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 30 ~ 5.19ד 4-הגיאולרגיתהחברהשלהשנחיהכנס

הכנס:תכנית

oהרשמה. 08 • ()()- 09 •ח

09.10 

09.50 

פררינדר.פררפ~יר"רר: Pהביישיבת

הנופלים.שללזכרםוהתייחדרתפתיחהדברי 09.00 

09.10 

ב~גב).גורירךבן(אוניברסיטתשגםפררפ~ידיעל

המערכת- 09.50- 10.50

יררשלים).העברית,(חארניברסיטהל Pגרפונצ.ד"רידיעל

ה. Pהפס 10.50 '- 11.00

כללית.אספה 11.00- 12.00

היום:סדר

האספה.יי"רבחירת • 1 ..

וכספיים.כללייםדר"חות • 2

חבר.ממשינוי • 3

 • rIויכר . 4

חדשים.ירעדנשיאבחירת • 5

שרנרת. . 6

צהרים.ת Pהפס- 12.00- 13.30



קישח.עררע~יר"רשניה:ישיבה •

~ 
ייילרי.ד"רידיעלהמלח.ביסהליטשלאראוליטיסיצירת- 13.30- 14.15

הישראלי).הבעט(מכרן

ידיעלהמלח.יסשלבי Pהעליסטרהמבשר-הליסןאבס- 14.15- 15.00

הביארליבי).(המכרןבתןי.רד"רארליךא.ד"רבבין,ב.

ידיעלבישראל.המארחררס Pלקברזראיסטרטיברעיתמסברת- 15.00- 16.00

אביב).תל(ארביברסיטתהרררביץא.ד"ר

16.00 - קעה.הפסקת 16.30

עלכסרעקיבאד~ריי"רשלישית:ישיבה

ידיעלבישראל.התיכרן-עלירןהיררהשלרבסטררערדיסבירלריס 16.30- 17.00

הביארלובי).(המכרןהירשפ.ד"ר

הצפרבימ-זרחיהבבבבאזיריררסירתבתצררותהבירביהבברפלנקטרן-תפרצת 17.00- 17.30
ארלי,א.רד",מרשקוביץש.ד"רידיעל oמע~רה)(ב~בלסיבירבצפין
הגיאולוגי).(המכרן

דריןב.מרידיעלישראל.רצעיןמרכזשלביירההשקעהסביברת- 17.30- 18.15

הישראלי).הבעט(מכרן

ערייבדר.עררפ'ידיעלישראל.שלהמזרזואיהמבבה- 18.15- 19.00
יר;שלים).העברית,(הארביברסיטה

19.00 - משותפת.ערבאררחת 20.00

20.00 - הנישא:עלסימעוזיין 22.00

הקרובלשעורמבטגיאולרגיה,

.. 
מזיר,ע.פררפ~עריינד,ר.עררפ'זהר, oאמרתרר,בןי.פררע~המשתתעיס:~יז

עצמין.ע.יפררע'קשאי oאד"ררררליך,ר.עריפ' ~

~ 

תוו.ב~ 0 'עררעיבחה
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 1973שלנתהישדאליתהגיאילרגיתהחברהפעילרתח iiדי

t1 

הבאים:החבריםהחברהלועדנבחר,ייסול~ם (j'ב 1S · 73אפרילבחרדסוסוהתקיימההסונתיתבאסיפהא.

• 
נסויא-סוילמזנחמןד"ר

החברה.ליעדמור,רלף.ודדדיןארריגינזבךדג,דבלרי~ה~דבוהחברים:

סוירסו.רמיומרבי,זעמרסמרנבחרי:ירת Pהבלר,דת

החברהלנסויאנבחרמכזלאחרהראסורנההחברים,בפגיסותמינוייאתבל Pלאסוילמזנ.ד"ד

ב. Pיענתןד"ר

הרעד:חב,"ביזידים Pהתפת Pחליב.

ב Pיענתזד"ד
גי~צבירגאביהרד"ר
לריטהדבמד

גינזבירגדבמר

מררדרריזמר

רילףאירימר

נסויא

נסויאסגז

מזכיר

ל.זגרדרפרץד"ררן pלואחראיגזבר "

P חרבב"ס.עםסור

ת"א.סניףמרכז
הועד.חבר~פרתימרניסנבארםד"רביידא,מרדררקמז,מר

ל. ii ,סורגארמנחםר Pדיתיאידורחברינרסוללזכרםזכריזעצרתיימה Pהת-29.5.73בג.
מבניםלאירךרסובירהימרט Pפעיליתנדידתעלהרצהפררינדר.רפריפ~לזכרםדבריםנאמרו

מצטיין.לסטרדנטמלגהינמסרה

פר~ pחרלהרצאית,נמסריזהבכנסחברין·הרלאזררשד Pהמוכנס'ים Pהת 1-2.8.73בתאריךד.

 •זחבררהדבאזירסיירוהתקייםלוי Pיצחלד"רז"לגדדרד"רפ.סו iע'

ברלין.מארניברסיטתהאררחהרצאתיימה Pהת 2.9.73בתאדיךה.

נייקסל.וכארניברסיטתפדיפטןרהאררחהרצאתהתקיימה 8.5.74בתאריך •י

ז"ל.סודגארמנחםר P,יתיארדררחבריניסוללזכרסזכררןעצרתהתקיימה 14.5.74בתאריךז.
יפית.בגיארלךגיהבמחסוביםסוימרסועלהרצההיל " Qביר"רלזכרסדבייםנאמרי
מצטיין.לסטרדנטמלגהנמסרה

" 
ן. Pיפליס~רי,רהטקטיני!'ה,בניסואילמחקריםהמירערהסונתיהכנסאתהכיןהיעדח.

~ 

לגיארליגיההמחלקההעברית,הארניברסיטהסולמתאיםמאיררחגהגניהסורגיםהחברהבאריעי
למדעים.היסוראל,תרהאקדמיה

ברעד.מרכזייםחבריםסולהממיסוךיהגייסהכפיר~םירםב Pעסורכסוההחברהפעילרתט.

מיר.דרריןמרע~יחרבביםב~דפעיליתלארגיןמתאימהתרכגיתהיבאההחברהלרעדי.
 oהכפיר~םירםמלחמתעקבביצעהלאזיתרכנית

האדמה.מדעיעתיןעלהחתימהר Pייעקבסורנרתחבררתדרגרתמציעהחברהרעדיא.

החבר~ם.מןם 9מסהסוגהנגבךלאחבר,דמילהעלאתמספיקהסמכר~מחיסריב.



~ 

~ I1 

I 

L 

6 -

 1973בדצמבר 31לירסכספי nדי"

איתציההכבסית
לוו,

ה~בסוהממתןכגם *

4,052.07 
חבריזכנם

ס"יל"ת"רבהחזר 1 , 249.13

האדמהמדע"עתיןעלחת'·מה 4,722.35

3,000.00 
מער'<בבעתי.ומוחת

דיאר 1,120.00

 .כבר'ןתערדוחסורסיס 1,138.00

~ובסורדהדמסה 20.00

בנקא"חסוביןליהוג 155.18

רחסכוןהלראהככנקיתרה

) 31.12.72 ( 

הדרארבבנקיתרה

) 31.12.72 ( 

חברדמי

מחבררתחברדמי

היבסוהמפתןכנם

חבריזכנס

מרםומיםובכירת

בנקאיתרבית

יחסכיןהליאהבבנק~תדה

) 012.73 31 ( 

הד~ארבבנק~תרה

במזיובנ'<םיתרה

** - ההוצאהעלהכנסהעידף

15,456.73 

_ M ~~ 
--~~נ-רן~ב~ז·נ~'~~--ב-ד--~-1 ~~

nזזברהבזבד

 ,"ל

2,570000 

1,535.00 

670000 

2,520000 

256050 

95034 

92.25 

65000 

6000 

7,810009 

5,976.42 

1,249.81 

30006 

390.35 

15,456073 

החברהבסמרילרסורםם <i'יפתאנכיןארתןימצאנןהנ"להכספ>ןהדר"חאתבדקנרכילאסורהר>ןני

הבאית:ההעררתמלבדהסורניםוכמסובכים

היבסוה.פפתזלכגםהרצאןתלפסךתמרוזלמראססונתנהמזרמןלוו, 1,000 .-סרעלקבלהנמצאה
סולסרעלמתא"מרתז'בליתאיןלווי. 629.50סךעלרקנמצארההרצארתעלמתאימותקבלרת

 .,"ל 370.50

;,: 

.; 

ביידאפרראילרלווי 44 .-סולסךדרגiקמזמרגבהלחברים)סונתנר(קבלרתההכנסיתספרילמי **
הכנםההמרסוזהרבבנק.דתם Pהפאראליכספיסהרצאתעלמסובךכלראיול"י 346.35סולסרגבה

חסוברנרתספרימנהילניבעיתסובמצאית I'התאiכ~איכילנינראה ., IIל 390.35בסרהיצאהעל
החברה.סולידס Pהזבר iהידיעלגריע

~ l כr,JU (; 
ררת Pביעדת

ן, P .ך)

בי"זעמיםדסו 1'סו <i'רמ
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ירושליס- 1239דס oת

~ 
P 3101201913רריםז'ירגרדר • 9ד"ררן 

 1968שבתתבראשיהחברהלועדשבתבולוגיתה.ג'-אןהחברהשלביקורחועדחחוהיראובהחאם , .
 = 31.12.1973לייםהקרןמצבלהלן

הערךחירוביתאורבומיבליסכום

 9סדרההיסרדקרןשלאג"ח 1% $450
 9סדר'ההרלליס 6% $900
$180 6% " 10 10 
$180 6% 11 11 13 
$225 6% " 11 14 
$810 6% " " 15 

מדדצמוד 1960פחרחמלוה 5i %יל" 1,400

 1964קליופהמלוה 4%יליי 160

כספיוחרתרית

ל"ר 578044 25002מס'עו"שחש'יתרה
 $191.32 25002 6מסחדבחש"רתרה
 $366044 25002 •מספ'ז"ק ,חשיחרה

ח:הערי

פרסלחליקתהרעדההחלופתי IIעפלוייצחקלד"רד"י 500 .-בסךאחדפרסחולקהשבה 01
ז"לסגרדרפרז

בח"דדולר 20ובמכירתש flהעובחשבוןהכספייחביחרותהועדההשחמשההפרסלחלוקת 02
ל"יס-5000בסךהפרססכוםלהשלמת

.. 
ביריחמופקדרםשםציוןככרבסביףלאימיבבקשלומסמכיםדי"חרתעפ"יבגורךהדי"ח • 3

הקרן.שלהשיביםוהחשביבוחהערר

מתאימה.ריביחקבלתבגללגדלוופז"קבח"דבחשביןהיתרוח • 4

I 

,:בת"דהיחרך,'הכפורים.רוםמלחמתפררזלפניבקרן,חדשוחהשקעותהיוזובשבה 05

 םרס;-::,לפב'!למחדשהישקעיוםרIבלפרידןיצאוהאגרוחמןשחיקמכרניבעיחיבעך"ש
זה.די"ח

.. 

חבדים,ב.כרכת א~ __
גינזבךרגדב ~

הקרן.לניהוךואחראיהחברה"~בר

ומג::אגך 9ז"לגרדרפרזד"רקרןשל'ח Iהדראת j "'.הבק;רעדתבשםבדקביכילאשרהריני

הק~ןסשלהבנקידו"חוחהשוניםלמסמכיםמתאיםאוחו

 U (./;ן .'ר Jג
 r~mו.יר

 :>~_כ ",

 C ;;Yז \j:'בי
//' ... ~ ..... , ........ \.... 

עמיט

בקורך~רעדת 1974·2305
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טונית Pהטוז.Jשז.J.עותםה Pאז.Jךידרוםשרבצפונהרייס Pl1שברים

שגם 0ר ,.

בבגבנז-גררירזארניבך~רםת

 Romera, Palestlna, Santa-Bucaramanga, Oca. Boconoה-כסרעקרייםשברים

 o modernplatetheoryה~במסגרתרמברארים wrenchfaultsכ-כללבדררבחשביםראחרים,

שברק"מ. 28שלימניתאפקיתתזוזהקל)ספק(עםקיימת Palest1naה-שברלאררר

ביןמשתבותלאררכוהתברעהכשהערכותתזרזה-אפקיתכשברלהחשביכרלהראאף Ocaה-

שלבמרבחיםירחרמרבהבצררהמרגדריםלהירתיגרליםהשבריםררב oמ tlק-115ל 15

 o Benioff zonesל-ארקרימרדםלמבנרםביחס ) thrust-hlgh angle reverse) dip-slipתנרעת

עתתנרשלברכי •ריהמרצרלפביהבראהכפיארעה Palestinaה-שלהאפקיתהתזרזה

dip-slip ה-בשברגםבחזמרOca 

ים i'סמרוקםררלקריזפרירביםסמךעל high-angle reverseכ-מרגדר Boconoה-שבר

אלהקריזפרירביםכיאם-רמזפמררפייםסדימבמרייםפאציאטיםרתפרצתגיארמררפרלרגיים

אפשררתעלבבזפחהכמעממיריםרםקמרביםגיארפיטיקאלייםקריםרירביםמשמעיים.חדאיבם

בטינאליתבשקרעהלררתחהרבצראלייםהאנדרםהרמתגדרלה. strike slipתנרעתשל

הבסנים,אתגםה 3חוהאלה,האנדיםאתהחרצה SE ~ NWשכררנרמרשררצידיהם.בשני

איננהלאורכראפקיתתזרזהמארחר;איארקזמאזמרנרקליניתטימםריהשלמישרררהיררה

 ; 6מ 250נאופקיתהיעתקךשנה) 20 ~-000(כסאךחרפליטזפךקןשלמררינרתבחשברז.באה

האפקךתרהתנרעהר~גם-מאוחרנפליטםרקןכזהנעשההיאפלזפהגבילמהייהזהשבראם

שריי-דרגהמםמררפייםאזרריםשלהעתקהק"מ. 30-50רלאמ' 250היאלהגררםשהרא

) metamorphic isograds ( בתניעתק"מ-5כשלהיאהסארחרהפרםמתקיפתslip ~ reverse)dip (. 

אפקית.תנרעהלארכיארעהאםרלאפלםה,ר.כרל ,,:ן, (;'מטרייםשבראםהיאהשאלה

ם 1J'במיבחבררתרהמרבהבצררהמוטברת i1 -PaJ.estinaשב"לאורך(המרכחת)האפקיתהחנרעה

 nגיאךם,ריאנאלרגיהדנרבתרןסלמקרםרדידקרימיבלרקשליחטית,מקרמית,התאמהשל

נרחבתרמכניתגיאךמםריחחיבה n~ס Iמפשבנחלקרחרניםנלרקדלתנרעת(רלאמכני~)

נרחניםאזרריםאך~מנם,קירייםרםפלמרתגברלשל wrenchששברילהנחהמקרס

רהרוטםיםסגרבניםאטרציאציתע"ימארפיינים
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רמשמערהתהעררמיתהבקעיםמערכת

f' 
ג.רפרבקלצ.

יררשליםהעברית,הארביברסיטה

~ l' 

בקעיםשטח.רהגדלתמתיחהשלמרכיבבהםשיששבירהמבביהם ) rifts (ים p 17ב

שרביםהםרבזמךבמרחבמעבריםניביהםשישרלמררתבאוקיאבוסים,רהךביבשרתהךידרעים

מזה.זהמאד

בירתרהברלמיםהמרכיביםהםאלהמגמטית.ובפעילותבהרמההבקעיםקשוריםביבשרת

שלחשיברתהפלטפררמרת.עלפועליםאשרהמגמטייםרהמרכזיםהשבריםההגבהה,במערכרת

מזה.זהיהך pחלולהתרחקרתיבשרתלנקיעזופעולהגורמתהכלסרקברעה.איבהההעתקה

במיעוטךרקברם,היבשות.פביעלכאלהרברתמערכרתפעלוהגיארלרגיבעבר

ארק'אביים.התפשטרתומרכזיארקיאביקררםליצירתמספקתבמדההסמרכיםהגרשיםהתרחקר

מזאתבהרנהגדרלההליחרספרהגרשישלההתרחקרתשעררהארקיאביים,בבקעים

הירתבגללרב.מגמםיזםתררחדשהליתרספרהיצירתהראהשרלםרהתהלירשביבשרת,

משבית.חשיברתבעלתהיאהצעירהקרוםשבירתגברהה.היאחמה,החדשההליתרספרה

ירת 3יתהלירארלםמקרדם,קייםקררםשלרהרמהמרדיפיקציהכאזאיזליבשרתבבגרד

ידוע.איגרהמרכז-ארקיאביים~רכסיםהתבליםפרםי

גררםליבשרתמתחתהמעםפת.חרמרשלהתררממרתלמסרתמעלמתפתחיםהבקעיםכל

קצבהעמרקה.הליתרספרהשללמרדפיקציהגםרבהכרחרמתיחה,מגמטיזםלהרמה,הדבר

הסעה.ע"ירקיתכזילמגמטיזםלהרמההדררשהחרםהעברת

רהטמפרםררההחרמרערלהממנךהערמקהעליה,קצבהערלה,החרמרשבפחלרדאיקררב

תורבמעטפת,קצרת-זמןפרסררנציהזאתתהיהאםהסננה:שלההיסטרריהאתקרבעיםשלר
~ 

גלרבליתבמערכתישתלברהמאררערבזמזחמשןהחומרשעליתארמרגבל,"דיאפיר'יעלית

לכלכבראהערזרתאךקיאבייםהתפשטותלמרכזיקרב"לרחות.ריצירתמסרתתבועותשל

היחיד.הגררםזהאםספקארלגדרל,כזרפרםררבציה

ההבדליםברם,גדרלים.ממעמקיםהעולהחוסרמעלכבראה,ברצרים,חמים'י'ימקרמות

ברררים.איבםיבשתייםבקעיםלביזאלהביז
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המרחביסהריטשראיאירימיסהייצרית

• 
רילריס

אביב)תל 9הישר~ליהנפס(מכרן
~ 

זקדיסששאס

יררשלים)העברית~(האדניברטיטה

קלטסית.השקעהשלמבביםכירםמךצאיםהמלחיםשלהטכררהחלקחרפילאדרר

דגלרביםסהלדליסים)לכברתם(מרצעהליסשלאוארליסיםכולליםאלה

אפשרותמדצעתהאגןסקרקעיתעלאךהתמלחתפגיעלהליממתגבשכללבדרך

התגבשרת-על-עבראלהמאזןאתמטיסה(אגיסציה)הגליםאנרגיתשלכלשהישהגדלה

בתנועהלהמצאהגדליםההליסלגבישיתגרוםגליםשלאנךגיהאותהפני-התמלחת.

מובילבאנרגית-הגליםנרטףגדדלהליססשלגלדביםבדצריםזדבדרךמתמדת.

מצרפים.הליטגרגרישללגדדל

החדף,לאורךהליטגרגרישללהצטברךתמביארתהחךףלעברהנושבותרוחות

אואוליסיםסשלמאורכךתדתלולידתגלךביסשלרכיםמשסחיםבצררת

מתפתחהקרקעיתסעלישירותמתגבשההריסרובררח,חטרותשקסרת,בתקופות

הגלדניםסמשסחיכולרהקרקעית,שלהמורפךרוגיהאתהמשמרקשהקררם

, 
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המרחרסשרנן Pהפרררטמךקרדמרריטאן.אגס

tז

בחןרי.ארליךא.בגין,ב.

ירושלים 9הגיאדלוגיהמכרן

מארחכחמשרבבדקרובדגמרחחכיםעשרשלרשהנמדדוהירדןבעמקהלשוןבחצררח ~

מורכבהואמיברי,הפרמ-התחתוןפימ~ם.בשלשהלהבחיןביתןזאחבחצורהדרגמאדח.

מונחעליולטרוגין.יות I:Iוכהות-דו:כרייות I:Iלבנות-ארגוניעדינות,מלמינוחבעיקרר

כרללרהראמקרדמו,יוחרגברהי I:Iלדמר~כימ~ I:Iטדימניחטזהבפרטהלבז.המצוקפרט

השורשיהפרטרמים. I:Iדיאהצפוניובאזרר ? I:Iארגוגיאוגבטשליחטיתענותשכבותמטפר

וחרטיחס I:Iטילמחרל,מררכבדהיאהקלטםיהפרםהראהעלירן,

מינים 164רבמצאוזאת)בתצורהבירחרהבפוציםהמארבגים(שהםהדיאםרמיאוחגחקרר

מהםששלשהדיאםרמיארת,אזרריארגעהאובחגוראךךריהליגים.מחוקיםמיםשלרזנים

 gלמעלה)(מלממהאווררהליבירתדיאםרמיארחעלמברטטים

1 

11 

111 

 Nitzschiavנtrea lאזור

 Nitzschia lembנformis lרראז

 Rhopalodia gibberulaרראז

אזור-מתרקיםמרםשלבצמחיהמארפייןרביעיאזרר

שאז.לביתצפוניתרקגמצאזה

ביגיהם:קשוריםכיאם 9שרניםאגניםנשנילהבחיןניתזליטאן,אגםבמשקעי

Gomphonema , עליוןאזרר

שהשחרעיותרעמוקדרומיראגןמליח,לואדיכנרחיםמאזורהשתרעאשררדרדצפרניאגן

המליחרח oר I:Iמ-200כעדבמרכזוהגיעזהדרומיאגןשלעמקךלחצבה.רעדמלרחמראדי

לרארחגיתןזאתלדרימר.הצפרגימהאגןגםכןוכמילמרכזהחרפייםמהאזרריםעלחה

 gהנאהךהמיגךלוגיתהליחרלרגיחהטדרהמן

-----ביוגביאופל +קלצים +קרורז--~--דםרדמייםיקוורזקלגיו:כ(צפרך)

ארפל

-----כימ"

-----כימ~ארגונים +אךפל

(דרום)סגבט

גבט +ארגוגים----=ארגרני!פ

הדיאםומאותסדנ~ nבטמךעלהמליחדתמגמתאתחואמתזומגמה "

לפביהחקייםאשרהלשוןאגםהתפתחותנמשרבמליחותדומההגברהלהטיקגםאפשר

ש,פה vבתשבר 20 ~-000כעד-60,000כ . ,

 (זוימו.גשrורפךתקהירלשרךהאגםלש

~ pluvia l0נ sem קררמוחקרפתואחרילפני

,; o ( pluvia 

(גשךמ~ם)פלוביאלייםמחזוריםעלמעידהךהפך~ךל~תהטדימנםרלךגיחהעדרח

הדרומי.נאגןברורהות nהתמלמגמתתיךוניך-פלרביאליים,

כתרצאהובעלםיותר,המחוקטמרה,מאגםשבה 60,000לפניהתפחחליטאךאגם

שנה. 15 ~ 000לפביםקםונייםמאררעים
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בישרא?התחתרןךן pPרנךזךאיסטרטרגרפךתמסגרת

י

רוב~ז 1ה oא

אביבחלארניברסיטח 9לארכיארלרגיההמכרן
~ 

ורוח 3חסדרתי I ~בישראלמארפייןנם) 3רעד(מירקןהמארחרהקנרזראיקרן

בזיתייתהתפר~י~יתשלשלב~םמספררכזןיבשתירתלירת Mליטררימירתסדימנםרירת

 oטדיםבםדיןתבטדררתבערח 3מארחזקרת

ש~אעםהמירקןע gהחיכוןהיםפוח 3הע"יבעיקרהרשפעוהטדימבשריםהמחזררים

שנהמיל~רן 407-5לפניהראשרן 7כפרלשיאעםהפלירקן 9שנהמילירן 12-13לפני

(קלברר=סיציליאן)הפרה=גלציאליךהפליססרקןשנה~סילירן 305כ=לפנירהאחררן

 oשנהסילירן 108 = 1שנהסילירן 201ביןשיאעם

-1.6כלפנישהחל 9הקרחרניהפליססוקןבזמןשהחלררבליהסדימנםציהתהליכי

חלילה,רחרזר 9לאינםרברלביאליספלרביאליהמשתנההאקליםע"יהןשפעןשנהמיליןן

הרשפעןהיםפניבגרבהקטניםשיבריים oהיםפניבגרנההשבוייםע"ימאשרירחך

היבשתירחה~סירת~התצדרותשללאינטרקדרלציהסכסהבזאתמרצעחהאקלים.ע"יהםאף

 oהארוזיבי~םהתהליכיםשלוכן 9בישראלמאןחרקאינןזראימגילןהבזלחירח

הקא~נרזרא~ח.לסדרהמוצעית K!Arבעזרחגילקביערת

ס



13 -

ישרארשרהתיכרן-ערירןמהיוראושברוריס[דפות

" 
ה'jךךש •פ

יך,שליםהגיאולרגי,המכון
~: 

I 

l' 

מאוכלטתוהיאהרדודהמפתןלאזורשייכתהגדולהמכתששלהיוראטיתהטדרה

נמנים V5רקםהםומעלה)טיפוטים 30 (ם (j'וצדפטיפוטים) 10 (שבלוליםהרבהידיעל

והחרמון).הבגבטיני,צפין(שלאנדמייםלבנטינייםמיניםעם

בלבד.חתירהבמכתשהעליונה)זוהר(םתצורתצייהפרטאתמאפייןוקודחחי-פנים ) 1

כידוד.תצורתשלהגירייםברבדיםמצויבחלקי,צמרדחי-עילי ) 2

כידוד.תצורתשלהחרטיתייםנרבדיםמצריותרשחייניות,חפשירתצורות ) 3

גירי(מעברחתירהבמכתשהעליינותהגירבשכברתמופיעה"ריראטיינית"חבורה ) 4

ערוטייהתצורתגגכלפיםע'רהבל 6בג 9שבע)בארלתצורתעליונהכידודמתצורת

גלאבדריותבגירובחרמרן, ;) 1924דובייה,בתיר(קרטמן,זרהר),(תצורת
/ 

שבע).באר(תצורת ) 1905(קרומבק,

התחתוןמהקאלךנייןהגיריותנטדרותהמצוירתבריניאות,שלרצופהכמעטתרפעה

משפחהשלהצוריתביןמקשרתחרלייהמשמשתחתירה,במכתשהתחתיןלאוקטפורדייןעד

אירופה.במערברן J;'העלונארקטפךרדייןבבאתרנייןהמרפיעותזאת

הקונכיות.בצורותביטויםוצאיםהטביבתיתוהאנדגיההיםקרקעטיבהחיים,אורח

 ; 1958 9הדטוןבתור(טפאת,אמךניםיםהופעתעלמברטטתהטםרםיגדפיתהתפוצהקביעת

 0 ) 1966רזוואלייאייף, ; 1956ארקל,

ס

בדומהימה,נדידהשלובמרחב~בדמך 9פליאךגדאוגרפידגםשלאפשררתמטתנרת

אירךפה.במערב flקוואביין (j'רוראסיין-ס I ~שלגפאצייסהפתוחהיםכלפילנדידה
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ומארךקימע'רה'ברגרמךן,במכתשהתרכךןהררראשרבררסמרמרגרפרתוארם

" 
פדנסא.

רישליםהגיאולרגי~המכון
~ 

ובראכדופודדם.באיכינידיםגםומטתייעאמוניםיםעלמיוטדהתדאום

שלחבררה • Otoitesידיעלמע"רהונג"נלבמאריקימיוצגתחתרןבאז'וטין

Teloceras עםNormannites תצורתשליבבטיטמארוקושלבולימאזבתצורת

שלמיגיםגםלהםגלוריםברמיןאבלתיכוז.באז"וטיזגילעלמירהברמיןמחמל

Ermoceras • ~שלהגגביזנמצאיםמחמלתצורתשלהבסיסשרובדיגראהלפיכר

עליין.באז'ךטיןשלוהבטיסתיכיןבאז'וטין

האמ:זעילחלקתואםמחמלרתתצושלהאמצעימהחלק l B'נ gotitesמהטיגאמוגים

העלייןבחלקהעליין.יטין 6לבאז 9כלימרמע"רה.בג'נל i Ermoceras'רובדשל

מהטוגיםאכיגידיםשלשכבהמופיעהבמארוקיכטדפהיבתצירתברמוןמחמלתצירתשל

Acrosalenia. Stomechinus שלנדלרימתחתםראחריFlabellothyris oranensfs ישמעלד

כליליםובמארוקינרמוןאלהררבדיםזהלפי • Ermocerasשלמיגיםבמאריקוגמ:זאי

עםוהרובדס i'האכיגידשכבתחטרהמע'רהבג"בלעליון.באז'רטיזשלהעיליבחלק

Flabellothyris oranensis דיברושלבטדר;ןלכלך• Ermoceras 

p חרזריסכאלהאופקדם ••ליטוראלחישלאופקנמ:זאברמוזמחמלתצררתלגגמיר

מארוקי.ישלמע'דהג'בלשלבנאתוביןיהןבנאז'יטיןהןפעםמדד

, 
'" 

לביזאמצעיבאז'וטיןשלהגגביזתחומהברמיןמחמלשתצירתמטתברזהלפי

חתון. nבאתוביזשלהבטיט

It 
יאילוקרטיקיןשלמשקעיםארלנהבשפכיהאמצעיהדוראמכרטהובמאריקוברמוז

טידרתבמשכתבמארוקועליין.לאךקטפררדעדהייראטידרתמגדעהמע'רהבג'בל

הבאתונ~ן.שללסיףטמורעדהאמ:זעיהיורא
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בכגבירראטירתבתצרררתהגירנימרן Pהננרפלנתפרצת

טינירבצפרןהצפרן-מזרחי

" 

"11 
I 

ארליךרא.מרשקרביזשס
יררשליםהגיארלרגי,המכרן

ירראסירת,מתצרררתופצליםחראריםחרסירת,בתררנבדקגירניננרפלנקטרן

המכתששלובמחשרפיםסינירבצפרןהצפון-מזרחיהנגבבאזרריעמרקיםקדוחים-21מ

פרלריזציהמיקררסקרפבעזרתשקפים.-1000כנבדקרמע'רה.רג'בלהגדרל

 • ) SEM (סרקראלקטררנירמיקררסקרפ

 ,בעיקרמררכזןרפלנקטרבננהעשירשהחרמרתמרארתצארהתרת.צררר-30כדררהרג

בננרפלנקטרןענירתהדרגמארתמרביתהתחתרןשבחלקרהירראסי,החתרשלהעלירןבחלקר

גררע.רשמררר

שרנרת:בירסטרטיגרפירתאסרציאצירתשלרשארבחנר

תחתרן.באז'רםין-עלירןליאס ) 1

עלירן.באחרבין ) 2

ארקספררדיין.-קאלרבין ) 3

איררפהרמערבאפריקהצפרןשלהטתיסבאזרריגםידרערתדומרחאסרציאצירת

מרבחניםבהםאשרחפרצה,מפרחהרכנרכמרתירחבדיקרתסמרעלראנגליה).(צרפח

השקעת(זמןרהעלירןהחיכרןבירראשרנרחבתקרפרחפליארגיארגרפייםאלמנטיםמספר

רכידרד).זרהרשריף,תצרררת "

" 
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רשרארוצפרןמרכזשרבררראהשקעהסברברת

דרין •ב

הישראליהנפממכון

.' 
c' 

בדרום-מזרחולפרקיםבדרוםסדימנמציה.משטרישנישררוהיוראבתקופתישראלבארז

שוקעיםובצפון-מערב,במערבאתיופי).(פאצייסםריגנייםסדימנםיםבעיקרשוקעיםהארז

טתיאלי).(פאצייסקרבונמייםסדימנמיםבעיקר

בלבד.הקרבונםייםבאזוריםדנהזוהרצאה

הבאות:ההשקעהסביבותהובחנו

קרבונטים.שוקעיםבהלאגונה,א.

קרבונטים.מצטבריםבויבשה,מדףבס

טריגני.חומרהספקתשמקבלהליטורלי,האזורג.

פצלים~שוקעיםבהםפנימייםאגניםד.

 oמפתןאזורה.

 •ד)רדו,אוקו(עמחתופ.יםו

אופייניםספאוניסטיםומאספיםמשקעיםידיעללאבחוןניתנתההשקעהמסביבותאחתכל

הםאופיניםזםן,פרקילשלושהםתחלקתבישראלהיוראסיהטורשלהגיאולרגיתההיסטרריה

פחותמתייחסיםאלהסדימנטרייםמחזוריםעיקריים.סדימנטציהמחזוריאומשטריםבשלושה

" 

הקלסיות.היוראדרגותלשלושיותראו

עםרדרדיםשלקרבונםייםבםשקעיםמאופיןהתחתרןהיוראשלהסדימנטריהמחזרר

טריגנייםאואוופוריטיםמשקעיםשקעוהרדרדיםבאזוריםמועטה.מקומיתדיפרנציאציה

(תצורתודולרמיטיםגיריםשקעועמוקיםהיותרשבאזוריםבעודואינםר),ארדון(תצררות

נירים).

השקעה.לסביבותברררהבדיפרנציאציהמאופיןהתיכון,הירראשלהסדימנםריהםחזור

בתנאיששקעוברנע)(תצורתספיקהליםיגירשכבותנמצאוהחוףרצרעתשלהמערביבחלק

עמוק.לאכנראהכיאםשקט,פתוח,ים

לקומקבילהברצרעההתפתחשדררת)(תצורתאוארליטי-ספריטיגירשרקעברמפתןאזרר

לאגונהתנאישררוהארזשלפנימייםבאזוריםהמפתן,לאזררוצפוניתמזרחיתהנרכחי.החוף

שקיעתעםפניםית)(לאגובהרדרדיםבאזרריםלהבחיןאפשרשבתרכהחיפה),(תצררתקרברבטית

ביוםיקריטי.גירעםחיצונית)(לאגונהעםרקיםואזור'םאנהידריט,ולפרקיםדולומים
ועםרקפתרחיםתבאיהשקעה.בסביברתמקודמיומגררךהשלישיהסדימבטריהמחזרר "

הוסרואלהסדימבטיםהארז.במערבהתפתחווו) starved basin(וומרעמהסדימבטציהעם

הקרמיקרך.רראשדתהירראבסרףהגדרלההאררזיביתבפזהברובם

האראוליטיהגירבמקרםארהתיכרך,שבירראלזרדומהברצועהלהתקייםהמשירמפתךאזור

ביר-עם).שרביתבררר,(קלקרביטואלמרגיםמסטררםטרפררראידיםבבוירתשובירת-מחסוםהתפתחר

דרומיתביומיקריטי.גירשלמשקעיםעםלאגובריםתנאיםשררוהארזובצפובהבמךכז

כידוד)(תצררתפיריטייםשחורים,פצליםעםיחסית,עמרק,פבימיאגןמתפתחתקרהלפתח

צפוך-מזרח.שכוובו
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ישראלשלךזךאי Tהמהמבנה

פרוינדר.

ירושלים jnהעבריהאוניברטיטה

~i 

" 

בהשקפתנויטודילמפנההביאודרוקמך 1"0ושלגולדברגמסשלהחדשותעבודותיהם

התנועותהובחנואלהלעבודותעדוהסריאט.היוראבתקופותהנגבשלהגיאולוגיהמבנהעל

ביזאי-ההתאמותפיעלתחתוךקרסיקוןובראשיתיוראבטוףהמגמםיזםפיעלהמזוזואיוח

טפורים.במקומותשהובחנווקמםיםשבריםפיועל 9לקרםיקוזיוראוביןליוראםרראט

לתנועותניצניםמערזבושהבחינוהרי 9המזרזואיהמבנהאופיעלהשקפהרהיתהבמידה

והמפררסותהמדריקותהטםרםיגרפיותענרדרתיהםובםרצריר.קרםיקוזבטוףיותרהחזקות

כזמזהעליוןהסריאטביזהירהדיפרנציאליותהתנוערתשעקרהראוודרוקמזגרלדברגשל

תחתוז.קרםיקוזראשיתיוראנטוףולאדיה),תצורת(זמךהתיכוןליוראמוחילה)תצורת

התנרעותלכווןמנוגדהיההאלההדיפרנציאליותהתנועותשלהאנכיהכווזכז,עליתר

וביוראבטריאטיותרששקעוהמקומותכלומר,דומה.היההתנועהשעורכיאםהצעירות,

הטטרוקסורהמכרכתוצאהמכתשים).רמוז,(למשלהצעירותשבסטרוקטורותהגבוהיםהם

הטריאט!שבבטיסמזאתבהרבהחריפההיאהטורוןבגגהנוכחית

וקימוםשבירהמבנהעלשרניםנתוניםמחדשננדקואלהמענינותתוצאותסמךעל

שבריםאךבטפק,הואפרה-קרטיקונייםקממיםשקיוםמסתברובתח-הקרקע.נשסחקדומים

רבים.בדייקיםגםהמתבסאהמתיחהלמשסרמתאיםוקיומםוברורים,שכיחיםהינםבורמאליים

שברזאתבתקופההיהרמוןששגרשנים,כעשרלפניזק • 1"שהעלהלטברהטימוכיזיש

גםנכוןהדברואהרוניקרסטשלנתוניהםלפימורם).היהדרוםצד(כלומר,בורמאלי,

אתשהריםבורמאלי,שברהיהלאנסיקלינהשמתחתההפוךהשבר(כלומר,זהרבאנםיקליבת

מרכזשלהמונוקליבותשכלזובהרצאההמוצגתההצעהעולהמכאזהדרום-מזרחי).הצד

הצפוביהנגבהיהזו,הצעהלפימזוזואיים.בורמאלייםבשבריםמקורזהארזודרום

(שהמשכוגרבןהיהיהודההריראזורלדרום-מזרחנסוייםבלוקיםבבויזובתקופה

יעקבבאר(ביצנים,החוףמישורשלהורסטהיהשבמערבוקרז-חלוצה)שקעהואלדרום-מערב

דרין).וב.כהןצ.שלענודותיהםלפיוכרמל,

איים,וקשתותאורוגנייםאזוריםמאחריכיוםהמתפתחיםלמבביםדומהזהמטוגמבבה

י
 Basin and Rangeה-אזורלהםדומיםעמוקים.רעשמוקדישלבנייף"ל"רצועותמעל

המזוזואיהמבנהכילהניחסביריפן.יםכגוזשולייםוימיםאמריקה,צפיןמערבשל

קשתשיצרהפרטית,הםורקיתהקמיםשרשרתמאחריקרומיתמתיחהבמשסרהתפתחישראלשל

עתיר-המגמסיזםעדותלכךמטירעתהמזוזואי.התסיסיםשלהמערבייםבשוליואיים

בנגב.הסריאט-יוראחצורותאחוהמלווהכאלה,לאזוריםהסיפוטיהאשלגז
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region (Coates and Aharoni) show that the reverse fau1t under1ying this 

struoture has most probab1y originated as a norma1 fau1t (with up1ifted 

southeast side) in pre-Cretaoeous times. This agrees with Zak's supposition 

that the Ear1y Mesozoio vertioa1 movement on the Ramon fault was opposite 

to the younger one. 

It may be suggested that a11 the monoolinal f1exures of Israe1 have 

originated in the Ear1y Mesozoio as normal fau1ts, with throws opposite to 

the present ones. If so, the struoture of the northern Negev oonsisted of 

tilted b100ks dipping to the southeast with fau1ts faoing northwest. The 

area of the Judea mountains was a wide and deep graben in continuation 

with the so-ca11ed Qeren-Ha1utsa depression and bounded on the west by 

the horsts of the Coasta1 Plain (Nirim, Beier Ya 9akov, Carmel), desoribed 

by Cohen and by Derin. 

Suoh a structure is ana1ogous to the Basin and Range struoture of the 

western United States. This is a structure developing over the deeper parts 

of subduotion zones (1lBenioff zones") behind orogenic be1 ts and is1and aros. 

It is suggested that during the Mesozoic struoture of Israel wou1d have been 

part of this basin, as is indioated a1so by the prevalent high-potash magmatism 

that characterizes suoh environmentso 
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THE MESOZOIC STRUCTURE OF ISRAEL 

R. Freund 
Hebrew University, Jerusalem 

Our oonoept of the Mesozoio struoture of Israel has been greatly modified 

reoently through the detailed stratigraphio analyses of the Triassio and the 

Jurassio sequenoes in the Negev, respeotively by Goldberg and Druokman. The 

Mesozoio struoture has previously been reoognized by the regional pre-

Cretaoeous and pre-Jurassio unoonformities, by the Late Jurassio - Early 

Cretaoeous magmatism, and by the faults and inferred folds. No explioit 

interpretation of these features has been put forward but they have been 

regarded vaguely as "inoipient" or "embryonio" stages of the Tertiary 

struotures. 

Both Goldberg and Druckman have shown that the vertical movements associated 

with the Mesozoic structures were, in fact, opposite in direction to the Tertiary 

ones: downward in the Ramon and Makhteshim highs, and upward in the Ovdat and 

Massada lows, even though the magnitude of these movements is similar to the 

Tertiary movements. Moreover, the main movements took place during Late 

Triassic to Middle Jurassic times (between the Mohila Formation and the Daya 

Formation), not during the Late Jurassic and Early Cretaceous, as suggested 

by the unconformity and magmatism. 

On the basis of these findings the details of the Mesozoic struotures are 

re-evaluated. It appears that the evidenoe for Triassio-Jurassio folding is 

rather doubtful. Faults, however, are well dooumented, and the extensional 

nature of these normal faults oonforms with the extension assooiated with the 

abundant dykes. The detailed isopaoh maps of the Upper Jurassio in the Zohar 
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Judea, Shomron and parts of the northern Negev, sediments oonsist main1y of 

, biomiorit10 1imestone (Haifa and Be'er Sheva' formations) in the Oxfordian 

and a1ternations of 1imestones and mar1s (Ha1utsa Formation) in the Upper 

• rdian םOxf 

In some p1aoes 1agoona1 patoh reefs deve1op, differing in appearanoe and 

fauna from the barrier reefs of the thresho1d zone. Dark pyritio sha1es 

were deposited in the southern Ooasta1 P1ain, Judea and כXidod Formation ( 

the northern Negev during the Oa11ovian and Ear1y Oxfordian. Their environment 

was an inner basin, deeper than the bordering areas. Direotion of this basin 

was SW to NE and its extension northwards was bounded by the Be'er Ya'aqov 

and Oarme1 highs. These sha1es were a1so found on the southern slopes of 

Mount Hermon (J 5 of Dubertret). This faot BupportB the assumption of a strike 

• slip fau1t a10ng the Jordan graben 

In genera1, there existed during the Late Jurassio two basins with thiok 

sedimentation, the Ha1utsa basin in the south, and the כapproximate1y 600 m ( 

Hazon basin in the north. The Ooasta1 P1ain and espeoia11y the Oarme1 area 

• were high areas with 1ess aooumu1ation 

~ 

• 

B 
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mainly oosparites (Shederoth Formation) was developed in a strip parallel more 

or less to the present Ooastal Plain. 
~ 

East and north of the threshold zone oarbonate lagoon oonditions developed 

Haifa Formation). Two parts of the lagoon may be distinguished: a shallow ( ~ 

) inner lagoon, with dolomite beds and some anhydrite (Motza and Rosh-Pina area 

• and a deeper outer lagoon, with mioritio limestones rioh in fossils 

-The third sedimentary oyole started in the Upper Bathonian. It is oharao 

terzied by a wide range of environments of deposition and a high variability 

• of rook types 

Deep open marine sediments, oonsisting of limestone detritus, embedded 

were found כin dark shales with oooooliths and dinoflagellates (Delta Formation 

• only in the Delta 1 offshore well 

In all the wells drilled in the Heletz-Ashqelon area no Upper Jurassio 

beds were found. It is assumed that starved basin oonditions existed in the 

area, with thin and probably soft sediments whioh were eroded even before 

lithifioation, or during the great erosional phase between the Jurassio and 

• Lower Oretaoeous. During this period the Gevar'am ohannel was formed 

The threshold zone persisted during the Late Jurassio along a strip similar 

to that of the Middle Jurassio, from Nir-'Am to Caesarea in the north. From 

1 Oaesarea the strip ohanges direotion to the NW, passing south of the Foxtrot 
c 

offshore well. From the Late Bathonian to Late Oxfordian, barrier reefs 

replaoe the oolitio limestones in the threshold zone. These reefs form the 

Brur Oaloarenite in the Upper Bathonian and Nir-'Am Limestone in the Oallovian 

and Oxfordian. Both are built of the same frame building elements, mainly 

stromatoporoids and oorals, and no distinotion is possible unless shales of 

the Kidod Formation separate them, as in Nir-'Am 3. In other parts of the 

oountry, lagoonal oonditions existed during Late Jurassio times. In the north, 

~ 



- 24 -

JURASSIC ENVIRONMENTS OF DEPOSITION IN CENTRAL AND NORTHERN ISRAEL 

B. Derin 
Israel Institute of Petroleum 

~ 

I~ 

The Jurassic of Israel may be divided into two sedimentary facies: a 

carbonate (Tethyan) facies in the northern an~ western parts of the country 

and a terrigenous (Ethiopian) facies in the southern and southeastern parts of 

the country. 

The present paper is concerned mainly with the carbonate facies. Six 

environments of deposition are recognized: outer and inner carbonate lagoon, 

shallow shelf, littoral terrigenous, inner basin, threshold, outer and inner 

transition, open marine - deep or shal1ow. 

Three main sedimentary cycles are recognized in the geological history of 

the Jurassic in Israel which oorrespond more or less to the main subdivisions 

of the Jurassio. In most of northern and central Israel continuous deposition 

of carbonates persisted. Pronounced changes in lithology occurred in the 

littoral-terrigenous areas of the Negev, and in the threshold zone in the 

Coastal Plain. 

During the first sedimentary cycle (the Lower Juras~ic) shal10w shelf 

conditions existed in the area. In the more shallow parts evaporites or 

terrigenous sediments were deposited (Ardon and Inmar formations), in the 

deeper parts limestones and dolomites (Nirim and parts of Inmar) were deposited. 
~ 

The seoond sedimentary cycle, Midd1e Jurassic, is characterized by .varied 

conditions existed in the כenvironments of deposition. Open marine (not deep 

with deposition of spiculitic כwestern Coastal Plain (Ashqelon-Barnea' area 

limestones (Barnea i Formation). A threshold zone with high-energy sediments, 
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DISTRIBUTION OF JURASSIC NANNOFOSSILS IN THE NORTH-EASTERN 
NEGEV AND IN GEBEL MAGHARA, NORTHERN SINAI 

S. Moshkovitz and A. Ehrlioh 
Geologioal Survey of Israel 

Jurassio oaloareous nannoplankton from 21 deep boreholes and 2 outorops 

of the Makhtesh Ga.dol and Gebel Ma.gha.ra was examined by polarizing mioro

soope and Soanning Eleotron Miorosoope (SEM). 

Some 30 different nannofossil forms were determined. Most of the 

nannofossil-rioh samples oome from the Upper Sherif, Zohar and K1dod 

Formations (Upper Bathonian to Callovian-Oxfordian), whereas Lower Jurassio 

rooks were found to be poor, with badly preserved speoimens. 

Three biostratigraphio nannofossil assooiations were found: 

1) Upper Liassio - Lower Bajooian 

2) Upper Bathonian 

3) Callovian - Oxfordian 

Similar assooiations are known from the Tethyan provinoes of North 

Afrioa and Western Europe (England and Franoe). 

On the basis of quantitative study, three distribution maps were 

prepared, showing paleogeographio elements-at different periods within the 

Middle·- Upper Jurassio. 
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BIOSTRATIGRAPHIO OORRELATION OF THE MIDDLE JURASSIO 
AND IN MOROOOO וIN MAKHTESH RAMON AND GEBEL MAGHARA " 

A. Parnes 

Geological Survey of Israel 

~ 

The correlation is based mainly on ammonites. Supplementary evidence 

• is provided by echinoids and brachiopods 

Lower Bajoc1an is represented in Morocco and in Gebel Maghara by 

• Otoites Sp 

ni tes and Teloceras isf.ound iג. A Middle Bajocian association 6f Norma 

in Morocco and in Ra.mon, but the presence of Ermoceras (Telermoceras and 

-Kosmermoceras) in the basal beds of the Mahmal Formation suggestS an inter 

mediate position between Middle and Upper Bajocian. A specimen of Bigotites 

in the middle part of the Mahmal Formation correlates with the middle part 

• of the Ermoceras beds in Maghara 

In the upper parts of the Mahmal Formation of Ramon and inthe Recifa 

Formation of Morocco appears a characteristic sequence of echinids, of the 

genera Stomechinus and Acrosalenia etc. underlying the earliest bed with 

Flabellothvris oranensis, which in Morocco is overlain by species of 

• Ermoceras, indicating the top of the Upper Bajocian 

The top beds of the Mahmal Formation in Ramon contain a littoral fauna 

which recurs repeatedly from the Upper Bajocian to the Middle Bathonian 

• sequence at Gebel Maghara and Morocco 

Thus it appears that the Mahmal Formation of Ramon is confined between 

• the top of the Middle Bajocian and the base of the Lower Bathonian 

In Ramon and in Morocco the Middle Jurassic is truncated by Lower to 

Upper Oretaceous deposits. In Gebel Maghara the Late Jurassio sequence 

reaches the Late Oxfordiane In Morocco the Jurassic continues only Up to 

• the top of the Bathonian 

c 

! 
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MIDDLE - UPPER JURASSIC BIVALVES AND GASTROPODS IN ISRAEL 

F. Hirsoh 
Ge010gioa1 Survey of Israe1 

The sha110w upper she1f zone, to which the 200 m thick Jurassic sequence 

of Makhtesh Hatira be10ngs, was populated by abundant gastropods (70 types) 

and bivalves (over 30 types), on1y a fifth of which belong to Levanite endemic 

speoies (North Sina1, Negev, Mount ~ermon). Four assemblages are recognized: 

1. An infaunal burrowing fauna, which oharacter1zes the Tsiah Member (Upper 

Zohar Formation) at Makhtesh Hat1ra on1y. 

2. An epifauna1, partly attaohed fauna, found in the 1imey layers of t'he 

Kidod Formation. 

30 Free-swimming forms, which occur in the shaly 1ayers of the Kidod Formation. 

4. A "Rauracian" assemblage which ocours in the uppermost 1imestone at 

Makhtesh Hatira (transition of 1imey Upper Kidod to Lower Beersheba 

Formations). It 18 a1so found at Gebe1 Maghara towards the top of 

the Aroussieh Formation (Zohar Format10n) (Cossmann, in Douvi11e, 1924), 
and at Mount Hermon in the G1anderien-11mestone (Beersheba Format10n) 

(Krumbeok, 1905). 

An a1most oontinuous reoord of Nerineids, found in the 1imey parts of the 

Lower Ca110vian - Lower Oxfordian sequence at Makhtesh ~atira, provides a 1ink 

between the Bathonian and Upper Oxfordian forms of this fami1y found in Western 

Europeo Stratigraphic range is defined by means of ammonites (Spath, in 

Hudson, 1958; Arkell, 1956; Razya1jajev, 1966). 
C1ues as to mode of 1iving, nature of the sea bottom, and energy of the 

environment are provided by the shape of the she11. A pa1eogeographic mode1 

in time and space can be tentative1y inferred, reminiscent. of the seaward

wandering "Rauracian-Sequanian" faoies in Western Europe. 
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STRATIGRAPHIC FRAMEWORK FOR THE LATE CENOZOIC IN ISRAEL 

A. Horowitz 
Institute of Archaeology, Tel Aviv University 

The Late Cenozoic (Miocene through Recent) is characterized in Israel 

by several suites of marine, littoral and continental sedimentary formations, 

as well as by a number of phases of strong basalt effusions interfingered 

within the sedimentary sequence. 

The sedimentary cycles were influenced mainly by the Mediterranean 

transgressions: the M1ocene, with a peak at 12-13 million years ago; the 

Pliocene, with a double-peak, the earlier 4.1 - 5 million years ago and the 

later about 3.5 million years ago; and the Preglacial Pleistocene (Calabro

Sicilian), with peaks between 2.1 and 1.8 million years agoo 

Sedimentary and erosional processes during the Glacial Pleistocene, 

that commenced some 1.6 million years ago, are influenced by the changing 

climate, from pluvial to interpluvial and ~ versa, rather than by the 

ohanging sea level. Minor changes of sea level were also climatioally 

controlled. 

A scheme is proposed for the intercorrelation of all the marine, 

continental and basaltic formations of Late Cenozoic age in Israel, as well 

as the eroBional processeB. K/Ar datings are presented for the Late 

Cenozoic Bequence. 
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LAKE L1SAN, THE LATE PLE1STOCENEPRECURSOR OF THE DEAD SEA 

B. Begin, A. Ehrlich and Y •. Nathan 
Geological Survey of.Israel 

Thirteen columnar sections of the Lisan Formation, were measured in the 

Jordan Valley and about 500 samples were examined. A stratigraphic column 

with three members was established. The lowest, the Laminated Member,is 

composed mainly of very fine, varve-like, white, aragonitic and dark-detritic

alternating laminae. 1t is overlain by the White Cliff Member, which has a. 

higher chemical to detrital sediment ratio, and contains some relatively thick 

beds of gypsum or aragonite. 1n the north, it contains diatomite. The upper

most is the Clastic Member, composed of sand, silt and clays. 

Euryhaline and freshwater diatoms by far the most abundarit fossil, were 

investiga ted; 164 speoies and varieties were rec.orded. Four dia tom-zones are 

distinguished in the Lisan Formation, three of which are based on euryhaline 

diatoms. They are, from bottom to top: 

1 Nitzschia vitrea zone; 

11 Nitzsohia lembiformia zone; 

111 Rhopalodia gibberula zone. 

A fourth, upper zone, the Gomphonema zone, i8 characterized by freshwater 

flora. 1t wa8 found only north of Beit Shean. 

Two distinct, though connected, basins could be distinguished in Lake Li8an. 

A shallow Northern Basin, extending from Lake Kinnereth to Wadi Mali&, and a 

deeper Southern Basin extending from Wadi Malih to Ha~eva, which reached a 

depth of 200 m in its central part. Salinity increased from the littoral, 

where streams poured their waters into the lake, to the central part and from 

the Northern to the Southern Basin. This is clearly indicated by the following 

lithologica.l and mineralogical transitions: revealed in 

detrital quartz + detrital calcite ---~~ quartz + calcite + biogenic opal 

----- opal ----"- opal + chemical aragoni te ----- aragoni te ----:)

aragonite + chemical gypsum ----- gyp8um. 

This salinity gradient i8 in agreementwith the diatom data. An increase in 

salinity with time can be inferred from the variations in diatoms and sediments 

during the evolution of Lake Lisan which existed between about 60,000 to 15,000 

years ago in a semipluvial period. Prior. toLake Lisan and .a t i ts final stage 

pluvial periods occurred. 

Sedimentological and floral evidence iridicatesfluvial and interfluvial 

cycles, with an overall trend to increasing salir:lity in theSouthern Basin. 

Lake Lisan evolved from the freshwaterLakeSamra 60,000 years ago, and 

disappeared 15,000 years ago due to tectonic$vents. 
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FORMATION OF HALITE OOLITES IN THE DEAD SEA 

Y. Weiler 
Israel Petroleum Institute 

E. Sass and I. Zak 
Hebrew University, Jerusalem 

Features of clastic deposition occur within recent halite deposits 

along the beaches of an artificially demmed part of the Dead Sea. These 

features include halite oolites (termed halolites in this paper), and ripples. 

Halite precipitates initially either at the brine surface or on the . 

lake's floor. It is suggested that a moderate increase of wave agitation 

shifts the balance towards brine-surface crystallization. The same agitation 

keeps the growing halite grains in constant motion on the bottom. In this 

way rippled structures are formed. A further increase of wave energy leads 

to the growth of coated halite grains. 

Shoreward winds accumulate the halite grains along the beach, where they 

form soft rippled floors and oolitic bars. 

During calm periods, most of the halite crystallizes directly on the 

floor. It developes into a hard crust which follows the floor including the 

ripples. 
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THE WORLD RIFT VALLEYS SYSTEM AND ITS IMPLICATION 

z. Garfunkel 
Hebrew University, JerusaIem 

~ Rifts are fauIt-controlled structures with a component of extension or 

~ 

crustal spreading. Though there are spatial and temporal gradations between 

continental and oceanic rifts, they are very different. 

On Iand, rifts are associated with upIifts and igneous activ1ty. They 

are the most consp1ouous components 1n systems of fauIts, upl1fts and igneous 

centers wh1ch affect pIatforms. The 1mportanoe of fauIting 1s var1able. The 

total effect of the r1fts is to break up cont1nents and move the fragments 

apart. 

In the geolog1c past many such systems were active, but only 1n few cases 

d1d the oontinental fragments move apart far enough to form new ocean10 crust 

and spread1ng centers between them. 

In ocean1c rifts the rates of crustal spread1ng are much h1gher than 1n 

cont1nental r1fts, and the dom1naht process 1s the bu1ld1ng of new I1thosphere, 

associated w1th abundant magmat1sm. The young I1thosphere 1s h1gh because 

1t 1s hot. Fractur1ng of the new crust 1s of secondary importance. Unl1ke 

the case on Iand, here the prooess 1s not the modif1cat1on of pre-ex1st1ng 

crust or I1thosphere. However, the ways 1n wh1ch deta1ls of the rel1ef are 

formed are not understood. 

AII r1fts are deveIoped over ris1ng masses 1n the underIying mantIe. Under 

the cont1nents th1s causes upl1ft1ng, magmat1sm and extens1on, and necessary 

mod1f1cat1ons 1n the deep Iithosphere. The rates of heat transfer necessary 

to cause the upl1fting and magmat1sm po1nt to some kind of convect1on. 

It seems that the volume of the r1s1ng mater1al, the rate of ascent, the 

depth from wh1ch the mater1al r1ses, and 1ts temperature determ1ne the h1story 

t of the r1ft, 1.e. whether 1t will be a short-I1ved perturbat1on, or diap1r, 1n 

the mantIe, or whether it will grow, be of Iong durat1on, and get integrated 

into a global fIow system. In the Iatter case the ris1ng mater1al w1II buiId 

ocean1c I1thosphere. Prox1mity to a pre-exo1st1ng ocean1c spread1ng center may 

cause the continued growth of a d1ap1r 1n the mantIe to an ocean1c spread1ng center. 

Hot spots probably form over pIumes r1s1ng from very great depths, but the 

d1fference between such pIumes and d1ap1rs under cont1nental r1fts 1s diff1cuIt 

to def1ne. 



, Such major fau1ts as the Becono, Oca, Santa Marta-Bucaramanga, Pa1estina 

Romera1, and others are common1y referred to as major wrench fau1ts and are 

interpreted in the framework of modern p1ate theory. The Pa1estina can be shown 

' with 1itt1e doubt to have undergone 28 km of r.1. movement. The Oca may have 

a1so shown strike-s1ip movement, various1y estimated at 15-115 km. Most of the . 

fau1ts are best interpreted in terms of dip-s1ipmotion (thrust - highang1e 

reverse) re1ated to crusta1 f1exures or Benioff zones. The strike-s1ip motion 

of the Pa1estina appears to have terminatedprior to the Tertiary, i.e. before 

the main spurt of 1atera1 spreading in the current p1ate cyc1e. Significant 

• dip-slip component of motion may a1so be inferred for the Oca fau1t 

On the basis of detai1ed structura1 criteria, distribution of sedimentary 

facies and metamorphic isograds, and certain geomorph010gic criteria the 

Bocono fau1t is best interpreted as of high-ang1e reverse type, but the 

criteria are not unequivoca1. Regiona1 geophysica1 and tectonic criteria 

indicate with 1itt1e doubt that major strike-s1ip motion cou1d not have 

occurred. Up1ift of the Venezue1an Andes was accompanied by basinal subsidence 

on both sides. A NW-SE p1ane bisecting these Andes a1so bisects the basins 

and has been a p1ane of monoc1inic symmetry since 1atest Eocene time; an 

impossib1e situation had there been significant strike-s1ip motion. Late 

20,000 years B.P.) have been disp1aced 1atera11y ~ P1eistocene moraines ( 

about 250 m. If this fau1t is a p1ate boundary it became so in 1atest 

P1eistocene - Recent time and its strike-s1ip motion tota1s 250 m and not 

5 km ~ 30-50 km. Disp1acement of Late Permian metamorphic isograds suggests 

• movement כdip-slip (reverse ~ 
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MAJOR FAULTS OF NORTHWESTERN SOUTH AMERICA AND THEIR TECTONIC SIGNIFICANCE 

R. Shegem 
Ben Gurion University, Negev 

~ 

, 

Strike-s1ip motion is not so much in doubt as the question of whether or 

! not a given fau1t is a p1ate boundary. The proven horizontal motion on the 

Palestina is best interpreted in terms of re1atively 10ca1 adjustment of a 

sha110w orusta1 b10ck to avai1ab1e space. Geometrica1 (not mechnica1) ana10gy 

i8 drawn to movement of b10cks of ice in a thawing river. Geometrica1 and 

mechanical considerations suggest thatinstead of regiona1 1inear surface trace, 

p1ate~boundary wrench fau1ts might be expected to take the form of linear but 

broad zones characterized by a jumbled association of horst and graben. 
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