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שלםנתןר IIד

 1959בספטמבר 19- 1899בדצמבר 10

ב-רלמדבסאלוניקיחי~ס"ארר IIובישיבתתורהבתלמידחינוסאלוניק"~יליד

שלבארניברסיטההטבעמדעילמד 1920--1925בביררשלים,למרריםהמדרסובב~ת 1914- 1918

ירישליםן!,במערב"הקיבומןעברדתיסמרעלהטבעלמדעיד"רתיארוקיבל(איטליה)פירנצה

בידרשליס,התמסרעבריתבגמנסיהבעיקרתיכונ~ים,ספרבבתיהטבעללימודיכמורה

sגאליאונטר-גיארלוגי'ס,במחקריםועסקהמשוטטים"אגרדת I 'אתיסדוישובה,הארץטבעלהכרת

גיארפיסייס, 1פדיהיסטךרייספאליארגיאךגרפייס,הידרךלובייס,לרגזזסי

שלמחקרחבר-1934בנתמנהביאךפיסייס.במדעיםבליבדיןהשתלס 1935- 193ב-ך

הטבע,אתשמקיףיהודהמדברעלגדילמחקרוהכיןפיסיתגרפיהבגיאןהעבריתהאוניברסיטה

נתמנה-1955בבאזךר,ותולדותיןהישובתנאיהקרקעית,האקלים,ההידרולוגיה,הגיאוגדפיה,

ביררשליס,הגיארלוגינמכרךהקררארטרוחקררלוגיה 9לגיאומררהמחלקהראש

ארגןפריהיסטןרי,פאליאןנטןלוגי,גיארלןגי,חומראיסיףעלשקדעבידתןשניתבמשר

יעדיייתימנטרי,ת~פיית;הסתכלויות Pדוחומרבחריציתראסףנארץהרעשלחקרתצפ<תשרויות

עםוקשריהןרישרמיהןרגיאןסקטרנירת,אקלימי,חסייסמירת,יילקנירת.תופעותעלהיססיריית

בארץ_הישובתילדות

בדהרתדסנעבריתמחקרייתרצאךתפירסרסעלשקדלרעזירתבלשרברתפירמרמייבצד

העברית.בשפההמדעיהנסרחדרכ~רלפתךחןטבעההארז~ד~עחלהפצת

 ,-1954בה~שךאליתהג~ארלרג~תהחברהד liו'ה~ה

מביחיניןהיההיאאשרלמחקריסהמיקדשזה,בכנסזכרןאתמכבדתהגךארלןג~תהחברה

באדץ,יסודרתיהס

Dr, Nathan Shalem 

10 December 1899 ~ 19 September1959 

~ Born in Sa1onika? Greece Studied at the Talmud Tora school and the "01.' Elahayim" 
yeshiva in Sa10nika v and during 1914~1918 at the Hebrew Teachers Seminary in Jerusa1em· 
Studied sciences during 1920-1925 at the University of F1orence, Ita.ly; and obtained. 
a Ph·.D. deg-ree for his work "The Cenomanian of West Jerusa1em ", 

Taught natura1 history at the Rehavia Gymnasium, Jerusa1em, and other secondary 
mtry, and co-founded ןschoo1s 0 Took great interest irl the nature and sett.lement of the cO 

. the "Meshotetim" hikers group, Wrote various articles in geology, pa1eonto1ogy" hydro1ogy 
, pa1eogeography, prehistory Rnn geophysics 

In 1943 he was appointed 1935 ·~ 193ך Studied geophysics at London University during 
Research Fellow at the Hebrew UniversitY9 Jerusalem, in physical geography, and wrote 
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a major study on the Judean Desert" In 1955 he was appointed HeaJ of the Geomor
pho1ogy and Quaternary Division at the Geo1ogica1 ~urvey. 

During his 1ifetime, Dr, Shalem assemb1ed vast co11ectic)!lS of fielJ s peciulens 
and documentary materia1, 1ie also set up a systern for the co11ection of earthllilu]<e ~ 

data, and co11ected much material pertaining to the vo1canism, climatology; geot<;c;-· 

tonics and history of the country, 

Published in many languages, and he1ped to shape a scientific Hebrew terrJ1ino-· 
1ogy. 

Dr, Sha1em was president of the Israe1 Geo1oGica1 Society during 1954 

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

~ ~ ~ ~ ~ 
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הישראליתהגיאולוגיתהחברה

חבד~הזכראתמעלה

ול ~בעזךאלי

בארזהמים 9קידח 9מחלר~ידרח~םי Pמהגדם

 1.9.1969בייםסד 9נ

שדלי ~ימבד

 2.9.1969בייםסר Sג

תמגעמכריתאיש 10בי Xסחביאדלרג

 ~ ___________ה ________נ _______צ _______נ ________ת _________________________ ~
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סבכהחיבכח

ברםי
. 13,10 0 1969 , , 

איםר.א.ד"ר-יר"רגלעדי.כsורהשרפר",כ"ביחהכבס!חיחח

רירצבררגר.א.הגיארלרגיח,החברהבשיא-פחיחהדברי

כברד).(חברפרבםא.ד"ר-שלם oבד"רלזכרדבריס

הרצארח~

הגרלז.ברפחהחדשההתחישברחאררח):(הרצאחין Pריח oג • 1

הגרלז.רפחשללגיארלרגיההעררחשרלמן:ג.ד"ר • 2

הגרלז.ברמחהבזלרחשללססרסיגרפיההעררחמרר:ד, , 3

ה IPכ !ה

בירססרסיגר~יה.בחרפין-הירראדרין:בררך 04

ליחרססרסיגרפיה.-בחרמרזהייראגרלדברג:משה ~ 5

החרלה.בצפיןותזרזהשבירהפררינד:ר.ד"ר • 6

הגרלז.ררמתבחרמרןזרימהרמשסרגיארלרגימבבהשל: Pראליהי • 7

 14.10 ~ 1969 1ג'ירם

ר. Pביאררחח

פררינד,ר.רד"רגרלדברגמ.-החרלהרצפרזהחרמרןמירדרתאללסייריציאה

(אמרניסים). 5ייררא(גלבה), 4ירראגגחחך-שפםמגדל

הבסיס,חרלרתתחתרן,רז Pרת' Pבזלת , 7יררא , 6ירראהחתךהמשך-שלרםלרמחדרך

 •(ברזל)האררביסרליברחי Pרארפבלגש Pמצי-קיניהעיז

רסררירםיו.צעירהבזלח-הבניאסמפל

גלעדי.כפררסדרחהחנררקרנגלרמרסהתנרר, Pהעח-החבררמפלי

 ~ nהרצאר

יעלין, oדד"ריר"ר:

הגרלז.ברמתארכיארלרכיר Pמחאררח):(הרצאתאררמזד. • 1
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הווה,בחלשלפלןביןמררפולרגיהעגבר:מ, • 2

ינייטרה, Pבאיזןרהטרפיםאקייפר gדךין P o ~ד"ך • 3

 oבגרלןביים pוולות XXהתפרומכתשימאריתמזרך:ע,ר jtד ,. 4

הגולז.רמתבדרוםהירדרסררת Xבתבחשתשליה xמיברליז gמייכלסיזל.ח. • 5

ה Pס!בוה

רם,ברכתשלגיאןלרגייםט'ם Pאספ

רם.ברכתשלהמיםמאזןמרר:ופ,כרמי .' • 6

רם,ברכתשלמוצאהבעית gלכסר gע.ד"ר • 7

רם,ברכתשלרההידררלרגיההגיאךלוגיהברנר:א. • 8

חוכיי

 , 15.10.1969 ,'דיים

0630 

0700 

ך. Pבראררחת

' X בלסירריאהX ודמזירע,ד"רבהדרכתהגולןעומרכזפרןI שרלמן.ב,זר

יעקב,בברתגשך

וחזרה,לחלהליכההזנה);(צבררג~מוסתלמילעדבפחכפרבכבישנסיעה

בעבה, Pלכפרוסםדרךנסיעה

של("שרשיסבגירלליעית!!ונה Iומעםיגיר),בבזלת(מארזעתךאלברכתהליכה
לע, pהכפרלידולכבישמארןת")

הכביש),לידבבזלת,(מארסכיךג'בת

מחוברות),מארית 3 (דליהג~בת

מסעדה,רמת Xלידמאך

ךס,ברכת

אבן-נידא,לתלנסיעה

פרס.אללתלנסיעה )'~ב 9ל(בהתאם

לתל-חי),חרזריס ~לב:(לתשימתתל-אביב~דרךלירןשליםבסיעה
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בחרמיןהיוראשללליתוססדסיגדפיההעדית
-==--===::.========= 

מ,גילרברג

לישראלהגיאולוגיהמכין

החענדנןחמקןרעדייןימהייההררחההחרמיןעבמןרדיחשמס,מג~דלאזירשלהיייא
מביניהסאסוררבימראחריי FraS3 1היה , 1877בשגחנה~שחקרהראשיןרבימ,ם 9לג'אילךג

' I יונןoetling ~ Dubertret, Vautrin, Brotzen 9 Frebold 9 I -יHaas • 

עלבעיקיהמסחמך , Dubertret 1963י a(למשחרעהחרמוזאזירשלהירראסיהחתך
ומגיעהפררטלנדייןיערהליאססומןהמרירחעל ) Vautrinישל Noetlingשלעבןדןת'המ

 ,) J7 ~ Jl (ליתןלןגירתיחידרת-7לידיעלנחלקזהחחך ,"מ 1850שלהכזלללערבי

נראהוהגגב, Iישראלמרכזעמחלקיןתקירלציותרקלעריךב~חןליחןסטרש'גדפיחמבחינה

רהיחידרתכידיד,לחצירת J-5היחידהזרהר,לחבררחחואס J ~ 4היחירהשלהעלייןהחלקכילני
6 ,-J -7ן ~ J חלוצה,מתצורחלחלקאףראולישבענארלתצורת

וחסרןח,מסיבי'חגסןח-גביש~כהרח~דילומיטייתמסיחמןפיעות J-4שלהעליוןבחלקה
זה.במריךחשוניוחקירסלשערמקיסובותניתסיקריטי.גירשלהיטבמריבדותשכביחבחוךר"בןד,

גממצוידימהרמ gמם'יברדדיס,דרלרמיטמדשבחליםקורלימשלמציארחמ.דןעלמחחזקתזךהשערה

המיקריטי,כגיינבידהמחיל,חשלכמלרי

תרללאבןמאךדהדומהבהיפעהבל,יזילומיםשלישכביחעדשךחמרפיעךתהחתךשלזהבחלק

ר Pבע'גלנה,החחרשלזהבחלקמרפיעכןכמוגטים,יולרמיםגבישיעשרייםהגרגריםארלספריכה,

מינרליזציןתלפעמיםמופ'עיתהגלנהמלבדהידרוחרמלי.מקירעלהסרמזתעיברה-סרקימלאירך
(בזלםייס),ורלקניוחחדיררחמספרגמקיימןחגדר,בלחי-סואיפיבעלןחאחרןת

!"ביךמיקרים-מיקריטיגירבנייימלמדי,ם 7"מונרטןביהם J-4יחידהשלהעליןניםהמטריס

ספוגימ),(בעיקרסאקררפאונה,שרידישלדלפזירישגסה,ררגשיחעדמס'ביחהופעהבעלקשה
סטררמטופורו- 1יבידדיםמןשבחייםק~רל,םיוחריש ) 5יכז 2(תח-יחידותוהעלייןהתחחךןנשל~ש
חרסיחי ) 6(תת-יחידההיחידהגגואמרניטיס.צדפרתשבלולים,קר'בואידיס,בדכיךפךדיס,אידים.

לעדמקעדהמ~יעיםבלרעיםממפרמופיעימ 2תת-יחידהבתזךמאפרניטיס,כיליכפעטבמקימרח 7ןבנו

מ~ 200-300שהראבסרורחפאדנפרצימהםאךנכלל,בלועיםהרפעךתאיזבחתןמזהמ",גביה 30של
שקען J-4ה~חידהסל"),מרבית J ~ 4היחידהשלהעל;ין pבתל(עדיין J ~ 5ליחידהמתחח

הליטורלי.האיזירשלהעמד,בתלקכנראה

טיביםגיריימ,לריב jבהיריסעדכהימןאפררים~אפררים-חרמיסמפצליםבגייה J-5~חזדה
במחצ~תזעירים,ל,גנישקשקשיבהםמרפיעיםרמןת pרבמפיריטייםהפצליםבמקרמןתמשתגות,נכמןיית

יזתררברמספרהפצלים,ביןדרלומ~טשכבןחכמהמועיעות ) 7-10(תת-יחידיחהיחידהשלהתחתינה
במאובניםאל,שכביתעשיירתכללבררךס"מ. 30עדשעובייו(אינסרבירספדיט)גירשכבותשל

בעליבןלבוסים,באפקיהגירמרפיעלעתיםיכי").אמרניטיסקריבראידיס,אצןח,(נמיקררפאדנה.
רצופית.גיושכביתשלרפרלןגיה iמ

המטיטבגרייםקטנים,באמןניטיםבמירחדעשיר ) 7(תת-יחידההחתךשלהתחתיןהחלק
זה pנחל ,) 2כידורדרח Pבכידרדחצירתלבסיס(ברימהצדפיסצח Pיבלמניטיםיכןופיריט,
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ריבדבבסיסצימח,בדפוסיביותרעשירוהואברז","סדקיבגגואשרדרלרמיסשלדקריבדכ;צו"

בירתר.פיריסידרלרמלסשלס"מ-1-3כזה

כמייצגיםנראיםבההמציייםראלהבמארבנים,כללבדרךעגיהיחידהשלהעלייןה pחל

שרכים.מספרברנמצאימנררגת,פארנה

שלבתנאיםהים,שלרהגריסיהליסררליבתחרםכגראההרבדרהיחידהסלעישלמרביחם

ביצוח.בחנאיובמקרמוחסגור-למחצה,אגן

ספריסי,בגירלריבהכללי,החתךגגועד J-5מבסיסהחלנמצאדר-ערכיברזל

שייהבכמיתמצוימונטמירילונלסכי(אםבפצליסהשולסהחרסיתיהמיגרלהיאקארל~ניס
ממהשוניםאך , 3זרהרבקדרחכידודלחצורחדומיםהםבכך .) 9חח-יחידההתחתיו,השלישבגג

המרנסמורילינלסשילסשם , 2וכידוד 1דיה , 1זרהרבקדרחיםהחצררהשלמסרימיםבחלקיםשנמצא

) 1966 Shenhav 1965, Bentor (. 

זר,ביחידהמקומותבמספרחדרריםסילים,לריבבזלת,גופי

 .) 14(תת-יחידהבספיקילןחמארדעשירמשיכב,ביומיקריסיגירבעיקרבגריה J-6יחידה
יוחר.דקיםפצליםעסבחלרפיןס"מ 10-30דקיס,גיררבדימרפיעיסהתחחיובחלק

רכןאמרניסיםמצרייםזהבחלקרבוחגלישהססרוקסורותמופיעותהיחידהשלהחחתרןבחלקה

Zoophycus sp חלp קמרדיס,וכשבריבאצוחעשיר ) 15-17(חח-יחידרחהיחידהשלהעליוןה
קררלוסגסובמקימיתססרומסופוריאידים,כןכמו Balanocidaris glandiferaשלדרבניחנעיקר

הליטירלי,האיזררשלהעמיקבחחרסבריבההירבדהזר·חידהוברכיךפןדים.

אינטרביוספריטי,יבמקימוחומסאידראואיליטי,אואוליטילריבגיר,ננויה Jד~יתידה

היחידהסלעיהיסב,נחשפחאינההיחידהלמיכךבטליס.לרבהמכיסותבייחרגירייחמחרס~יתיכז

רדיד.ליטררל,נחחיסשקעי

מטמררפיזההגירענרבמקומיחבזלחיס.יכןרביםטופיםמיפיעיםהיחידהשלהעלייןבחלקה

שלהחילאבניכנרמיגחרתמעליהםשאראלה,בזלתיםשלגילםילידו.שמעלירים nהבזלעםבמגע

תחתון.קרטיקוןסגיליהםייתכןידוע.איגרהתחתרוהקרט~קין

ששיעירשבריםשלבשפעהסתנסאתסקסינית,לפעיליתרביססימגיםדהבאזררישכלל.ית,

'יחסרהמשברים, pחלשלהזריקהדיעורישלשיגיחהערכיתבגלללמקרם.ממקיםשונהזדיקחם

מ' 65שלעיביכבעלתמיצגח J-5היחידהלדיגמא:החציריח.לאיחןשינהעיבישיניסחרקר'ס
 ,'מ 200נמצאיהנרכחישבמחקרבעוד ) Dubertret (1963י gמ'ל 90-1ooר- ) Vautrin (1934לפ~

 1ריחי pמ

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

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

3) Shenhav, H,p 1965: Report on the clay mineral assemblage iI1 rocks of the Kidod and Zohar 

formationso Internal Report, Oil Division, G.S.I. 
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לביוססרסיגדפיההערות
======-= 

ן..?ינימר __ ~..!ני:..כ-י_לש

ודרי •ב

הישראליהנפטמכרו

 , 18ב-ךך ) Fraas ,0 (פראאסארוכרע"ילראשרנהבבדקשמסמג'דלכאזירהייראמחשיף
Dubertret, Noet1ing (רביםחרקריםהיזראסיכחחרלעסןקיחזרןשבימאז 9 Vautrin,Haas .(ואחר~ם

זה,בשטחכייחרהגדולההעברדהאמרניוכיםוכעיקרמקרופארנהעלמביססתהבייסוכרס~גרפיה

 Pבד"רמהיכןשירעמבליאר gמהאזיראמרניטים-7,600כ Pשבד , Haas ,0 ) 1955 (האסע"ינעשתה
 oז.ניקררפליארנסרלרגיוחבדיקרחעלהמסחז.נכרחעברדרחלי<דיעיחלאנאספי~

) Dubertret Lexique Stratigraphique, Vo1. III Fasc. 10 1963 ( גע'~המסתמךP ר
משייך ~,ן:' 1ארתםי J1 = J7ליטרליגיוחיחידרת-7להיוראחתראח pמחל ,) Vautrin (1934על

פצורף),חתר(ראה Lias-Port1andianלג~לים

 ) Renouard: \vo1fart ;ס Ubertשרנים(גחיקריםע"ינכרבהלאבצררההשרוהבחרמין,הירראחתך
בלבניז.הירראלחתכי

<יראמג~לשכביתזסחדריכגליל,דרחים Pפספררקהארזבצפיןנבדקרהיפים,ששתלמלחמחעד

הלכנרן,שללזהככלדרמהאלהבקדרחיםהיררא .) 2חרלה , 1חזיזי 1פינה(ראסו

פצלאמל Iעוכנראהכאןהמייצגיםכידיד,פצליכאןבפצאילאבגגבהיוראסילחחובהשריאה

הארץ,כדייםהחסר ) Post Upper Oxfordian (צעירירראסיחחךכאזנסצאגיסאפאידרגירי,

ל'חלדךחשנתנרהביל,םתיקברשמס,סג'דלליהירראיחידרחשלסיקררפליארנוכרלוגיחבבדיקה

מא"דךאךלכזקרדם'יידרעהי;ךסולא Ca110vianל- Bathonianביןהגבילארחרהל,'חךלרג'רח,

כ-ידם pמסוהרגדרמהכל Upper Oxfordianמ-צעיררתשכבךתלקירםהוכחרתנמצאולאגיסא
J-7 )Kimmeridge-Port1and ( למעשההראUpper Oxfordian , 

רבעיקר 9בחרמיןקידמיםחוקריסע"יהוצעהשארסוכרסיגרפיההכרינוכילסיכךנראה

בחרמיזהחתרביןמסליאדמיוןקייםזהכנגד Qנכוניםאינםרבגלילבלבנרןהירראעםהשירארתיהם

ביוסוכרסיברפית.מבחינהרהזליטוססרוכיגרפיתמבחינההזבנגב,ירראסייםרחחכ~ם

מפז'אססנויים .~אולהסברנחרניםגיסאסאידךללבנווביחסיהסורבימחדלגגבהדמיין

ינן 1ר.פרע"יכמיצע 9צפינה"מ p-100כהחרמיזאתהמזיזאיעקיהעתקי • a.איעצלילפאציאסגיר~

קודמית).יעבידרתזו~(בחרברת

& 

(פירמיניפר~ם)המחברע"יסונעשורופליארנוכולרגירח Pמיבדיקךחעלמסתמכרת,לעילהמםקנית
ת.ה.ל,זלצמזע,ע"יהובאישדהנתוניאביב.רמחהישראלי,הנפםממכוז(ארססרקידה)גרירא,
הגיאולוגי.המכיזגילדברגיס,
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ובוחביםמפלטיםמבתוביהמיםמאזןרס:ברכת

==============~ a ~~~~==================== 
כרמיישראל

האיזוטופיםמחלקת

ויצמןמכוז

מירופליכט

ל.ה.ת.

מיםשלויציאותכניטותבשוליואיןאשרמכתשבהוךנמצאתרםבריכת
גשמיםמל .~הבריכה,שלהמיםמאזןעלמשפיעיםלפיכךעילית.בזרימה

הבריכהדפנותדרך-וחלחולב.מעינותושוליה,הבריכהפנידרך-והתאידות
וקרקעיתה.המים)לפניומתחת(מעל

הוא:הבריכהשלהנפחיהמאזן

) 1 ( QE QO Qp + QF = 
dV 
dt 

בזרימה,מיםכניטתשיעור QF ,זמזההוא tהבריכה,נפחהוא Vכאשר

Qp בגשמרם,מיםכניטתעורלשQO זול, 1בחלמיםיציאתקצבQE מיםיציאתקצב

בהתאדךת,

מנתוניםבלומו.יוםמדיהבריכהמפלטנמדדהאחרונותהשניםארבעבמשך

במפלסשינויאיןבהקצרהתקיפהישהגשמיםעונתתוםלאחרכינראהאלה
מתחילהמכזלאחרוהיציאה.הכניטהשעורביןשויוןק~יםהיינו,הבריכה,
עלייתהגשמים.עונתראשיתעדהנמשכתקבוע,כמעטשיפועבעלתליניאריתירידה
הבריכה;מכתשעלהיורדיםהגשמיםכמויותע"ימרסברתהגשמיםראשיתעםהכןפלס
קייםגשמים,ביזבהפטקותנמשכתואףיותרמהירההעליהוחציכחודשכעבור
הבדיכה.למכתשמחוץוז pניבאגןהקשורתגובה,מהירשהואנוסף,מלםמקררלפיכך
תרומתאת,ובהזניחנו Qp =כ-סיותרפשוטהצורה ) 1 (משוואהמקבלתהקיץכמשך

 Q F :;: 0,גםמיםהיבפלשמעלנותימעיה

המאזזוטריטיום,-18חמצזמליחות,הםמשתמשי.םאנובהםהטבעייםהנותבים
הוא:בבריכהנותבשלהחומרל

(2 ) 
QER E QOR W + QpR p QFR F 

d (VR w) 
dt 

R'i הבריכה,במיהנותבריכוזהואRF הנכ.נטיםבמ.יםהנותבריכוזהוא
I ע

תנאיהנותבבאדיס.ריכוזהוא REו-בגשמיםהנותבריכוזהוא Rpבזריכז:,,

גפשןהיטב.מעורבבתהיאהבריכהכיהואמשמעיתתוודע ) 2 (שלמשיראהלכך
ימצאנויס, pעמבשלשה 3מהןפעמים, 9הבריכהאתדגמנוהאחרונותהשנתיים

מחזורלפימשתנים-18והחמצןהכלורריכוזימוצדקת.היאהטובהערבובהנחתכי
הנותביםשנישריכוזבכךמוטברהדברהמפלט.השתנותלמחזורהפיכהובמגמהשנתי,
העליותהבריכה;מלשלמזהובמוךקבוע,הואלבריכההנכנטיםמיםבכלהאלה

העילייםהמעיינךתבמלהנותגיםריכרז rבהתאדרתמקררןהבריכהבריכוזהקיציךת
הראאלהבמים-18מצן nרההכלררריכרזהאחרים.והמקררותלגשמיםכדומהנחשב
בבריכההטריטיוםריכוזגשמלם.עבודהמקובליםלערכיםמאדיקרובקברע
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 .)~(בירידהכעתנמצאובאטמוספירה

נרהו ) 2 (-ו ) 1 (~ה tמנזשו Qoיץחיל

(3 ) RW) QE (R 
- E V 

RW) + Qp (f·;p 
v 

dR W QF (R F - RW) 
dt = V 

ובותריס ) 3 (משואהשלחימביבאגףהראשוניםהאבריסשביבופליסבקיץ
איזוטופיס;ועבור RE = 0:ךת iמלי iר.עבור QEו- REנעלמיסשבירקבה
שוויבהעדרהאיזרטופיותההפרדותמקדםהוא ~,כאשר =RW ~ REהבזיםןסל

וע!ייברזל-גז,הפזותמעבריע"יבגרמיתהאיזוטופיות.ההפרדות **כןשקל
האטמוספרית.והלחותהמיםביזחילרף

שלתלויותבלתיהערכרתשתימקבליםאבו-18והחמצזהמליחותמנתוני
הערכתמאפשרהקיציתבמתכרבתה ) 1 (במשואהשימושהקיץ.במ~ך~הבריכההתאדות

QO , שלקורלציההשבה.בערבתולאהבריכהבמפלסהיותר,לכלתלוי,~שר
מאפשרים(סאסא)העליוזבגלילבריכח-התאדותשלהנתוניםעםהקיציתההתאדוח

I מאפשרהחרפיתבצורתה ) 1 (בברסחהשימושמהבריכה.הוזרפיתההתאדרת.ערכת
 ~שלהערכהזהלב Wב

משוראהאלחוזריםאנרהחרפיתבזרימההנכנסיםהמיםגילאתלהעריךכדי
תגרבהבעלתהיאהחרפיתשהזרימהכיווז . Rאתרמחשביםהחרפיתבצןרתה ) 3 (

לתנרעתדומהשתנרעתםמאדטבירלהפסקתם,וה}הגשמיםלהתחלתהזביותרמהירה
בגשמיםהטריטיוםכמותעם RFהשואתהיטב.מגדרהמיםגילכזהובמקרהבוכנה,
המים.גילקביעתמאפשרת

ליצירתהנדרשהביקוזאגןגודלאתלהעריךבתזסינטטיות***בשיטות
QF חמיס.מאזןלמעשה,שלם,,ובזאת

בברורמראיםמהבריכה,מערבהמטרלםמארתכמהבמסעדה,מבארברתביםנתרבי

התררםשהראויפר Pהאבחלחול.זהריפד Pאאלהמתנקזיםרם,בריכתמיהםהמיםכי

לפנייחסיתגבוהשםהתהוםמימפלסראמנםמזרח,בכווזנמצא QFל-העיקרי
החרמוז.אזוראתהמנקזהראשימהאקויפרמבודדהראכינראההבריכה.מהתנהגרתו

זה.ראשילאקויפרמצרמדתאינהרםבריכתכיכז,אםבראה,

מטאורו-רבהדירוספרה,באטמוספרהכעוקבבטריטירםהשימושכרמי,ישראל *
תשכ"ו.ניסןבישראל;לוגיה

 .ומציוזוכמה,בכהברדה;עב ,וציאלמירח **
ת.ח.ל.בהכנה,;עבודהמירופליקס ***
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ג 2 ג~~=~~ב=~גבב~=;=~~גנבג~=~בג~~~~=~~גפ~= b ~~~ = ~ 2 ~ 2 ב~~~

• 
מייכלסוזחיים

אביבתל ,.ל.ה.ת

ובימחשוףנוקיבבאזורנמצאהגולז,רמתבדריםגיארלרגימפייבמסגרת
נחרשת.שלמינרליזציה

המרליכההעפרלדררמעלמ"-20כגב,לעיזמצפיןק"מ-2כנמצאהמחשיף
דהיינרבמקררב, 175-המקיםגובה , 21075/24535בנ~צסרלסקיפיה,סמקלראדי

גפרהעיזהחמיםהמעינרתשלהנביעהרוםימעל ) 210- (הכנרתפנימעלמ'-35כ
 cנרקיברעיז

מרפיעההמינרליזציהמזרח).(בכייזגפרהמעיזמ'-350כמררחקהמחשרף
תצירתכאז.חשיףאינרבסיסהאשר(נארגז)"הורדרס"תצררתשלהתחתיןבחלקה

רחרסי-טינירתלפעמיםגיריית,חילאבנלשלמחלרפיןבנריהזהבאזררהורדרס
גיר,חליקיעשרייםהגסיםשמרכיביהםקונגלומרטיםעםאדמדם,בצבעתיות,

גירי.הראלכודםבזלת.ושבריצירקרטרז,

הצירחלרקייכדרריים,מערגליםוהקרטונייםהגירייםהחלוקיםכללבדרו
וחצץ.גסיםכצרירותמופיעההבזלתואלופחוסים)(לעתיםכדורייםפחרת

בנוף.הברלטיםרצרקייםקשיםדרגשיםוירצרהיטבמלרכדהקרנגלרמרט

" .... ~ 

שלמינרליזציהמ',נמצאה-2כשעובירהללו,הקרנגלומרטיםמאופקי~אחד
לנתרשת.האופייניבהיר,ירוקעדכההירוקבצבענחרשת

הצמנטרבתורבזלתשבריסביבחלרקים,עלכצפרימיפיעיםהנחרשתמינרלי
בצררהמרפיעיםיהמינרליםרציפה;אינהההיפעההקונגלרמרט.שלהקרברנטי-תולי

המחשוף.שלמ' 30לאורונראיתהמינרליזציההקונגלומרט.ערביבכלאי-רגרלרית
ארפקירת.כמעטהןהשכברת

מח'ם, ....יהגיאולוגי,(המכוןגרוסרלמית l1וגב'ע"יהוגדרוהמינרליס
.מלאכיט Cu (OH)Cl. Cu (OH)2 ( atacamite 2 (אטקמיט • 1-:כמחצבים)

) Cu (OH)2 (ma1achite ~ 3 Cu C03 כריזוקרלה.) chrysoco11a ( 
C4Si03 2H 20 

הבאים(מכללהנחושתאחרזי Iנמצהדוגמאותבשלששנעשתהכימיתבאנליזה
הסלע):

3 CM 
 Cfwו 1
2 CM 

Cu 2.60% 
Cu 1.38% 
Cu 1 0 64% 

 o Fb .ל:חןלאנליזהנמסררדרגמאות 2
לינראהאגמי.-קונטיננטליממוצאהםהתרלואבנישהקונגלומרטיםברור

החמיםהמעינותעםקשורהוהיאהאגמייםלמשקעיםמאוחרתהיאשהמינרליזציה
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שלמשניים~לבךליםה~ואטקמיטקולה lמלאכיט,כריךהמינרליםמקום.שבקרבת

בעומק.עדייןמצייהראשוניוהבצרייתכןהחמצון.אזור

.. 
ביות pוולבאמנציות Ln, Pb, Cuמיברלישלהופעהעלידועמהספרות

שלהידרותרמליתלהוםעהכאזעדיםואבויתכןחמים.מעיבותשלוכמשקעים
 ,תודיהיס Pבדיייןעדעוןברטדהך ~~ ,ך:י~"נחרלינמי

ררלקנייםהתפרצצרתרמכתשימאררת

============;~ l ~ l ========~====== 
מזורעמבואל

למדעייצמןומכוןאטומיתלאברגיההועדה

ברחביםבזלתזרמישלפריצהשלבהיתהבגולןהוולקביתהפעילותעיקר
אלייאשראכספלוסיבי.שלבבאאחריוהגיריים,הטרציירםלעיאתכסואשר

 .)-48מ(למעלהוהלועות )-70מ(למעלההתליםמרביתשייכים

 ) 2186/2900 .צ.ב(מ'-50מקוטרםרב.מורפולוגיגיוןמראיםהליעות
עדםדדיובםטריממם,התאבע,בעותולהקמוע ,)דאיבובא(תלמ' 2000עד
מוללהולהם Stratovolcanoמטפוסגבעותברא.!ו'ימצוי.חלקםכז'-250כ

שוליתמוללהולהסבמוכיםבשטחיםמצוייםאחריםואילומוגבהת,היקיפית
מסעדה-כבישלאורך(המארותלחלוטיןחמרהכזושםוללהאףישבלבד.במרכה

 ,סט)ר

לוערת:סוגישלשהלפנינןמצוייםגבטיתמבחיבה

תלפרס,אל(תלרביםבשלביםשבבנהן pסטרטוול-מפותחגעשהרבראשא)
ואחרים).ע'רםאלתלבידא,אבר

ע"ילמשלשהוגדר,כפי , Explosion crater (התפוצצותמכתשב)
Congwell, Knopf and Flint ( אוחד-שלבית,התפוצצותשל,ליע,כלומר

אברהםזהרתדוגמאןת:העוברי.בשלבשנשארגעשהראחרות:במלים
הסביבהסלעיבעיקרבדפנותנחשפיםרםבבריכתרם,ובריכת ) 2262/2848 (

מןכנראהבנריההבריכהאתהמקיפההטרפיםסוללתראילוובזלתייסהטופיים
פלכסר,ע.(ד"ראגמיתבסביבהבחלקוהורבדזהחומרבהתפוצצות.שנזרקהחומר

אגמי.באזורהיתהשההתפוצצותייתכןולכןבע"פ)דברים

מזרימתכהוצאהנוצרואשרמשנייםהתפוצצ.ותלועותשהם ) Maars (מארותג)
באורחהפכוהמיםמים.נושאיסלעיםעלחס,טוףנפילתאוחמה,לבה

בחלקםפעוריםאלהלועותמשביים.לועדתיצראשרלקיטור.אכספלוסיבי
בתוךהעליוןוחלקםבזלת)או(גירהמיסאתהכילאשרסלעבתוךהתחתון

מכילהמשביתמההתפוצצותהמועףהחומרהטוף.מפלאוהקרושההלבהזרם
בסרללהבערםרהדאהלבה,סלעשלושבריסהמיםבושאהסלעשלשבריס

 ) 2152/2835ב.צ.לע(סביב pלמערבהנרהב.שטחפביעלמתפזראונמוכההיקיפית
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שאלהנראההבזלת.ממחשופימ'-50כבמרחקבגיר,מכתשיםשלשהמצויים
הסמרכההבריכההבזלתי,הכסויהרסרכאשרשפר rJנאשרמאררתשל"שרשים"הם

מעררבביםבזלתשבריבנרייםשרליראשרמארבתורמצויה ) 2148/2844 (זעתראשל
לארררהמאררתשאדגיר.הראהמכתששבסיסכרעלהמעידיםגיר,שבריבמעט
בטרף.איבבזלתחתיריתמסעדה-יסטככיש

• 
 .ביניהסלהבדיליקשהזהלידזהתדירמיפיעיםומאר,תהתפוצצןתמכתשי
שלקיטרלאחריניםןאיליקילןמטר,מעלייתר,גדרליםכנראההראשינים

מטרים.מאותעדעשרית

התמיטטי-יכילים·להייתאינסרםרבריכתמסעדה-יסטבאזירשהלןערתנראה
חלקליד .!עיקריות:תצפיותשלשמשוםיזאתשהןצע,כפיקרסטירת,יות

טפות" I 'שלרכוזמצויועוד)מסעדה-וסטכבישהצטלבותרם,(בריכתמהלועות
שרלייםהליערתמןלחלקב,בהתפוצצות.שהועפההלבהמןניצרראשרבזלת

סימניכלאיןלקלעה,ממערבבגיראשראלהכוללהלועות,ג.לידמיגבהים,
המסה,סדקיארמעררתכגוןקרסט,

אזררביניהםבעילם,רביםממקומותמתואריםהתפיצציתומכתשימארות

האחריןים pבמאוסטרליה.ודרים-מזרחארה"באוגנדה,בגרמניה,אשראייפל
הוצעאףרלכזגירסלעיכסרהןולקנייםהסלעיםבאשרלגולןבמירחדדומההמצב

י IIענתןטוברסכוסענפהמאררתעלהספרותפריאתית"."התפוצצןתהמונחשם
1967) 011ier ( . 

ספררת:

1 0 9 Y . \Viley 9ס w e 11, a n d F 1 i n t; 19 4 9: P h y s i c a 1 G e 0 0ח P f, L 1ח • K 

2. 011ier, C.P., 1967: Maars, their characteristics, varieties and 
• 45-73 • defenition. Bu11. Vo1cano1, Vo1. 31, pp 

=~~~~~~=~~~~~=~~~ =J ~ =Z ~~ Z =~בב~ 
ענברמשה

העברי~הארניב'לגיאוגרפיה,המח'

ירושלים.

פלרביומורפולוגייססחיפהתהליכיעלמחקרנערו 1968-1969החורףבערנת
ה,טיחבהנחלישלהפיסיךגרפיבאזררנכללהאגןהררא.נחלשלבאגן

פרשתקרהירדן,קונייטרה,-יעקבבנרתגשרכבישביןהאזורכלאתהכולל
(העתקהדרומיהגולןמצוקיודרומימזרחידרוםוכגבולמזרחבצפוןהמים
מעך'ב.מזרח-דרוםצפוןהכלליוכררנוקמ"ר 160האגןשטחוהכנרת.עלי)שייר

מטיפוסגעשהרי 3נמצאים.העלי pבחלהאגן.ברובבזלתיתהליתולוגיה
חשרף.אינןהבזלתשפכיבסיספירוקלסטיים.סלעיםחלקיתהבנוייםאפרקוניס

 • rמ-20ל 6ביןהנעבעוביזרמ~ם-7כהיבחנו ,'ב-120כהיאהמירביתהחשיפה

משנישנאספינתוניםמתירנקבעיהסחיפהותהליכיהסחיפתשיעיריקביעת
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ושיעודכמ~תהגשמ,ועוצמתכמותעלאינפךרמציההתקבלהבהמבבחרים,אגבים

שרבות,ספיקהלרמות ) suspended sediment (רחופתוריכוזיהעליהנגר
גרנולומטרים.ניתרחיםמתרךנקבעה ) bed load (הגרופתתנועת

• 
הגיעהוכמותםבגשמיםבמיוחדעשירההיתההארץבצפרן 1968-1969עונת

 :הןשהתקבלירתהמסקנ .הרבשנתיהממוצעמן 2005 ~-ל

מכלל-2/3(כשטפרניתבעיקרהאךעונתיתהיאהאגןחלקיברובהזרימהא.
המים),ספיקת

מלנדלבחל,טעונתוהספקתהעליהנגרשיעורימבחינתהרמוגנל:רךבוהאגןב.

הפירו-הליתולךגיהבעליוהמשטחיםהאפרקרבוסיאזרררבעיקרהעלייןחלקו
קלסטית.

גורםכבראההראהשטיפהמשטרסחיפתית.פעילותקרימתהאגןכלפניעלג.
קרקערת.התפתחןתלחרסר

אחידיםיחסיתהםביברנירתאונמןכרתספיקהרמותלגביהרחרפתשיעוריר,

 )'ל/ג"מואלפי(מאותיותרגברהיסריכרזיםמ"ג/ל.עשרותשלןבתחים
שלכמותהתקבלהמידגםלאגןכממוצעהגאות,שלהעולהבענףרקהתקבלן

לקמ!!ר,רחופתטון 50

רמת,תרתדדיובתומדגיל rל /ג 11מ 1 00בסביםבעיוםידיאחהםתמסריהיעוש .ה
הרחופת,לכמותלפיכךדימההכלליתהסחופתלשיעורהתמס

ביצירתהגררפתתנועתהתבטאה 22,1069של,בסופה ) bed load (גריפת ,ו
ב,;-רבהגדילבלבדזהשיעורוסלעיס.חלוקיםמ"קאלפיעשרותעםדלתה

) 10 x ( הידרולוגייסחישוביםולפינדירהיהזהארועהרחופת,מכמות
אךהגרופתתבועתעלמדויג.זיםנתוניםאיןשביס, 1 : 160שלתדירותבעל

הסחופת.מכללהגדילהחלקאתמהוהשהואבראה

T . .ממבוודקיםהחילמקטעילכנרת.הגיעילפנימישקעהגסהחומרריבהשקעה
לכנרת.בגאויותמגיעים

מ"מ,-0.4כהואקבל Iשהך ) rate of denudation (השבתיתהסחיפהשיעור .ח
בלבד,מ"מ-0.03כהרחופתשיעור

 i ג~נ~~;~~כג=~כ=~ aכ~ a =~~=~~כ~~~=כ~~~~נ=~~~ג~ג~~~~
פלכסרע,

ירושליס,העברית,הארניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקה

קיוםגעש:הרשלבלועשוכנתרםשברינתלכאורהמעידיםסימניםמספר
פצצות,המכדלבי pוולחומרבניליםוקירותיומיםאגםשבמרכזוגדולמכתש

החולשהמקויאחדעלבדייקהבריכהשלךמיקומהבסביבה,רביםגעשתלימציאות
געש.תלימאותם pחלהתפתחושלאורכו

הבאים:הממצאיםאתהעלתהדםבריכתשלמפירטתגיאולוגיתבדיקה
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סהכברי.השלדחידמ-רוםדירהיבקנמקנוגיריפןשחמתיאןצמ •א

נית. pוולפעילותאחדיםבשלב~םונוצרמאדהטרוגניהיאהיילקניהחימרכ.

0' 

הבא:החתךאתמיצאיםלגגמהבסיס

הכיארגן.סרףשלהכסריבזלת • 1
e2 אמצעשלפצצותמכיליטופיםימעטסקוריהדייקים,דקים,לבהזרמי

 Qהפלייסטוקן

מעלהמונחשתי-יערבמשרכבצעירוולקני)אפרבנןי(סלעסינריט • 3
לקנומן~מעלישררבמקימיתהקודמית,לסררןת

עקביתבצורהניטיתאינןשםהמצויותוהסינריטהוולקניהחומרשכבות
פנימה>רוקאהמקרמותברובאלאבהר-געש)שמציפה(כפימהבריכההחוצה

 cהבריכהרפנותידיעלחרהבצורהחתרךוהוולקניהסרימנטריהחומרכל

כנגדהקנדמןסלעיאתהמעתיקהדררס-מדרחיבקירצעירהעתקנתגלהכן
ניס Pהפלייסטוני pהויל,החומר

.. 

ג.

רס?בריכתשליצירתהתהליךלגביהלליהעובדותשלמשמעיתןמה

מררירהואינהמעלהאינההקנרמן)(קרי:הסביבהסלעמחשופימציאית
פעילותבעליגעשבהרילאסאוגעשהרלעהיאהבריכהמכתשאםהבעיהלבריר
הסביבה.סלעשלשיליתחשיפהאפשריתקטנה

הטענהאתמחזקותאינןהבריכהלתוךפנימההוולקניהחרמרשלהנטיות
הוולקניהחומרשפיכתעםגיצרגעשהדאםמזה,יותרהר-געש.הנהרםשבריכת

ממני,הצעירמסינדיטע"ימכוסהלהיותצריךהיהליעוהריהפלייסטוק?',
שיבהריהגעשהרחרמראתמייצגהסינריטאםגררל.אגםמימימתוךשהושקע

ששקעחומרזהיכ,לאגם,פנימהשליא.הנטירת cרביםקשייםמתעורררם

אינךלרהט,במבבששקער Qכחןנראהאינו;דימנטרירת,סטרוקטורותמכילבמים,
חלוקימכילואינרשמתחתיי)נית pהוולבסדרה(שמצוירת'כאמןרפצצרתכללמכיל
הסינריטגםלמשל.התפיצצךתליעשלבמקרהלבפותשניתןכפיסביבהסלע

בוהסינריטסמאר,אףצעירשהליעהדברמשמעותהנוכחי,המכתשקיררתע"יחתיך

הראשוניתהשתייםרס,בריכתשלליצירתהאפשרךיךתשלשנראיתלמחבר
 oהיכחיתחוסרבגללבעיקרסבירןת,פחיתנראןת

השאירהשלאהתפוצציתעוז,שניצרגעשהרשלפוסט-סינריט,מאר,צעירלועא.
 cפליטהחימרכל

מטאיריט,פגיעתע"ישניברמכתשב~

יעפירי~עמקלכריזצפינהשהשתרעהיותרגרילהרמחשלשרירהנהדםבריכתג,
בסביבותשמגיעהכסייבזלתשלמחסיםע"יהררימיבקצהסתימההיתההלמה

הדפנןת,אתשמדפןהסינריטניצרזהבאגםהחרמוןסלמרגלןתעדמסעדה
התלהואהסינריטמקירהנינחית>הבריכהתשתיתאתגםבחלקיםוארלי
 oרםלבריכתמזרחהררימהכקילימטרהנמצאאל-עמןריההגעשי

יהעשייהקנימז,בסלעיהמפרתחבקרסטקשיררםבריכתשלהנרכחיהמכתש
הבריכהמימישלהגביהההתחלרפה oהרךהטיפיהגגשלייניקהלהתמרטטיריותלגררם
חלקיתבאטימהמרתביתהבריכהשלקיימהרעצםמחד,כזיקרסטיתפעילרתעלמעידה

מאירך,טיפלחימרי IIעהבריכהשל
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פרוינד .ר·

 ,העברית,ירושליםהאוניברסיטה

מתוךענפים.למספרהירדןבקעתשברימערכתמתפצלתהחולהעמקבצפון
העולההחולה,מזרחשלההעתקיםאחדדברים:מספרמסתבריםראשונותהתרשמויות

איממש.מסיטעסאל,בואדיונמשךחמרהותלעזאזיאתתלמערבלאורךצפונה
שמאלית.בתנועהק"מ 1.5שללמרחקהחרמוןשלהדרומיתהנחיתהאתמדומהבאורח
בלבנון(הקרויזההעתקשלהצדדיםבשניהתחתוןהקרתיקוןל vהבזלתיםמיקום

I עתק;(במזרנרסףהעתקרשלרשיהrl הקרויהחרמין)מסיטיםסרג'יה)העתק
הנמ(ז:'ךהתנררהעתקשמאלית.בתנועהק"מ-20-25בכהקדרמיםהסלעיםאתכנראה
את~סיטימרנה)העתק(הקרריללבנוןהחרמרןביןהבקאעהלאררךמזרחהצפרנה
בכ-תחתין)פלירקןעדמיוקןשגילהכנראהזחלה,(מסדרתגלעדיכפרסדרת

ק"מ,-60בכהתחתוןהקרתיקוןשלהבזלתיםואתשמאלית,בתנועהק"מ 45-40

הנפחיתהבעיהמיצגתבחרמון>פנימיותתנועותעלהמוריםקטניםהעתקיםישנם
באמצעותלפתרונההצעהעםהלבנון,באזירהירדןבקעתהעתקימסטיתהנוצרת
והלבנון.החרמוןהגליל,שלההעתקים

 lZ ~~~==~~ב~==~ Z ~==~ב~~~
הגיאולןגי)(המכיןרודדרס

פטריגרפיהלמינרלוגיה, ~ nהמע"ינערךהגולןברמתגלםחומרישלסקר
הגיאולוגי.המכוןשלומחצבים

מתכתיים:מרבצים

גלנההיהמצומצם,מידהבקנהולובעברשנוצלהיחידיהמתכתיהמינרל
) PbS ( תוארההחרמין,למרגלוחיוראמגילגירבתוךהמופיע)ברנרע"י

ע"יהופקההגלנה .) 1969פברואררחובות,הגיאולוגית,החברהבכנסובוגוש
כןכמומצימצם.מידהבקנההשניההעולםמלחמתלפניהצרפתייםהשלטונות

 o(כחל)קיסמטייתלמטרותהאיזירלתושביהגלנהשמשה

מיום.בשלבינמצאהגיאולוגיהמכווי IIעמפירטגיאוכימימקר

ה t(רז(ת.ה,לס)מיכלסיןחסע"ינמצארנחושתשלמינרליזציהתיפעות
זי).חוברת

חצץ:לתעשיתודולומיטגיר

חצץ,מחצביתלפתוחאפשרויותמספרנראותהגולןרמתבצפון

המלחמה,לפניהמיריםע"ישהיפעלימחצביתמספרקיימותשם-חרמוןהר 01
והןכיוםבפעילהאינןאלהמחצביתשלומסרמתבקרבתנמצאתהגדולה-בהן

לפתוחאפשררתשישנראה , 4יוראמסדרתדולרמיטיוגירגירניצלו
סדרה,באותהנוספותמחצבות
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נראהתחתרז.קרטיקיזמגילסדרותהבנרייםלחרמיז,מדרים-מזרחהרכסים , 2
נוצללאזהתומרחצץ>לתעשיתמחצבהלפתיחנלגש-נ'תזשל-מציקשבגיר

כה,עדכלל

בריכתביןהמשתרעןתקנומן-טורוז,מגילחואריוגירגירבנויותגבעותכ 3 ..
יתכזאולםחצד,לתעשיתמתאיםאינוזה-כנראה-חךמר oסח'תארם-לכפר
מתאימה.שכבהתימצאיותרמפורטסקרשבעקבית

בניה:למטריתחיל

מגילהחרלאבניהנםלבניהחוללהפקתבחשבוןלהביאןשאפשרהיחידהמקום
החילאבןלחרמרזסדרומית-מזרחיתרכסיםשלברצועההמציייםתחתרןקרטיקון
חולכחיליפימרפיעהכולההסדרהדק,מחולבעיקרומירכבתהומוגנית,איננה
המקוםאנשיע"ימופקהחול oוחרסיתטיןשכברתעםלבןולעתיםצהובאדרם,

איננוכיאםמטרים,לעשרותמגיעהחולשלהחשיףשערביןיד.מאחרבמחפירות

י/אושטיפהע"יילשבחיחולמחצבתלפתחאפשרותלבדיקתמקרםישהימרגני,
הגילןרמתשלהחולליתרלרגיתמבחינהרהןסטרטיגרפיתמבחינההןניפוי,
שמינה>בקריתהתחתיןהקרטיקיזשלהחוליתלסדרהדרמה

(טרפים):"סקוריה"

מאדהנפוצותהוולקניותבגבעיתהמציימאד,נקברבייילקנלחימרזהו
ומרכזהסהגולןרמתבצפרן

המכיליםפיררקלסטיחומרשלשרניםבסוגיםלהבחיןניתןהללובגבערת
הנרבחרסיתבייתרהעשירהחומרבצבע.המתבטאדברחרסית,שלשינרתבמוירת

לאברבטיםכגלםלשמשהיכולחימרזהרשחור.הניבחרסיתיהדלצהיבגויןבעל
וכו~סחממרתלרפודבידיד,לליחךתקלים,

לבניםליצירבהצלחהשהוכתררנסיוניתביצעהתעשיית"לפתרח"החברה
ללבניהדימןתמכניותיתכיניתמשקלתכונותבעלהיההתיצרזה,מחומרקלות

II ."איטינג

בחממיתבחממרת,לשימרשפרס,אליבתלנידאאברבתלזהחומרנחצבכירם
עמלדותבעלזהעםייחדמזםמעברהמאפשרגביההבקבובייתבעלך;ומרבדרש

חממןתפתוחעםמטרה.לאיתהמיובאבכבילהשתמשןבעברלהידיק.ךיימת Lס
הגולן.רמתשלזאתבסקיריההשימישיגיברהילךבארץהוורדים

בזלת:

עדנקביביתהנההבזלתריבארלםהגולן,רמתבכלבשפעמצויההבזלת
מןזאיקה,איחצץלתעשיתמתאדמהאינהןלפיכךמאדנקבובית

כןכמיקל,חצץלתעשיתלהתאיםעשויהמאדהנקבוביתשהבזלתייתכז
בזלתגממצויהבהמיבדרומה,הגילזרמתבמרכזמקרמןת,בעיקרמספראיתרי
 oמייטשימבזלתילרחיתמעילה~חצץלתעשיתלהתאיםיכילהאשריקשהצפיפה

יסרדיית.ביתראלהאתריםלבדוקישבזלת,מחצבתפתיחתשאלתותתעוררבמרדה
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 ============================,'לןגiוזל 7.הל ~\ךלראןגלדות Yה
שילמןנחמן
ירושליםהעברית,האןניברטיטה

הגרלן,שלבגיאךלוג~הטירחדעניןבעליעיקרייםנושאיסמטפריידונו

התצירןתמחשרפיל wךהסטרטיגרפייסהסטרוקטורלייםהנתוניםבדיקתתוך 1

ברוןח-האזורהתפתחןתאופישלכלריתתמינהלקבלניתןהקדם-ביארגניןת,

הניאןגניהטורעת Pלהשעדהאיאןקןטוףשביןהזמו

יבן;ןהגולןבדריטביברדםשטחיםפניעלבחשפןתהניאוגביןתהתצןרות-'" "

בעתיד,המחקרודרכימשמע~תה,עתה,עדשנאספההאינפןרמציהטיכים

ר
.J . ברנ~עןד:והוןלקניזםהטקטןניקה

"לייםלמבנהוהשיןאתךהירדןבקעתשלהמזרחליםהשולייםמבנהא.
המערברים,

הבקרההמרחבית,התפ~טוחראופיי,הגולן,רמתשלהצעירהןןלקניזםב.

הגיאןדינמית,ומשמעותוהטקטונית

הגולןברמתהתישבות
================~=== 

ו<תקיזג.

צפת,ה·הרדית!הסיכנית

מערכתהזדהעיקר'רחאשר·שוב~ס, nמערכ:ממספרמרכבתהגרלזרמתלפיתןחהאבתכג'ת

החכג'תפיעלקשוריסאלהשלשההעירןנ'תהמערכתוהתירותהקיטמערכתהחקלאןת,ההתישבות

צפיז-צ'רעלבנךיההרוכ'סמערכתאחת.לחטיבההגרלזחלק'אתהקישדתמרכז~תדרכיס:מערכת

הגילך,ע"רפיקם nהמערכתבמר~ןהק.יט,ימרכזיהחקלאייסהגילן'שינייתרכדך,לאררכךדריס
שלמה,אירגנית"ח'דהשלבמתכונת'יעשההבילזשלפיתןח

החקלאית:ההת'שברת~עךכה

במדרונר" 4-1עצמההרמהעל 18-13מתיכסישיבים. 22-17יכלולהחקלא'יסה'שוכ"סמעדך

כמחצ'"באיזןייהמיסהקרקעפךטנציאלמופית'תבררכאשר'ייקבעה'שךב~סשלהסיפ'המספר

ה~אהישרביםשלהפיסןבתכניןהמגמהיבךצ"ם Pו'חדםשיתךפ'יםרמרשב'סמךשב"סהםהרמחמישובי

תת-איזררילמרכזהצמודים'יישרביס 3-4יבהםהתישבזתגושישלתת-איזןריותמערכןתל·צור
כ'יסבודדב'שוב'עילהלאספקהניתניסאיגםאשריבהיקףברמהשיררתימ-ספקאשרגושי)(מרכז

אלהברשי'סמרכזםמשנ'אחרגוש'יסמרכזיסןשנ~ישךב'ס-14כרתיכבוןהקמהבשלבינמצאים

דימסכמרכזוהשגי pתעש"המפעלח'ובןכמדכזמתיכנן
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No English abstracts were received of the following lectures: 

U. Barner: The geology and hydrogeology of Birket Ram. 

M, Inbar: The fluviomorphology of Wadi Hawa. 

Y. Kidron: The tuff aquifer in the Quneitra area. 

H. Michelson: Copper mineralization in the Herod Formation on the 
Golan Heights. 

D. Mor: Remarks on the basalt stratigraphy in the Golan Heightsc 

N. Schulman: Remarks on the geology of the Golan Heights. 

D. Urman: Archeological research on the Golan Heights. 

G. Witkon: The new settlement of the Golan Heights. 

* * * * * 
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(a) On the tap of stratavolcanoes 9 iue, well-developed, multistage 
volcanoes, e.g o Tel el Faras, Tel Abu Nida s Tel el Gharam. 

{b} Explosion craters (as defined by Knopf~ Longwell and Flint~1949)~ 
i.e. single-stage craters p or embryonic volcanoes. Examples are 
Zuheirat Ibrahim (2262/2848) and Bereichat Ram. The rims of 
Bereichat Ram reveal the tuff and basalt of the preexisting 
country rockjwhereas. the low rampart that surrounds 1t cons1sts 
of the explosion ejecta. These apparently settled in an aquatic 
environment (Dr. A* Flexer - personal communication), indicating 
that the explosion was j perhaps, subaquatic. 

(c) Maars, i.e. secondary explosion craters~ caused by hot lava, or 
tuff, that covered water-bearing rocks~ The water was heated 
explosively to steam which formed small craters y their lower part 
cut into the water-bearing rock and their upper part cut into the 
layer of chilled lava of tuff~ The ejecta contain fragments of 
both rock groups. West of Kala'a (2152/2853) there are three 
craters formed in limestone, the nearest basalt outcrop being 
50 m away. It seems that these are the eroded "roots" of maars. 
The pool of Za'artha (2148/2844) is in a maar with a rampart of 
basalt and limestone fragments, which indicates that the base is 
in limestone. The rest of the maars along the Mas'ada-Wasset 
road are in basalt or tuff. 

Explosion craters and maars often occur together and it is hard 
to distinguish them. The former· seem to have larger diameters, above 
1000 m, and the latter seem to be smaller - tens to hundreds of meters 
in diameter. 

It appears that the cra~ers along the Mas'ada-Wasset road and 
Bereichat Ram are not karstic dolinas, as has been proposed. This 
opinion is based on three observations: (a) Volcanic bombs ("lava 
drops") are found near some of the cre~ers (Bereichat RamI Mas'ada
Wasset road junction etc),which must have been thrown out at the time 
of the explosion; (b) Some· of the craters have marginal ramparts; 
(c) No karstic caves or solution cracks are observed near the craters 9 

including those west of Kala'a. 

Maars and explosion craters are found in several countries, e.g. 
the Eiffel region in Germany, Uganda, U.S.A. and S.E. Australia. In 
the last-mentioned case, as in the Golan, the lava covers limestone 
and the term "phreatic explosion" has been used. 

The literature on maars is extensive and a good summary has been 
given by OIlier (1967). 

References: 

1. K~opf, Longwell and Flint, 1949, Physical Geology, Wiley. 

2. Ollier, C~D. 1967: Maars, their characteristics, varieties and 
definition. Bullo Volcanol? V. 31, pp. 45-73. 
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dolomite crystal& Some volcanics occ~~The upper 106 m of J-4 are massively bedded 
micri te and biomicrite, more fossiliferous in the lower and upper part, A rather 
deep littoral environment is indicated. 

Unit J-5 is rich in gray shales p partly calcareous p in places pyritic and 
ligni tic. Small hematitic and pyritic ammoni,t,m are abundant in the lower part, The simi-, 
l.arj.br to parts of the Kidod Shales is striking, Floral remains.9mud cracks and a 
rather stunted fauna are present in the upper part, A littoral to swampy environment 
is indieated. Some basaltic intrusions are encountered. 

Unit J-6 consists mainly of biomicritio limestone, rich in sponge spicules, 
Thin beds of shale occur in the lower part ~ as well as slump structures, ammonites 
and Zoophycus sp" ,The upper part is rich in echinoid remains (bulbous spines of 
EalaDOcideria glandifera )p as well as stromatoporoids p corals and brachiopods, A 
deep littoral environment is indicated. 

The unit is overlain by tuffs and basalts9 with local contact metamorphiem, These 
volcanics could be of Lower Cretaceous age. 

The entire area is int.eneively faulted 9 and thickness is often doubtful because 
thrOYS are not known. This;' accOlmts for the different thickness given by different 
authors to the same units. 

Emanuel Mazor 
The Israel Atomic Energy Commission and the Weizman 

Institute of Science. 

The main stage of volcanic activity in the Golan consisted of 
basalt dlows which covered the Tertiary calcareous rocks. This was 
followed by an explosive stage during which most of the cones (more 
than 70) and craters (more than 48) were formed. 

The diameter of the craters varies from 50 m (at coordinates 
2186/2900) to 2000 m (at Tel Abu Nida)~ Their depth varies from a 
few m to 250 m. Some of the craters (over 30) are situated on the 
top of stratovolcanoes and haVE elevated ramparts 9 where as others 
(more than 18) are situated on that areas and have low marginal ram
parts or none at aIle 

There appear to be three different types of craters: 



Faulting and displacements in the northern part of 

the ~ula deEres~ion. ,==== 

R. Freund 
The Hebrew University - Jerusalem 

Several preliminary obsrvationl!l of the branching of the Jordan ~ Dead Sea Rift 
faults at the northern end if the Hula depression are presented, One of the eastern 
faults of the Hula depression continuel!l north~wards on the wel!lt side of Tel 'Azzazziat 
and Tel Hamra and proceeds to Wadi 'AssaI. This fault(Rachaya Fault acording to 
Dubertret) displaces the southwestern plunge of Mt. Hermon 1.5 km sini3trally. According 
to the 192009 000 geological map of Beirut (Dubertret p 1951) this fault and a more eastern 
fault named Serghaya Fault displace the Lower Cretaceous volcanic rocks by about 
20~25 km sinistrally, One of the western faults of the Hula depression, the Tanur 
Fault which continues north-wards into the Beka1a where its name is Yamouneh Faulty 
displaces the Miocene-Pliocene (?) Kefar Gil'adi Formation by about 40-45 km sinistrally 
off its continuation near Zahle and Rho Kanafar in Lebanon, The Lower Cretaceous 
volcanics are displace~ by about 60 km sinistrally across these faults. In a quarry on 
the way to Jubta=e=Zeit faults with horizontal and oblique-slip slickensides are 
exposed. 

Remarks on the Jurassic lithostratigraphy 

of Mt. Hermon. 

M. Goldberg 
Geological Survey of Israel. 

The Jurassic of the Majdal Shams area 9 on the southeastern slope~ of Mt. Hermon p 

was first studied by Fraas in 1877 9 and later by Noetlingp Brotzen p Frebold p Vautrin y 

Dubertret and Haas p as well as several others. Dubertret (1963) distinguished, mainly 
after Noetling and Vautrin~ a Lia3sic~Portlandian sequence of a total 1850 m thickness, 
which he divided into seven lithostratigraphic unitsg J-l to J-7, 

Correlations with central and southern Israel are only tentative v as the material 
is meagre and widely spaced, The upper part of J-4 may be correlated with the Zohar 
Formation p J-5 with the Kidod Formation g and J-6 and J-7 with the Beersheba Formation 
or part of the Halutsa Formation. 

The J-4 to J~7 section was more thoroughly studied. The upper part of J-4 contain~ 
well-bedded micritic limestones 9 with coral remains g and patches of massive dolomite 

(reefs?), Galena, possibly hydrothermal p is found together with other nondescript 
mineralizations along jointso In places sandy material is found p composed of large 
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The occurrence of the Cenomanian rocks is of' 1:1 ttle signli'icance 
because anv country rock could be exposed in either an explosion 
pi t or in an embryonic volcano. 

The inclination oi' the beds towards the pool is in contrast 
to the struct.ure of most known volcanic cones. MoreOV P I'9 if the 
crater was formed during the Pleistocene st.age of volcanic acti"lity 
it must become covered by the subsequent cineri te beds u If' tne 
cinerite beds represent the ash of the pre-existing volcano, one 
has to find explana tions to the fact that the cineri te is strongly 
inclined towards the center of the basins that it consists of 
sedimentary I'ocks deposit.ed in water and not of hot volcanic ejectB9 
that it does not contain volcanic bombs and does not contain 
fragments of the country rock (Cenomanian) blasted oy the vOlranic 
vent~ as would be expected in an explosion pi t :t'or example. Tne 
clneri~e 1tSe1.1" 1B snarp~y cut. by t.he baSin wallS~ wnich means that 
tne crater is younger than the cinerite. 

Summing up the genesi s of Birket Ram ~ the followi ng a 1 terna t1ves 
can be postulated (the first two alternatives are speculative? 
because of lack of' evidence) ~ 

A B.irket Ram is a Yol::.ng 9 post~cineri te explosion pi t; the blown
out material simply disappeared. 

B - BiI'ket Ram is a meteorite crater. 
C - Bil'ket Ram is a small remnant of a formerly extensive lake 

Which expanded northwards over the Yaafuri valley. A basalt 
flow blocked the outlet or the 18ke in the vicin~ty or M8s i ads. 
The cinerite beds which form the walls and part or the bottom of 
the presen~ ;)01 were deposited in ~his lake. ~he oI'igin of 
the vo~canic material ~nat composes tne cinerite lS a volcanIc 
CO!1e (Tell e.l-~.Amuria) situated 1.5 km sou~h-east of' Birket Ram, 

The present b2sin or the pool is associated with karst 
phenomena ~ well-developed in the Cenomanian rocks y whi ch could 
easily have caused the sagging and COllapse of the soft volcanic 
roof. The very low chloride content (19·-25 ppm) of t.he pOO.l water 
is du.e to a const8nt annual rep.lacement of wa~er9 Which bears 
evidence to a developed karst. Water is retained in the lake 
because of the semi-impervious volcanic ash bottom e 
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There is a surprising similiarity to the Jurassic formations 
of the northern Negev" Both Ii thologic and biostra tigraphic uni ts 
can be correla~edo 

The di fference between the Hermon and the Leba non ana Ga 11. lee 9 

may be explained by either: a) change from a limy to a shaly facies~ 
b) a strike slip, as put forward by R" Freund. (this volume and 
previous works)o L 

The present study is based on micropaleontological 
examinations (foraminifera by B. Derin and ostra90da by Eo uerrY9 
Israel Institute of Petroleum, Tel-Aviv). Samples and field data 
were also provided by Uo Salzman, (Tahal) and Mo Goldberg (G.S.I .. ). 

Remarks on the Geology of Birket Ram (Golan Heights) and its Genesis 

Ao Flexer - Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 

The pool of Birket Ram is situated in a crater-like basin, that 
appears to be of volcanic orlgln 9 This view is supported by the 
presence of a surrounding rim consisting of volcanic material, 
containing bombso 

Many volcanic cones are recorded in the vicinity and it seems 
that the pool is located on one of lines of weakness along which the 
cones were formedo 

A detailed geological study of Birket Ram revealed the folJowing: 
a) The Occurrence of Cenom&nian limestone in the south~eastern walL 
b) Polygenetic volcanic ma~erial that was formed in several phases of 

vOlcanic activit yo ~rom the base upwards it is built of the 
following rocks: 
1 - Upper Neogene basalt flows ("Cover Basalt")& 
2 = Thin lava flows, dykes 0 scoria and tuffs containing volcanic 

bombS, of Mid-Pleistocene age G 

3 ~ Cross-bedded (trough type) cineri te (sedimentary rna terial 
consisting of volcanic cinders)o 

c) The ejected volcanic material and the cinerite strata are not 
inclined from the center of the basin outwards, as expected in 
a stratified cone~ but mostly dip towards the centero 

d) The volcanic-cineritic sequence is sharply cut by the walls of 
the poo1o 

A young fault uplifts the Ceno~anian rocks against the 
Pleistocene volcanicso 

These findings may contribute something to the controversy 
abou t the genesis of Birket Ram; is it or is it nat a volcanic cra ter'? 
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The behaviour of this aquifer indicates that it is unconnected to 
the main Hermon aquifer~ and we therefore com lude that Birket Ram 
is not coupled to that aquifero 

~ Io Carmi, The use of Tritium as a Tracer in the Atmosphere and 
the Hydrosphere, Metecrologia Beyisrael, April 1966 (in Hebrew) a 

~*yo Tzur, work in preparation 1 Weizmann Institute of Scienceo 

~~~Fo Mero, work in preparation, Tahalo 

Remarks on the BiosT,ratigrapny Of' the Jurassic in Mto Hermon 

Bo Derin, the Israel Institute of Petroleum 

The JUrassic section of Mount Hermon, near Majdal Shams, was 
first examined by 00 Fraas 1877 9 and has been studied since by 
pubertret, Vautrin, Noetling and otherso 

The biostratigraphy was based on macrofauna, mainly ammoniteso 
The most extensive work on these was by Otto Haas (1955) who 
examined some 7600 specimens of ammonites, but from doubtful localities. 
Dubertret (Lexique Stratigraphique, Volo III, Fasc 10 1963Lbased 
mainly on Vautri. 9 di vi ded the Jurassic into seven Ii thologica I 
units, J1 - J7, ~anging from Lias to Portlandian. The Jurassic 
section of Mount Hermon was erroneously correlated by variouS 
authors (Renouard, Wolrart, Dubertret) with the Jurassic section 
in Lebanono 

Before the Six Day War, the only known Jurassic material from 
central Israel was from several wells in Galilee (Rosh-Pina 1, 
Hazan 19 Hula 2)0 The Jurassic strata of these wells are identical 
to tnose of Lebanono 

In a comparison with the JuraSSic of t'he Negev, there ar>e no 
Kidod Shales. These are probably replaced here by a limestone 
facieso On the otheI' hand, Oxfordian strata are found here, which 
are miSSing in southern Israelo 

Micropaleont.ological analysis of' the Jurassic' section near Mejdal 
Shams shows that previous age determinatiJns were inaccurateo It 
was possible to determine the Bathonian - Call0vian boundary which 
was not defined before. Post-Oxfordian beds were also found 0 All 
sections def'ined as Kimmeridgian-Portlandian (5~7) are, in fact, 
U~per Oxfordiano 

t 
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concentrations change periodically with a one-year period 9 in 
antipnase to the wa~er ~evel changes. This is apparently due to 
"tne f'act that the c"lncetrations of these tracers in all the Inco'Ding 
vvaters are constant, and are lower than their' concentrations in the 
poolo The increased concentrations in summer are an effect of 
evaporation9 We assume the slalni"ty and oxygen-i 8 concentraTions 
in the above-water-level springs to be "tne same for a~l "tne inflows o 

T.he concent:;rat;ions in "these springs are constant~ and c~ose to 
accepted values for rainwater. The tri tium concentrajions in both 
the atmosphere and the pool are presently decreasing, 

Elimination of QO from equations (1) and (2) gives 

(3) d RW ::: QF(RF ~ RW) + Q'p(Rp - RW) - QE(R E - RW) ° 
dt 

In summer, the first two terms on "the right-hand side of equation 
(3) drop out, and the remaining unknowns are QR and RRo For salin.ity 
R-w. ::: 0; for water isotoies R = BR , where B is the nan-equilibrium 
i~otope fractionation * c T~e iso~ope frationation is caused by 
phase ~hanges between liquid and vapor, and by exchange with atmos
pheric humidityo 

F'rom t;he salJni ty and oxygen-18 data we get independent 
estimates ot' summer evaporation from the poolo This enables an 
estima ti on of QO from egua tion (1) 9 in its summer form; QO depends 
at most, only on the pool~s water level, and the results can be used 
independent of the seasono We also correlated the summer evaporation 
data with dataccom an evaporation pan in Upper Galillee (Sa V sa). 
and used the correlation to estimate the winter evaporation from 
the pooL Equation (1) 9 in its winter form, enables an estimation 
of QFo 

In order to determine the age of the winter spring waters9 we 
return to equation (3) and calculate RF • The fast response of the 
winter inf~ow to the beginning and "the end of' t;he rains !·avors a 
piston flow mechanism. In such a case the age of the water is well 
defj.ned, and can be found by comparison wi th tri tium concentrations 
1n rains 0 

It is possibti to estimate the required catchmen~ area by 
synthetic methods ~,and this completes the water balance of the 
pool~ 

'l'racer da ta t'rom a well a !'ew hundred meters west ot' t.ne 
poo 1 ~ a t Mas v ada, show clearly tha t the wa ter in the well came from 
B,irket Ramo EvidentlY9 the well pumps water from an 8 qui fer which 
is fed by exfiltration of water from the poolo The main contributor 
to QF is a catchment area to "the east of the pool; lndeed p t;he 
water table there is nigh relative to the water levels of the poolo 

, 



Birket Ram: Water Balance from Water Levels 
and Natural Tracers 

IG Carmi (Isotope Department 9 Weizmann Institute) and 
F. Mero (Tahal) 

The pool of Birket Ram is located within a crater-shaped 
OOsin, whose margins are not breached by any inlet or outlet of 
surface water streams s Its water balance is therefore maintained 
by: a. precipi tia tion and evaporation - through the surface of 
the pool and along its margins; b. springs and exfiltration -
through the walls of the pool (above and below the sruface) and 
its bo t to m 0 

Equation (1) shows the water volume bslance of the pool~ 

(1) ~~ = QF + Qp ~ QO ~ QEo 

where V is the volume of the pool, t is the time? QF is the :tllpUt 
rate of flowing water 9 Q is the input rate of preclpi tati.on 9 

QO is the exfiltration rKte, and QE is the evaporation rateo 

'fhe daily water ],evels of the pool were recorded for the last 
four yearso Analysip, of the data shows that after the rains 
cease, the water level of the pool remains unchanged for some time; 
that is, the input and output rates are equal. Following this 
the level starts to drop linearly with an almost constant slope. 
unti 1 the next rai ny season 0 When thi s happens, for about six 
weeks the rise in the water-level can be attributed to the 
precipitation over the crater. After this the rate of rising 
increases~ even during intervals between showers. Thus, an 
additioncl water source must be postulated, assocIated with a 
fast-responding aquifer outside the crater. During the summer 
Qp = O? and to a first approximation, also QF = O. 

Equa ti on (2) is the rna terial ba lance of a tra cer in the P()O 1; 
we used three natural tracers - salinity, oxygen-18 and tritium.) 

(2) 

here R is the tracer concentration in the pool's water, R - its 
concen~ration in inflowing water9 Rp - in precipi tation wa~ers end 
R~~ ~ in the paolo s water vapors. Equation (2) is meaningful onJ_y 
i1' the pool is well mixed. During the last two years we sampied 
the pool nine times 9 thrice at three depths. Our results show that, 
~he mixing condition is fulfilledo The salinity and oxygen-18 

• 
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