) 2 (ו-המלח;יםאגןדרום-מערבשלהמרחבמכלסדימנטיםשלגדולנפחמסלקהואכאשר
הואומאזיחס'תרחבמפלסעלזרםעדייןהנחל ka 17.5ל- ka 20ביןכאשראנכיתבעיקרמתחתרהנחלהיום

ומניפותהטרסותהיום.הנחלשלהפעילהערוץעדארוז'ביותטרסותיצירתדכיתוךצרהתעלהלתוךנכנס

 . ka 20-17.5ביןנסיגתובתקופתהלשוןאגםמפלסילעקומתגובהמבגלותלקבועאיפשרושתועדוהסחף

 26,000ב-המלחיםלאגןהמתנקזתהנחליתלמערכתהסחיפהבסיסאתמהוו'םהמלחויםהלשוןאגם
העתקעלהטקטוניתהפעילותמנגדזו.בתקופהמטרים 200מ-יותרנפלזהסחיפהבסיסהאחרונות.השנים

בתקופהבודדיםמטריםשלגודלבסדרנדדמתאמציהוהעתקועלהמלחיםאגןשלהדרום-מערביהשוליים

בסיסאתהמהווההלשוןאגםנסיגתהואבאזורהנוףבהתפתחותהמכריעהגורםכילומרניתןלפיכ,ןזו.

המלח.יםאגןבדרום-מערבהנוףאתבשיטפונותיההמעבצתהנחליתלמערכתהסחיפה

g 
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בביתכדה"אמדעבהוראתהאינטרנטבאמצעותלימודיתפעילותשילוב
למעשההלנהיסודיהעלהספר

 2ל.יערה , 2נ.מנחם , 2ל.אסף , 1ד.גומז , 1מ.לוי , 1ח.גינת

 88820יטבתה,שחרות,מעלההספרבביתמורה . 1
 88820יטבתה,שחרות,מעלההספרבביתתלמיד . 2

אנש'םבההדרךעלמהות'באורחמשפיעאשרהמוני,תקשורתלאמצע'האינטרנטהפךהאחרונותבשנים
הוראתיככליהח'נוךבמערכתהיוםמשולבהאינטרנטלומד'ם,גםוהולכת,גדלהובמידהקוניםמידע,צורכים

פעילויות.שלרחבבמגווו
בהוראהשונותשיטותפותחוביטבתהשחרותמעלהבביה"סיא,יבבכיתותהארץכדורמדעמלימודיכחלק

האינטרנט:באמצעות

גולשהעצמאיהלומדתלמי.דכלשלהאיש'תמבעודתוכחלקשוניםבנושאיםמהאינטרנטמידעאיסוףא.
שלרשימההתלמידמקבלמהנושאיםבחלקבבעודתו.משלבהואאותםמ'דעלמקורותומג'עבאינטרנט

אואדמהרעידותבנושא(דלוגמאהח'פוש.מנועיובעזרתעצמאיגולשהואאחריםבנושאיםבנחר'ם.אתרים

געש).הר'
מקבליםהשיעורבמהלךהלוחות.טקטוניקתכגוובנחר'םבנושאיםמחשביםבחדרהמתקיימיםשעוריםב.

אתרשלכתובתלכך.שנבחר.באתרומבוקרמונחהבאופוגולשיםהםובאמצעותםמנחותשאלותהתלמידים

 www.scotese.comלדוגמא:
המאגרבאמצעותולוויו.אווירתצלומימפות,תמונות,כגווויזואל,מידעמאגרהכוללעצמאימאגרהקמתג.

והיאבכיתההנלמדהידעארגווה'אהמצגתמטרתהנוף.עיצובכגוו:בנחרבתחוםמצגותבונ'םהתלמידים

שהםותמונותהמדבעהפעילותאתהמסכמיםגרפיםהתלמידים,כובתיםאותוטקסטשלשילובכוללת
נוסףויזואלימ'דעאיתורבשיעור:מיוחדתמשימהמקבליםהמתקדמיםהתלמ'ד'םהמאגר.מתוךמשלב'ם

 www.shaharoot.kfar-האתר:שלכתובתובי"ס.באתרלשלב'ה'הנ'תואותובאינטרנטמאתרים
olami,org.il 

תלמידים.שלחקרבעודותהמשלבבנחרבנושאאבינטרנט,פעילאתרגםשהואמתוקשב,מידעמאגר.ד
לשונירבהינוהמ'דעמאגרנוסף.רלוונטיומידעהתלמידיםשלבעודותיהםתקצירימשלבהמתוקשבהאתר

הנדרש.למידעלהג'עלמשתמשהמסייעפנימיחיפושמנועגםוכולל

ומידרוהבריתמארצותנוספיםותלמידיםשחרותמעלההספרבביתתלמידיםידיעלפותחזומפעילותכחלק
לראותניתואבמצעותהוירטואליתמפהכוללהאתריטבתה".במלחתואדם"סובבבנושא:מתוקשבאתר

לוויוותצלומימפותאקדמיים,מחקריםתקצ'ריגיאוטופ,בעודותתקציריאבזור,שוניםממקומותתמונות

בער'תאבנגל'ת,ה'נואבתרהחומרמרב'תמלחות.עלמ'דעהמשלביםבעולםנוספיםלאתריםוקישורים

הפעולהשיתוףבאתרמוצגכוכמוהבנחר.בנושאמשלהםמידעלצרףמוזמניםבאתרהמבקר'םוערב'ת.
האתר:שלכתובתו(ידרו).רחמהובכפרביטבתההספרבתיביוהקייםהחינוכי

http://library,thinkquest,org/c004132 
תמנע-ובהווהבבערונחושתאדםא.דומה:באופושידבעונוספיםאתר'םשנ'פיתוחבשלבינמצא'םכיום

במשותף(יבנהפיתוחמולשימור-ועקבהאילתמפרץב.אמריקה.ודרום(ארה"ב)יוטה .)ורד'(פ'נו('שראל),
ומידרו).מישראלתלמ'דים'דיעל

התלמיד'םבהאינטראקטיביתלמידהמבתצעתובאמצעותםודינמיםמתחדשיםהמתוקשביםהמידעמאגרי

לימודיפעולהשיתוףלקייםניתוזהמסוגאתריםבאמצעותכמשתמשים.והולאתרמידע"כ"יצרניהושותפים
מדעיחומרשלובשילובושבוהמידעבש'מושהאתר,בהקמתובעולםבארץמרוחק'םממקומותתלמיד'םביו

נוסף·

מהאתלהשיגמנתעלשנחוץמהאתמבצעיםשאםלנומוכיחההאינטרנטבאמצעותהלימודיתהפעילות
רחוק.כחלוםנראהמזמושלאאפשר'הבלתיאתשמש'גיםמבתררבמהרהשאפשרי

l~] 
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סוורוםמצפהאזורשלגואולוגוה

 . nגינת,

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון

בקעתידיעלהמזרחימצידותחוםהבעודהשטחהדרומי,הנבגשלהמערביבחלקומצויסייריםמצפהאזור
שנעשתההמחקרבעודתומצרים.ישראלביןהבינלאומיהבגולידיעלהמערביובחלקובקעתייםונחלסיירים

בנחרות""תופעותשלורחבמפורטולימוד ) 1-25(גליון 1:50,000שלמידהבקנהגיאולוגימיפויכללהבשטח
המיפוי,בשטח

וצור,גיר,חווארמסלעיבעיקרהבנויותוציחורגרופיתהתצורותנחשפותהשטחשלמערביתהדרוםבפינה
מנוחה,תצורתקמ"ר 10מעלשגודלובשטחנחשפת ) 923רוחב(לקוסייריםלמצפהדרומיתהמצויבאזור
בבצעמפוספסוצורחוואריקרטוןחוואר,גיר,סלעישלשכבותנחשפותבשטחמטר, 70-50שלכוללבעובי
העליון,הקרטוןסלעינחשפיםהמצוקיםלמרגלותגיר,מסלעיבולבוסיםשלמאודרבהכמותוכןכתום

צורני,בתלוסלרובהמכוסים

מתוןמאודרובווהנוףכהההנוףגווןמישאש,תצורתשלופוספוריטגירצור,סלעינחשפיםהמיפוישטחברוב

תצורתשלוצורגירחלוקיבשבכתמכוסההשטחשלהצפוניחלקוכלודרודים,רחביםעמקיםוכוללגוניוחד
ערבה,

מטר 40עדעליהםהזריקהעוצמת . NEאו Nשכיוונםהעתקיםמספרמצוייםועודבהסייריםהבקעותבשולי

צעיר,נחליסחףשלבעהלמעטהמתחתהשברקוויקבוריםלעיתיםירוד,המזרחיהדצלרובכאשר

יותר:וכוללמקיףלמחקרהראויותתופעותמספראותרוהשטחשלהמיפויבמהלך
 20שלבעוביקרטוןמשכבותמבערמנוחדר-תצורתשלהעליוןבחלקהמאודקצריםבמרחקיםפציאסשינויי
סנוניםבמבניםקשורההפציאסלשינוייהסיבהמטרים, 10-0שלבעוביוצורחווארחרסית,גיר,לשכבותמטר

בגלישות,אובחתךמהסלעיםחלקשלדיאגנטיתבהמסהאוהיםבקרקעית

בתצורתשונותסלעשכבותבארבעמצוייםהגירנייםהבולבוסיםבמיוח.דמרשימהבהופעהבולבוסים""שדות
והמסהמודיפיקציהבתהליכיכנראהקשורההבולבוסיםהיווצרותשונה,מהשכבותאחתבכלוהופעתםמנוחה

הגירסלעומאפייניעוביידיעלמוכבתתורציפותםהבולבוסיםצורתמוקדם,דיאגנטיבשלבגירשבכותשל

הסלע.שלוההמסההמודיפיקציהומידתהמקורי

"הדייקים"מטרים,עשרותעדשלובאורךוחצימטרשלמקסימליבעוביחוואריוקרטוןגירשל"דייקים"

והםמטר 5כ-גובהםמהםשנייםלפחותמנוחה,בתצורתבבולבוסיםהעשירותבשכבותלרובנחשפים

דיאגנטיבשלבראשוני,סדקלהיווצרותכנראהקשורההדייקיםהיווצרותבולבוסים.שלשבכותשתיביןמצויים
שקייםכנראההסדקים,בשוליקשהגירלהצטברותושגרמובקרבונטעשירותתמיסותנעושלאורכומוקדם,

שבכות,באותןהמצויים"הדייקים"היווצרותלביןהבולבוסיםהווצרותביןקשר
הובילההזרימהערבה,מתצורתחלקשהםקונגלומרטיםהושקעוובהןקדומותפליוקניותזרימהתעלות
וסייריםעובדההבקעותהיווצרותמערב,צפוןלכיווןברךוהרשגובהרמאזוריהודהמחבורתוצורגירחלוקי

אלו,בתעלותוהסחףהמיםתנועתולהפסקתמקומייםסחיפהבסיסיליצירתהביאה

Jש
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ישראלשלהיבשתבמדףההולוקןמשקעישלסייסמיתסטרטיגרפיה

 2מ.גדרוש, , 1.דגיל,

 95501ירושלים , 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכון . 1
 71100,לודלישראלהגיאופיזיהמכון . 2

היבשתבמדףשאנספוחדירהמבחנישלולוג'םקידוחיםגלע'ניסייסמיים,נתוניםעלמבוססתזובעודה
ביןנערך,הסקר 1998בשנת,שבוצעהישראלחופימולמלאכותייםאייםלהקמתהייתכנותדביקתבמסגרת

החוף,מקוק"מ 12כ- ',מ 75ל-החוף,מקוק"מ 1,5כ-שלבמרחק ',מ 20שביןמיםבעומקילחדרה,זיקים
בוצעהסקראחד.קילומטרשלבמרווחיםחוף,ניבצימרביתםקווים,שלק"מ 1,500כ-הכילהסייסמיהסקר

אנכיתהפדרהמושגתאלהבדתירויותקילוהרץ. 2-6שלדתירו'ותבטווחשהופעלה CHIRPמערכתבאמצעות

שלהסייסמיתהסטרט'גרפיהשלמפורטניתוחהמאפשרתסנטימטרים,עשרותשלגודלבסדרבגוהה,

ההולוקנית.הסדרה

רגולרית,אימורפולוגיהבעלרגיונלי,מישורהמייצגחזק,רפלקטורשלמופעהואביותרהנמוךהסייסמיהסמן

בבעודותכברשהוסקכפימתחתיו.החזרותנעדראזורלביןמעליו,עדינותהחזרותעםאזורביןהחוצץ

בעתהפלייסטוקנייםהכורכרסלעיבגגשנחתרא'רוז'ביאי-התאמהמישורהואזהמשטחכינראהקודמות,
המשקעיםהפלייסטוקן.בסוףהיםבמפלס )'מ 130-כ(הגדולההנפילהבשלחשוףנותרהיבשתשמדף

בקרבתמ' 5מכ-מערבה,בהדרגההמתבעהטריזדמויגוףיוצריםזהמישורמעלשהורדבוההולוקניים

המחקר.אזורשלהמערביבקצהמ' 30לכדיהחוף,

מ' 2-1שעובייה , 1יחידהסייסמו-סטרטיגרפיות.יחידותלארבעהשקעתםסדרלפינחלקיםההולוקןמשקעי

השקעיםשלהתחתוןהחלקאתהממלאותבגוההאמפליטודהבעלותהחזרות ,"עמאופיינתבלדב,

בינוניתאמפליטודהבעלותהחזרותשלסדרה '''עמאופיינת 2יחידההכורכר.בגגהטופוגרפיים
היחידההאי-התאמה.מישורע"גאו , 1יחידהגביעל ) downlap (דאונלאפב'חסימערבהמסתיימותכלפ'

במרחקמ' H::2החוףבקרבתמ' 20כ-עובייהלניצנים,פלמח'םשביןבאזורמערב.כלפיבהדרגהמדתקקת
 8-עובייהליפומצפוןבמזרח.אגדרציהעםסיגמואידאלייםקלינופורמיםשלהואהשיכובדגםממנו.ק"מ 9של

ובשברי ) 25-50% (בסילטעשירימימחולמורכבתהיחידהממנו.ק"מ 5במרחקמ' 2ו-החוףבקרבתמ' 6
סילטשלס"מ) 10-20 (דקיםמאופקיםמורכבת 3יחידהכורכר.סלעישלשבריםמעטגםהמכילמאובנים,
החזרות '"עמאופיינתהיחידהבמערב.מ' 20-25לכדיבמזרח,מ' 2-3מ-בהדרגהמתבעהוהיאחרסיתי

במזרח,שבו,ס'גמואידאלישיכובדגםהמציגותונמוכות.בגוהותאמפליטודותביןצפופיםחילופיםעםרצופות,

המראיםלקלינופורמיםמתפתחיםואלו , 2יחידהאת ) onlap (אונלאפב'חסימכסיםדקים ) topsets (טופסטים

מורכבתוהיאמ' 3-4עובייהבאי-התאמה. 3יחידהאתמכסה 4יחידהמערב.כלפיודאונלאפפרוגדרציה

רצנטית.לאירוזיהסמניםניכריםהים,קרקע'תאתהמהווההיח'דה,בגגחרס'תי.מסילט

אופלוביאליים,ממשקעיםהנראהככלמורכבת 1יחידההבאות:למסקנותמובילהנתוניםשלראשוניפירוש

שלמבצמייצגתוהיאההולוקני,החתךשבבס'סהאירוזיביבמישורטופוגראפייםשקעיםהממלאיםקקרעות,
באזורששרר ,) highstand (בגוהיםמפלסשלבמבצמוקדםשלבמייצגת 2יחידה .) lowstand (נמוךיםמפלס

העכשווי.למפלסומתחתמ' 22כ-שללגובהביותרמהירבקבצעלהה'םמפלסזהבשלבההולוקן.בתחילת
הים.במפלסקלהירידהאחר'החלה 3יחידהשלההשקעההסמוכה.ב'בשההיההסד'מנטמקור

מציינת 4יחידההסמוכה.ביבשהשובהיההסדימנטשלהעיקר'המקורכימע'דהמערבכלפיהפרוגדרציה
אבפשרותנואיןזהבשלבלחוף.במקבילבע'קרהיתההסדימנטהסעתבולמבצומבערההשקעה,דבגםשינוי

הנידונ'ם.לא'רועיםזמניםלוחלהצ'ב

~ 
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בתחנותשנקלטוכפיופקיסטןהודושלגרעיניםפיצוציםשלנתוניםעיבוד
IMS בישראל

ר.הופשססר, ,.וי.פינסקי,גיסרמן,

לודלישראל,הגיאופיסיהמכוןסיסמולוגיה,אגף

במחקרחשא'ם.גרעינ'םפיצוציםולמקםלגלותאמוחת IMSתחםתגעריניםינסויםלאיסורהאמנהמטרתלפי
אשר IMSבתחםתשנצפוכפיובפקיסטובהוחהגרע'נייםהפיוצציםשלוהבחנהכיולזיהוי,מציגיםאנוזה

 . MRNIוכו EILבישראל

הנמדדהאותולכוקמ', 3600וכו 2800שלבמרחק'םנמצאות EILוכו MRNIרחבידתחתפסעםתחםת
פסעםסייסמומטףםשלהישראליתהרשת ·"עהתגלולאהשניהפקיסטינוהפיצוץההודיהפיצוץחלש.

צרידתחת

) ISN ( שיטתבעזרתSTAlLTA . בתחםתIMS אתהשוונוSTAlLTA שליותררגישלגלאי) Murdock (MH 
Hutt אופטימלילגלאיוכו) D (הקודהבתורבבלעהשניהפקיסטינהפיצוץהאיחעים.שלשתאתגילואשרס
אבפגינסטו.שקרתהחזקהר"אשל

למספרבהתאמה , EILתחנתרכיביבכל Hz 1.7בדתרשקעמראההפקיסטינהארשווהפיוצץשלספקטחם

דדממהווהאיםזהפרמטר . pPוכו Pפאזותשלבהאתבכותמוסברתזאתתופעה . ISNשלאנכיותתחםת
ההאתמהאתדבקםאדמה.ברעיחתנצפהולפעמיםפיצויצםמאפייותמידלאכיגעריני,לפיוצץמאפייו

הסטטיסטיותצאות mה . Hz 1-3וכו Hz 0.6-1שלדתיחתבתחומיספקטרליםיחסיםוכוהספקטלרית
פיוציצםשלאנליזהבבצעכאשרהפיוצץ,וכובקרבתשהתרחשהר"אלביופיוציצםיבומובהקתהפדרהמראות

קודמים.וסיניםסובייטים

שלגליםתםועתזמוטבלאותלפי . IMSלתחנותהגעהזמניכיולחרשגרעיניפיוצץשלחמיקמיקום
91 IASPEI בתחםתשינות 4שלמאוחרתהגעהקבלםEIL וכוm .MRNI ר'אםערקבלםחמותאצות'

קודמיםלפיוציצםבהתייחס EILבקרבתאשר MBHתחנתםערוכוהפיצוצים,בקרבתבפקיסטו
Semipalatinsk . מסלול.אפקטעלמעידהזאתמאוחרתהגעה

[IIJ 
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רותםממושורחולשלמסולתושונוע

 2שאולקרונלנ,ד , 1רוגורו

בע"מוייעוץהשקעותייזום,גורור. . 1
בע"מ.כלכלהשקד . 2

הש'נועשלה'חס'המשקלאתמגד'לההע'קר"ם,הצר'כהממוקד'רותםבמ'שורהחולמרבצ'שלר'חוקם
וההובלה.הש'נועחלופותשלומדוקדקתמק'פהבח'נהומח"בתלצרכן,החולבעלותוההובלה
עללהבחןצר'כותמשולבת,הובלהוכןמס'לת'תהובלהבמשא'ות,הובלההכוללותוההובלההש'נועחלופות

הלאומ',המשקשלהראותמנקודתוהןהמוב'לשלהראותמנקודתהןהזמןצ'ר

לה'ותעשו'הרכבתבאמצעותחוללהובלתטון.מליון 10בכ-ברבכתהמטעניםהובלתהסתכמה 1999בשנת

בסמוךהממוקמיםבצרכניםאוארוכיםהובלהבמרחקיכשמדוברבעיקרבמשאיותהובלהפניעליתרון

הרכבת,למסילות

וכולל:הצריכהליעדירותםממישורבשנהחולטוןמליון 4עדשלהמסילתיהשינועיכולותאתבוחןהניתוח
הזמן,צירעלאזוריבחתךהצפויההשנתיתהחולצריכתשלמפורטניתוח
לרשתאופריקהלמסופיסמיכותםומידתואחרים)בטון(מפעליפוטנציאליםצרכניםשלמפורטניתוח

המסילות,

במסוףהנדרשותההשקעותואמדןרותםבמישורההטענהלמסוףהכר"המאתריהשינועשיטותבחינת

ההטענה,

מכולות),(תפזורת,הרכבתגביעלהחולשלהשינועחלופותבחינת

זו(במסגרתלצרכניםושינועואחסונומהרבכת,החוללפריקתפוטנציאליםרכבתתחנות 1מסופיםאיתור
ועוד),נגישותסטטוטורי,מצבהשטחים,גודלבחינתגםנכללת

קטרים),קרונות,(מסילות,והאחסוןהפריקהלמסופיהק"מתבתשתיתההובלהכושרניתוח
אחסוןבשטחי(השקעותהק"מתהמסילתיתהתשתיתאתלנצלמנתעלהנדרשההשקעותהיקףאמדן

וכו'),במסועיםהשקעותופר'קה,

מנתעלקרונות)(קטרים,שינועובאמצעיאזורי)(בחתךמסילתיתבתשתיתהדנרשותההשקעותואומדןניתוח
השונים,הארץלאזוריהשינועכושראתלשפרוא/ולהגדיל

כוללים:הניתוחתוצרי
הפריקה,למסופימסילתישינועעלויותשלמטריצה

אבמצעות:בנחריםצריכהליעדיחולשינועעלויותשלמטריצה
במשאיותשינוע 2,1

משאיות,שלהצורך)(במידתמשליםושינועמסילתישינוע 2,2
כלכלי:הטכניהניתוחאתהמשלימיםנוספיםהיבטים

ישראל,רבכתאו-הכורההיזם-רכבתיבציודהמשקיעהגורםבבחירתעדיפויותבחינת 3,1
תאונותהתשתית,אחזקתעלויותדברכים,צפיפותהלאומי:המשקשלהריאותמנקודתבחינה 3,2

ועו.דתעסוקהדרכים,

i:~; 
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הרבועוובמהלךהלבאנטדרוםשלהצחוחוםבאזורוםיישובוותתנודות

המאוחר

א.בלפר-כהן, ,.נ.אר'ס, Iרינג-מ Iג

 91905ירושליםהצופים,הרבערית,אוניברסיטהלארכיאולוגיה,המכוןהפרהיסטוריהמדור

הלבאנט.שלהשולייםבאזורייותרמורגשתבמובהקהייתההאקלימיותהתנודותהשפעתומעולםמאז
ניצולעלהשפיעווהצומחהחיבחבורותשחלוהשינוייםאלו.אבזוריםוהחיהצומחבחבורותשחלוהשינויים
שלהמשתנהבצפיפותזאתלראותניתןהמאוחר.הרביעוןבמהלךהציידים-לקטיםחבורותידיעלהשטח

בו.הזמיניםוהמשאביםהשטחלתנאיבהתאמהשלהם,הגיאוגרפיתבתפוצהגםכמוהפרהיסטורייםהאתרים

 OO ~ 40(סביבותוהתיכוןשנה)מליון 0.3 1.0-(סביבותהתחתוןהפליאוליתמאזשהתרחשובנוףהשינויים
האתריםבצפיפותשינוייםשלהתופעההיקףעללעמודהאפשרותאתמאתנומונעיםשנה)אלף

 40-(סביבותהעליוןהפליאוליתמתקופתרקאקלימיות.מתנודותהנגרמיםלשינוייםבהתאמההפרהיסטוריים
(סביבותוהניאוליתיתשנה)אלף 10 22-(סביבותהאפיפליאוליתיתהתקופותבמהלךובמיוחדשנה)אלף 22

לתנאיםבהתאמההאתריםתפוצתשלהשאלהעםלהתמודדניתןבאפשרותנויששנה)אלף 6 10-
וכוללת.כמותיתבצורהוהאקלימייםהטופוגרפיים

ידרןודרוםסיניבנבג,הפרהיסטוריהיישובלבגיהקייםהמידעאתהמאגדתמבצתמונתלהציגבכוונתנו
שהםכפיהאקלימייםוהנתוניםהגיאומורפולוגיהרקעעםיחדהרביעוןשלוהסופיהמאוחרהשלבבמהלך

כיום.משוחזרים

שכ
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הרכבהחולה:עמקבצפוןהמעוונותומועתוקוםטופהסלעורצנטות,טופה
ואוזוטופוכומו

 iמ.בר-מסיוס 2א.שש i , 2ד.גור

ירושלים. , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון . 1
ירושלים.רם,בגעתהבערית,האוניברסיטה . 2

dafua@vms.huji.ac.il 

במזרח,וקיצניםהבינאסמעייטת . 1מעייטת:שלעיקירותקובוצתשחשיידעלינזוןהחולהקמעצפון
אתהמזיינםבמערב,ואלו-וזאניחאבצנימעייטת . 3העמק;במרכזןדתלמעייטת . 2חרמון;לנחלהזורמים

הנכחית.הובעדהבמסגרתנחקרהלאזוקובצהשינר.נחל
הפשרתלמיביחסבמעטהובגהיםיוניםירכוזיבעילהם ° C; TOS=260-325 mgIL 17-14 ( (תל-דןמעיימת
הוא:לכומת)ולא(לזמןהממוצעהאיזוטופיהרבכטהאופיינים.היוינםביחסילהםוחמיםהשלגים,
1.30%0 -6.87:1: = 180 ~ ; 1.17%0 -10.03:1: = J3C ~. 
מעשירם TOS=425-500 mgIL ;21-19°C) (וקצינים TOS=250-400 mgIL ;16-14°C) (בניאסמעיינות

הבינאסבמיחמןצשלהממוצעהאיוזטופיההרכבהןד.למייבחסוסטחניצוםסולפאט,במגמיום,
) J80 = -7.51 :1: 0.15%o ~( והקיצנים) 7.32- :1: 0.24%0 = J80 ~( האיזוטופיההרכבןד.שלמזהכדבמעט

קיצניםמעייןשלזהואילוןדהלמיחמה )~ J3C = -10.33 :1: 0.857%o (הבניאסבמיפחמןשלהממוצע
) J3C = -9.20 :1: 0.82%o ~( ממט.דבכמעט

שללאלהחמיםאבביב,נומכיםירכוזיםהשטת:ב'ןמאדמשתביםהשוניםהיוינםוירכוזיהבינאסמימליחות
יידעלנקבעהבניאסמיהרכבכימעידהזוהתנהגותהקיצינם.מעייןלמיחבמהבסתיו,יותרובגוהיםהןד,מי

היבשה.בשנהוהשינהגשמים,תחילתלאחרשולטהאחדעיקירים,קצהמרכיבישנישלתעחבת

רח m{צפון-חרמוןנחלאבפיקהשוקעתהצרנטיתהטופהבסתיו.בעיקרהנחילםאבפיקיהיוםשוקעתסופה
חרמוןבנחלהטופה(צפון-מרכז).ןדבנחלששוקעתמזווהאיזוטופיהכימיבהרבכהושנההחולה)עמק

שלהההרבכיםוטווחיותר,דבכבההפחמןשלהאיזוטופיההרכבובסטחניצום,במגמיוםמשמשתיתעשירה
השיטייםואתוהןד,הבניאסמעייטתביןשנצפוההדבליםאתכנארהמשקפיםאלההלדביםיותר.רחב

הבניאס.מיבהרכבהניכירםהשנתיים

האזוירםיבןםטופייואיזוכיימיםהלדביםהםגםמראיםהחולהעמקבצפוןהתעיקיםהסופהסלעי
חיזוקוקיבח ) 1985 (הגמרבובעדתא.הייןמיידעללארשונהנצפואלההילדבםהשוינם.הגיאוגרפיים

הנכחית.הובעדהבעקובת

הטהבינאס)וברמתחרומןנחלקניון(לאוררהמזרח'אבזורהקחמיםהטופהשסלעינמצאלכרבהאתמה
הוגשירם)וקיובץקוןר(נחלהמרכזיהאזורשלאלהלשמתוסטחניצוםמגמיוםשליותרובגהיםירכוזיםבעלי

המזרחי)האזור(סלעישלהםההריבכםטווחיובל),לכפרבחרמעייןביןהמפירדהאחו,יבת(נחלוהמעריב
הקדומותהטופותיבןהגיאוכימיתבהתנהגותהדמיוןיותר.כדבפחמןשלהאיזוטופיוההרבכיותר,גחל

ובמרכזרח mבבבערשבנשלאלהכיוטהטבעיםהמעייטתהרכבייבןדמיוןעלמעידאלהבאזוירםלרצנטיות
בבער.כברקיימיםהיובניאסמעייןשלהשנתייםהשיטייםוכיהחולה,עמקצפון

הצרנטיתהטופהבהרבכהמשתקפיםשוינם,גיאוכימייםהריבכםהחולהעמקבצפוןלמעייטתלסיכום,
הצרנטיים:לסלעיםגיאוכימידימוןמראיםבעמק,שוינםאבזוירםהעיתקים,הטופהסלעיבנחילם.השוקעת
טופהלהיווצרשהחלהמאזהתקופהכללאוררבחרמון,האקוויפירםשלמתמשכתיציובתעלמעידהזושדבה
החולה.בעמק
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הושראלוהחוףלאורךחולותהסעתלכוווכאונדוקטורחולגרגרגודל

א.גוליק.

חיפה , 8030ת.ד.לאוקיאנוגרפיה,הלאומיהמכוןלישראל,ואגמיםימיםחקר

היםמשפתשנאספוחולדוגמאות 115בלייזרבקרןחלקיקיםמודדבאמצעותנמדדההחולגרגריגודלתפוצת

מעורףהאחתקבוצות:לשתיחולקוהדוגמאותועכו.עזהביןמ.י 30שלמיםלעומקעדהפנימיהיבשתוממדף
בקבוצתהממוצעהגרגרשגודלנמצאמים.עומקמ' 30ל 5ב'ןוהשניהמ.י 5שלמיםלעומקועדהיםשפת

לעומתהחוף.לאורךהדוגמהומיקוםהגרגרגודלב'ןתלותהראהלאוהואדק,חולהיההעמוקההדוגמאות
מהרצליהבהרצליה,דקלחולועדעזהמולבינונימחולוקטןהולךהדרודותדבוגמאותהחולגרגרגודלזאת

דק.חוללהיותממשיךהדרודותדבוגמאותהחוללעכועדצפונה

מודללפיהישראלי.החוףלאורךהחולהסעתלבגיוניבאמריידיעלהוצעאשרבמודלתומכיםאלהממצאים
מדרוםהחוףשלאורךהגלים,מושרההזרם,ידיעלנגרמת ) surf zone (הגליםדכיבאזורהחולתנועתזה

אמריאביב.תלאבזורמפגשנקודתעםהחוף,שלהצפוניבחלקווההפךהחוףשלהדרומיחלקולאורךצפונה
מבערהיבשתמדףעלהשוררהזרםידיעלנעשיתהחוףשלהצפונילחלקוהחולאספקתכימציעיםוניב

צפונה.הואהדומיננטיכוונוואשרהגליםמשברילאזור

עלמבציעהמדרומה,יותרהגסלחולבניגודלהרצליהמצפוןהדכיובאזורהיםשפתעלדקחולשלמציאותו
וניב.אמרישלבמודלתומךזהממצאדמרום.הדכימאזורולאהיבשתמדףמפניםהואזהחולשלשמקורוכך

Gm 
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היבשתמדףעלאגךגטיםחיפושהמלאכותיים:האויםפרוייקט

 3ג.אלמגור, 3 ,ד.גיל, 2 ,.מגרדוש, 1 ,.אגוליק,

חיפה , 8030ת.ד.לאוקיאנוגרפיה,הלאומיהמכוןלישראל,ואגמיםימיםחקר . 1

לוד 182ת.ד.לישראל,הגיאופ'ס'המכון . 2
הגיאולוגיהמכון . 3

המתאימיםאגרגטיםמרבציאתורלשםבוצעהישראליהיבשתמדףשלהיםקרקעיתודיגוםדרודמי Oסייסקר

ק"מ, 1שלבמרווחיםחוףניבציחתכיםלאורךשבוצעבסקר,מלאכותיים.אייםשללהקמתםמילו'כחומר
איפשרהאשר CHIRPמסוגסייסמיתבמערכתשימושנעשהוזיקים,חדרהביןמ' 70ו 20שב'ןמיםבעומק

גלעיןמדגמ' 44דנגמוכןכמוס"מ. 10מטובאבחנהובכושרלקרקעיתמתחתמ' 30עדשללעומקחדירות

קרקעיתעלחשופ'םכורכרסלעילתוךקידוחים 19ו ) CPT (חד'רותמבחני 32בוצעו ,) vibracores (רוטטים

הים.

המרחבית,תפוצתםהגדרתמילוי,כחומרהתאמתםקב'עתאגרגט'ם,מרבצישלא'תורםה'והמחקרמטרות

סב'בתייםש'קול'םבשללנצלם.מנתעללסלקצורך'ה'האשרהתפלהחומרעוב'והערכתונפחם,עוביים
בט'ןהמכוסהחולאוזהבמחקרה'עדחומרה'ההמ'לו',חומרשלהגרגרלגודלבנוגעב'סוסמהנדס'ודר'שות
ה'ם.קרקע'תעלחשוףכורכראומ' 30מגדול'םמ'םבעומק'

מלודכ'םבלת'לסד'מנט'םמתחתמצו'ח'דוד'ת,בג'אומורפולוג'ההסייסמ'בר'שוםהמאופייןשהכורכר,נמצא
 40ב'ןמ'םבעומק'ה'ם.קרקע'תאתמהווההואואזאלהסד'מנט'םדרךמבבצץהכורכרלעת'םהשטח.בכל

מתחת'ו.אובתוכואחרסייסמ'רפלקורכלהמסת'רענןבצורתאמורפיסייסמ'רפלקטורמצו'מ' 60ו
מעלמצו'ותחול'ות'ח'דותשת'מלוכ.דהבלת'הסד'מנטבתוךהמצו'ב'וגנ'גזשלתוצאההואזהרפלקטור
בגולועדלפחותמערבהה'בשתמדףלרוחבומצו'ההכורכראתמכסה , Iחולכאןהמכונההתחתונה,לכורכר.

שת'שלעוביין '.מ 30מדרוד'םמ'םבעומק' Iלחולמעלמצו'ה , IIחולהשנ'ה,ה'ח'דההגז.אזורשלהמזרח'
שלהגרגרגודלכךובשלט'נ'וחולט'ןחרס'ת,שלשכבותמכ'להחול '.מ 30לאפסב'ןנעאלוחול'ות'ח'דות

גדלעובייהאשרומס'ב'תאח'דהט'ןשכבתמצו'הלחולמעלמ'קרון. 75מדקאלוחול'ח'דותשל 500/0-35
הגז. 'ד'עלממוסכתה'אשם ,'מ 40כשלמ'םבעומקמ' 20לעד ,'מ 15כשלמ'םבעומקמאפס,

מ'ל'ון 135כ-ה'אמ' 20מגדולמ'םבעומקהעבודהבשטחהחשוףהכורכרכמותכ'מרא'םנפחייםח'שוב'ם

לצורכ'מתא'םכחומרנמצאהכורכרואשקלון.נ'צנ'ם'פו,אב'ב,תלגעש,מולבר'כוז'םמצו'הואוכ'ממ"ק
תת-'מ'ת.חפ'רהבאמצעותלכרייהונ'תןמ'לו'

תחתגדול'םחולמבצור'ממ"ק.מ'ל'אדר 1.3הואמ' 30מגדול'םמ'םבעומק'לט'ןמתחתהקבורהחולנפח
החולנפחסה"כאלהבשטח'םז'ק'ם.-ואשדוד'פוגעש,נתנ'ה,-חדרהמולמצוייםט'ןשל'חס'תדקמעטה

 10%מ'ותרמכ'לזהחולממ"ק.מ'ל'ון 121שלנפחבעלט'נ'כ'סו'תחתמצו'והואממ"קמ'ל'ון 403הוא
זו.למטרהמתא'םא'נוולכןמ'לו',בחומרהמותרדקחומרשלהעל'וןהסףר'כוזשהואדק.חומר

 ] M'ו
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פוטנציאלתפקיד-בבנגלךשהתהוםבמיארסןזיהוםשלגיאוכימימחקר
באקוויפרהחימצון-חיזור

 4 ,.מ.קאחדמ 2,3 ,.רדאר, 2 ,'.גסימפסון 2 ,.משטוטה, 2 ,.אואן-אגן, 2,3 ,.'זגג 1,2 ,.אבגריאל.,

 2 ,.ל.סגושדלטיין

 95501ירושליס , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון . 1
ביו-יורקקולומביה,אוביברסיטתלמובט, . 2
יורקביוקוויבס,פלשיבג,קוויבס,מכללת . 3
בבגדלשדאקה,אוביברסיטת . 4

אבחתמיליוינהותקטהאחחטתהשינם 30במהלןבבגנדלש.העיקףהשתייהמימקוראתמהוויםתהוםמי

מחלותטשאימחיידקיםנקייםשתייהמילספקמנתעלהגגנס-ברהמפוטרהשלדבלאת ) tubewel\s (שואםת
שבכ-לוודאיוקחבארס\שלבגוהיםףכוזיםמכיליםהתהוםמיכיהגתלה 90ה-שטתבתחילתזיהומיות.

הבףאותארגוןיידעלהמומלץהתקןועלהבגנדלשיהתקןעלועלההארסןףכוזהשואםת,מהבאחת 30° ן},
רעילות,ברמותמיםושותיםנחשפיםבבגנדלשאישמיילון 25לפחותהערכות,פיעלמגוול. 0.05-הועלמי
האוכלוסייה.בקרבנפוצהותפעההינהארסןוהרעלת

בחשבון:אב'םע'קף'םמקוחתשנ'טבע'ת.ה'נהבמ'םהארסןטכחותכ'הסכמהקיימתהחוקףםבקרב

הוומגינתהמפוזחתבחלתחמווצתוא/וארסןמכ'ילבמ'נילרםועשיחתומגדחתסידמנטףותשמנת
תחומוצתשלח'זוראורגינ,בחומרעשיףםוהסידמנטיםמאחראול.שמנתהארסן.ספוחועילהןאבקוו'פר
המודלפ'עלהקרקע.בתתהאורגנ'החומרח'מצוןבמהלןלהתרחש'כולהספוחהארסןוש'חחרהבחל
הארסןשלהמוב'ל'ותאתהקובועתהןוהגופףתהברזלהארסן,במערכותח'מוצן-ח'זורףאק'צותהמוצע,

הלדתא.שלאבקוויפר

מחוזףם.במ'םרקקיימ'םבגוה'םארסןףכוז'התהום.במ'הארסןהופעתאתלאפייןנועדהג'אוכ'מ'המחקר
בחל,ובר'כוז'ב'ותרנמוכ'םנ'טראטבףכוז'מתאפיינ'םוהמים As3(רהמחוזרבמצבובמ'םמוצ'הארסןחב

וףכוזהארסן,ולד'החמןצמכ'ילבימםמה'חסנומרהמחוזףםבימם SOJC \ה'חסםגה'ם.ומגנןפוספאט
סולפ'ידםמכ'ל'םזאתבכלהם , H2Sשלףחא'ןשלמיםלמחתמגוול. 0.5מ-נמורכללדברןהסולפאט
במ'םבסולפאטהוגפףתשלמייצגותא'זוטופ'ותאנל'זותמ'קח-מולר'ם.מספרשלברמהנמוכ'ם,בףכוז'ם

 .)~ 34S = 5.0-7.2%0 (גדולהבכמותסולפיידםהמסושלאלמ'םהמאת'מ'םהרכביםעלמבצ'עותהמחומצנ'ם
-TIMSבםצועאלואנילזות .)(/ 34S < 40%0 (מועשףםהא'חטופ'םההר'בכםהמחוזףם,במ'םזאת,לועמת
במ'םהמוצ'ותאלוכדוגמתוגפףת,שלבימוחדקטטתכמו'ותשלידמדהלוצררשפותחהמ'וחדתבש'טה

מח'זורכותצאההסולפאטבףכוזל'ףדהמתא'מ'םהמועשףםהא'זוטופייםהערכ'םבגנדלש.שלהמחוזףם

ח'ם nהק'מאחדשאנסףהסולפ'דשלהחמדללהא'זוטופ'בהרכבנ'מצאלכרא'שורסולפאט.שלבקטףאל'
) -17%0 = 34S /)(. שלהבקטףאילהח'זורבמהלןהמשתחררהסולפ'דבמ'ם,הםגה'םהבחלףכוז'בשל

מ'דהובא'זההבחלס-ולפ'דעם'חדשוקעארסןכמהבחרלאעיד'ןבכחלס-ולפי.דימדשוקעהסולפאט
ףכוז'"בןהגםהההקורל'צההתהום.במ'כ'וםהמצוייםמאלואףבגוה'םארסןףכוז'זושקיעהמונעת

הםעדהותאצותהבחל.תחמווצתח'זורבמהלןהשינ'םשלבשחחרמוסברתהםגהיםוהארסןהפוספאט
והגופףתהמתכותףםז'לק"בעתותחמתההבקסףאילתהפע'ולתשלהרבההחשיםתעלמלחמתהיוםעד

למים.הארסןש'חחרזהובכללפר,קוויאבהח'מצון-חיזורולפוטנציאל

~ 
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אםהומום,תעלתוהשפעתועתוךהווהעבר,-המלחוםבמפלסושונווום

תוקםוכאשר

איתיבגריאלי,

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון

לפנ'מתחתמטר 414כ-עלעודמהואוכיוםמטר, 20מ-ב'ותרהמלחיםמפלסידרהעשריםהמאהבמהלך
המיםמהטייתוכתוצאהמהכינרתמיםהשואבהארצי,המובילהפעלתבעקבותבגרההמפלסיםירידתהים,

בשנהס"מ 80כ-עלעומדהאחרונותבשניםהממוצעהמפלסירידתקבצבידרן,המלך"ל"תעלתמהירמוך

יםדנרוםהאשלגמפעלישלתרומתםהמים,מפניוהאידו'המלחליםהכנ'סותביןהמאזןאתמבטאוהוא
בעקבותלעיתיםנעצרתבמפלסהמהירההירידהבשנה,ס"מ 25-20בכ-מוערכתהמפלסיםל'רידתהמלח
נפחיםמביאותכינרתומישיטפונותמישלחזקותזרימותכאשר , 91/92חורףכדוגמתבמיוח,דגשומהשנה

 ,) 91/92בחורףמטר 2 (מהירהמפלסלעלייתוגורמותמתוקיםמיםשלגדולים

אבגם,שחלותמורותלמספרהביאהמפלסים,בירידתהמבתטאהמלח,יםשלהשל'ל'המיםמאזן

העיקרי,המיםגוףאתהמהווההמלח,יםשלהצפוניהאגןביןהקשרנותקהשבעיםשנותשלהשניהבמחצית

התייבש,אשרהדרומ'האגןלב'ן
זהשיכובלפחות,שנים,מאותמספרהתקייםאשרהמיםעמודתשלהשיכובנמחק 70ה-שנותבסוף

מלוחעדיין(אךמהוליחסיתשהיהמטר, 40כ-שעומקועל'וןמיםובגוףמלוחתחתוןמיםבגוףהבתטא
המיםעמודת"ההיפוך,"מאז . H2Sוהכילהחמצןנטולתהייתההתחתונההמיםעמודתים).ממיבהרבה

עונתי.בשיכובומתאפיינתמאווררת

בישול),(מלחהליטבאגםשוקעהשמונ'םמשנותוהחלמליחותלעלייתהביאהמלחיםמפניהמתמשךהאידוי
היאאףגורמתהאשלגמפעליפעילות ,) NalClביחס(ירידההיםבהרבכקלבשינויב'טוילידיבאהזושקיעה
 .) Mg/Kביחס(עליההתמלחתבהרבכמסויםלש'נוי

עילייםומיםתהוםמיוכוללותבשנה),קובמטר(מליוןמלמ"ש 650בכ-כיוםמוערכותהמלחליםהמיםכניסות
מתאד'םנוספיםמלמתק 250כ-מלמתש. 850כ-אולשנהמטר 1,25כ-עלעומדהיםמפניהאידויואילו

בנוסףלהביא,צפויהשליליהמיםמאזןהמלח,'םשלהדרומיאבגןהאשלגמפעלישלהאידויבבריכותבשנה
פ'עלהאידוי.קבצאתשיקטיןדברהמים,במליחותלעלייהגםהים,שטחוהקטנתהמפלסיםירידתלהמשך

לפנ'מתחתמטר 500כ-יהיההמפלסכאשריתרחשהכניסותלנפחהאידויב'ןמשקלש'וו'שפותח,מודל
קבצאתיזחהמלחיםשלההיקוותמאגןמיםהטייתהמשךשנ'ם. 500עד 400בעוד'ושגזהמפלסהים.

יותר.עודנמוכיםבמפלסיםיושגהמשקלושיוו'המפלסירידת

להביאיש'םמ'התפלתלאחררכזמ'אויםמיהזרמתידיעלהאגםמפלסייצובבנושאהדיוניםבמסגרת

להלן:המפורטותהמלח,יםשלהכימיהרכבוועלהלימנולוגיתהתנהגותועלהצפויותההשפעותאתבחשבון
בגס.לשקיעתיביאהסולפאט,עשירי'םמילביןהסולפאט,ודליהקלציוםעשיריהמלחיםמיביןעירבוב

המיםמגוףשונההרכבבעלתאולםיותרמהולהעליונהמיםעמודתעםמשוכבלהיותיחזורהמלחים

התחתון·

 , H2Sותכילמחוזרתלהיותצפויההתחתונההמיםעמודת
המליחות.ירידתבעקבותיעלההמיםמפניהאידויקצב

העליונה.המיםבעמודתמיקרוביאליתפריחהצפויה

 !ורi1'ף
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אקלוםשונווושלמחזורוםעםקורלצוותלושראל:רבועונוותאאולוותחדורות

 2חירון, , 1מיוידר, , 1גיגבירצמן,

גןרמתבר-אילן,אוניבקסיטהלגיאוגרפיה,המחלקה . 1
לודלישראל,הגיאופיזי.המכון 2

וקרקעות-דיונותחולסוגים:משניאאוליותחדירותשלעקבותנצפוהנבגמערבוצפווהחוףמישורברחבי

החדירותביובהפסקותלהבחיוניתוזהים.וכנראהתואמיםזמולפרקיהחדירותאתלחלקניתולס.
האבקחמרה.אולכורכרהופכיםהדיונותחולותכיניקבעמקובעים.לקרקעותהמשקעיםשלוהפיכתם

 (אקלים"-"צמודיכאירועיםהמחזוריםאתלפרשניתובבסיסו.גירתבציריעםלגרומוסולהופך
C וMAT וPROXY-CL (. להניחמקוםישזמו.אותובניגלובאליים,מקביליםאלולמחזוריםלמצואניתו

אוהבינקרחוניות,והתקופותהקרחתקופותכמוובאוקיאנוסים,ביבשותגלובאליבהיקףאירועיםשגם
בצפוווגםהחוףבמישורגםחותמם,אתהשאירו YOUNGER DRYASלשםשזכההאקלימיהאירוע
בקרקעותחותמםאתהשאירוגלואבלי,בהיקףרביעוניים,אקליםמחזוריכיהנההבעודההנחתהנבג.

סדרונקבעשדהיחסיהובהרווסביבותיה.ישראלבארץגםזבמובושהצטברוובסדימנטים

וכוישראלשלהחוףבמישורוגרומוסולחמרהקרקעותמחזורינבדקוראשוובשלב .סטרטיגרפי
מחזוריםוביואלומחזוריםביוומגמהזמושלהקבלהנמצאהזה.במקוםוכורכרדיונותמחזורי

שלמחזוריםעםגםהקבלהנמצאהפרומקיו).וחובריו,(בגיוהמלחויםהלשווימתבמיפלסי
ובסדימנטיםבלסהבתרונותדבנקושניבשלבוחובריה).וס(בר-מתישורקמערתשלספלאותמים

שלונוףערוצוניםנוצרושקמהנחלשלההיקוותאבגורוחמה.בתרונותשמורתאבזוראחרים

גרומוסוליםשלומחזוריםחמרה,כורכ,רשליחידותביומפורטסטרטיגרפיסדרנמצאבתרונות.

אירוזיביתתשתיתבגיעלרוו).(חגיפאליאומגנטיכווושלראשוניתביקורתבוצעהכולס.שלממוצא
בסדררביעונייםוקרקעותסדימנטיםהתאמהבאימונחיםותיכוו)קדום(איאוקועדולםתצורתשל

פניעלמ.י 3-2כ-מודרבי,-רצבטילסעליןו,מחזורשלבסיס):הגג(מודכלקמומשוחזרסטרטיגרפי

מחזוריםארבעהמטהכלפיישהעליוולמחזורמתחתזה.מחזורשלבבסיסוגירתבצירישלשפעהשטח,
מדרגותהיוצריםגירבצירישלאופקיםשלשפעעםאפורים-חומים,חרסיתיים,גרומוסוליםשלשלמים

 illבבסיס.גירתבציריהואגםמכילמ,י 3-2כ-ויי, Vול Oווגרומוהעליוו-הרביעיהמחזור ) 8 ( .נופיות
 mlמורפולוגית.מדרגהבבסיס.גירתבציריעם ,.מ 3-2-כאפור-חום,ווויי,ול oווגרומושלשלישימחזור
 lil!!!!.!ב l§}מורפולוגית.דמרגהבבסיס.גירתבציריעםמ, 3-2-כוויי,ול o"גרומושלשבימחזור

גירתבצירישלשפעעםנוף,דמרגתיוצר ,'מ 3-2כ- ," GRUMUSOLוווהבקראהתחתוו-הראשוו,

כיליםעםחום-קוורציקרקעשלמ' 2כ- j!}אירוזיבית.האתמהאבימונחזהראשוומחזורבבסיס.
התאמהאיפריהיסטוריים.כליםנמצאיםגבגהאשרחמרהשלמ' 3כ- rnבבסיס.בעיקרפריהיסטוריים,

כורכרשלמ' ill 2המחשוף.כללאורךאירוזיביתהאתמהאימטה,כלפי mהיחידה.גגבאירוזיבית

נמצארוו)(חגיפאליאומגנטיתבבדיקהעדולם.תצורתעלאירוזיביתהתאמהבאיפלשת?),מונח(תצורת
מטויימה)(תקופתהנורמליהמגנטיהכוווברונהס).(תקופתהפוךכיווובעלותהו !}(ו- גl(היחידותכי

העתיקהתחתוו,בגרומוסולהחלכינמצא ~ו-שהיחידותגםוכנראהש ,§)( , .§1 (ביחידותנמצא
ביוההיפוךלאחרהצטברוהלסייםהגרומוסוליםכלכלומר:נורמלי.המגנטיהכוווהיום,ועדביותר,
הופעתכיבהכללה,כנראהלקבוע,ישלפיכ,ךמזה.פחותאושנה 780,000לפנילמטויימה,ברונהס

יותר.מאוחראושנים 780,000כלפניהחלההנבג)צפוו-מערב(גםישראלדברוםהגרומוסולים
אבחומרימכילהגרומוסולממחזוריאחדכלכינקבעווידר)(משההמיקרומורפולוגיהבשיטותדבביקה

והפכויחסיתלחאקליםתחתיעילה,שטיפהבערוהלסייםהאבחומריצחיח.באקליםלס-אאולי,של
גיראופקישלגדוליםריכוזיםויצרמטהכלפינשטףהלס,ממרכיביחלקשהיההגירלגרומוסול.
שחוו,אקליםעלמעידהמדבריממקוראאוליאבקחדירת {!fכי:נראהווידר).(משההיוםעדשנשמר

g} לח.אקליםעלמעידהגירתבציריעתירלגרומוסולאאולילסשהפכהויעילהחזקהשטיפהW 
דומיםרגיונלייםלמחזוריםבמקבילכנראהפעמים,מספרחזרוושחוולחשלחוזריםאקלימייםמחזורים
גלובאליים.מחזוריםוכובישראל,

f~ 
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האגןשלהיבשתבמדףוההולוקןהאחרונההקרחמתקופתיבשתירצף

אשדודנמלמול 321אשדודגלעיןקידוחהתינון:היםשלהמזרחי

 1מ.ווידר, , 2נ.בקלר, , 1ג.גבירצמן,

גןרמתאילן,בראוניברסיטהלגיאוגרפיה,,המחלקה 1
,ירושליםהגיאולוגיהמכון , 2

בןמיוחדרצףנמצאהקידוחבחתךהגלים,משוברמ' 200כאשדודנמלמולב'ם,מוקם 321אשדודק'דוח
הקרקע'הרצףחום,ול Oגרומומט'פוסמקרקעמורכבזהרצףה'ם,לפנ'מתחת-50עד-33,בעומקמ, 17

,כאשר 5,5שלבשלה'מ'םההצפהג'לבןהואהתחתוןה'מ'הרצף ,ם"מ'ד'מנט'ם oלומעלמתחתנמצא
הנוכח',למצבםהג'עוה'םפנ'כאשר,כלומר, 1שלבג'לבןה'נוהעל'וןה'מ'הרצףגבוה'ם,ה'וה'םפנ'
שנ'ם 11י 111עד 10,454ג'ל'םכ'ונמצא 14-בפחמןבנדקוהקרקע'הרצףבתוךשנמצאופחםות Oפ'

 50-20שלבטווחנמצאוהקרקע'החומרשלמגנט'תרג'שותשלדב'קותההווה,לפנימכו'לותקלדנר'ות
שנ'ב'ןהנתוןה'בשתי,החלקלפיכךה'מ"ם,ד'מנט'ם Oהשלהנמוכ'םהערכ'םמןנ'כרבאופןהשונותיח'דות,
מפלסמ"צג'םכולם- 2שלבאו 3שלבאו 4שלבשלהגיל'םבןלה'ות'כולומעל'ו,מתחתיוימ"ם,רצפ'ם

ל'ם'ת O'חמטר-130שללמפלסהגיעההאחרונההגלובאל'תהמירביתה'מית'גה Oהננמוך,'ם Oאוק'אנו
הנוכח',המפלסוב'ןמאודהנמוךהמפלסב'ןב'נ"םזלמןאותומב'אהימ'הרצףשלהג'ל ,) 2(שלבה'וםשל

החוף,מצוקלאורךב'בשת,לכןקודםבכרשנמצא Younger Dryasה-שללשלבמושוויתהקרקע'ח'דת

בקצבשקעאשראאול',לסמט'פוסאבחומרמכ'להאירועכ'נמצאביבשתהחוף,מ'שורשלשטחוברוב

קר Oו, O'Oבבג'רתצב'ריעםול Oגרומומטיפוסלקרקע'בית Oא'נטנבשט'פהמכןלאחרמ'דוהפךמה'ר
o"o 'המשטחכ'נמצאהנוכח',המחקרלמטרתגםש'משה'בשת,מדףלאורךגבוההבחולוצ'המ

במחקרהנ"ל,בק'דוחהמתאיםבעומקשזוההול Oהגרומוקרקעיד'עלה Oשכוזההואהרפלקט'בי

וכןוחובר'ו(באדרהנוכח' 1שלבלבער 2שלבמאזהאחרונההאוק'אניתההצפהתודלותשלגלובאל'

 , mwp-lb,וכן , mwp-laכ-ומנו Oאשר'מית,ועל'ה'ת O'חמה'ר'ם'ם oפולשנ'ה'וכ'נמצאפ"רבנקס),
בכל(זוהה Younger Dryasהשלהא'רועעםזוהתהאשרית O'חקצרה'גה Oנעםזמןק Oפה'הובינ'הם
פורשהאירועהחוף,במישורביבשת,כאמור,זוהו,זהאירועעקבותקדנ'בניה), oמלקוחהשםאךהעולם

לקרקעיע'להבשטיפהוהפיכתומדבריממקוראאול'לסשלומהירהחזקהכהצטברותול Oהגרומוהרכבלפי

בעולםחלהזהזבמןכאמור,גלובאל',באופןק Oנפה'םהצפתשלהגלובאל'הא'רועול, Oגרומומט'פוס
הפיכתחלהבואשרהגשוםבשלבבאזורנו,אאול'לסחד'רתזמנ'ת,ויר'דהחלק'ת'גה Oנבהצפה,קה Oהפ

שכונתההרקבוביתהת'כוןה'םקרקע'תבמרחב'שקעהוכןהדרגנותחמרתבשרוןשקעהול Oלגרומוהלס

גםחותמםאתהשא'רות'כונ"םומזרחת'כונ"ם'םגלובאליים,א'רועיםכיא'פה,נמצא , 8apropel81בשם
'שראל,מרכזשלהחוףבמצוקוגם 321אשדודק'דוחשלבגלע'ןגםבאזורנו,

~I 
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אושראל-שלבשלהצעורוםההעתקוםומפתקטלוג

 1מ.רוזנזפס, 1 ,.ואר,ד 2 ,.לפליישר, 1 ,.עסנה, 1ברסוב,ן.,

ירושליםהגיאולוגי,המכון . 1
לודהגיאופיזי,המכון . 2

בהתאםולמיינםהגיאולוגית,מהספרותהמוכריםההעתקיםמפתאתלהציגנועדבישראלההעתקיםקטלוג
הכוללתבסיסמפתבגיעלכפעילים,החשודיםההעתקיםשלמפהמוצגתראשוןבשלבשונים,לקריטריונים

 1998וגפסו(פליישרשוניםמדהבקניבמפותמופיעיםשהםכפיהקרקעובתתהשטחפנישעלההעתקיםאת
 . ) 1998ואחרים,(סנה 1:200,000מידהבקנהישראלשלהגיאולוגיתוהמפה ,) 2000 ;'ב 1998א'

כהעתקיםבספרותהמכריםהעתקיםמוצגיםלאוהספרות.המפותנתוניסמרעלהתווהצעיריםההעתקים
בהאתםנעשתהכצעיריםההעתקיםהגדרתקטן.מידהובקנהמפורטותלאבמפותשמקורםאומשוערים,

הבאים:לקריטריונים

המשכיהם.וכןיותר,וצעירפליוקןמגילסדימנטרייםסלעיםהחוציםהעתקים
דבברראיהבספרותמואבתולאיותר,קדומיםוסלעיםכנ"לצעיריםסלעיםביןמגעחופףשמהלכםהעתקים

בלדב.עתיקיםתוואיםהיותם

שנה.מיליון 5מ-צעיריםוולקנייםסלעיםהמעתיקיםהעתקים
קביעהלפסולמנתעלראיהבספרותמוכרתולאכפעילים,גיאומורפולוגיים,משיקוליםהמוגדרים,העתקים

זו.

המוצגה mמהבמידהשונההנוכחיתבמפהשלהםהתוואיבהםבמקריםגםכפעיליםחשודיםהעתקים

העתק,באותודמוברכישהועררובלדבהמקורית,בבעודה

עלצעיריםהעתקיםלהגדרתהאדמהרעידותבקטלוגלשימושהקריטריוניםיפותחוהבעודהשלנוסףבשלב
בסביבתם.שנשרמוהאדמהרעידותסמר

מרמשלהנתוניםבבסיסומקורהבישראל,הצעיריםההעתקיםכלשלביבליוגרפיתרשימההוכנה

שמותגםמוצגיםלקדימותו.בהתאםהניתןמחייב,שםמוצעהעתקלכלהגיאולוגי.במכוןהדוקומנטציה
המאמריםכליופיעוהכרמל""העתקהשםתחתדלוגמא:שנבחר.לשםהפניהעםיותר,מאוחריםאחרים,
גםתנתןיגור""העתקבשםהמשתמשותבבעודות Carmel Fault ;המפתחמילתעםזהלהעתקהנוגעים

מובאיםבהםבמקריםלמקובל.בהתאםנעשההשמותכיתוב .. Yagur Fault. see Carmel Faultהמפתחמילת
ההעתקיםברשימתהנכון.הגיאוגרפיהשםאויותר,הנפוצההצורהבנחרהבאיותם,השוניםשמותבספרות

 .). Alroi fault: see Elroi Fault(למשלשונה.לכיתובהפניהגםניתנת

~ 
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ישראלשלהמקרה- OS Iשלפיזיים Iגיא Iגיים Iל Iגיאהיבטים

ירושליםהגיאולוגי,המכון ,.יברטוב,

שלהפרהתוךקרקעיתתגרעיניפיצוץבוצעבוכמקוםהחשודבאתר , OS1 ((ביקורתמשלחתשלבעודתה
האמנההאדמה.מדעיבתחוםמקובלותבעודהשיטותעלבעיקרלהבתססאמורההגרעיניים,הניסוייםאיסור

עלהנמניםמפקחיםידיעלבשימושמותריםאמצעיםשלשורהבפירוטמאזכרת » CTBT (הניסוייםלאיסור
אלמנטיםשלמדידותביניהןווגיאופיזי,גיאולוגימיפוישלשיטותנכללותזובמסגרתהביקורת.משלחת

מטריה(גרביפוטנציאלשדותמיפויסלעים,דגימתוחספוסו,השטחפניבליתעלתצפיותסטרוקטורליים,

מולטיספקטרליותמדידותגיאוחשמליות,שיטותקרקע,חודרדוארמגוונות,סיסמיותשיטותומגנטיקה),
וקדיחה.

להביאעשויהגדולחלקןבאשרחודרניות,מהיותןהןנובעתאלהבשיטותמשימושהעולההבעייתיות
חדשאינןתוצאותלהניבעלולותשרובןהעודבהבשלוהןהדביקה,לנושארלבנטיתשאינהאינפורמציה

גדולחלקקרקעי.תתגרעיניפיצוץשלאירועלהכרתדייןספציפיותתוצאותיהןאיןרביםבמקריםמשמעותיות.

הדמעית.בספרותמפורסמותאינןהגרעיניות,המדינותשלפיצוציםבאתרימדידה,תוצאותשל

עלולהגרעיני,פיצוץשלהאפקטיםהכרתבתחומיניסיוןאיןשלההמדעיתלקהילהאשרכישראל,דמינה

מןניכרשלחלקהעודבהבשלבעיקרשווא,האשמותמפניהתגוננותיכולתחוסרשלבמבצעצמהאתלמצוא
משלחתפקחיאתלהטעותהעלולותטבעיותמקבילותישנןקרקעיתתגרעיניפיצוץהמלוותהתופעות

הביקורת.

מרכזימרכיבמהווהביקורת,משלחתשללבעודהרעש-רקעלהוותהעשויותטבעיות,תופעותשלסקירה

האיטנטיותלקביעתדרכיםהצעתכוללמתאימים,נתוניםבסיסישלהכנההאמנה.אישרורלקראתבהתכוננות
ביקורת.משלחתשלמתמשכתבעודההמלוויםואחריםפוליטייםמקיםבמיזעוריעילכלילהיותעשויהשלהם,
פיצוץשלמלוותמתופעותאבחנתןאשרכאלה,תופעותשלמכלולמעלהבישראלזהבתחוםראשוניתבעודה

הגיאולוגיהמחקרשלהאינטנסיביותמאפשרתמאידךהמפקחים.שלהמקצועיבניסיונםמותנותגרעיני
עללהבציעמשמעותיות,חדכלאלמפקחיםלהראותהעשויותתופעותשלבמקרהגםבישראל,הגיאופיזיו

הביקורת.נשואלאירועקדימותם

בומבצלהווצרעלולבישראלגםהסביבה.עלהגנהבנושאיקשורים OS1שלבאירועהכרוכיםנוספיםהבטים

קדיחהכוללחודרניות,בשיטותשימושהמאפשרתלאמנהבסתירהיימצאוהנפטוחוקהמים,חוקכגוןחוקים
כאלה.מצביםשלדביקהגםכוללתהאמנהשללמשטרהתכוננותעמוקה.

.'.'!cיי'~ ו;jז.rז 
lMJ 
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הלשוןאגםמפלסועלמוךפולוגוותמגבלות

מ"שסיין, .,זרכס, ,.'אמל, ,.אעגנון, ,.'ברסוב,

 . 01904רםבגעתירושלים,הבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמחלקה

 Stein, et (הידרןנהרהואעליוהנכנסיםהמיםרובשמקורטרמינליאגםהיההיוםהמלחיםכמוהלשון,אגם
1997 , al ( מבגירכאגםלתארוניתןולכן) amplifier lake ( שינוייוויסותאקלימיים.לשינוייםרגישיםשמפלסיו

משנה.אגניביןטופוגרפייםמחסומיםשלוקיומםהאגןבמורפולוגיתגםתלויהאגםשלהמפלס

שנים 15,000ל- 55,000ביןהיםפנימתחתמ' 330ל- 180ביןמפלסשינוימציגהלשוןאגםמפלסישיחזור
תוךהיםפניתחתמ' 295-280שביןבבגהיםקטניםמחזורייםמפלסבשינויימלווהזותקופהמההווה,

שנה. 4000-3000שלזמןלפרקיהתייבצויות

חבצהביןמשנהאגניארבעהעלמראה ) DTMה-נתוניבעזרת(שנחקרהלשוןאגםשלהטופוגרפיהפרופיל

חציועדדברוםחבצהביןמתפרס Aהדרומיהאגןטופוגרפיים.מחסומיםידיעלביניהםהמופדריםלכינרת
בקצהוהשטחפנישגובההאגן,בצפוןצראזוריוצריםמורלנחלשמצפוןוהמצוקיםהאיחצימצוקיל'סאן.האי

 (המלחיםשלוהצפוניהדרומיהאגןביןטופוגרפימחסוםיוצרזהאזורהים.פניתחתמ' 403ל-מגיעהצפוני
1967 , Neev and Emery (. 400כ-שלבגובההמלחיםשלהצפוניבקצהומסתייםכיום,המוצף , 8השניהאגן 

מליחואדילביןהמלחיםשלקצהוביןהידרןלאורךנפרש Cהשלישיהאגןהלידו).(אזורהיםפנימתחתמ'

והכינרתשאןביתאגןלבין Cאגןביןהמפרידהיםפניתחתמ' 290כ-שגובהוטופוגרפימחסוםנמצאשם
 .) D(אגן

ב-מחסומיםשנימציגההיאשלעיל.התיאוראתתואמתהלשוןאגםשלהאגןשלההיפסומטריתהעקומה
אלומחסומיםאתלבעורמנתעלהאגם.שטחהגדלתעלמבגלותהיוצריםהיםפנימתחתמ'-385ומ' 403

מראהההפסומטריתהעקומההמובגר.האיודעללהתבגרמנתעלבאגןהמיםבמאזןמשמעותישינוינדרש

אגםלשטחביטויהנהזוהגדלהאךהים.פנימתחתמ' 240שלגבובההאגןבשטחמשמעותיתהגדלהעלגם
לפנימתחתמ' 290לגובהומעלמאחרזה.במפלסהלשוןאגםבמילויתלויאינומילויוכימניחיםשאנוהכינרת

גדול.אחדלאגםהאגמיםשניהופכים Cלאגן ) spillway (כמשפךלהתנהג ) D (הצפוניהאגןמפסיקהים
תנאיםעלהנראהככלמבציעההים)פנימתחתמ' 290-280 (הלשוןאגםמפלסישלהארוכהההתייבצות

בתקופותההווה.לפנישנה 42,000- 30,000וביןההווהלפנישנה 55,000- 47,000ביןיציביםאקלימיים

פנימתחתמ' 180שללמפלסהאגםאתשהביאההגדולהההצפה . Cאבגןהרחביםחלקיםהאגםהציףאלו
(לפניאבגןהמיםכמותשלמשמעותיתהגדלהעקבמליחבואדיהטופוגרפיהמחסוםשלבחציהקשורההים
שנה). 27,000כ-

שכ
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מהחללמבטשוקע:בעולםהנמוךהמקום

 2ש,ודובינסקי, , 3ד,סנדוול, , 1ד,,וקס, 1,2א,שטנך, , 1ג,בר,

ירושליםהגיאולוגי,,המכון 1
תל-אביבאוניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקההמחלקה , 2
קליפורניהדייגו,סןסקריפס,האוקיאנוגרפיהמכון , 3

דברןמופיעותמהירותשקיעותשנים,עשרותכמהמזההמלחיםבאזורמתרחשותנרחבותקרקעשקיעות

אבלבשטחבקלותמזוהיםהבורותודרודים,רחביםשכקעיםמופיעותהדרגתיותושקיעותכבורותכלל
עשוייםהםשהובחנו,מרגעאבללהבחנה,יותרקשיםהדרודיםהשקעיםמראש,צפויהבלתיהתפתחותם

יםחופילאורןהדרגתיתשקיעהקבציודדמנואפיינואיתרנו,הנוכחיהמחקרבמסגרתיציבות,איאזורילצייו

שהתקבלודרארהדמיות 17ב-השתמשנוזהלצורר ,) InSAR (דרארשלאינטרפרומטריהבאמצעותהמלח

האינטרפרוגרמות , 1999ו 1992השניםביוהאירופיתהחללסוכנותשל ERS-2ו- ERS-lמלןןייני
חדשים, 71לחודשייםשביושוניםזמובפרק'התזוזותשללןןייו-קרקעבקוהרכיבעלמצב'עות

הופעות,שלרחבבמגןןוהמלחיםשלהמערביהחוףולאורןליסאוהאיבחצינצפוהדרגתיותקרקעשקיעות
ושקעיםעת'קות,סחףבמניפותשקע'ם ,)מ"קכמהעדשל(בגודלהחוףלאורןועגוליםארוכיםשקעיםהכולל

מ"מ, 90ה'אמסויםבאזורשנמדדההמרביתהשקיעהכמותליסאו,האיבחציהמלחמחדר'סביבמאורכים

 60-מגדולהשקיעהקצבבהםאזוריםלשניפרטמ"מושנה, 20ל 5ביונעיםשנמדדוהשקיעהוקצב'
בוהקשוריםהתהוםומ'המלחיםמפלסיידרוהללוהקרקעשקיעותהתרחשושבההזמובתקופתמ"מושנה,

חלוקיםשכבותשלומחילופיומלח,משכבתשמורכבאקויפרקיוםעםבשילובהמפלסים,ירידתמ.י 6בכ-

מגננוניהבורות,ליצירתוהוההדרגתיותלשקיעותהוהדרושיםהתנאיםאתמאפשריםגרגר,דקתוחרס'ת
המלח,יםבעראלוגלישותהנוזלים,בלחץהיר'דהעקב(קומפקציה)הידוקמלח,המסתהםהשקיעה
רביםבמקריםזלהזהסמוכיםוהבורותהקרקעששקיעותאמנםמראותהנוכחיבמחקרהמוצגותהתצפיות

התופעות,שתיביוישירקשרנצפהלאאבל

[Jiijf: 
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הלוחותטקטונוקתנושאלהוראתהוסטורותגושה

ב.אוריוו ,.רב.ו-שלוס

רחובות,למדע,ויצמומכווהמדעים,להוראתהמחלקה

ולהכשרתלחינוךעוצמהרבמנוףהארץכדורמדעיתחוםמשמשהמדעים,בהוראתפדריגמטישינוישלבעידן

הלוחותטקטוניקתלנושאהטבעית,סביבתועםבשלוםלחיותהאדםביכולתמרמיותועקבהעתי,דאזרחי
קריטיתשהבנתווצואנמי,וולקניותהתפרצויותאדמה,רעידותכגוותופעותכוללשהואכיווןרבהחשיבות
מחדגלובלייםוהיותםהלוחותבטקטוניקתהמעורביםהתהליכיםקבציבנפש.המוניותפגיעותלמניעת

זמוותפיסתבגוהההפשטהיכולתקוגניטיביות:נגףאבניהלומדיםבפנימציביםמאיד,ןמהעיןונסתרים

ומרחב.

המוקדמותשתפיסותיהםהואהספרות,ידיעלגםנתמךאשרהמקדים,מחקרנושלהבולטיםהממאציםאחד

התשע-עשרה.המאהמדענישללתפיסותיהםדומותהארץדכורפעולתמנגנוןבתחוםמתחיליםלומדיםשל

תפיסותהתפתחותביוהקבלהעלמתבססתזוגישההיסטורית.בגישהלימודיםתכניתלפתחהוחלטלפיכך

מדיסציפלינותומוכרתבבערהמדעאנשיבקרבתפיסותאותןהתפתחותלביומתחיליםלומדיםאצלחדשות

ומאפשרתהמדע,מהותלהצגתתשתיתמספקתהיסטוריתבגישהמדעיתוכוהוראתאחרות.מדעיות

המדעמהותשלהבנההמדע.אנשיושלהמדעהתקדמותדרכישלריאליסטיותתפיסותהבנייתללומדים
מדעיים.ממקורותמידעשלשקוליםוהערכהשיפוטלאזרחיםלאפשרעשויה

קונסטרוקטיביסטית.באסטרטגיההלימודיםתכניתמשתמשתהלומדיםבקרבתפיסתייםשינוייםליצירת

בקרבםהמעורריםנתוניםנדבכי_בפניהםמוצגיםהלומדיםשלהמוקדמותתפיסותיהםחשיפתלאחר

הבער.מדעניבפנישניבצולאלהבמקבילקוגניטביים,קונפליקטים

הקשייםרמתעקבהחוץ-כיתתית.הסביבהואתהמחשבהמדבעה,אתכוללותהתכניתשלהלימודסביבות

מחשב.ובהדמיותהדמיהבניסוייויזואליים,המחשהבאמצעיהשימושהכרחילכו,קודםשהוזכרוהקוגניטיביים
הלומדבעורבגיאולוגיה.קונסטרוקטיביסטיתלימודיםתכניתבכלבסיסימרכיבמהוויםלימודייםסיורים

והריהמלחיםבקעהןטקטונייםלוחותביןבגולבאזורילימודייםלסיוריםטובותאפשרויותשתיהישראלי,
בקפריסין.הטרודוס

lI!iJ 
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עלמוחלטלאוסורהאמנהבמסגרתמורוןהרבאזורחדשסוסמומערך

המערךלמבנההאתרסקרמתננוןגרעונוום:נוסויים

 1 ,.'ברטל, 1 , ••חור'ן,בן

 1ש.שוורבצרג,

 4 ,.דשטיגברג, 3 ,.גליאוגדר, 1 ,.גטיקוצ'יגסקי, 1,2 ,.מוילגראן,

ישראללאומי,נתוניםמרכז . 1
נורבגיהברגן,אוניברסיטתהארץ,כדורשללפיסיקההמכון . 2
ישראלאטומית,לאנרגיההועדה . 3
ישראלב,תל-אביאוניברסיטת . 4

)באזור AS049 (חדשאזוריסיסמימעררלהבנותמתוכנןגרעיניםניסוייםעלמוחלטלאיסורהאמנהבמסגרת

האתרתאימותאתלקבועבמטרהמירוןהרבאזוראתרסקרנערןעולמי.לניטורמהמערכתכחלקמירוןהר
לשבועייםהובגלהאתרסקרבעורהנתוניםאיסוףהעתידי.המעררשלתצורתואתוכןסיסמימעררלהקמת

שליעיללתכנוןהצורראתיצרומובגלסיסמומטריםלמספרבתוספתזומבגלהאבתר.סיסמומטריםהבצתשל
רמותמבחינתהןהאתרבאזורהסיסמיהרעשאתלאפייןהינההאתרבסקרהעיקריתהמטרההשדה.מדידות

הסקרבמטרותלעמודבכדיביניהן.במרחקמדידהנקודותשתיביןהרעשמתאםתלותמבחינתוהןרעש

עלהבמוססתהזמנייםהניסוימערכישלהאופטימליתהתצורהלמציאתשיטהפותחההמבגלותבמסגרת

הסקרתוצאותשלסקירהוכןהניסויתכנוןשלתאורמציגיםאנוזובבעודה .) coarray (ההפרש'סמערר
המערר.להקמתהמוצעוהמבנה

[l~J 
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קרקעותלדעונתפוזוקלוקרקעוקרוסשלספקטרלותהחזרהשבווהקשר

 3ד.בלומברג , 2מ.,אאגסי 2י.בנימיני 2נ.גולדשלאגר , 1א.-דור Iב

אביב,תלאוניברסיטתהאדם,וסביבתלגיאוגרפיההמחלקהמרחוקוחישה GISל-,המבעדה 1
רופיןהחקלאותמשדרוניקוז,הקרקעלשמורהיחידההקרקעלחקרהתחנה , 2
בן-גוריוןאוניברסיטתהסביבהולימודילגיאוגרפיההמחלקה , 3

תוךעליון)(מילמטרהעליוניםהקרקעחלקיקישלדקות)(הנמשכתמהירההתארגנותהנוקרקעיפיזיקליקרום

חלקיקישלמחושדוסידורהגשםטיפותמאנרגיתכתואצהבטבעמתרחשתזוהתמיינותגשם,סופתשלאירוע
מכההמשתנהיבשבמבצהקרקעבצעגשם,ארועילאחרמאדקרובותלעיתיםהעליונה,בשבכההקרקע

מתחתיו,וגסיםהשטחבפנידקיםחלקיקיםשלהתמיינותעלמראיםאלקטורניבמיקרוסקופותצפיותלבהיר
פניהחלקיקיםהאתרגנותומאקרומיקרושלקרקעיםמהיבטיםרבותנחקרההקרוםהיווצרותשלהדינמקיה
הפסיביבתחוםהאורלהחזרתהקשורבכלרבהחשיבותהנוצרלקרוםמרחוק,חישהשלמהיבטיםהשטח,

מטרהמיליחישתלמשל,כתוצאההקרום,ע"ירבותהמושפעהעליוןבמילימטרנעשיתהאורשהחזרתמכיווו

לאזהנושאידיעתנולמיטבבלדב,המחודשתההאתרגנותאתאלאהקרקעאתנאמנהלייצגלאעשויההמופר
ידועה,איננהמלוויניםהאפשריהקרקעיהמיפויתוצאותעלוהשפעתומרחוקחישהשלבהקשרדיונחקר

ישמפותח,יותרשהקרוםשככלמכיווןמרובהחשיבותהקרוםשלעוצמתולידיעתחקלאיתמבטמנקודת

הפעלהמאפשרתהקרוםעוצמתידיעתוסחף,עילינגרשלזמניתבוועליהלמיםהקרקעבחדירותחדהירידה
השרשיםלביתיעיללחידורהעתידייםהגשמיםמיוניצולהקרום~להריסתובמוע,דאגרוטכנייםאמצעיםשל

החזרתלתכונותמישראלמייצגותקרקעותשלושתכונותנבדקוזהבמחקרקרקע,איבודסכנתהקטנתתוך
דמויקותמדידותגשם,מדמהאבמצעותבמדבעהשהופעלהכפיידועהגשמיםסופתואחרילפנישלהןהאור

האורהחזרתספקטרהומדידיתמחדהגשםטיפותאנרגייתידיעתתוךהקרקענגר_ושלהמיםחידורשל

ספקטרלייםפרמטריםביומובהקיםקשריםנמצאוזה,למחקרהגלםחומראתהיוומאיד.ן SWIRה-בתחום

חרסיתממינרליהורכבוהשטחבפנישהצטברוהדקיםהחלקיקיםהקרקע,לתתהגשםמישלהחידורליכולת

אבצעטביעותהמייצגיםגלבאורכיההחזרההמקורמת,בקרקעשהודגשוייחודיותספקטרליותטביעותשלהן

כיהראוהמחקרתואצותהגשם,עוצמתלפימשתנהאשרהקרקעשלהחידוריכולתבניבויכיעיליםנמאצואלו

הראובנוסף,מרחוק,חישהנתונילפיענוחהקשורבכלבקרקעותפיזיקליקרוםמהיווצרותלהתעלםאסור

ומאפשרתבשדההקירוםמבצלקביעתיעילההאורהחזרתמדידתטכניקתחקלאיים,לצרכיםכיהתוצאות

האזורי,ההחלטותקבלתבמערכתיעילות

~ 
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בנגההבגולשנבתלאקליםורמזיםהגיאומורפולוגיההבנתנגה;עלרוחפסי

ג.דובלומברג,

ישראל,שבע,אברגוריוןבןאוניברסיטתסביבתי,ופיתוחלגיאוגרפיההמחלקה

למידהוהאטמוספירה,השטחפנישביןהאינטראקציהאודותמידעאוצרים(מנושבי-רוח)איאולייםתהליכים
שהםלמרותבפלנטותהאטמוספירייםהתהליכיםעלללמדנויכולפלנטרייםגופיםעלאיאולייםתהליכיםשל

נגה,עלאיאולייםבתהליכיםעוסקזהמחקרנגישים,אינם

כפלנטההתפתחהאץראחרת,התפתחהנגהזאת,למרותלארץ,השמשמןובמרחקהגבודלהדומהנגה

חמצני,דומפחמןבעיקרמורכבתסמיכהאטמוספירהעםלפלנטההתפתחהנגהואילואפשרייםבהשהחיים
 475היאווגהונרההנחתותידיעלשנדדמוהטמפרטורהארץשלמזה 90פיהואנגהעלהאטמוספיריהלחץ

שניה, fמ-1כהיאהנחיתהאבתריהרוחמהירותצזליוס, 0

נסרקואלושונים,מסוגיםרוחפסיאלפישישמראה-1991בלנגהשהגיעמג'לןהלוויןמןמכ"םהדמאותניתוח
אווירודינמיות),(בגעותידרגכיםעםאפשרייםאתריםושניחוליותדשותשתיאותרובנוסףוקוטלגו,

וטקטוניקהגעשהריפגיעה,מכתשישלהתפקידלבגיעדויותמעניקבגוההבחולוציההנתוניםשלניתוח
בהיסטוריהוולקניתמבחינהפעילהשהייתהפלנטהעלמלדמותהמשימהמןתוצאותנגה,עלהנוףבעיצוב

ענפה,רוחותופעילותארוזיהלוחות),(ללאלטקטוניקהעדויותעםהגיאולוגית,

שכבתאקליםלבגיאומרותהןומהאקלימית,מבחינהמשמעותןהרוח,פסיתפרושתלבגיתוצגנהתוצאות
רוחות,פעילותישנהשבהןאתריםכמהלבגייוערכותנועהסףערכיהבגול.
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עלוהשלנתובהגדרתםהנשלהארצות-המוםבמערנתאדומוםקווום

המקצועותהקהולוהומעמדהתפעולותהמערנת

עמוסבווו

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון

מצוקתהחוף.ואקוויפר(ירת"ן)ירקון-תניניםאקוויפרהכינרת,מקורות,משלושהניזונההארציתהמיםמערכת

אוגרחשבוןעלהנעשיתיתרבהפקתהמבתטאאלהמקורותעלומתבגרמתמידללחץגורמתהכרוניתהמים
ניתנותבפרטהדנונותואלהבכללמיםמערכותשלהניצולמבגלותבמערכת.המיםחרבותודדלולפעמיחד

תמידשמישותםלסףמבעראלהמיםאיכותדדרוררגיונליותבמערכותואיכות.כמותשלבמושגיםלהגדרה

מבעראלהידראולייםעומדיםבהודרתאובייבושהכרוכההאולטימטיביתהכמותיתהמבגלהאתמקדים
משקלבשיווימצוייההנ"למהמערכותאחתבכלהשפיריםשהמיםמהעובדהנובעתהאיכותמבגלתיד.להישג

האקולוגי-האיזוןמהפרתהנובעתנוספתאיכותמבגלתמתקיימת(בכינרתמלוחמיםגוףעםדינמיהידראולי
הטבעיהמשקלשיוויאתמפרהמתמשכת,יתרהפקתעלהמבוססתתפעולמדיניותבמערכת).לימנולוגי

קיומה.עצםעלומאיימתהתפעולמערכתתכנוןבבסיסהמונח

במהותם.שוניםואיומיםבסיכוניםמבתטאיםהנ"למהמערכותאחתלכלהאופיינייםהמיוחדיםהתנאים

הנקבעעומדבעלשפיריםמיםגוףמשלהם,עומדבעל,גופיםשניביןמתקייםהמשקלשיוויהחוףבאקוויפר

נגזריםהמלוחיםהגופיםובכינרתבירת"ןלשינוי.ניתןובלתיקבועעצמיעומדבעלייםומיהחוזרהמילוי '''ע
בעודהליסןבימתדמוברבכינרתהקקרע.תתאלחדרומימיהםואשרבבערשהתקיימומלוחיםמיםמאגני

חסריממקורם,מנותקיםהללוהמלוחיםהמיםגופיהגיאוכימיות.תהפוכותיועלהניאוגניביםמדוברשבירת"ן

הסיכוןהחוףשבאקוויפרבעודהעכשווי.המטאורייםהמיםבמחזורשטיפהבתהליךונמצאיםעצמיעומד

בתהליכיםכרוךהסיכוןבירת"ןהביני,הפןחדירתבעקבותהשפיריםהמיםנפחשלזוחלבצמצוםמבתטא

גםבנוסףמאוימיםהדנוניםהמקורותההפקה.מערכתשלנרחבתלקריסהלהביאהעשוייםמהירים
אנטרפוגני.ומיחזורמזיהוםכתוצאההמיםבאיכותהדרגתיתבהתדדררות

אמורההמערכת,מבגלותמהבנתלכאורההנובעתאדומיםקויםהגדרתהנדונותהמערכותשלושתבכל
לפנילעיתיםהזמן,עםמשתנהאלהקוויםהגדרתכעודבה,התפעול.משרעתשלהתחתוןהסףאתלקבוע
ומבחןבשיקולמגובהשהדברמבלילאילוץ,רשמיסטטוסבמתןמדוברובעיקרמעשהלאחרולרובחצייתם

המקצועייםהגורמיםשלאמינותשבירתזהבתהליךישהמיםמקורותלסיכוןמבערמשמעי.חדמקצועי
הקוויםהתוויתהצריכה.נטלתחתהכורעיםההחלטותמקבל,מולאלוהשפעתםמעמדםופיחותבמערכת

המערכות.לקריסתיביאקיומםאיכיהאמירהמתמקדתובההמקצועיהידעמיצויאתלייצגאמורההאדומים
האמינותנפגעתומכאןמתרחשתאיננהוהקריסהלבקריםחדשותנחציםהמקורייםהאדומיםהקוויםכעודבה,

יודר.ומשקלההמקצועית

לכלברורהמקצועיהקושיוארגוני.מערכתיוליקוימקצועירפיוןאובייקטיבי,מקצועיקושימשלבתכאןהבעיה

ביניפןיחסייחסית.פשוטיםהסיכוניםוהגדרתהמשקלשיווייחסיכימותהחוףבאקוויפרלנושא;הקרוב
ובכינרתבירת"ןיחסית.רבהקרקעיתהתתהאינפורמציהוגםברוריםחוקיםלפינקבעיםחוליבאקוויפר
הידראוליתמוליכותבעלותבחלקןהטרוגניות,זרימהמערכותשלמקיומןונובעתכמהפימורבכתהבעיה
תנועתמשולבתהמלחיםשטיפתבתהליךכהלכה.מוגדרותשאינןמשנהליחידותהמחולקותביתר,בגוהה

הגדרתהנוכחיהדבריםבמבצכהלכה.מוגדרתאיננההזרימהמערכתכאשרלכימותהקשהוערבובבוכנה

מרחבימימדהחסרהספודרייםסףערכישלבמושגיםניתנתבירת"ןוהןהכינרתבמערכתהןהאדומיםהקווים

בחינתנתון).סףערךלקייםניתןבוהזמן(משךהזמןלמידמהתייחסותבהואיןזרימה)וגדריינט(כיוון

לא.ותומלומדתהערכהבחזקתהןהאדומיםהקוויםהגדרותכימראהומהותםהשיקולים

מערךאיןולמעשהקריטייםבצמתיםממשיתניטורמערכתללאנעשיתהירת"ןשלזוובעיקרהמערכותתפעול
כליםחסריםבנוסףהעיקריים.ההפקהשדותאלהמלחהחזיתהתקדמותבפניחישוביאופיסיהתראה
ונרחבת.פתאומיתמערכותלקריסתלהביאהעשויחסרוןהן,מבגלותיולהגדרתהמערכותלכימותנאותים
מולאלהמקצועיהדרגוהבתטלותמקצועי,ורפיוןמנהיגותחוסרוניהולי,ארגוניליקוימצויזהכשלשלבבסיסו
עשרותשללחסרונםגורמיםהמרמיים,בנושאיםלטיפולממוקדתהתארגנותמונעיםאלהההחלטות.מקבלי
הכספיםביותר.הקריטייםברגעיםדווקאההתחלהבנקודתאותנומציביםולמעשהותצפיתמחקרקידוחי

עדשלושבמהלךפירותיניבוומקצועית,אירגוניתהתעשתותבניצניהמלוויםאלהבימיםלמערכתהמוזרמים
שנים.חמש

שכ
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אתוופיהמזרחנצפוןאפרוקאיהמזרחהאורוגןשלומתיחהמהעומקחשיפה
אריטראה,ומזרח

 2אומטיוס, 3א,וטצל,ד,אביג,ד iמבייט,

ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,,המכון 1
ירושליםהבערית,האוניברסיטהכדה"א,למדעיהמכון , 2
גרמניה,פוטסדם,כדה"א,למדעיהמרכז , 3

 Tsaliet Metavolcanics-הנמוכותדברגותמטמורפייםמסלעיםמורבכתאתיופ'המזרחצפוןשלהרמה
למינרי,ודולומיטסטרומטוליטיגירגםהכולל'ם , Tambien Group-השלמטהסדימנטרייםסלעיםומעל'הם
רח mברח, mצפון-בכווןציריהםאשררחביםקמטיםבמערכותנחשפיםהמטהסדימנטרייםהסלעים

בגוהות,מטמורפיותדמרגותואורתוגנייסיםפרהשיסטיםנחשפיםהאדום,היםשלהבקעבשוליאריטראה,

מעלמונח Bizen Metavolcanics-שההיכןאריטראהבמזרחנלמדוהמטמורפ'ותהיחידותשתיביןהיחסים

קלותהנטוימילוניטי,מבער,אזורהינוביניהםכשהמגע Gedem Group-השלולאורטוגנייסלפרהש'סט
 , Ma 800 (1997האורתוגנייסוגיל Ma 850המטהווקלניםגיל ,) Ghebreab and Talbot , 2000 (מערבה

(Teklay , 7000-להגיעוהתנאיםהפרהשיסטשלהמטמורפיזםבשיא C 40-ו krn) 12kbar -(בעררעומק
ת mהיפוזה,אבזוראפריקאיהמזרחהאורוגןאתאפייןק"מ 70-כשלקרוםעובימכאן , Ma 650-ב

האחרונההמתיחהבפזת Ma 600-ל Ma 650ביןאירעהמהעומקחשיפהכימניחהכאןהמוצעתהבעודה

הפשרותשלבתקופותמהירהוארוזיהמתונה,נטיהבעלנורמלישברלאורןתנועהעת,האורוגןלהתפתחות
הקרחונים,

~ 
~ 
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באקוויפרמחזריםתנאיםלהופעתכגורםלפריאטיכלואמאקוויפרהמבער

אוריה)כפראזורעליון,(קנומןיהודהחבורת

 2י.גוטמו, 1 ,.אבגריאלי, 1 ,.אבורג,

 . 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכוו . 1
 . 61201ת"א , 9לינקולורח'מקורות, . 2

לפנישממזרח.החבורהבמחשופיחוזרממילויניזוןיהודההרישלהמערבייםבשולייםיהודהחבורתאקוויפר
מחולקהאקוויפרהירקון.במעיינותהמוצאבעראלמערבצפוןלכיווןהיואבקוויפרהזרימותהשאיבות,תחילת

מאיר,וביתכסלוןשורק,יערים,בגעתכפירה,תצורותאתהכוללהתחתוןהקנומןאקוויפרים:תתילשני

מוצאתצורתשלהאקוויטדרחוץצביניהםובענה.ודריםשאול,כפרעמידנב,תצורותאתהכוללהעליו)והקנומן
יותרבגוהיםובמיפלסיםבתולכותמאופייןהתחתוןתת-האקוויפרהעליון,לתת-האקוויפרבהשוואההחווארית.

העליוןהחוזר;המילוילאזורפרטשטחוברובכלואהתחתוןהאקוויפרתתיותר.טובהמיםבאיכותכללודברך

חבורתשלוהחווארהקירטוןסלעימצוייםבובאזוריהודה,הרילנחיתתממערבואילומחשופיובאזורפריאטי
פריאטיןמקורה.אוכלואהואהצופים,הר

לביתמערבומצפוןמצפוןהממוקמיםאוריה,וכפראשתאולקידוחיבשדותהתמקדההנוכחיתהמחקרבעודת

האקוויפריםתתימשנימפיקיםאשתאול,קידוחי-המחקרבאזורביותרהמזרחייםהקידוחיםבהתאמה.שמש,
ובקידוחיאשאתולקידוחיבכלבלדב.העליוןהאקוויפרמתתמפיקיםלהםשממערבאוריהכפרקידוחיואילו
 ) 8ו 4 (במערביים . H2Sנטוליוהמיםמג"ל) 180כ(עדנמוכההמליחות ) 3וא' 9 (המזרחייםאוריהכפר

ריכוזההפקה,שדהשבמרכז 6אוריהכפרבקידוח . H2Sהכילווהמיםיותרבגוההמלכתחילההיתההמליחות

המיםבמליחותעקביתעלייהחלה 70המשנותהחלאולםמג"ל), 0.5(כנמוךהיהההפקהבתחילת H2Sה-

 . H2Sה-ובריכוז

והקידוחיםאשתאולקידוחיכיעולההדינמיים,והןהסטטייםהןהמים,ומפלסיהקידוחיםחתכימניתוח
 .) 1(שרטוטמקורים-המערבייםהקידוחיםכליאה;במבצנמאציםאוריהכפרשלההפקהדשבההמזרחיים

שבאזורבעודשמעל,הסנוניותהקירטוןמשבכותאורגניחומרמכילימלוחיםמיםשלחלחולאיןהכלואבאזור
כפרבאזורבבערהיההציר")("נקודתפריאטיןמקורהלמבצכליאהממבצהמבעראפשרי.זהחלחולהמקורה

האזורביןהמפרידההציר""נקודתדדנההמובגרות,השאיבותבעקבותהמפלסיםירידתעםכיום, . 6אוריה

מקורהלמבצכלואממבצבער 6אוריהכפרבקידוחתת-האקוויפרמכ,ןכתוצאהמזרחה.והמקורה,הכלוא
החומראספקתשלתוצאההינההמחזריםהתנאיםהתפתחותהסנון.בשבכותשמקורםמיםלקלוטוהחל

המלחים.בריכוזלעליהחופפתהיאולכןמלמעלה,האורגני

ההמלחהכימוכיחיםבמים H2Sהעדראוונוכחותהמליחותערכילביןהכליאהמבצבי)הברוריםהיחסים
פיעלמעל.המונחיםהצופיםהרחבורתמסלעיאורגניוחומרמיםלתרומתקשוריםהמחזריםהתנאיםויצירת

דומהגיאולוגיבמיקוםוהמצוייםשמש,לביתמדרוםהממוקמיםגע'ור,בקידוחיהמיםמדועלהביןניתןזהמודל
הדינמיים)והןהסטטיים(הןהמפלסים . H2Sבהםואיןנמוכהמליחותבעליהםאוריה,כפרקידוחישלזלה

כלואים!זהבשדההעליוןבתת-האקוויפר

המלצתנולעיל,המוצגהמודללאור
שמירתעללהקפידהיאהתפעולית
בתתכלואיםודינמייםסטטייםמפלסים

לבחוןמומלץכןכמוהעליון.האקוויפר
נוספיםקידוחיםקדיחתשלאפשרות

הואבואבזורהעליוןלתת-האקוויפר

האקוויפרמתתשאיבהלפתחוכןכלוא

 . H2Sבושאיןאוריהכפרבאזורהתחתון
כפר-זהאקוויפרלתתראשוןקידוח

סמוךאלהבימיםנקדח , 11אוריה
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המרנזית)(הערבהקיצונייםמדברבתנאיהקרבונטמערנתהתפתחות
רדודיםבאקוויפריםתהוםמיתיארוךעלוהשלנתה

 1 ••יחיאלי, , 2א.שש, , 1ע.ביין, , 1,2 ••אנקר,

 95501ירושלים 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכון 1
ירושליםרם,בגעתהבערית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון 2

אתהקיבעיםוהתהליכ'םהמקורותוזיהויהקרבונטמערכתשלהבנהמחייב 14Cבעזרתתהוםמיתיארור
עיקרכיקובעותהשיטהבישוםהמקובלותההנחותהדבנק.המיםמדגםשלהאיזוטופיוההרבכהריכוז

באינטראקציההעליונה,הקרקעבשכבתהמתרחשיםמתהליכיםנגזרהאיזוטופיוהרבכותהוםבמיהביקרבונט

הקרבונטי.והמסלעבקרקע CO2ה-עםהחודריםהגשםמישל

המיםגילאתלאתרררביםנסיונותהשניםבמהלרנעשובערבההמיםמקורותבכימותהעוסקיםבמחקרים
נעיםהמחושביםוהגילים 14Cה-שלהמדודההאקטיביותוהקיורטר).החבצה(אקוויפרהדרודיםבאקוויפרים

במיהביקרבונטתכולתכימראההמערכתבחינתהידרוגיאולוגיים.משיקוליםצפויבלתילעיתיםרחב,בתחום

אורגניבחומרהדלותהקרקעותעםלכאורהמתיישבתואיננה ) meqlL 3-3.5-כ(יחסיתבגוהההנדוניםהתהום

בתנאיהמיםבתיארורהמקובלותההנחותלישימותביחסספקמתעוררולכןבקרקע), CO2בריכוזגם(ולכן
עלולעמודמדבריים,בתנאיםהקרבונטמערכתאתולאפייןלנסותבאהנוכחיהמחקרקיצוני.מדבריאקלים
עילייםמאגריםמישטפונות,מיאבק,גשם,מידבנקוזובמסגרתהתפתחותה.מסלוללאוררהמערכתמרכיבי

הממצאיםמ. 1.5כ-עדשללעומקקרקעחתכיוכןעליוניםקרקעקרומידבנקובנוסף,דרודים.תהוםומי

ללה הבאה:הבטבמוצגיםהפחמןמערכתמתיחסים

) HC03 (meq/L ) %0 PDB ( cנl ~ ) I·C (PMC Source 

0.5-0.2 -19.0 , -16.0 , -12.0 40,72,82 rain 
) 3-1 mainly ( 7.0-0.5 -13.6 --7.1 95 -93 flood 

2.2-2.0 -11.2 --11.0 94 -92 Surface reservoir 
-3.5 --3.0 93 -56 Soil crust 
-6.0 --5.0 33 -31 Soil sections 

3.5-3.0 -7.3--12.2 67 -29 Hazeva aquifer 
3.5-3.0 -12.0 -9.0-70 -39 Quatemary aquifer 

-19.4 --7.7 110 -89 CO2 in soil atmosphere 

הגשםשלזהלעומתמשתנההשטפוניהנגרשלהגיאוכימיאופיוהמדבר,בתנאיכצפויכימראותמיםאנליזות
בממצאיהמיוחדהקרקע.פניעלמלחיםשלהבגוהההזמינותבגיןוזאתקצר,זרימהובמהלרבמהירות

זהביקרבונטביותר.בגוהיםלערכיםלעיתיםהמגיעהבביקרבונטהניכרתההתעשרותהיאהנוכחיתהבעודה

 CO2עםמשקלבשיוויהיותרלכל meqlL 0.5 (הנמוכהמסיסותובגיןוזאתקלציטמהמסתלהיגזריכולאיננו

שמדוברנראהגיאוכימייםמשיקוליםבגוהה.מסיסותבעלקרבונטיבמינרללהיותחייבמקורוולכןמוספרי),אט

השיטפון.מיידיעלוהמומסהעליוניםהקרקעבקרומיאחריםמלחיםעםביחדהמצטבר ) NaHC03 (בנהקוליט
כ-המהווההעיליים)במאגרים(כנמדדמייצגלעררמגיעהאלהנגרבמיהביקרבונטתכולתכימראיםהנתונים

בתנאיהחוזרהמילוימייותר,גשומיםבאזוריםמהמקובלבשונהכלומר,האקוויפר.במימהביקרבונט 60%
אינטראקציהידיעלישירותנשלטשאיננושטחפנישלבתהלירחריגהבצורהבביקרבונטמתעשריםהדמבר

קרבונטימינרלאותוהמסתידיעלהנראהככלמתרחשתהתהוםלמיהביקרבונטתוספתאורגני.חומרעם

התהום.מיגוףאלהנגרמיחלחולבעתרווי,הבלתיהאזורשליותרהעמוקותבשבכותגםהבצור
בקרומיהמסיסהקרבונטהמערכת.במרכיביהדמודיםהאיזוטופייםהערכיםעםבהאתמהעומדהנוכחיהמודל

השטפוניהנגרו,ובעקבותיהאטמוספרי 14Cה-מאגרעםמשקלבשיוויבקירובנמצאביותרהעליוניםהקרקע
לעומתהנגרמישל l)13Cה-בערכיירידההאטמוספרי.לעררהקרובים 14Cערכיבעלבביקרבונטמועשרכולו

שבחללי CO2ה-(אוליהשיטפוןבמהלרנמוראיזוטופיעררבעלביקרבונטשלתוספתעלמבציעההקרומים
במהלרשנותקבקרבונטהמיםמתעשריםהתהוםמיאלדברכםהשדה).הרוויתבעתהחוצההדנחקהקרקע

שלוהאיזוטופיהכמותיהיחסשילובהדריואקטיבית.דעיכתובגין 14Cב-ודודללהאטמוספירהמןהשנים
המילויבמי 14Cה-שלההתחלתיהערראתלאמודיאפשרהעליונההקרקעובשבכתהנגרבמיהקרבונט

התיארור.במשוואתלהבצההדנרשעררהתהום,מיאלכניסתםבעתהחוזר

[Iill 
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לאקלוםאנלוג-המלחוםמפלסועלוותורודותבזמןהמדודהגשםהתפלגות

התונוןבמזרחטווחארונותלבצורותומשמעווותהולוקנו

 1דודשרון , 1מרדבישטיין , 1חייםגבירצמן , 1,2יהודהאגזל

בירושליםהבעריתהאוניברסיטההארץ,כדורלמדעי,המכון 1
בירושליםהבעריתהאוניברסיטהלגיאוגרפיה,המחלקה . 2

מניתוחהמבעררדבים.מכמהמורכבמאגמיםמידעעלהמבוסספליאואקלימימחקרבפניהעומדהאתגר
ההידרולוגייםמהשינוייםהמבערמכריותרועודאגן)שטח(מפלס,הידרולוגייםלשינוייםג'אולוגי-לימנולוגי

במ'וח.דבעייתיםהנםועוד)טמפ.,(גשם,מכומת'םאקל'מייםפרמטריםשלבמונחיםהאקליםלש'נויי
האקל'מיים,הנתוניםשלוהמרחב'העתימהכיסויהמפלס,שינויישלהתיארורמא'כותנובעתהבעיית'ות

ממורבכותנובעתהבעתיותמכליותרואוליהמפלסש'נויישלבחולוציהואינםחופפיםבהכרחשאינם

דטרמ'ניסט'אוסטוכסטיה'דרולוגימודלאואמפיריחישוב(אנלוג=אנלוגיםבנייתהה'דרולוג'ת.המערכת
נפוצהג'שההנובמפלסירידהאולעליההתנאיםאתלאפייןמנתעלמודרנייםקיימים)נתוניםעלהמבתסס'ם

יםמפלסשינויילביןבארץ,המיםלמשאביהחשובהגליל,גשמיביןהקשראגם-פליאואקלים.מפלסבמבער

זהובכללהת'כוןבמזרחהרצ'פות,והה'דרולוג'ותהאקל'מיותהמד'דותשרובמפניבנקלזליהויניתןלאהמלח
הניקוזבאגןבמ'םמובגרמשימושכתוצאהשנגרמההמלחיםמפלסירידתשלבתקופהבעיקרנעשובישראל,

אקלימ'ת,וא'נהשלו

אנולהלן).(ראההמלח'םשלהניקוזאגןאתכמ'צגים'רושל'םשלהגשםבנתונימשתמשיםאנוזובבעודה
הגשםושובותממוצעאתלאמודכד'העשריםהמאהשל-60השנותלועד 1880בנתובימשתמשים

 (ו'צ'בותמ"מ) 117 = '0בשנה,מ"מ 445 (יר'דהמ'ימ), 122 = '0בשנה,מ"מ 648 (על'הלתקופותהאופייניים
מפלסשינויילאפייןעשויזהאנלוגלהערכתנו,המלח,'םבמפלסטבעייםמ"מ) 120 = '0בשנה,מ"מ 553

מדודים,אקלימייםפרמטר'םבעזרתהמלחב'םהולוקניים

מ'םמשאב'שלבמונח'םהמלח,'םבמפלסטבעיותירידותשלומשמעותםההולוקנ'ותהבצורותהבנתלצורר
 70%שכנמצאזהבניתוח'שראל,גשמישלרב-משתנ'ניתוחבתוצאותמשתמשיםאנוהכ'נרת,באגן

מכאןהראשון.הראש'הרכ'בידיעלמוסברתשבעלבארצפונהבישראל,השנתיהגשםבסדרותמהשונות
אושנהכלומרהכינרת.ואגן'רושליםכמובןכוללבארץהתחנותכלגשמיבין'חסיתבגוההקורלאציהשקיימת

שאפ'לונמצאהגשםתנודותדבגםהארץ,חלק'בשארגשומה/'בשהגםה'אב'רושל'םגשומה/'בשהתקופה

לשא'בהזמיניםמ'םלכמותהארץבצפוןגשםתחנותביןקושריםאנובנוסף,ל'רושל'ם.דומהב'רותתחנת
המ'םוזמ'נותהכינרתאגןגשמ'ולביןמח,דהמלח'םתנודותלביןב'רושליםהעונת'הגשםביןהקשרבכינרת.
שנ'םשלבטווחבצורותגםכוללבהולוקןהכינרתבאגוהטבעישהמבצלמסקנהאותנומב'אמאיד,ןזהאבגם

אלובצורותשבזמןיתכןכןעל'תרבכלל,אםביותר,נמוכהלש'מושהזמינ'םהמ'םכמותבהןשניםעשרותעד

הנוכחי.המלאכותילמבצבדומההופסקהדרומההזרימההשתנה-ולאכמעטהכ'נרתמפלס

כתוצאה 20ה-המאהשלהשנ'הבמחציתמטרים 20בכ-מפלסויר'דתהואהמלחביםביותרהפשוטהאנלוג
להעיד'כולותבהולוקןזההבקבצאבל'ותרמתובותמפלס'ר'דותשלו,הנ'קוזבאגןבמיםא'נטנסיב'מש'מוש
בצפוןוהתנאיםבבערזמינותה'ולאכיום,ועוד)'רמו,ן(כ'נרת,המלחיםבמעלההמנוצליםהמ'םשכמות
האגן'דיעללשנהבממוצעהמלחיםלמאזןסופקולא 3מ X10 8-10 8כלומרקיצונית,בצורתשלה'ו'שראל
אתלקבועב'כולתנואיןהתיארורחולוצ'ותבגללבעיית'.הבוזהשאבלוגלצייןחשובטבעי!במבצשלוהע'ל'
בלדב.שלהןהאמפליטודהאתאלאהטבע'ותההולוקביותהמפלסיר'דות ~

ב'דינו'שזותקופהלבגי .'מ 392-של'הידוע'לבגה-19ההמאהבסוףהמלחיםעלייתהנונוסףפשוטאנלוג
שעלייהלנוהובררהאחרונותבשנ'םבעודותממספרוטבר'ה.בנצרתמדידותמעטוכןבירושליםגשםמד'דות

גבההמאוחרבהולוקןזמנוברבהאחרונות,השבים 2000-1000בהאגםבמפלסחיוביתאנומל'ההנהזו
הנןבאגןהמיםבמאזןחדותשתנודותומעידמטר'ם 407-ו 398-שביןבטווחמשתנההמלח'םמפלס

בגשמימתא'מהחיוב'תאנומליהעלמעידההנ"להעלייהשהצגנו,האנלוגאתמקבליםאםהמאפיינות.
המאוחר.ההולוקןלכלב'חסהתיכוןהמזרח

00 
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O פאליאושחזורהתיכון:היםשלהמזרחיבאגןפרופליםO עדויותעפ"יביבתי
וגיאוכימיותטיות Oפאוני

 1 ,.בשילמן, 1 ,.רסימן-סוב, 1 ,.אבגריאלי, 2 ,.בחרות, 1 ,.אאלמוגי-לבין,

 95501ירושליס, , 30ישראלמלכירחובהגיאולוגי,המכון 1
 31080חיפה,לאוקיינוגרפיה,הלאומיהמכוןלישראל,ואגמיסימיסחקר 2

התיכיןהיסשלמ) 700 >(העמיקהבקרקעיתלסיריגיןהצטברו(ספרופל)אורגניבחומרעשירותשכבות
האסטרונומיתלמחזוריותקשורהאלומשקעיםשלהתקופתיתההצטברותהעליון.הקוורטרכלבמשךהמזרחי

הצפוני.הארץכדורחצ'שלהגבוהיםהרוחבבקוויבקיץמירביתקרינהשלתקופותעםבו-זמניתחלהוהיא

לגורמיםהסכמהעדייןאיןבמחלוקת.שנוייםעדייוהספרופליםשלהתקופת'תוההצטברותליצירההסיבות
אתשובלבחוןדכיזו.בתקופהבמערכתהמתוקיםהמיםולמקורהיםבקרקעיתהמחזריםלתנאיםהאחראים
 N 132°40.06 E (' 48.98°32 (התיכוןהיםבמזרחגלעיןדנגםהספרופליםשקעושבהםהסביבתייםהתנאים
הפורמיניפריםבמאספיהשתמשנוהמיםבעמודתהשינוייםאתלשחזרכדימ. 1448שלמיםבעומק

בשטפיהשינוייםלהערכתשמשוהבנתונייםהפורמניפריםמאסףתנודות .האיזוטופ'ובהרכבםהפלנקטוניים

יסודותביחסיהתנודותעפ"ינקבעוהדטריט'הסדימנטבמקורותשינוייםהים.בקרקעיתהחמצןובריכוזימזון

הנילוסקריהדטריטי,המרכיבשלהעיקרייםהאספקהמקורותמשניאחדשלכלהעודבהעלבהבתססעיקריים

שונה.כימיתחותמתישאיאולי,מקוראו

ארבעהזמננו.לפנישנים 110,000-ל- 10,000-ב'ןברציפותהצטברומ, 2.62שאורכובגלעין,הסדימנטים

סמךעלוזאתהספרופל)(גג S5ו- S4 ,S3(בסיס), SIספרופלכאירועיזוהוכההסדימנטשלאופקיס
בספרופליםהפורמיניפריםמאסף . Baו-אורגניחומרשליחסיתגבוהיםוריכוזיםהאיזוטופיתהסטרטיגרפיה

S3 -וS4 מיניםשלמוחלטוההעדרהתרמוקלינהמאיזורומיניםאפיפלגייםמיניםשלבגוההמנפיצותמורכבים

יחסי . Hyalinea balthicaהואהשליטוהמיןנמוךהבנתונייםהפורמיניפריםמינימגווןעמוקים.מיםשל

MglAl, KlA1, TilAl וSilA1-הספרופלים.הצטברותשלבתקופותנמוכיםהם

משוכבתהיתהלאהספרופלהצטברותבתקופתהמיםעמודתכילקבועניתןהפורמ'ניפריםמאסףהרכבעפ"י
מהעליתעלמעידהזובתקופההפלנקטונייםהפורמיניפריםשלהבגוהההנפיצותכה.עדשסברוכפיהיטב

בפוריותמהעליתהנוכחית.מהפוריותמהבמידתרקבגוהיםשהיופוריותלערכיהמיםעמודתבפוריות

כיוםשחי Hyalinea balthicaהמיןהבנתוניים.הפורמיניפריםמאסףהרכבע"יגםנתמכתהמיםעמודת

תגובהומצייןהספרופליםהצטברותשלבתקופותמשגשגיחסית,דרודיםמיםבעומקיהתיכוןהיםבמערב

בלתיבצורהתומכיםהאורגניהחומרוהצטברות Baה-בריכוזהעליההמזון.בשטףלגידולאופרטוניסטית

ניתןוהגיאוכימיםהפאוניסטיםהסמניםעלבהסתמךהמים.עמודתשלהראשוניתבפוריותמהבעליהתלויה

בוגדלההמיםעמודתשלהראשוניתהפוריותכון Iהתהיםבמזרחספרופליםהצטברותשלבתקופותכילציין
הנילוטי.המרכיבבתרומתניכרלגידולזמנית

 .i) ~ 1ר
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מעשה-אדםושנוווםטבעווםתהלוכוםהשרון:מצוק

א.פרת, ,.ג,אלמגור

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון

חלקוביןהמפרידהקועלהיושבאביב,לתלאולגהבגעתביןהחוףבעורףגידודמתלולהואהשרוןמצוק
האזורוהןהטבועהאזורהןהיבשת,שעלהמזרחיחלקולביןההולוקניהחוףמישורשלהטבועהמערבי

כשאורכוהמצוק,רחבות,מחבותוביניהםמנושב)חולשל(האתבנותכורכררכסישלאלומהנושאיםהיבשתי

המצוקפנימעלות, 75-90ושפועומ' 40עדבגהולצירו,במקביללחוףהקרובהרכסאתגודעק"מ, 45

פליאוסול,אופקימספרעםמשוכב:;ו.ות ,צולברבודבעלותכורכרשכבותחותכים

רבשנתיבקבצופנוין,ונשנות,חוזרותמגלישותכתוצאההיבשתלכווןנעהמצוקכלימינושלהגליםבאקלים

המקריםדבירים '.מלכמהורוחבםמ' 1עדמגיעהגולשיםהסלעפלחישלעוב"םלשנה,ס"מ 15-25שלאחיד

שלמרגלותיוהמצוקמאורר 33%אותםלאורררקק"מתגלישההסבתרותבגהו,לכלהמצוקפניגלישתשל
שנים, 5מבפחותנקודהבאותהחוזרתגלישהנצפתהלאגלים,צנירידיעלחתורבבסיסווהסלעדדררת,אין

ונצוליעודבמסגרתבחשבוןלקחתוישהישובית,הסביבהמןחלקלהיותויותריותרהופרהשרוןשמצוקכיון
חוגריםקירותבניתידיעלוזאתהמצוק,נסיגתאתעוצרים,אכןמסוימיםובמקומותלעצור,ניתןשטחים,

עללחלופיןאוהשפעה),נטוליהםהמצוקבקדמתהמובציםלמיניהםגלים(חוסמיהמצוקבתחתיתחסיני-גלים
האיסוף,שטחמהגדלתכתוצאההסחיפה,מקיאתמגדילזהאחרוןאמצעיהמצוק,מיתוןאומדרוגידי

אולםהמצוק,מחזיתסלעלגלישותבהשואהקטןהרסניגורםהיאהמצוקפניסחיפתהעין,מראיתלמרות

שודידיעלנגרםאשרהעלי,הנגרמהגדלתכתוצאהוהרסנידרמטיבאורחלגדולעלולההסחיפההשפעת

המצוק,לבערנקוזהמנבתיםדרכיםופריצתעפרבעודותידיועלהמצוקשבעורףהחולות

שעוראתומגדילותהלחוררצועתשלזמניתלהצרהגורמיםהאורר-חופיתהחולאספקתשלחסימהאועכוב
ביותרהיעילההדררהמצוק,נסיגתאתקצרהלתקופהמאיץוהדברהמצוק,בסיסשלוההרסההחשיפה

הטבעי,קבצופיעללסגתלולהניחהיאפיתוח,יוזמותחשבוןעלכיאףהמצוק,שלסגולותיולשימור

[I] 
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בקרקעותפדוגנוובקרבונטאורגנובחומרוחמצןפחמןשלאוזוטופוהרנב
האגמוםאזורדרום-המאוחרבהולוקןאקלוםשונויינמאפייןחולוות

בקדנההגדולום

 2פ.ג.לונגםטף, 1 ,.אאילוו,

 95501ירושליס , 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכוו . 1
 N6A 5B7קדנהאונטריו,לודנוו,אונטריו,מערבשלהאוניברםיטה . 2

רחי mהדחם-החוףלאורךהמצוי Pinery Park-בחולדיוטתבסדחתנחקחהמאוחרבהולוקןאקליםשיטיי
התפתחוובמקיבלהאחחטתהשנה 5,000במשךהאגםנסוגהקרחוניםמנסיגתכותצאההוחן.אגםשל

טצחאשרמקרקועתחפגינוקרםנטאורגניחומרדגמטאנחנוחוליות.ידוטתשלסדחתהאגםחופילאורך

 , 5000בניאבתירםנחפחאשרמםחתנלקחוחולחגמאותהקרחוינם.נסיגתשלשוניםהתפתחותבשליב
האיזוטופי.והרםכהאורגניהפחמןתכולתנחדמחגמהבכלשנה. 1000-ו 3000

עד 0.2% (אורגניפחמןשליחסיתםגההבתכולהשנחפחהבוחתבכלמאופיינתהעליונההקרקעשכבת
לאורךהובחםבטסף . 0.05%-מהנמוכיםלירכוזיםעדהועמקעםתלולבאופןיודרהפחמןירכוז .) 2.0%
פרמיל. 18-עד 013C VPDB) 27- (הפחמןשלהאיזוטופיבהרכבמשמעותייםשינוייםשנחקרהזמןטווח

המודרניהאורגניהחומרתחמתאתהמשקפיםנמוכים 013Cערכימתקבליםס"מ 30-מהגדולבועמק
-ו 5000בני(האתירם C3מטיפוסצמחיהשולטתבהםבאזוירםפרמיל 26.5-העילונה,הקרקעלשכבת

אתר,בכלשנה). P 1000(האתר C3-C4שלמוערבתצמחיהשולטתםאבתרפרמיל 21.5--ושנה), 3000
תכולתעלההשפעהאלהבועמקיםס"מ. 90-30בועמקנמצאו 13C-בביותרהמועשחתהקרקעדוגמאות
מהםחתאחדבכלמינימלית.הינהמאידךשורשיםשלוזומחדהמודרינהפחמןשלשבקרקעהאורגניהחומר
 5000שגיולאבתר 23.5--מועילםוהםס"מ, 70-60בועמקמקסימליים 013Cערכידב"כמתקבילםשנחפח

הואהמוצעההסברשנה. 1000-כשגיולבאתרפרמיל 19.5--ולשנה 3000שגילואבתר 22.5--,לשנה

שנחקרהזמןבטווח C4מטיפוסהצמחיהבתפוצתעילהמשקפתהפחמןשלהאיזוטופיבהרכבהשיטישמגמת

קירירםגם(וכנארהלחיםמתאניםאקליםשיטיידלעתטמשקפתזומגמהזמננו.לפנישנה 1000עד 5000
זו.זמןבתקופתיחסית)חמיםגם(וכנראהיבשיםלתאניםיותר)

הקרקעפחפילשלהעליוניםובחלקיםמים,שלמהירחלחולמאפשרהחוליותהקרקועתשלגס-הגרגרטבעם
חלהזאת,למחתהקרקע.גילהתקדמותעםגלדההמסהועמקכאשרלחלוטין,כמעטהומסהקרבונט
 80-מהגחלקקרעבועמקבעיקרביו-מינרליזיצה,מתהליכיכותצאהקלציטשלהשקעההחוליותבקרקועת

מיקח){-יבבהתאנייצחאשר ) soi1 fungi (בקטירותמפעילותכותצאההאתפשרההקליצטהשקעתס"מ.
בקליצטהפחןמשמקורמראיםפרמי)ל 0עד 6- (לקרםנטשנחדמ 013Cערכיקרבונס.השקעתהמאפשירם

ויודרתהולכתהדטירטיהמרכיבשלהתחמהכאשרדטירטי,ומקרםנסבקקרעאשרהאורגנימהחומרגנזר
שגילואבתרפרמיל 9-מ-הקרקע,גילעםבעקביותועליםהחפגניהקליצטשל 0130ערכיהקקרע.גילעם

בהרבכהצפו'ההמגמהאתותאמתזהשיטימגמתשנה. 1000שגיולאבתרפרימל 6--לשנה 5000

השתנהבאזורהאקליםכאשרבמי-הקרקע)החמןצבהרכב(ובהתאםאבזורהגשםבמיהחמצןשלהאיזוטופי
יחסית.ליבשמלח

Fiiה 
~ 
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החוףלמושורמועדפתחלופה-רותםממושורחולאספקת

 2~ימינסטר, , 1עמיראידלמן,

 * 93629ירושלים , 5שמעוןרח' . 1
 95501ירושלים , 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון . 2

לעלותצפויהוהיאטוומיליוני 290בכ-נאמדת 2020שנתעדהחזויהבישראלהבניהבענףהחולתצרוכת
הפלייסטוקניותהחולדיונות . 2020בשנתטוומיליוני 20לכ- 2000בשנתטוומיליוני 10שלשנתיתמצריכה
ללאכמעטמצוי,היהאשרמעולה,מטיבחולזהולענף.בלעדיכמעטמקורלאחרונהעדהיוהחוףבמישור
החיוניהמוצראתהותירוהצריכהלמוקדיהקצריםההובלהמרחקיהאץר.במרמהצריכהאזוריבלבהבגלה,
יחסית.נמוכהמחיריםברמתהבניהלמשק

כ-ובהםפתוחיםובשטחיםטבעשמורותבתחומינמצאיםהחוףבמישורכיוםנותרואשרהחולותשטחירוב

לטווחחוללספקהמיועדיםהחוףבמישורשטחיםשלמצומצםמספרנותרועדייוחול.שלטונותמיליוני 200
הם:ואלההמיידי

אלהאתריםחול.טוומיליוני 10-15שלעתודותעםהתעשייה,לאזורבסמורלאשקלון,מדרוםאתרים . 1
 . 2000מסתיוהחללחולהעיקריהמקומיהמקורוהםכדנרשסטטוטורייםאישוריםקיבלו

הביטחוןממשדרלבעורעודמהשטחחול.טוומיליוני 15-25שלעתודותבולאדשו,דמצפוןימבצע',אתר . 2
חול.ממנויסופקמתילהערירוקשהמורבכיםוהתיאוםהתכנוןהליכיישראל.מקרקעימינהללרשות

בהםמתחמיםבפיתוחהקשורמקומיתכנוןבמסגרתתאתפשרמהםחולאספקתאשרמקומייםאתרים . 3

ועוד.השפד"ואגנישורק,מעוייוכמוחולמצוי
תלולהמחיריםלעלייתהביאורחוקיםממקורותחוללאספקתוהצפייההחוףבמישורהחולמקורותהידדללות

היאבמחירהעלייהלטון.ש"ח 20סביבלמחירהאתרבשערלטוןש"ח 10מכ-החוףממישורחולותשל
מסיני.מיואביםוחולותרותםממישורהארץלמרמיגיעואשרחולותשלהמחיררמתבמגמת

מכרותבשולימצויהמרבץלניצול.הניתןישראלמדינתבתחוםהעיקריהמקורהםרותםבמישורהחולמרבצי
לתעשייההשטחרובמיועדהתכנוןבמפותאבזור.המפעליםלמעררובסמיכותרותםמישורשלהפוספטים

m .אלחולאספקתשלהתובלהבמעררלהשתלבתוכלאשרבחלמסילתעוברתהחולמרבצידברוםהמת
הארץ.במרמצריכהמוקדי

איכותייםהיבטיםהגדירקמ"ר, 12.5כ-שלשטחוהקיףרותםבמישור 1999ב-נערןאשרגיאולוגי,סקר

כלשלהכוללוהעומקמ' 67ל- 20ביונעהקידוחיםעומקחבצה.בתצורתהחולפוטנציאלשלוכמותיים
מ.י 1שלבמרווחיםדנגםוהחתןספילרהאבמצעותנעשוהקידוחיםמ.י 332.5היההקידוחים

 74ל-(מתחתהדקיםהרכיביםתכולתבהםאשרדמגמיםהוגדרוהבניה)לתעשיות(המתאיםכלכליכחול
עלשענוהמדגמים, 233כלבסרלפחות.מ' 3בעוביצריףחולימחתןחלקוהמהווים 9%מ-נמוכהמיקרוו)
אשרהחולייםהחתכיםשלהעוביטווח . 3.150/0הואהדקיםהמרכיביםשלהממוצעהכלכלי,החולהגדרת
הואבממוצע;מ' 23.3הואהקידוחיםבכללהחולשלהמצטברהעובימ.י 55ל- 2ביונעבקידוחיםנמצאו
הגרגרוסיפרתמ"מ 0.328כ--הממוצעהחציוןעררגרגר,בינונילרובהואהחולשבכות. 1-3ב-מופיע

סיפרתכמושוניםבפרמטריםהחוףבמישורכיוםהנכריםמהחולותדבנליםהאלההחולות . 1.96-הממוצעת
גבוון.גםוכוהגסיםהמרכיביםתכולתהדקים,המרכיביםותכולתהרכב(והחציון),הגרגרים
רכיביםוותים); m (צורשבבימעטוותים), mלאגרגריםרובפי(עלקוורץהואהעיקריהמינרלהחוליבמקטע
השטחלפנירבהבקרבהכדבים.ומינרליםפדלספרקלציט,גרגריהםמזעריתבכמותהמצוייםמשניים

לסביבותמגיעההחולבמדגמיהממוצעתהחרסיותתכולתובבגס.במלחהתעשרותמקומות,בכמהנצפתה,
הםרותםחולותשלהדקבמקטעעיקרייםמינלרייםמרכיביםפשוטה.אינההמדויקתקביעתה ; 0.8-0.6%

כדבים.ומינלריםאפטיטדולומיט,מעטוכווקלציטפדלספרגםפחותהובמידהקווץרגרגרי
אבשרמשמעיותחדמסקנותקבלתעלמקשיםולעתיםמרוביםהקידוחיםביובמרחבנצפואשרהשינויים
לקונגלומרטסמורעדמצוייםכלכליחולשלחתכיםכימועררזאתעםהקרקע.בתתמדמיתהתלתלתמונה

בממוצעולמיפוי.לקורלציהניתוהנחקרבאזורהכלכליהחולשבכותשלהבסיסוכיחבצהתצורתשלהבסיס
להתייחסניתולהערכתנו,כלכלי.פוטנציאלבעלמחולמורבכיםנחדרואשרהחתכיםמתור 60%מ-יותרמעט
כלכלי.חולכאלרותםבמישורחבצהתצורתשלמהנפח 50%לכ-

מישורמערבודבר'דברוםבמיוחדשנסקר,אבזורהבניהלתעשיותהמתאיםהחולשלהגיאולוגיותהעתודות
הכרוכותואחרותהדנסיותסטטוטוריות,במבגלותהתחשבותללאוזאתטוו,מיליוני 540בכ-אנמדותרותם,
מערבצפ'אבזורכוללשנסקר,לתחוםמערבודמר'דמרוםכילכרסבירותקיימתהחול.כרייתשלבתכנון

קמ"ר.לכלטונותמיליוני 80-70שלנוספתבכמותאיכותייםחולותשלעתודותישימיו,מישור

מהדנס'ס'.'ייהלהמנהלתהחברהאבמצעות'שראלמקרקע'מ'נהלר Iבענעשתההבעודה- •

lI'lJ 
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הנוגרוהםהלבאזורמודבורתהלונובייצובהגואולוגוהמרנוב

יואבאבגי,

 95501ירושלים , 30ישראלמלכיהגיאולוגי,המכון
 80600רמון,מצפה 194ת,ד,רמון,מדעמרכז

תהליכיהאחרונותבשניםמתרחשיםה"סהל")כאזור(הידוע'םלסהרהשמדרוםמדבר"םהחציבאזורים
גדוללחץהיוצריםהבקר,ראשיבמספרומג'דולהאוכלוס"הבצפיפותחדהמעליההנובעיםמואציםמידבור

לכעשראחתשלבתדירותבצורתמחזורימספרהאחרונהבמאהזהבאזורפגעובנוסףהטבעי,הצומחעל
ורבע,עדריםהשמדתכדיעדחמוריםסביבת"םמשבריםמזומנותלעיתיםיוצרזהשילובשנ'ם,

לאורךנמשכיםמידבורלתהליכיזהאזורנתוןמובגלים,זמןבפרקיהמתרחשותהאקלימיותלבצורותבנוסף
כוללים:והםזמן

וכפרים,שדותשלקבורהכד'תוךהחקלאיהדרוםאלבצפוןהסהרהמשול,דיונות,תנועת 1

הירידהואתהקרקעסחףאתהמעודדדברהרעיה,לחץמהבגרתכתוצאההצמחיתבביומאסהירידה , 2
בהם,התלויהולאוכלוס"הח"םלבעל,השטחשלהנשיאהבכושרהכללית

החקלא"ם,השדותבלבערוציםהתפתחותבשלקרקעסחיפת , 3
כמוהמידבור,לתהליכיכינמצאבמערב-ניג'רניגריהובגולבמזרחצ'אדאגםביןניגר'הבצפוןשנערךבסקר

בנויהניגריהסהלגיאולוגי,מרכיבישמציבים,המדבורשתהליכילבעיותהאפשר"םמהפתרונותלמקצתגם
-קרטיקוןמגילקונטיננטליסדימנטאריכיסויידיעלצפון-מערבכלפיהנקברדנרוםפרהקמבריממאסיב
באגןשהצטברופליו-פלייסטוקניםאלוביאלייםסדימנטיםידיעלמכוסההמאסיבצפון-מזרחלכיייןטרציאר,

עיקרצ'א.דאגםממוקםשבויבשתיפניםאגןוביןשדנרוםהפרהקמבריהמאסיבביןשהתפתחנרחב
ואשרהמאסיבסלעיבבליתשמקורםחוליים-ארקוז"םסדימנטיםהםאלהבאגניםשהורבדוהסדימנטים

ולצפון-מערבוהנוכחי)הקדוםצ'אדאגם(אללצפון-מזרחהמאסיבאתשניקזוקדומיםנהרותבמערכתהורדנו
הניג'ר,נהראל

קשורהזותנועהכינמצאניגריה,בצפוןנרחבבשטחפעילותדיונותשלהתקדמותאותרההאחרונותבשנים

 500כדיעדגדול,שטחעלהמשתרעפלייסטוקני,הנראהככלקדום,דיונותשדהשלבאקטיבציהבעיקרה
הרעיהלחץהבגרתבשלנגרמתזהדיונותשדהשלאקטיבציההנוכחי,הדיונותחזיתלקומדרוםק"מ

שלמשמעותיתלהבגרהמביאותהבצורתארועיהאחרונות,השניםבעשרותהחקלאיתהאנושיתוהפעילות

קבורתתוךדרומהנעותוהדיונותהטבעי,הצומחוהשמדתיתרמרע"תכתוצאההחולות,שטחיחשיפת

ושדות,כפרים

עלמעידההפעילותהדיונותשלהנוכחיתמהחזיתרבכהבמרחקבסהרהשמקורןקדומותדיונותשלנוכחותן

האזורשוליאלואףהסהלאזוראלהסהרהמשולינרחבתחולותתנועתהתק"מההגיאולוגישבבערכך
בעלילגורמיםהפכוהעדריםממשקאוהאוכלוס"השגודללפניעודהתרחשהזוקדומהתנועההטרופי,

סביבתית,משמעות

בשטחיםהרעיהלחץהקטנתמח"בהסהל,באזורהמידבורתהליכילעצירתממאמץכחלקהדיונות,ייצוב

כאזורמסורת'באופןמשמשכולו)הסהלאזור(כמוהניגרישהסהלהיאהבעיהניגריה,צפוןשלנרחבים
לעשותהניגר"םהממשללגורמיהומלץזלאתאיהסהרה,דרוםבמדינותהבקרעדרישלהעיקריהגידול
בשטחיםחלופ"םמרעהשטחילפתחמנתעלבנחרותגיאולוגיותמשכבותנגרמיריכוזשלבמתודותשימוש
החולות,באזוריהיתרלרע"תכתחליףיציבה,הגיאולוגיתהתשתיתשבהם

בתקופתשנוצרולטריט"םבחלקרומישלמשכבותהבנו"םנרחביםשטחיםאותרוניגריהבצפון-מערב

ידיעלהמבותריםמישור"םכמעטשטחיםיוצרותהלטריטשכבותקדומה,טרופיתכקרקעהמאסטריכט

בגידוליםהפוגעותשיטפוניותלזר'מותהמביאדברבגוה,אלהמשטחיםהנגרתרומתהניקוז,מערכות
דונמיםעשרותבגודלנגרחלקותשלסידרההקמתעלהומלץלפיכךהנחלים,בעמקיהממוקמיםהחקלא"ם

חול,-לחתךיוחדרובחלקותשילכדוהמיםהעודף,הנגראתוילכדוהלטריטמתלוליבתחתיתש'מוקמואחתכל
ושיחים,עציםבעיקר-מרעהצמחישלשנתירבלגידולוישמשוחרסיתי

להגבירמנתעלהסהלבארצותהגיאולוגיבחתךהמצויותנוספותחדירותבלתישכבותלנצלניתןדומהאבופן
אלה,פעולותחולות,נדידתכמוסביבת"םסיכוניםיוצריםשא'נםבאזוריםהמרעהוצמח"תהחקלאיהיצוראת
עלהמא"מיםהמידבורתהליכיאתיאטוהרגישים,באזוריםהעדריםגודלעלושליטהממשקשיטותעםיחד
הסהל,אזור

~ 



 2001 ,השגתיהכבסהישראליתהגיאולוגיתהחברה

דולף?אואטוםאקווקלוד-ופו)(תצורתהסקוהשנבות
 ...קדושותפרותנותוץ

 2ל.פליישר, 1 ,.צאברהמ,בו- 1 ,.יקרונפלד, 1 ,.עפלכסר, n.,1שולמו, 1 ,.ארוזנסל, , 1ד.אבישר,

אביב.תל-אוניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקהחוג . 1
לוד.לישראל,הגיאופיסיהמכון . 2

תהוםמיושאיבתניצולשלרבותשניםבמשךישראל.במדינתביותרחשובתהוםמימאגרהינוהחוףאקויפר

האקויפרבבסיסדב"כנצפואלהתופעותומליחים.מלוחיםתהוםמישלנקודתיותתופעותבונתגלושפירים,

 ; 1994ורוזנטל,ונגוש ; 1994גיא,-בן ; 1992וויניקורוב,(רוזנטלשמתחתיוהאקויקלודעםבמגעותמיד
יםמישלעכשוויתלחדירהלייחסםשאיןבבירורמבציעהמלוחיםהמיםשלהכימיההרכבבהכנה).אביש.ר

 .) 2000וחובריו,(זילברברדנ 30-השנותבאמצעשהחלהמשאיבת-יתרכתוצאה

שלוהמרכזייםהמזרחייםשבחלקיםהאקראיותההמלחהתופעותאתלייחסניתןאםבוחןהנוכחיהמחקר

עדנחשבהזאתתצורהשמתחתיו.יפובתצורתמוליכיםאבופקיםהמצוייםמליחיםמיםלגופיהחוף,אקויפר
חולותלומשלים, (מוליכותבשבכותעשירהיפותצורתלמעשה,ולא-דולף.מושלםלאקויקלודכה

עדדנונהלאמעלהאקויפרהמלחתעלמכךההשלכהאולםבגז,ולעיתיםבתמלחתהרוויותוקונגלומרטים)
שבריםמערכותמספר,אותרובגוההבהפדרהשנעשוסיסמייםחתכיםפיעלבנוסף,מספקת.בבהירותכה

החוף).(אקויפרהכורכרחבורתבסיסעםלמגעועדיפותצורתמבסיסהמוליכותהשבכותאתהחוצים

בתצורתהמוליכותמהשכבותמלוחיםמיםלהבערתשאחראירב-מרכיביהידרוגיאולוגימנגנוןמציעזהמחקר

החוף.אקויפרלבסיסיפו

W;.~.~ 
~I 





שולילאורךוהקרטיקוןהיוראבמהלךשהשתרעוהנרחבהדרודהיבשהמדף
מסמקטיטהמרההתרחשהשבהסביבההערבו-נובי;בשילדהגובליםהטתיס

שכבותמעורבלאיליט/סמקטיט

 111ש.שובאל,

שלההשקעהסביבותהסינקלינליים;באגניםתמלחות-קרקעיתהצטברות
מהפליאוקןטקיהבתצורתפליגורסקיט

 112ש.שובאל,

הבזלתייםוהדייקיםהסיליםשלהאלטרציהבתוצריוכלוריטפרו-מגנזיסמקטיט
רמוןבמכתש

 113ש.שובאל,

ישראלשלהפתוחהבאוניברסיטהגיאולוגיהלימודילצורךבאינטרנטשימוש

 114ש.שובאל,

ארועיםאיפיוןגרעיניים:ניסוייםעלכולללאסורהאמנהבמסגרתסייסמיניטור

 115ג.ליאונדר, ,.אששון, ,.מד.שטיינברג,

מקדימיםכסמניםחשיבותם-ים-המלחבצפון-מערברדוןבשפיעתשינוייםניטור

הבקעבאזוראדמהלרעידות
 116נ.גזית·יערי, ,.זבגין, ,.ז.גשטייניץ,

ובאתריהמערבייםהמלחיםבחופיהשטחבפנידפורמציותשלגיאודטיניטור

 InSARו- GPSמדידותבאמצעותבורות,
 117ה.ווסט·בלו,ן , 2ג.בר,ד,וקס, ,.שודובינסקי,א,שטנר,

ישראלחופימולהתיכון,היםדרום-מזרחשלהמיםבמסות (/ 180ערכי
 118ב.חרות, ,.אאלמוגי.לבין, ,.בשילמן,

החוףבמישוררוויהבלתיבחתךמלוכדלאחולעתודות

ישראל,רוטעמיר,אידלמןעמוס,בייןעמיחי,סנהמרסלו,רוזנזפטמשה,שירב
 119דודסלוטקי

המלחביםהכיולפיצוצישלמנתוניםסיסמייםגליםשלתנועהזמןמשוואות
 120ר.הופשטטר, ,.'גיטרמן, ,.בריי,ן ,.ופינסקי, ,.אשפירא,

 SPHEREמפרויקטכחלקצרפתהאדרש,בנהרגדוליםשטפונות
 121כ.וג'יגון,ר.נאולט, ,.מלאנג, ,.חבניטו, ,.תגרודק, ,.'אנזל, ,.נשפר,

קטסטרופליםטבעייםארועיםידיעלהחוףקועיצובאילת:מפרץמערבצפון
 122 ,.משטיין, ,.שמרקו, ,.בלזר, ,.עאבנר, ,.אעגנון, ,.'שק,ד



ובמדברבנבגאבחומריבשלושהנגרעלהמיקרוביוטיהקרוםהשפעת
CHIHUAHUA :(ארה"ב)וגיאומורפולוגיותפאליאו-אקלימיותאקלימיות,השלכות

 97קרטיסמוגגר ,.'גיוראקדרון

שורקמערתלמחקר:דוגמא-מערותמשקעיתיארוךבעזרתאדמהרעידותזיהוי
 98אירגהסגלאהרון,קאופמןאבגר,איילוןמרים,בר-מטיוסאמוץ,עגגוןאליסה,קייגן

דרוםהמלח,יםבבקעחצבהבתצורתתמיסותוהתפתחותדיאגנטיתהסטוריה
ישראל
 99 ,.אאילון, ,.ג.פלוגגסטף, ,.סדוגלדסון, ,.רקלבו,

ערבוביחסיפיעלשלהן,והאבולוציהמקורןהכינרת:שלהמערביהחוףתמלחות

מתוקיםמיםעם

 100ח.בגירצמן, ,.אכץ, ,.עקליין,

המלחיםמחוףבסדימנטים 1927משנתיריחושלהאדמהרעידתזיהוי
 101ג.גגגדגק, ,.שמרקו, ,.'אגזל, ,.אגעגון, ,.משטיין, ,.רקן-תור,

מתוארכיםחוףמשקעיפיעלהמאוחרבהולוקןהמלחיםמפלסי

 102א.עגגון, ,.משטיין, ,.'אגזל, ,.רקן-תור,

באקויפרהתהוםומירוויהבלתיבאזורמסיסיםמלחיםשלהכימייםההרכבים
שפיריםמיםלעומתקולחיןבמיהשקיהביןהשוואה-החוף

 103אבגרוגגושאברהם,סטריגסקייוסף,יחיאליאיתי,בגריאליעמית,קס

טבעילחולכתחליףהבטוןלתעשייתגרוסדקאגרגט
 104דןרביגא

לממצאיחדשגיל-רוחמהבבתרונותהקרקעותחתךשלמגנטוסטרטיגרפיה
באתרהקדוםהפאלוליט

 105ג.בגירצמן, ,.חרון,

בחולוציהמגנטוסטרטיגרפיהאפריקה?אתהראשוניםההומינדיםיצאומתי
ארק-אל-אחמרתצורתשלבגוהה

 106ש.לוי, ,.חרון,

מחצבתשלהפרהיסטוריבאתרהקרקעותחתךשלותארוךוסטרטיגרפיהמגנט
שנהכמליוןלפניהומינידיםנוכחותבערון:

 107א.רוגן, ,.גפורת. ,.חרון,

ובכרמלבשרוןהחוףמישורשכבותתיארוך

 108ס.א.לאוכין, ,.אצצקין, ,.אגבר, ,.ובוגיג, ,.ארוגן,

 Kentlandב-מטאוריטפגיעתמאתר ) Shatter cones (נפץבחרוטיהשבירהניתוח
,אינדיאנה

 109ג.פייגברג, ,.זרכס, ,.אשגיא,

הדטריטילסמקטיטמקוראיים;בקשתותגעשייםסלעיםשללחרסיותאלטרציה
הפליאוקןמןטקיהתצורתשלבחווארים
 110ש.שובאל,



מיםתיארוךעלהשפעה-עמוקיםשלבסדימנטים C14שלדיפוזיה
אינטרסטיציליים

 83ב.לזר, ,.'יחיאלי, ,.בחרות, ,.אסיון,

וזיקתםהאחרונותהשנה 20,000בישראלשלהצפוניבחוףהסובבתנאי
האדםלהתיישבות

 84סיון,ד.

חיפהמפרץ-נשרבמפעלאדמהרעידותסיכוני

 85ת.רוקוול, ,.ושטיבלמן, ,.'זסלבסקי, ,.עסלמון,

הידרןבבקעתהפתוחיםהשטחיםניתוח-סביבתיבתכנוןגיאולוגיה
 86מ.משה,בןדביש ,.מקפלן, ,.עסלמון,

ותארוךהגדרותחידוש-יזרעאלבעמקניאוגנייםקונגלומרטים
 87 .'הרלבן, ,.עסנדלר,

הירקוןבנהרדלקיםזיהוםשלודגדרציהכימיאפיון
 88אירנהמילוסלבסקיזאב,אייזנשטטאיתמר,פלאישמעון,פיינשטייןשי,עזרא

אינטרנטיישומישלמעניינותודוגמאותטקסונומיהלמידה:כסביבתהאינטרנט
הארץכדורמדעיבהוראת

 89עשת,י.

 InSARשיטתבשימושסדוםהרהתרוממותבמדידתראשוניותתוצאות
 90ג.יהול, ,.עפרומקין, ,.צבן-אברהם, ,.הזבקר, ,.שפארי,

בעזרתמעקבקירטוני:ומטריקססדקביןמומסשלהפוכהודיפוזיהדיפוזיה
התהליךומידולממוחשבתטומוגרפיה

 91ר.וול,ך ,.רנתיב, ,.אגדרר ,.אפולק,

ישראלשלהימיבשטחהמסוזואיתהנפטמערכת

 92 .'פולקמן,

ישראלשלהסיסמיתברשתאדמהרעידותשלאוטומטיאיכון
 93א.שפירא, ,.ופינסקי,

מתצורתעדויותקוסמוגנים:יסודותובתפוצתהגיאומגנטיבשדהסקולרייםשינויים

הליסאן
 94 .'ביר, ,.חרון.ש.מרקו, ,.אסטרינסקי,שטיין,מ., ,.מפריע,ד

פטרוגרפיותשיטותעל-ידיהעתיקהמקיסריהההידראוליהבטוןשלבדיקות

והנדסיות

 95א.ברנר, ,.ארבן, ,.'סורוקה, ,.ורורלי,ך ,.אצצקין,

ומכווםקרקעחודרמכווםשלבשילובקרסטייםוחלליםשבירהאזוריוזיהוימיפוי
אנטנות-בור

 96נ.הר, ,.לקופמן,



חדרה(אס"פ)מוצקהפסולתסילוקאתרבסביבתתהוםמיזיהום
 70רוניתנתיבדב,לויטה

גשראתרשלהגיאולוגיהחתךונתוחסייסמיםסיכוניםהערכתתוךהנדסיתכנון

חיפה.חירםי

 71מ.לוין,

מערביהצפון-בנבגאאוקןמגילקרטוןגושישלנקבוביםבמימלחיםמקורות

 72מ.זילברברנד, ,.' , Yליבש'

בהפדרהסייסמייםנתוניםפענוחסמךעלהרמוןשברשלהקרקעתתתיאור
בגוהה.

 73אילןברונרמרגרט,חניקוביוס',ברטובבני,מדדבייב

 GPSתחנותשל GILרשתאבמצעותבאטמוספירההמיםאדישלמרחוקחישה
בישראלקבועות

 74פ.אלפרט, ,.שקי, Oודובינ ,.אמור,

דרוםעמרם,ממסיבדוגמאנמוך:בלחץפרקציונציהשלכתוצר DAL Y GAPה-
ישראל

 75ל.הליץ, ,.משטיין, ,.ענבון, ,.עמושקין,

ועתידהווהבער,-הבניהלמשקחולאספקת

 76ר. , Yפרנקוב' ,.אקי, Oוורשב ,.'מימרן,

הםהאם-ירדןבמרכזאום-ע'ודראןועטראתמע'ארואדישלהשמןפצלישדות
אחד?גדולמרבץבעצם

~ m ~טרn 

טייםופוליטכנייםהיבטים-גרעינייםניסוייםשלכוללתלמניעהוהאמנהישראל
~~~ n 
הפחתהאזורישלהקשתיתהצורההתפתחותעלהסייסמיהחיכוךהשפעת
שלתוצאותהטקטונית:הקשתמאחרישוליםואגנימתיחהמאמציוהיוצרות
אנלוגייםניסיונות

 79ט.טנטלר, ,."גמולוגטה, ,.'מרט,

ואחרילפנימתקדמותיונוספיריותוהפרעותכבדתייםקולבגלי GPSתצפיות
גדולותאדמהרעידות
 80ש.קי, oודובינ ,.ל , Yאלפרוב' ,.אקלא'ס, ,.שנעמן,

בחולוןפרה-היסטוריאבתרוארכאולוגיהאגולוגיה
 81מ'נצר,

מידהבקנהדגמיםשלמרחביניתוחלמטרתגאוגרפיתמידעמערכתעיצוב
נגהשלהשטחפנימורפולוגיותשלמקדמיניתוחפלנטרי:

O ,82ג.ד.בלומברג, ,.טבוראי 



רפלקציהסקרשלתוצאות-שאןביתבבקעתרחובתלשלהתת-קרקעיהמבנה
גבוההבהפדרה

 56ר.אמית, ,.אברונר, ,.עזילברמן,

הרהוריםכורזים:-כנרתבאזורהמזרחיהגלילשלהטקטוניתההתפתחות

חדשים-ישנים

 57ע.זלצמן,

רקערעשממדידותאתרתגובתעליגורשברהשפעת
 58יוליזםלבםקי

ישראל,שלהתאוצהמדימערךשלבתחנותהאתרתגובתהערכת

 59יוםףליאונובאבי,שפיראיולי,זםלבםקי

השניםאלףשלושיםבמשךהכינרתאגןבאזורכינר\תליסאןאגםמפלסישחזור
נות jהאחר

 60ש.מרקו, ,.דנדל, ,.אעגנון, ,.משטיין, ,.נחזן,

המלחביםהמרחףהחומרומקורותכימיהרכב

 61ל.הליץ, ,.אגבריאלי, ,.בחרות,

קשיםובתנאיםרבבעומקמנהרהביצוע

 62ארנוןחרש

בשקעההידרותרמלייםבמשקעיםיציבות,בלתיל, nצורןובעתירותפאזות
סוף.בים 11אטלנטיס

 63א.זינגר, ,.נטייטל-גולדמן,

גיאוחשמליותשיטותבאמצעותשורקמערתבאזורחלליםאיתור

 64א.אילון, ,.מבר-מטיוס, ,.מגולדמן, ,.מיזרםקי,

בסביבתוההידרולוגיתהמערכתעלהמלחיםמפלסשנוייהשפעת

 .'יחיאלי,
65 

בישראלגלישהסיכונילהערכתככלי ) GIS (גיאוגרפימידעמערכת

 66א.כרובי,

דוגמאערוצי:רבוחיישןספקטרליותשדהמדידותידיעלגיאומורפולוגימיפוי

רחםנחלממניפת
 67מ.פריי, ,.משודלוק ,.הקאופמן ,.דאביגד ,.מבייט ,.אבן-דור ,.אכרובי

חישהשלטכניקותבאמצעותובים-סוףהים-התיכוןבמזרחהמיםאיכותשלנטור

מרחוק

 68צ.בן-אברהם, ,.אגיטלםון, ,.'יעקבי, ,.דבלומברג, ,.' ,להן

תת-קרקעייםגרעינייםמפיצוציםדריואקטיביותשמשחרריםפיזיקלייםמנגנונים

נסתרים

 69לוא'ס,ס.



הלאומיהבתימטריהמיפויפרוייקט
 42רונישדהגדעון,סיבור ,.קג'וןהול,

פונקצייתשלאנליזהבעזרתסינישלתת-הפלטהשלוהמעטפתהקרוםמבנה

רחבתדירויותפסבעלותתחנותשלהגעה
 43ג.בוק, ,.רהופשססר,

הידרןעמקלאורךהנעלםההעתקלהאמין:כדילראות
 44א.הורוביץ,

ישראלהתיכון,היםדרום-מזרחשלהדרודהיבשתבמדףבנתונייםפורמיניפרים
 45ח.בנימיני, ,.אאלמוגי-לבין, ,.אהיימס,

שלנמוךרוחבמקוהפלגייםהגיריםשלהקדם-אקרציונליהמקוריזאנאמי:רמת
ביפןוהטריאסהפרםתקופות

 46ק.ישידה, ,.פהירש,

איזוטופיבמחקרחדשותאפשרויות ICP-MSמולטיקולקטור
 47לודויגהליץ

כחלקהסלע-קרקעמערכתשלהמבנהוהכרתלמיפויקרקעחודרבמכייםשימוש
אקולוגיממחקר

 48ל.קופמן, ,.נהר,

בין-תחומייםגיאופיסייםלמחקריםתשתיתבישראל:רציף GPSלנטור GILרשת
ועולמיאזוריים

 ,.שפארי ,.גבר, ,.אאוססרובסקי, ,.'מלצר, ,.'פוראי, ,.'באק, ,.שודובינסקי,
 49א.מור ,.שנעמן

ים-המלחהעתקלאורךאלסטימעוותבצירתשלגיאודטיניטור

 50ש.פארי, ,.'באק, ,.שודובינסקי,

המלחיםבקעעמיעז-דרוםמישוראיזורסמרה,בתצורתסדימנטריםמחזורים

 51אברהםססרינסקימדרכי,שסייןניקולס,וודלמן

מעלה-המדברבגולעלמערהמשקעירקודרלפיבפלייסטוקןאקליםשינויי
השומרון.מזרחאפרים,

 52א.א.סגל,מסיוס, ,.אקאופמן, ,.עפרומקין, ,.אאילון, ,.מבר-מסיוס, ,.אייקס,

המלחיםשלהמערביבחוףהבורותהיווצרותתהליך
 53מ.גולדמן, ,.ושסיבלמן, ,.'יחיאלי, ,.דוקס,

בכרמלהפרהיסטורילמחקרהגיאופיסיקהתרומת
 54מ.יזרסקי, ,.אבק, ,.מוינשסיין-בערון,

קפילריאבזורלכודיםאווירבועותמסביבממיםגזיםסילוקשלגיאוכימיתחשיבות
 55מ.זילברברנד,



רותםממישורחולשלמסילתישינוע
 28שאולקרונלנדרו,גורו

 IMSבתחנותשנקלטוכפיופקיסטןהודושלגרעיניםפיצוציםשלנתוניםעיבוד
בישראל

 29ר.הופשטטר, ,.ופינסקי, ,.'גיטרמו,

ישראלשלהיבשתבמדףההולוקןמשקעישלסייסמיתסטרטיגרפיה
 30מ.גרדוש, ,.דגיל,

סייריםמצפהאזורשלגיאולוגיה

 31ח.גינת,

הספרבביתכדה"אמדעבהוראתהאינטרנטבאמצעותלימודיתפעילותשילוב
למעשההלכהיסודיהעל

 32ל.יערה ,.נמנחם ,.לאסף ,.ד mגו ,.מלוי ,.חגינת

 26,000ב-המלחיםאגןמערבבדרוםהנוףוהתפתחותהלשוןאגםנסיגת
האחרונותהשנים

 33ר.אמית, ,.נפורת, ,.אהיימו, ,.'אנזל, ,ד.גליק,

המלחיםאגןשלהנפטפוטנצ'אל
 34א.טננבאום, ,.מגרדוש,

עלוהשלכותיוהתיכוןהיםמזרחבדרוםהיבשתשולישלתרמליתבגרותמודל
נפטחיפושי

 35ע.פלכסר, ,.מגדרוש,

חלוצה,איזורהתחתון,בשורנחלשלהרביעוניםוהסטרטיגרפיההפליאוגאוגרפיה
הנגבמערבצפון

 36ב.לטיס, ,.נפורת, ,.רבו-דוד, ,.נגרינבאום,

בשיטותשימושע"יאשדוד,נמל , 9רציףאזורשל 3Dגיאוהנדסימיפוי
סטטיסטיות

 37ודלמירצ'רונובגדי,ל'םקביץמיר,קרגרדמירטי,דוטקינםקי

בישראלספרתיממדיתלתקדסטרלקראתהערכות
 38גיליקירשנריוםף,פוראיירחמיאל,דויטש

המוקדמאזורתצפיותעכשוויות:אדמהברעידותשנוצרוהעתקיםמערכות

עמוקיםבמכרות

 39ז. , 0רכ ,.אדור,

עירונייםבאזוריםהקרקעיהתתהמרחבניצולעלהמשפיעיםגורמים

 40 .'םבל, ,.שדנקמפ,

ישראלשלוהנפטהגזפוטנציאל

 41יחזקאלדרוקמו



ניסוייםעלמוחלטלאיסורהאמנהבמסגרתמירוןהרבאזורחדשסיסמימערך

המערךלמבנההאתרסקרמתכנוןגרעיניים:

 ,.דשטיגברג, ,.גליאוגדר, ,.גטיקוצ'יגסקי, ,.מוילגראו, ,.'ברטל, ,.'חוריו,בו
 14ש.שוורצברג,

הלוחותטקטוניקתנושאלהוראתהיסטוריתגישה

 15ג.אוריוו ,.רבו-שלוס

מהחללמבט-שוקעבעולםהנמוךהמקום
 16ש.ודוביגסקי, ,ד.סגדוול, ,.דוקס, ,.אשטגר, ,.גבר,

הלשוןאגםמפלסיעלמורפולוגיותמבגלות

 17 ,.משטייו, .,זרכס, ,.'אגזל, ,.אגעגוו, ,.'ברטוב,

ישראלשלהמקרה- OSIשלוגיאופיזייםגיאולוגייםהיבטים

 18 .'ברטוב,

אישראל-שלבשלהצעיריםההעתקיםומפתקטלוג
 19מ.רוזגזפט, ,.וארד, ,.לפליישר, ,.עסגה, ,.'ברטוב,

האגןשלהיבשתבמדףוההולוקןהאחרונההקרחמתקופתיבשתירצף
אשדודנמלמול 321אשדודגלעיןקידוחהתיכון:היםשלהמזרחי

 20מ.ווידר, ,.גבקלר, ,.גבגירצמו,

אקליםשינויישלמחזוריםעםקורלציותלישראל:רביעוניותאאוליותחדירות

 21ח.רוו, ,.מוידר, ,.גבגירצמו,

כואשראםהימים,תעלתוהשפעתועתידהווהבער,-המלחיםבמפלסישינויים
תוקם

 22איתיבגריאלי

פוטנציאלתפקיד-בבנגלדשהתהוםבמיארסןזיהוםשלגיאכוימימחקר
באקוויפרהחימצון-חיזור

 ,.מ.קאחמד ,.רדאר,ג.י,סימפסוו ,.משטוטה, ,.אואו-אגו, ,.'זגג ,.אבגריאלי,
 23 ,.ל.סגולדשטייו

היבשתמדףעלאגרגטיםחיפוש-המלאכותייםהאייםפרוייקט

 24ג.אלמגור, ,ד.גיל, ,.מגדרוש, ,.אגוליק,

הישראליהחוףלאורךחולותהסעתלכווןכאינדיקטורחולגרגרגודל
 25א.גוליק,

כימיהרכבהחולה:עמקבצפוןהמעיינותומיעתיקיםטופהסלעירצנטית,טופה
ואיזוטופי

 26מ.בר-מטיוס ,.אשש ,.דגור

המאוחרהרביעוןבמהלךהלבאנטדרוםשלהצחיחיםבאזוריםיישוביותתנודות
 27א.בלפר-כהו, ,.ג.אגוריגג-מוריס,



ענייניםתונו

דולף?אואטוםיקלודאקו-יפו)(תצורתהסקיהשכבות
 1ל.פליישר ,.צבארהם,-ןב ,.'קחנפדל, ,ע.פכלסר, ,.חשולמן, ,.אנטל, m ,.דיבאשר,

הניגריהסהלאבזורמידבורתהליכיבייצובהגיאולוגיהמרכיב
 2אבנייואב

החוףלמישורמועדפתחלופה-רותםממישורחולאספקת
 3בזימינסטרעמיר,אידלמן

חוליותבקרקעותפדוגניובקרבונטאורגניבחומרוחמצןפחמןשלאיזוטופיהרכב
בקדנההגדוליםהאגמיםאזורדרום-המאוחרבהולוקןאקליםשינוייכמאפיין
 4פ.ג.לונגסטף, ,.אאילון,

מעשה-אדםושנוייםטבעייםתהליכיםהשרון:מצוק
 5א.פרת, ,.ג,אלמגור

עדויותעפ"יפאליאוסביבתישחזור-התיכוןהיםשלהמזרחיבאגןספרופלים
וגיאוכימיותפאוניסטיות

 6ב.שילמן, ,.רסימן-טוב, ,.אבגריאלי, ,.בחרות, ,.אאלמוגי-לבין,

לאקליםאנלוג-המלחיםמפלסועליותירידותבזמןהמדודהגשםהתפלגות
התיכוןבמזרחטווחארוכותלבצורותומשמעויותהולוקני
 7דודשרוןמדרכי,שטייןחיים,בגירצמןיהודה,אנזל

והשלכתההמרכזית)(הערבהקיצונייםמדברבתנאיהקרבונטמערכתהתפתחות
דרודיםבאקוויפריםתהוםמיתיארוךעל

 8 .'יחיאלי, ,.אשש, ,.עביין, ,.'אנקר,

חבורתבאקוויפרמחזריםתנאיםלהופעתכגורםלפריאטיכלואמאקוויפרהמבער
אוריה)כפראזורעליון.(קנומןיהודה
 9 .'גוטמן, ,.אבגריאלי, ,.אבורג,

אתיופיהמזרחבצפוןאפריקאיהמזרחהאורוגןשלומתיחהמהעומקחשיפה

אריטראה.ומזרח

 10א.ומטיוס,א.,וטצל,ד.אביגד, ,.מבייט,

המערכתעלוהשלכתובהגדרתםהכשל-הארציתהמיםבמערכתאדומיםקווים
המקצועיתהקהיליהומעמדהתפעולית

 11עמוסביין

בנגההבגולשכבתלאקליםורמזיםהגיאומורפולוגיההבנתנגה;עלרוחפסי
 12ג.דןבלומברג,

קרקעותלדעיכתפיזיקליקרקעיקרוםשלספקטרליתהחזרהשביוהקשר
 13ד.בלומברג ,.מאאגסי ,.'נ.בנימיניגודלשלאגר ,.אבן-דור



 2000לשנתוהואצותהכנסותטאזו

הכנסות

 1999משנJוהעברה 3683.70
 3323.70הפועליםבבנקעו"ש

 130.00מזומנים
 230.00להפקדההמחאוJו

 48100.00חברדמי
 2000לשנJוחברדמי 47400.00

 2001לשנJוחברדמי 700.00
בכנסהשJוJופוJו 102465.20

סיוריםאש"ל,לינה, 102465.20
ממוסדוJוJורומוJו

בע"מישראלייםמלטמפעלינשר 4204.00
בע"מנבגאמפרטרוJום 2500.00
בע"מנפטחיפושיצריו 5000.00

 500.00גיאופרוספקט
 2000.00בע"מ(ישראל)קונקריטפיוניר

 6421.50מבריטיש
שונוJו 1916.50

לכנסהסעוJו 1916.50

סךהכי 176790.90

הואצות

 2000מעלוJוכנס 119012.31

ארוחוJואסיאדנה,במלוןלינה 66882.42
ואוטובוסיםביטוח 13200.00

מJונהJוגיוJו,ספרים, 38929.89

 43965.00האדמהמדעיעיJוון
 43965.00האדמהמדעיעיJוון

 233.89בנקעמלוJו
 233.89עמלוJו

משדרהוצאוJו 2395.08

חשבוןרואה 0.00

ודאר 247.00

צילומים 492.08
אינטרנטאJור 1656.00

סךהכי 165606.28

 2001לשנJוהבערה 11184.62
 11184.62הפועליםבבנקעו"ש
 1827.00-לחבריםהחזר-חוב

לייזרדפי-חוב 13436.00-
 2340.00-חשבוןרואה-חוב

 17603.00-מובעריםחובוJוסה"כ
סךהכי 176790.90

ביקורJו:ועדJו

זלרמייקל שקדיוני



 31.12.2000ךיוסז"ךגדררפץרע"שהפרסקרודו"ח

ארשוליושבהחברהלודעניתנואשרהגיאולוגית,החברהשלהביקורתודעתשללהוראותבהאתם

 31.12.2000ליוםנכוןהקרןמבצלהלןמובאהקרן,

X . ערךבניירותהשקעות

אנמנותקרן-חו"לפיא

אנמנותקרן-סגולה

נקובערך

1341.94 

7134.00 

בשקדיםערך

6481.44 

20049.39 

 26530.83הערךניירותסה"כ

בשקדיםהשקעותב.

 330-025002/21עו"ש

חדשיםבשקדיםערך

48.94 

הערות:

ש"ח. 500שלסךקיבלאחדלכצסרסקי,מיאכלולמרשגיאאמירלמרהפרסחולק 2000.בשנת 1
במעלות.החברהשלהללכיתבאסיפהחולקהפרס

ירושלים.ציון,ככרסניףבע"מ,לאומיבנקמסמכיפילענערךהכספיהדו"ח . 2

סגולה.אנמנותקרןשלבפדיוןמומןהפרס . 3

נכה~
 :::>_.~דב} .... ~

f ~יו"רגי

בפנינו.הוצגואשרלמסמכיםמאתיםאותוומצאנוהדו"חאתדבקנוכילאשרהריינו

הביקורתודעת

זלרומייקלשקדיוני



האדמהלמדעיהעיתון

מימונו.דרכיכוללהאדמהלדמעיהעיתוןשלועתידומתכונתובנושאודיוניםסגישותמססרנערכו

וארשיבאץרבאוניברסיטאותלגיאולוגיההחוגיםארשיביןסגישהנערכהתקציביתמצוקהרקעלע

הגיאולוגית.החברהודעלביןמחקרמכוני

הוחלט:בסגישה

העיתון·לשלאורהואצתובהמשךרבהחשיבותמת IIקא.

בהיקףקבועהשנתיתכססיתלתמיכההסכמתםלעהודיעוהמחקרומכוניהאוניברסיטאותב.

העיתון.שלהשנתיתמהלעות 20%כ-של

הקרוב.בעתידבחשבוןלקחו IIאלהורעיונותהעיתוןלשיסוררעיונותמססרהולעוג.

שלבעיתוןקבועהשנתיתתמיכתבלדב.החברדמימכססיהינוהעיתוןמימוןלהיום,נכון

שהחברהללאבשנהחוברותארבעשללאורהוצאהאתסשרהמחקרומכוניהאוניברסיטאות

ם. IIכססם IIלקשתיקלעהגיאולוגית

הגיאולוגיתהחברהי Oר 9

דר'מסיוס,ברמירחדלר'השנהיוענקז"לסרוידנרסאלסרוס'שםעלהגיאולוגיתהחברהסרס

כסים IIהסלאואקלימ"ההיבטיםבנושאמחקריהםסדרתעלאוסמן [jאחרןוסרוס'אילוןבאנר

מערות".במשקעימשתקסיםשהם

השלישילתוארבעודתהעלשילמןבסיבחדלר'השנהיוענקז"לגדררסץרדר'שםעלהסרס

לתוארבעודתועלמיאל nיריבולמרהעליון"בהולוקןהתיכוןהיםמזרחלש"סליאו-אוקינוגרסיה

ליאברילאאלסטיבתווךלגיםמבערבסדימנטים,מדבעהניסו"הרדעה:בתאבי"דינמיקהשני:

אדמה"לרעידותאסשריותוהלשכות

הגיאולוגיהמקצועלקידוםתרומתולעאוריוןבירלסרוס'השנהתוענקהגיאולוגיתהחברהמלדית

האץר.דכורמדעילנושאוהציבוריתהחינוכיתהמודעותלהבגרתוסעילותוהחינוךבמערכת

O לירדןיור

האחרונה.בתקוסהשהתרחשוהסוליטיותההתסתחויותעקבהבתטלצלערנואשרלידרןסיורתוכנן

איתיבהדרכתרלגיכטיולתוכנןגיאולוגיות"ם IIבעינומובאאדוםקניוני"אלשכותרתוזהסיור

ידרנים.ומדריכיםגינתחנןדר'חביב,

שלום.בעתותהקרובבעתידם IIיתקזהשסיורתקווהאנו



תשםייא-תשייסuחנתהחברה!(עילןת
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הגיאןלןגיתהחברהשל Uרנ Uאינאתר

וכתובתו:הישראליתהגיאולוגיתהחברהשלהאינטרנטאתרבנייתהושלמה Dרבי Dמאמצילאחר

www.igs.org.il לגיאולוגימיודעוהואהאנלגיתבשפהנכבתזהאתרD ולמתענייניD אחריD 

כךועל British Gas International Ltd .חברתע"ימומנההאתרבניתובחו"ל.בא')ר

תודתנו.נתונה

 , Dומקלביההחברהפרסישרימתלאקטרוניות,וכתובותבחריםשרימתהחברה,לעע 'lמדףכוללהאתר

הצעותהמרכזדףעיון,וימי Dכנסי Dופרסוהשנתיהכנסלבגיפרטים , Dוסמינריהרצאותעלמידע

של Dחדשניי Dמחקרישלמבחר-הגיאולוגיהבמדעחשדותמחק,רלהצעותקוארקולו/אובעודה

 ,) Israel Journal of Earth Sciences (האדמהלמדעיהעיתוןעלמידע , Dישראלי Dגיאולוגי

הק'שוריםספרייתישראל.א')רשלמהגיאולוגיהתמונותולגריית Dוחינוכיי Dמקצועיי Dלאתרי Dק'שורי

לכלנתונהתודתנוהגיאולוגי.מהמכוןעשת Dיורד"רשלוזערתובאדיבותובגנתה Dמקצועיי Dלאתרי

המאגר.להלדגת Dלתרו Dהחבריכלאת Dומזמיניהתמונותלגלרייתתמונותתרמואשר Dהחברי

הגיאולוגיתהחברהשלצוהרוישמשבא')ר Dהגיאולוגיקהילתכללאתישרתזהשאתרתקווהאנו

לחיזוקמאמצנובמסגרתכן,כמובא')ר.בנושאבנעשה Dהמתעניינימחו"ל Dלגיאולוגיהישראלית

קלהגישהוחובב,עיתואניתלמיד,מורה,ללכלאפשר Dמעוניניאנוצביבו,רהא')רכדורמדעימעמד

באתר. Dהקייהרבלמידע

כודרלמדעימהמכוןלנסקיסבשנה.מידי Dהמתחלפיהגיאולוגיתהחברהודעיע"יינוהלהאתר

מרובה.בהצלחהזאתוביצע 2001לשנתהאתראתלנהלבנחרהבער'תהאוניברסיטההא')ר

בציבןר rהארכדןרמדעימעמדלחזיןק!(עילןת

במטרההגיאולוגיתהחברהחברישלקבוצההתכנסההשנה Dגשבערה,מהשנהלפעילותבהמשך

או >''קהבסוף Dלקייהוחלטראשוןצכדעבצ'בור.הא')רכדורמדעימעמדלח'זוק Dדרכ'לבדוק

לציבור.ענייןבעלי Dשההאדמהמדעי Dמתחו Dבנחרי Dבנושאייתמקדאשרעיון Dיוהסתיותחילת

זהעיון Dיולארחהתנדב , Dפלנטריי Dומדעילגיאופיסיקההחוגראשפלכסר,עק'באפרופ'

במידתכספיתתמיכהכוללזו,בפעילותתתמוךהגיאולוגיתהחברהבאיב.תלבאוניברסיטת

האפשר.
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ותרומתםהשתתפוםתעלהבאיםלמוסדותמודההישראליתהגיאולוגיתהחברה

באילת:החברהלכגס

. British Gas International Ltd 

Samedan Mediterranean Sea 
הלאומיותהתשתיותמשדר

הגיאולוגיהמכון

בע"מבפטחיפושירציו

בע"מישראליםמלטמפעליבשר

בע"מבבגאמפרטרותם

בע"מתעשיתייםמינלריםנבג

חשמלחברת

אינקישראמקו

בע"מאנרגיהמערכותלוק

בע"מטכנולוגיותנודרן

טכנולוגיותסיסטמטיקס

כימימיכשורגוליקאוריד"ר

בע"מגיאופרוספקט

בע"מיועציםמהדנסיםתהל

 : 1001לשגתהגיאולוגיתהחברהודעחברי

אמיתרבקה-נשיאה

ברדגעון-נשיאהסגן

בגירצמןזוהר-פעולותמרס

נחמיאסיוכא-מבר

לנסקידנב-האינטרנטאתרמנהל

כאלסוןמאיר-מזכיר

גימבורגדב-ז"לגדררפ')וד"רע"שקרןמנהל

המאובניםבאוסףשימושלנושאפשרלעהגיאולוגימהמכוןרםלאלימודההגיאולוגיתהחברה

שבאחריותו.
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