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העניניסתוכו

(גבעותהצפוניהנגבבאיזורהנוףוהתפתחותנאוגנייססדימנטרייסמחזוריס 1סיור

ואופקיס)באר-שבעלהב,

 1ע.זילברמו ,.בבוכבינדר

הדרומיהחוףמישורשלהרביעון Zסיור

 21ג.גבירצמן

בקררכסבאזורניאןטקטונילמעוותמורפולוגיתעדות 3סיור

 3Sש.וביליצקיס.גולץ

חלץשלהנפטשדה 4סיור

 44י.גלבוע

אשקלוןותלחופישלהגיאןלןגיה 5סיור

י.ניר

 S3באנגליתתאןרראהא.לסעוויינתןמהסיןרחלק

באנגלית.עניניסתןכןראה 6סיור





 1סיור

הצפוניהנגבבאיזורהנוףוהתפתחותנאוגנייםסדימנטרייםמחזורים

ןאופקים)שבעבאר Jלהב(גבעןת

ירןשליםהגיאןלןגי,המכןן

הקדמה

ע.זילברמן ,.בבוכבינדר

הימייםהניאוגנייםהמשקעטרעיאתהמייצגיםמחשופיםמטפריכרורהטיור

הטיורבמטגרת .) 1(ציורבאר-שבעובאיזורפרשתשפרתדרוםבאיזורהנחשפים

ביןהקשרויבחןהשונותהיחידותשרההשקעהרטביבתותטדימנטריעדויותיוצגו

האיזור.שרהמורפורוגיתרהתפתחותתפוצתם

שהוימיות,חדירותארבעאושרושמייצגותבטיורשיטקרוהטרעיחידות

העריווהמיוקוהתיכון,המיוקובזמוהיםפנימפרטשרגרובריתרעריהביטוי

(טברהונטיגההצפהשרטדימנטריבמחזורמתבטאתכזועריהכרהתחתון.והפריוקו

1 ( • 

הטדימנטיםונפיצותהניאוגנייםהמחזורים- 1טברה
הטיורשרהשונותבתחנותרהםוחטיםהמי

אופקיםרהבגבעות

-------------

ציקרג

שרטייקרקרנ

היבשתאדו

שבעבאר

-----------------
פרשת:תצורת

 I-IVיחידות

יפותצורת

מחזוריםשרגירים

יםקריסעימייי

אשרביתתצורת

(תת-קרקע).

שכע:תצורת

קרינופורמים

ועדשוחקרקרניטים

ותוקרטטיבי
ציקרג)ו(רשו

----------------------------------
פרשתחצורח
מחורקתברחי

פרשחמחזור

ויוקפר

 ?יפומחזור
!J וותחתויוקר

פטישחצורח

קרינופורמים
חניוגירחואצשר

מטיפוסוארמוגים
Por1tes ברבד

טיש J!מחזור

 1וערי 1יוקמ
 1יינימט-יאןרונוט

N16-N17 

שוניחי,ציקרג
ארמוגים

שוניםמטיפוטים

ציקרגמחזור

תיכוןמיוקו

 Iחחתוחרק
N8-N9 

והםשוניות,תחו J!החבהוהשקעהטביבותמייצגיםהמיוקנייםהמחזוריםשני

טדימנטיסביוקרטטיים.וטדימנטיםארמוגיםהמכיריםקרבונטייםטדימנטיםכוררים

ראה,חדשה(הגדרהופטישציקרגתצורוחאחמרכיביםארה

Martinotti, in press and Buchbinder ו-. Buchb1nder et a1 • בחוברת
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בסררך.התחנרתמפת- 1צירר·
שבע;בבארהגדוכההמחצבה- 2מסיתחנהכהבים;הר- 1מסיתחנה
כאופקים;ממזרחפטישמצודת- 4מסיתחנהכובשרם;נחכ- 3מסיתחנה

כאופקים.מדרוםכבישמחשוף- 5מסיתחנה



טביבותמייצגיםוהםפריוסומגירהנםוהרביעיהשרישיהמחזוריםהתסצירים).

החשיפהמפאתופרשת.יפותצורותשרוביוסרטטייםסרטטייםטדימנטיםשרהשסעה

נפרדכמחזוריפותצורתשרהאופיופרשת,יפותצורותביוהמגעיםשרהחרסית

רדודים.גרעיוסידוחיידיערנוטפתבדיסהמצריך

היבשתאדואתהשפרהאיזורהווההתחתווובפריוסוהמיוסןתסופתבכר

התחתרוימייםתתסניוניםהסדום.היבשתמדרוואתהחוףמישורואיזורהסדום

הבורטהמוסדם.מהאוריגוסוהחרהמדרווובאיזורהחיצוניהיבשתאדןבאיזור

(ניב,היבשתאדןרוחבכראתשחצהשבע)באר(עזה,אפיססניווהנומביניהם

תסצירים).חוברתראהואחרים,דרוסמו ; 1960

סרטטייםטדימנטיםהמיוסןבתסופתשסעוהחוף)(מישורהיבשתמדרוןבאיזור

אתכיטהכשהיםגבוהים,יםמפרטישרבתסופותנירוטי.טרוםממוצאגרגרדסי

הפריוסןבזמןשוניתיים.סרבונטייםטדימנטיםשסעוהיבשת),(אדוהשפרהאיזור

עבהחתרבהשסעתמתאפיינתוהתסופההנירוטייםהטדימנטיםשרההטפסהסצבגבר

מערבה(פרוגרדציה)היבשתמדרוןרנדידתשגרםוגטיםדסיםסרטטייםטדימנטיםשר

 •יכחונהומיסורמ

תיכןן)(מיןסןציסכגמחזןר

(ביוזוניםתחתוןחכקתיכוו,מיוקומגירהםציסרגמחזורשרהמשקעטרעי

N8-N9 ( הגירסביעתכה.עדמסוברשהיהכפי(טורטוניאו)עריוומיוסןורא

עסהמתאצבעיסבחוואריסשנמצאהפרסנטונייםהפורמיניפריסשרהמאטףערמבוטטת

הבנתוניהפורמיניפרמציאותערוכןהגירייםהטדימנטיס

Borelis melo curdica ראוררארמוגיסשוניותהתפתחוהתיכוןהמיוסן.בתסופת

נמצאיסארוותשונישרהעיסרייםהמחשופיםהסניונים.ובשוריהיבשתאדןסצה

יוצריסהםשםאפיס,סניוןשרהדרומיתהגדהראורר ,) 2ור(ציאופסיםבאזור

השוניותמזרח.דרוםמזרחמערבצפוןמערבבכיווונמוכותגבעותשרשרת

ענפייםארמוגיםראשיס,דמויימאטיבייםפאביידיםאכמוגיםידיערמאופיינות

 poritesמטיפוטסרומייםמטיבייםוארמוגים Stylophoraמטיפוט

) 1979 , Buchbinder (. 

משבריהמורכביםביוקרטטייםטדימנטיםשסעו(השפרה)היבשתאדןבאיזור

סיימיםביותרהנרחביםהמחשופיםרכיכות.שרוסונכיותפורמיניפרים,אצות,

רהב.גבעותבאיזור

עכיון)(מיוסןפטישמחזור

 , N16ן Nמטיני(טורטוניאן,עריוןמיוסןמגירהםפטישמחזורשרהמשסעים

N17 (. חדרהארהיבשת,אדןשרהמערביהחרסאתרסכיטתהפטישמחזורשרההצפה

הינםזהמחזורשרהמחשופיםאפיס.שרהסניוודררשבעבארראיזורמזרחה

זוהוזהבאזוראופסים.רידפטישמצודתבאיזורסייםהעיסריוהמחשוףמועטים,

תצורתציסרג.תצורתשרהשוניתמסידמתכחכספטישתצורתשרהטדימנטיםבעבר

שרהדרומיהמדרוןעכששסעונטויות(שכבותמסרינופורמיםכאןמורכבתפטיש

-3-



כ l.1\דקמעטהע"יומכוטים ) 2,3(ציוריםצפוןככפיבתכיכותהנוטיםאפיק,תעכת

אצותגירשכמחיכופיובנויותהשכבות • por1tesמטיפוטענפייםאכמוגים

המדרוןתררטנאתגותצררמות.ונכיציווזירפינןהיותטנה •ארווחו )יותמואד (

אואופקיםבאיזורהחשופיםפטישמחזורשכהטדימנטיםההשקעה.בזמןהמקורי

דוכומיטיזציהעברוכאופקים,מערביתהקניוןשוכיכאורךבתת-קרקעמצויים

מוחכטת.אוחכקית

זאתיחידהבתורנמצאופטיש,כמצודתממערבק"מ-1כגכעיןבקידוחי

 .)(טורטוניאן-מטינייו N16-N17כביוזוניםהשייכיםפכנקטונייםפורמיניפרים
האדומיותוהאצותבכבד) por1tes (האכמוגיםשכהמיניםמטפרמיעוט

) Mesophyllum laffittei (עכהנראהכככמעידיםהדוכומיטיזציה,וכןבכבד

השקעתזמןאתשאפיינוכאכהיחטיתמוגבכיםקיוםתבאישררובההשקעהטביבת

מגיכהשוניותככשכההשקעהטביבותאתגםמאפייניםדומיםתנאיםציקכג.תצורת

 •ןוכהתי 0יהבאגןווכיעויוקמ
כוככיםהםשםשבע,בבאראפיקבקביוןגםהורבדופטישמחזורשכטדימנטים

הפורמיניפריםמאטף .) Martinott1 et al ., 1978 (ושבעאשכביתתצורותאת

נמצארכאשבעבתצורת .) N16-N17 (מארחרמיוקומגיכהנראשכביתבתצורת

אי-ההתאמהכמשורומתחתאשכביתתצורתמעכמונחתוהיאמאחרארמנחיםמאובנים

פטיש.במחזורהורבדההיאשגםכהניחישפכשת,תצררתשבבטיט

נחשפתשבעשתצורתמטיקיםאנושבעבארבאיזורהמחשופיםשכמחודשמכימוד

בנרייההתצורה ) 4(ציורזהבמקוסבכבד.שבעבארשכהגדוכהבמחצבה

ברדדים,בוכדריםארחכוקים(עםחוכייםביוקכטטייםטדימנטיסשכקכינופורמים

וממראיסהקניון)מרכז(כיווומערבדרוסככיווןהנוטיסהטדימנט)בתורהצפיס

מערכת '''עבגגהגדועההקכינופורמיםמערכתפרוגרדציה.שכבדגםהקניוןאת

תת-מימיהנוהגידועגידוע.יחטינצפוניהןבישגסמערבוצפווובכיתעכות

זרימההמייצגיםגטיםביוקכטטייםטדימנטיםהטדימנט.התקשותכפניעודוארע

 '"עמאופיינתהתעכהכשקרקעיתהתעכותאחתאתממכאים , debr1s flowsשרבמשטר

בעברכונהזהסדימנטריגוףענקיים). gutter casts (זרימהשכארוזיהתופעות

כנראהביוקרטטיות,עדשותשכו.הביוקכטטי'סהמרכיביםערבהסתמרציקרג""כשרו

המרנחכדעתנו,שבע.כבארמערבמצפוןאחריםבמקומותגםנמצאודומה,ממוצא

צעירותשהןמכיורואכוכעדשותמתאיםאינו )" Ziqlag tongue "(ציקכג""כשון

במחצבתאכהעדשותבתורשנמצאוהרמטיפייםאכמוגיםשכשבריםציקכג.מתצורת

שאכמוגיםמכיווןזאתעכיון.ממייקוצעירשאינוגיכעכמעידיםשבע,באר

המטיני.הארועכאחרהתיכוןהםמאזורככיכבעכמוהרמטיפיים

מוקדם)(פכיוקןיפרמחזור

טביבההמייצגתהחווארית,יפותצורתאתכוככיםיפומחזורשכהמשקעטכעי

שכהגיריותהחוכמאבני ) 5בציורהשקעהטביבותראה- offshore (יותרעמוקה

פכשת.תצורת
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כובשים Jבנחהחשוףהחתרבטיטאתבוניםוהםמעטיםיפותצורתמחשופי

בטמורנמצאנוטףמחשוףאפיק.קניון Jשהצפונייםיים Jרשובטמור ) 6(ציור

"מעברתבאזורשבעבארנחרשרהצפוניתבגדההקניון,שרהדרומייםרשוריים

שבעבתצורתזהחוואריחתרנכררבעבררשעבר.חצרים"

) 1969 , Gvirtzman and Buchbinder (. ,('מושקובי) מוקדםפריוקןגירייחט ) 1968

נשרמחצבתשררזהאותוהמאפייןהרכיכותמאטףשרהדמיוואתוצייןזהרמחשוף

בחיפה.

(פכיןקן)פכשתמחזור

באפיקיבעיסרשבע,בארבאזורנרחביםשטחיםפניעכנחשפתפכשתתצורת

שראופייניחתרתאר ,) Goldbery (1980דרכים.כאוררובמחשופיםהנחכים

החתראתחיבסהואעובדה).מבצערחוב(פינתהמברשאובברחובשנחשףהתצורה

גודכשבאנביזהטמרעכשהוגדרההשסעהטביבתמייצגתאחתכבאשריחידותכשש

בעבודהגםאומצהגובדבריידיערשהוצעההחכוסהנוטפים.ומאפייניםגרגר

נחבכובשים,(נחבהעירמערבבצפוןנוטפיםחתכיםשכבדיסותארהנוכחית,

שרבהבנהרשינויהביאוסרב)הסאונטריאזורחצרים,שבהחורמחצבותעורים,

השונות.היחידותשרההשקעהטביבותאופי

פבשתתצורתשריחידות

ונחבהמררשאוברחובבאזורשהחתכיםמעכהפכשתתצורתשבהיחידותנתוח

כעיתיםהחתרנחשףבהרדודהחופיתהשסעהסביבתמייצגים ,) 6,7(ציוריםכובשים

החתרזאת,בעומתסבסריט.וקרומיקרקעותבווהתפתחויבשתיתכטביבהמזומנות

יותרעמוסההשסעהטביבתמייצגכהם,מערבמצפוןהנמצא ) 8(ציורעוכיםנחכשכ

מהחוף.ומרוחסת

עםפריכה,בבנה,חורמאבוהמררשאוכברחובבנויה- 1יחידה

trough cross-stratification וצדפיםומעוגריםסטניםחבוקיםמעטבהופזורים

טירטיות-חוואריותחובמאבניבנויההיחידהעוכיםונחככובשיםבנחבבודדים.

השכיחטיתעמוסהטביבהמייצגיםהאחרוניםנבירה.ותופעותאופסיתבמינציהעם

lower shoreface אוoffshore , הטדימנטתנועתעבהיםגכישבמעטההשפעהעם

מצביעותהמברשאובברחוב .) 5ציורראהההשסעה,טביבותמןנחי(בגביבקרסעית

בטביבהכנראה megaripplesיצירתשכתופעותעכהצןבבהשיכובשכהטטרוקטורות

 • upper shorefaceה-באזורשרטונותביןבשסעיםאוררזרמישכ

בחבסבמיוחדרביםחכוסיםעםמרוכדותחובמאבניבנויה- 11יחידה

היטב.ומעוגביםממויניםצורניים, ,)מ"ט 1-5 (קטניםברובהםהחבוסיםהתחתון.

שיכובאואופסישיכובבעבותהןהחוכאבניכובשים,ובנחבהמכרשאוכברחוב

בגגסשהקרסריטבסרוםהמתפתחתסרקעיצירתשכפרופיבומראותשטוחצובב

והמטהשטיפהתופעותמאפיינותהקרסריטבסרוםשמתחתהאזוראתהיחידה.

בית.,נטנסיאי

בנחכ • foreshoreאו beachשבכנראההייתהזאתיחידהשכההשסעהטביבת

שרושיכובאופסישיכובזאתביחידהנמצא 8 )ור(ציעוכים

-8-
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hummocky cross-stratification , כמינרישיכובעםצוכביםסטיםשכצורהשהוא

שטוחות.סערותאותכוכיותבצורתאירוזיבימשטחעכהמונחיםשטוחותנטיותבעכ

נגדייםזרמיםסיימיםבהימיתהשסעהלסביבתאופינייםזהמסוגמבנים

) oscillatory flow ( גדוליםסערהמגליכתוצאה) 1975 • Harmes et al ( 

שיכובשלוסטרוסטורותחרוסיםעםותוסלסטיביעדשותאחרים).

חזסים

ורבים

מדורג

) graded bedding ( והשסעהסחיפהתהליכיהואףמייצגותזאת,ביחידהשנמצאו

בנחל IIכיחידההמוצעתההשסעהסביבתסערה.גליידיעלהיםסרסעיתעלמחודשת

 • lower shorefaceהבאזורסערותמגלישהושפעהיםסרסעיתהיאעולים

חסרהואףלאזורמאזורהופעתהאתמשנהוהיארציפהאינה 111יחידה

ירסרסותמחרסיותבנויההיא ) 7(ציורהמלרשאולברחובמהמחשופים.בחלס

ברסייםואוסטרסודיםאוסטראותשלקונכיותשפעהמכילות

) 1980 , Rosenfeld in Goldbery (. היאזאתיחידהשלהמשוערתההשסעהסביבת

היחידהכובשיםבנחכהחוף.שלהחולתלוליתמאחורישהתפתחהברסיתלגונה

שזרקהסערהעסבהנראהככלששסעותסדימנטריסטרוסטורותללאחוםמחולבנוייה

היאהמסבילההיחידהעוליםבנחל .) washover fan (החוףכתכוליתמעברסדימנטים

 ) Strombus (רביםושבלוליםצדפיםנבירות,עםחולי-ימיבפאציאססונגלומרטים

 • lower shorefaceה-שליותרעמוספאציאסכנראההמייצגים

שלבחתכיםהתחתוו.בחלסהחכוסיםעםגיריותחולמאבניבנויה- IVיחידה

סטרןסטורותהתחתוןחלסהאתמאפיינות ,) 6,7(ציוריםהמכרושאולכובשיםנחכ

החלק .) foreshoreאו beach (חופיתהשסעהסביבתעלהמצביעותשטוחותותפכנרי

הסטרוסטורותטשטושכדיעדפדוגנייםמתהליכיםהושפעהתצורהשכווהעכי

גםמייצגהחתרשכזהוחלקיתכובגגו.קכקריטציפויויצירתותהסדימנטרי

עםחוכמאבניזאתיחידהבנויה ,) 8(ציורעוליםבנחכחוף.דיונות

hummocky cross-stratification מדורגשיכובעםגרגרגסיביוקכסטיםועדשות

) Graded Bedding השלבסביבהסערותמשקעי).המייצגיםlower shoreface • 

אחידבפאציאסמופיעההיאמכוכדים.חוכייםסלקרניטיםבנוייה- Vיחידה

ובמקומות trough cross stratification-שכבסטרוקטורותומאופיינתהאזורבכל

ההשקעהסביבתגדולים.ממדיםבעלתכוכ tabular cross-stratificationאחדיט

בשרטונותמכוסהקרקעיתעט upper shoreface-ההואזאתיחידהשלהמשוערת

) longshore bars ( שיצרואוררזרמיהתפתחושביניהטmegarlpples . השיכוב

החול.שרטונותשלהתלולהמדרוןאתמייצגהממדיטגדוכהצולב

הסודמות,מהיחידותבשונההאזורככפניעכזאתיחידהשלהאחידהפאציאס

שמעידיטכפיגבוהיםבמפלסכנראההאגו,ומכויפרוגרדציהשלתהלירעלמעיד

שמתחתיה.והיחידות Vיחידהביוהאגובשולי onlapיחסי

בנאוגןמערביהצפוןוהנגבשבעבאראזורשלהנוףעיצוב

היםאכהאזורמסרבתהושפעשבעבארבאזורהעיסרייםהנוףתוואיעיצוב

בצורתהוהאזורעלחותמואתהשאירהצפהמחזורככהנאוגו.תסופתככבמשר
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חוף.ומתכוכיגדודמישוריביצירתוהןמשקעטכעי

המדרגה :) 9(ציורבוכטותנוףמדרגותבשכושזהבאזורכהבחיןניתן

שפכתידיעכהמיוצגתהאמצעיתהמדרגהכהב,גבעותרכטידיעכהמיוצגתהגבוהה

פטיש.נחכידיעכומנוקזתאפיקקניוןפניעכהמשתרעתהנמוכהוהמדרגההנגב

ואכוביום.בכטבחכקהמכוטהזאתמדרגה

כגובהעדהמתנשאכהבגבעותרכטהנושבעלבארמצפוןביותרהבולטהרכט

כצפוןהנוטותעבדתחבורתשכמיחידותבנויהרכטכהבים.הרבאזורמ' 518שכ

בדרום ) 473טריג.(נקודתגורכמגבעתהחלהרכט,שכהגבוהיםחלקיוכאשרמערב

ממטריםבהדרגהגדלהתצורהעוביציקכג.בתצורתמכוטיםבצפון,כהביםכהרועד

כהבים.הרבאזורמ'-50ככועדהתחתוןחכקהרקנשמרשםגורלבגב~ותטפורים

אתהגודעמ' 460-470שגובהןאופקיכמעטנרחבגידודמישורעכמןנחתהתצורה

גורלמגבעתהרכטפטגותבגובההעכיה .) 10(ציורעבדתחבורתשכהנטויהחתר

תצורתשכהחתךבעובימעכיהנובעתבצפון, )'מ 518 (כהביםכהרבדרום )'מ 473 (

גביו.עכשנשמרציקכג

החוצהרדודעמקמפרידהרכט,שליותרהנמוךהדרומילחלקוגורלגבעתבין

הרכטשלהדרומיחלקועלקדום.למפערשרידכנראהוהנולמערבממזרחהרכטאת

גםעוצבוהגבוהיםמחלקיונרחביםשחלקיםנראהאךכלשהם,טדימנטיםנמצאולא

גידוע.משוריידיעלהם

מפרידים ,'מ 150-180שגובהםלהב,גבעותרנ\\ושלשלהמערבייםמדרונותיו

משמרלאזורמערבההמשתרענרחבממישורצזקלג I1בתצורהמכוטההפטגותמערכתאת

 ,הנמוכה)השפכהש;ל T '!נ'/ז'דךדIדiהחלקאתוה(המהוהנגבשפלתמישורזהוהנגב.
מונחיםזהמישור~ביעלוצכא~ם.חלוצהלאזורמערבלדרוםרחבהברצועההמשתרע

 .) 9(ציוראחוזםוקונגלומרטפלשתתצורתשלטדימנטים

שכנותוהמדרתו .כJJ'ר 1ZI;Jעדמשתרנt~וםJ ,דורדםבישקעהאשרםלשתרתןתציםומחש

כייתהלועבר;שבחלקן Iכ' lI,ןזןאבניקרבעיושקעהחוףוקבקרבת •להבתוגבערכט

טחףמניפותהצטברוהחוםילמתלולבצמודכורכר.דמוייטלעיםויצרופדוגנזה

עבדת,חבורתטלעישלמכניתמבלייהבעיקרנגזרושמרכיביהםתת-מימייםוטלוטים

אתהבונהציקלג,מתצורתשנגזרומעוגליםחלוקיםמכיליםהםאחדיםבמקומותאך

הפטגות.ראשי

עקבנוצרלהבגבעותרכטשלהמערביהמתלולשלהטוםישהעיצובלםיכךנראה

אתגםעיצבההצםהאותהםלשת.תצורתאתשהשקיעהמחזורבזמןימיתגידודםעוכת

הטןםוגרםיתהמדרגההנוכחית.במתכונתןהנגבשםלתשכהנרחבהגידןדמישור

שלהרמהמשקםתפלשת,תצורתשללזהציקלגתצורתשלהגידודמישורביןהמםרידה

שללהרמהקשןרהזאתשהרמהיתכןציקלג.תצורתהשקעתלאחרלהבגבעותרכט

שלבשעורנוטפתהרמהציקלג.תצורתלהרבדתהיאגםהמאוחרתחברוואנטיקלינת

תצורתשלימייםטדימנטיםהיוםנמצאיםבהםהגבהיםידיעלמיןצגתמ'-200כ

(מעלהמוקדםוקןבפליהיםפנישלהעלייה .)'מ 320-360 (שבעבארבאזורפלשת

 .) Haq et a1 • 1987 (בלבדמ'-90בכמוערכתהנוכחי)היםמפלט

לרגליהגמוכהשהשפלה ) in prep.) Buchbinder et a1 •מראיםזאת,עם
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אתשהרימהטסטוניתתנועהעסבכנראההתיכוןבמיוסןכראשונהעוצבהיהודההרי

דומהכתהכירעדויותשאיןכמרותציסכג.תצורתשכמחזוריםשניביןיהודההרי

אריותרמוסדמיםהיובאזורוהגידודההרמהמתהכיכיוחכסיתכןשבע,בארבאזור

פכשת.תצורתכהרבדתשסדמווהגידודההצפהבזמןהוטרוכסיומםהעדויות

הניסוזמערכתהתחתרותידיעכנוצרהשבעבארבאזורהנמוכההמדרגה

והואמ' 20-40הנוההתחתרותשעוראפיס,תעכתאתהממכאיםבטדימנטיםהנוכחית

אפיסיםמערכתשכוכהתחתרותשבעכבארמערבמצפוןהתעכהשוכיכחשיפתגרם

עשן.נחכשכהנוכחיהעמסהואשבהםשהבוכטהנגבשפכתשכהמפכטבתורעמוסה

ותהתחנתאור

 ) 11(ציורכהביםהר- 1מט'תחנה

הפנימיהיבשתאדןשכבפאציאטציסכגתצורתשכאופייניחתרמייצגתהתחנה

 .'מ 42החתרעוביהגכים.כהשפעתהנתון

נבירותסיימותבתוכוגידועמישורפניעכמרשהתצורתמעכמונחתהתצורה

שכמ'-0.5כשכמשכבהמורכבהיחידהבטיט • Thalassinoidesמהטוגצפופות

Packstone גכונים.שכמטושטשיםשרידיםעםבצדפיםעשירה

יחטית.עמוסרםשכבטביבהוהרבדהמהירהטרנטגרטרהמייצגהתצורהבטיט

עםחרטיותשסעובהברסיתכגונהשככמצבעדהדרגתיתהתרדדותסיימתמעכהככפי

דומיםמחזוריםכ-חמישהסיימיםבחתר .) 1מט'מחזור(גגגדוכותאוטטראות

ברסיותחרטיותבהשסעתומטתיימיםנות iסוסעםגירייםטכעיםבהשקעתהמתחיכים

כגונרית.בטביבה

עםופריכיםדסיםסכקרנרטיםשכמ'-4מכבבטיטומורכבהראשוןהמחזור

אומאד,שטוח trough cross-stratificationפכנרישיכוב

hummocky cross-stratification • השסעהעכמערדותהסדימנטריותהטטרוסטורות

התפתחובהטביבהככומר, , combined flowשכבתנאיםמטערותשהושפעהבטביבה

אחידזררמהכווןבעכיזרמרםעםבשיכובהגכרםתנועתעםנגדייםבכווניםזרמים

ההשקעהטביבת .) Nottvedt and Kreisa , 1987 (שטוחים megaripplesהרוצרים

- lower shorefaceהיאזאתיחידהשכהמשוערת offshore • 

שעוביוהתחתוןבחכסומערותעםמאטיבי,בוכט,מצוקחשוףזאתיחידהמעכ

טמ' 20-30שכממחזוריםמורכבשהמצוסכהבחיןניתומקרובבמבט .'מ-5כ

בהדרגהההופכיםצדפיםשעיסרםגטיםמשבריםהמורכבביוסכטטיבגירהמתחיכים

שכטטרוסטורותעםוכעיתיםאופסיתכמינציהעםדסי-גרגרכסכסרניטיםמעכהככפי

hummocky cross-stratification • אתהמערבכותטערותמאפייניםאכהמחזורים

שברישרובםהגטיםהחכסיסיםאתומותירותהדסההפרסציהאתמטכסותהסרסעית,

גט-הגרגרהמאטףמעכהדסיםהכמינרייםהטדימנטיםמורבדיםהטערהשורעםצדפים.

) 1991 , Kreisa, 1981; Kumar and Sanders, 1976; Ridwell (. שובמופיעיםמעכ

 • H.C.Sשכמבניםעםותרידסיםכמינרייםטדימנטים

ומעכיו shorefaceהאזוראתכנראהמייצג )'מ 13כ 4(ביןזהאינטרווכ

- 14-
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ואוטטרקודיסאוטטראותהמכיכיסחרטיתייסבטדימנטיסהראשוןהמחזורמטתייס

הברקיתהכגונהאתמייצגותארבחרטיות .) 55822Tדוגמארוזנפרד, .א(ברסייס

החוף.תרוריתשכהאחורימצידהשהתפתחה

עסבאחריהסרעקובקשהארהעריוניסבמחזוריסעצמהערחוזרתהתמונה

גרועה.חשיפה

 ) 4(ציורשבעבארמחצבת- 2מט'תחנה

מגירפטישמחזוראתבעיקרמייצגותשבעבארבמחצבתהחשופותהיחידות

שבעבתצורתאכהמחשופיסנכככובעברמטיניין).(טורטוניין,עכיוןמיוסן

 • ) Gvirt2man and Buchbinder , 1969 (ציסרגורשון

בנוייההיאבמחצבה.החשוףהחתרשכהתחתוןהחרסאתבונה 1יחידה

שיכדישכמקרוטקופייסמשבריסבעיקרהמורכביםחוכייסדקיס,מסכסרניטיס

דרוסככפי 12-18°הנטויותמ' o 20-50שכבעובישכבותהיוצריססיפודיס,

אחדיסבמקומותמכיכותוהןבבטיטןבמיוחדבנבירות,עשירותארהשכבותמערב.

מייצגותאכהשכבותכדעתנוצפים.בודריסןבוכדריססטניסחכוקיסמעט

המכוישכבכאחר(עזה-ב"ש),פאיססניוןמרכזככוון clinoformsשכפרוגרדציה

י,הזעותם; lקכינופורמ:''שי,חדותהכזוייתאשכ.ביתתצורתשכבחווארהראשוני

 l '1'0כ';השובקרבתקמת1נiמוה1נצtהב'הרה. lמהה lצמנטצס lברהעויסנטיוקרבס lמנט lמטד

רצ-מ,ן, 1גב l(רפאשכביתרת Tתצשרתפוצתהאתהתוחמיסוןהסגישכותר lבהעמוסיס

1978 (. 

הןףזתכ'ותתערותמערכתידיעכמאופיין ) 2,3דות 1(יחהחתרשרהעכיוןהחיס

ממוראותהתערותרובמערב.מזרח-דרוסצפוןהכררישכוונןהשנייהאתאחת

גטי-ביוסרטטייסבטדימנטיסומיעוטסדסי-גרגרחורייסקרסרניטייסבטדימנטים

טדימנטיס .) 3דה(יחיטפוריסבורדריסואףחרוסיסמעטהמכיריסגרגר

הגרגרגטיהביוקכטטייסהטדימנטיסציקכג".ב"כשןןבעברנכככןאכהיסןסכטטיבי

התעלהבבטיטרחביסתרמיסשחרצו ) flows debris (בן')זרמיידיעכוצרונ

) gutter casts (. הגרגרבגודרהשינויבעזרתכאלהזרמיסבמטפרכהבחיןניתן

גבוהיסבמפרטנוצרהחתרשכזהחכקאותם.המרכיביםהצדפיםמאטםיאתהמאםיין

שכשבריםהתחתון.החכסשיהקכינןפןרמיםידיעכהקניוןמרויכאחריותר,

צעיראינושהגיכמעידשבתעכההביוקכטטיםבטדימנטיםפאבאידיםארמוגים

 •סןוממי
, 1980) Goldbery and Givon (, צולבכשיכובשבעבתצורתהנטיותאתהטבירו

כתוצאהתת-ימיתבטביבההמתפתחיםענקייםחוררגריהאופייניגדור,מידהבסנה

הכווואתרדעתםתואמותמערברדרוםהנטיותושפר.גאותשרחזסותמזרימות

שרבקיומוהתומכותעדויותנמצאןראהנוכחיתבעבודההשפכ.זרימתשרהמשוער

בדררהמצויותחרטיתלמינותכגון:ושפכ,גאותשלממשטרהמושפעזרימהמנגגון

שבע,בתצורתשנמצאוהמעטיםהבורדריםגםכזאת.בטביבההשןסעיםבטדימנטיםכרכ

זרמיידיערהשקעהולאתרורמדרוןעכגרןיטציןגיתהרבדהעכמעידים

traction • 

שרידיעםמחוואריםבנוייהשמתחתיה,החתרערהתאמהבאיהמוגחת , 4יחידה

אלהיחידותפרשת.תצורתשלחולאבגיומעליהבגטובייםופורמיביפריםצמחים

 •יוסנהפריוררמחזכותשיי

- 16-



 ) 6וציורכובשיםנחר- 3מט'תחנה

ערוצגמייפומחזורופרשת.יפומחזוראתמייצגיםכובשיםבנחרהמחשופים

היחידותידיערפרשתומחזורהחתךשרהתחתוןבחרקהאפוריםהחוואריםידי

הנחר.בשוריהמצוקאתהבונות

אופקעםרמינריחוואריטירטימחורמורכבתפרשתתצורתשר 1יחידה

ביםהואזאתיחידהשרההשקעהטביבתקטנים.חרוקיםהמכירבאמצעהביוקרטטי

- offshoreהבאזוריחטיתעמוק lower shoreface • 

קטניםצורחרוקיואופקיפרנרישיכובעםחורמאבניבנויה I1יחידה

רמינריקרקריטקרום . Foreshoreהבאזורהחוףשרהתחתוןבחרקששקעוומעוגרים

ארוכה.חשיפהתקופתערמעידהיחידהגגאתהמצפהקשה

כנראההמייצגתחומהפריכה,חורמאבןבנויה I11יחרדה

washover fan האחוריצידהארטערותרדיערשהוטכוטדימנטיםמשקיעתשנוצרה

החוף.תרוריתשכ

במטריקטמעוגריםחרוקיםעםחוכמאבניהתחתוןבחכקהבנויה IVיחידה

העכיוןבחרקהמפותחותהמטהותופעותמעכיהםקכקריטקרוםעםביוקכטטי,

נתונהוהייתה foreshoreאו beachחופיתבטביבהשקעההיאםכנרי.הינןהשיכוב

השקעתה.כדיותוךראחרארוכהכחשיפה

שכטדימנטרייםמבניםעםמכוכדיםמקכקרניטיםבנויה Vיחידה

trough cross-stratification • הבאזורשקעההיא-upper shoreface שהושפע

אורך.מזרמי

ברחוב ) Goldbery (1980ידיעכשתוארכזהדומהכובשיםנחכשכהחתך

מםרטערייתשרתת-מחזוריםשנימייצגות , IVו 1 , 11 יחידותהמרך.שאור

שכישיתת-מחזוריוצרת Vיחידה .) 111(יחידהיבשתריםכמעטטדימנטיםכשברניהם

במזרח.האגןשוכיכרפיוגידוע onlapויחטיחזקהמפרטעכייתעם

 ) 2,3(ציוריםואופקים)פטישמצודת- 4מט'תחנה

וקןמימגיכציקרגתצורתשכהמחזוראתמייצגיםזאתבתחנההמחשופים

טורטוניין-מטיניין.מגירפטישותצורתתחתוןתיכון

ראש)(דמוייפאביאידיםמטיפוטארמוגיםמשוניותבנוייה ) 2(מט'ציקכגתצורת

המכירים Packstoneמטרפוטטדימנטיםכשביניהם(ענפיים)ןטטירופורידים

מדרום-מערבנמצאיםותהשונישכהמחשופיםוקיפודים.אצותשיבריפורמיניפרים,

גבעותממערכתחכקהםאכהמחשופיםאופקים.נחכשכהמזרחיומעברופטישכמצודת

שרהדרומייםהשורייםכאורךמערבצפון-מזרחדךוםבכווןהמטודרותשוניותעם

ארמוגיםשוניותנראותאופקיםנחכשרהמזרחיתבגדהבמחשופיםאפיק.קניון

עריושביםהאכמוגיםגופיכאשרו,כתפיועדמבטיטוהאפיקמדרונותאתהמצפות
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REMARKS 

lanerate, consists of flat, well-rounded and very ... e11-sorted pebble8 Coחg 
. 2-5cm). At the base, scattered larger, rounded pebbles (10-15cm) are found ( 

Hard calcareous sand unit8 are interbedded 1n the sequence. The top 1s 
cemented by caliche and contains brown 100my matrix, probably derived fran 

. the overlying loess 

. nted by calcareous sand eי:תe Conglanerate, well-rounded chert pebb1es C 
Contair.s coarse-gritt sand units. The coarsest pebbles (7-15cm) occur 
at the 101<er part. The upper part consists of alternations of small chert 
pebble lenses (l-3cm) and coarse sand. The matrix of the conglanerate 

• and the grit fraction contain fossil remains 

The lower part fills an erosional relief and shows post-depos1tional 
collapse in the underlying sand unit. The top 18 eroded and mod1fied by 

• tion with the lower collapse s1te8 rnנa collapse scmetime8 at a vertical cont1 

tat1on by carbonate, vague eי:תen yellow-white, variws degree8 of c ,Saתd 
ss bedding and lam1nation. At the סrsedimentary structure8 such as C 

ret1on8 of calcareous sand. A few small pebbles are scattered orוc base, c ' 
1n the sequence. The lower part 18 stained by secondary 11rron1te. The 

ified וnכcI top 18 eroded by the overlying unit and the upper contact is also 
. by post sedimentation collapse structure8 
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שהתוואיכרערמעידהזאתתצפיתקירטוניים-חוואריים.אוריגוקנייםטדימנטים

וערותאוריגוקניביחידותשנחתרקדוםערוץאחריעוקבהנחרשרהנוכחי

הארמוגים.גופיותרימאוחרהתפתחןמדרונותין

באזורבנויהוהיאציקרגשוניתשרמערביהצפוןצידהאתמכטהפטישתצןרת

 .) 22°(עדתרורותותיוובזוצפוכרפיהנטוייםמקרינופןרמיםפטישמצודת

אדומיןת)אצות(כדורירןדןריטיםשכבןתשרמחרופיובנוייםהקרינופןרמים

ברבדאחדמיןמייצגותהאצותטריגני.ממוצאחוןאריןתןמשכבןתןשבריהו

) Mesophillum Laffittei (. בגגפןריטידיםארמוגיםשרמןשבותכמהנמצאן

תנאיערמראהוהאצותהארמןגיםבפאןנתהנמוכההוורטטיריותהקרינופןרמים.

המיןקןשרהשןניןתאתמאפייניםארהתנאיםפטיש.בתצןרתקיצונייםמריחןת

המטנייןתקופתשרההתיבשותתחיגתאתמבשריםוהםהתיכןו,היםאגןבכרוןהערי

המטיני).(הארןע

 ) 12(ציורראופקיםמדרוםפרשתתצורת- 5מט'תחנה

יחידותמשרושהבנןיפרשתתצןרתשרחתךנחשףראופקיםמדרןםכבישבמחשוף

רראכמעטחוריתיחידההנוהחתךבטיטחןפית.בטביבההשקעהערהמצביעןת

מתחת , offshoreהשרעמוקבאזורהנראהככורששקעהות,טדימנטריטטרוקטורות

חןףטרעשריחידהמונחתהתאמהבאימעריההגרים.שרההשפעהרתחום

) beach rock (, במטריקטהצפיםצורניים,רובםמעוגרים,מחרוקיםהמורכבת

ןמעוגרים,היטבממויניםשטוחים,חרוקיםשרשכבהבונההחתךגגאתביןקרטטי.

בתחןם ) upper shoreface (רדןדהחןפיתבטביבהשחיקהתהריכיערהמצביעים

פדןגנזהשרבתופעותהמרןןיסגידןעמישןרימפרידיסהיחידןתביוהמישברים.

בתחנההחשןפןתןתהכיתןכןגיהיחידותיבשתית.כטביבהחשיפהעכהמעידיסוהמטה,

ןנחרצאכיםכאזורמערבכדרןםהמשתרעהמרחבבכרפכשתתצןרתאתמאפיינותזאת

בשןר.
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חברררתגגמשטחר~יהדרומיהחוףמישורשרסטרוקטורריתפמה- 6ציור

הן,ובהקרי • IClang and Gvirtzman ) 1988 (תמור:י~ה.ותרמייהידה
משתרעתבמןרח .מ'-250רדוררו ,'מ 50שראנכיברווחהמקוריים,

הקדום,היבשתמידרוךמשתרערה,ממערבמ' 500-כ-שרבגובהה~ר~ירמה

עןהרידהרוחבייםהשבריםבאןרר •מ' 2500-כ-שררגרבהעדהנותח

עוברת~זשדודרידהרוחבייםהשבריםבאןררעןה.-שבעבארתערתעוברת

 , Almagם r and Hall ) 1984 (שרהבתימטריתהפמהמוצמדתביםשאדוד.עתרת
הגרישהאתמראההמ~ה •מ' 5שראנכיברורחגובהובקויןההמידהבקבה

~רגשהדרומיגבורה.השמךפרמחים""גרבואופרמחים"כ"הפערתהידועה

יבנה-ים.בשב.ריפון,שהצפונין,בררההמשךוזןררשאדוד,בשבריהיםבחיף
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Figure 16. Conlour map o[ rhe uncon[o,miry S1lf[QCe allhe base 
rou, inref1lal is חe). 11 .. CO חo[ Ihe Y.[o Fo,mal;on (Plioce 

-muנ rou,ed areQ rlle Ya[o Fo חmosr o[ Ihe cO 250 .חן merers 
• qiim Qnhydrile עa !ן. erlies rhe עr;on o 

o[ Ihe uncon[o,mlry חslTUcled d,alnag. paller חFlgure 17. Reco 
 su,[ace 01 Ihe base o[ lhe Ya[o Fo,malioח ) Figu,e 16 (..,,ווו

-IfI,ished: (A) rhe A,abian PIOI חflilS are d;sri ייןgeomo,phologico 
. Bosin ח(o,m edge; (B) rhe plar[o,m slope; (C}lhe Levo [ 

. -
ן" IIנ clו rlהור Uבמיני~ו Jתצורובבסיסההתמאהאימשטחמ~ת- ~מ~י-,-( '-':7,-- ג...ר~ו~י_.!::'צ

 Gvirtzman andמתור:כיום.היטשרבתימטרייםקויטברקעישראר.
) 1978 ( Buchbunder • 

וקובמייהמסיבהז~רועדמןסךףשרמשוחדרתיקודכמערכת-(שמז~ר) 8ורצי
כיוט.היטשרבתימטרייםקויטברקער. tישרזשרהחוףמבישררהמארחר,

 • Gvit·tzman and Buchbunder ) 1978 (מתור:
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חרקוהיב ,הjרשתיהדרומ'הרווףמישורשר~זורכררכר ,רכחיהבהחרףjרר

ערבהתמדהשרמר'ררסהבמוסדימבטיםשרה~ז'נטבס'ביה'בר~ז •ירטרנומרב

ציור , 6(תחנהיםריבנההצמרדההחרףבררד~זת,רמררתהחרjר.מבנהר

בי.פר ם.~מצרירתדרמרתחרי~.רתדר.ממן.מהבררטתחר'גתהה'נה ,) 12

היצ'ברתשרבברש~זמjרצרעיריכרחה'רםעד'יוjר'יםסיב'.מדרחרבצ.פרו

 Neev et al ., 1976 , 1987שה~זר:ב'ו(רזזהב'שר~זרהחרףקרשריתהטjרטרב
 • CMazor, 1974, Arad et al., 1978, Garfunkel et al .• 1979רמררם:

 . ) 6(ציררפרמח'םשרהגדררההגר'שהתבר.פעתjרשררהר'כרחממרקד'אחד
'שהרהגזזתיםחמרהתים,רימjרבהכמעטים,רהjרשב'אםבשארהתממקדח'כרהר

רטיםרזזב.פושמתחתהשכברתאתן.םרזנ.עת'jרים'םטרבסברסזזרישבר'םהיבם

 ~ 6>כ

-4~o 

-#2,0 

 ) 7רר(צייהמס'בה~זררערםס'בעתיjררדהבמערכתב'ןראההשר- 9ררצ'
 ,) 1970 (ן.ב'רצמו , Gvirtzman ) 1969 (רפי:הברכח'ת.הב'קרדמערכתרביו
עביםבjרריםמסרמב'םהמס'ביהאררעדמושרהjרנירבים •רעידכרוהרספהעם

תתקבירבים=בשרר. B=רכיש, L=שררק. Sרצבטיים:בחריםמקרא:מjרביר'ם.
שבע.באר-ע=דה GZ=אשדרד, Aיבנה,=גו GY=שררjר, Sקרjרעיים:
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 Neev et al., 1976, Mat't(ר!זה:ו.רבןהינרפרמחיםדהייברהמסיביים,
1978 ,. et al ( , ן.רישרתשר"שטחית"סדימבטריתתרפעהדרארריזזר

(ר!זה:המסיבייסבאבפררטיסעררתיסידיעריפררתצררתהבן.רמרת

1979 ,. Garfunkel et al ( זפיררהרערתההשררןשרההרהעתתמבנה.רפי!

 .':: lang and (!ןןפהיתתדריהשבריהינםהטרנסברסזזרייםהשבריםכיההשערה
1983 • Gvirtzman ( • הרטבירוהתייחסרירתהירםעדמערררהריכרחJ רזזיו

בעהבןרזאררםדה.נןשאסביבלפןרמרסהסיררמתתשפיזזתרן.רררכררכה

רתרפערתאסהשארהאתרבדרהננסה ) 12צירר , 6(תחכהיםביבנההתצפית

הקרהע,תתבתרניצררףהנטרש.ברריכרחאפשריתמשמערתישהשטחפביער

(צרררפרמחיםגרישתהתפשטרתרממדייהרדהגגבמפתהררחבשברידהיינר

רמערכתזשדרד Iריבנה.ו 1שררה,שרהמסיכיהאררעשרההבירנים ,) 6

רזזנ:נשררןזמדרם Iן-יס,:נה 1רשרהחרףברררכן ,> 9(ציררהנרכחיתהניהרד

המחברדעתרנזזןטקטןניקה.עכשןיתסיבההיכההרןחבייםהשבריםמערכתכי

חיפןשכדיתורןרהתרבט,רהמשירמרטבכינרזזהנחרצת.אינהיה.ניין Uב

אפשרי.כררומכרנןספיםבתרנים

ררהסירתתחנ

דהרת)-45כשר(שהיה 10צירר , 0757/0816נ.צ.רפיח,תר . 1

סינירחרפיתצפיתתעררההרנית,בתהרפהמירשבשהיההתר,ממררמי

השטרח.החרףבהרחרין.התרפעההינההן.בעהרנס.יחזזןשרהחררררשדרת

רחזזורפיחשרהצהרביסהחרררתזזררן.ה..בעת lפרטכנראהחשרףבבסיסה

התר,ררן.ריהסטרטין.רפית.בסכמהחדרה""חרררתהמכרנההפרטהינםירנס

עתיה.דייגיםנמרכנראההיהיס,ברפיח

. .' . I 
"": . 'j' . I 

"' I 
I 

 1 *------ן--:-J--:-:;,:.ן~נ
I 

, .. / 

01. 

':'.-

016,--

08. - -

שמבצתהטיף.גרשבסביברת-3ר , 2 , 1הסיררתחנרתאדררפמת- 10צירר

רברע.היררמטרהינהבמפהאחת
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דקרת)-45כשר(שה'ה 11 (צ'רר , 0819/0880 .צ.כהטיפ,.חרפ 2

דרר fבז fדרקזהחרף.בקרראינטנסיביתצעירהאררדיהבנדקינצפהדרבתחנה

ךהעבן-תךחררהסרתתהריכ'פעםמידיחריםהחרר,רמקרררתהקררבדה,

בן,רבה"תררי'ם"נשארררשררתרם,מקרחרתבתאר,הרחצהחרףתמקניצפרנה.

שרםים.יצנרנאשקררובסביברת-5ר 4הסירררתתחנאדררתפמ- 11צירר

בצירריםהמרצגים , NP1-G2רכיצנים 6/0אקשררוקידרחישרלמיקרמםרב

רברע.קיררמטרהינהמבפהאתחמשבתצ •-5ר 3 , 2

- 30-



בשרמותובסחףרחוףסמורכב'שהבוכחי'ם.הקרקעפבימערממטריותרשר

 III Jב.שז!וון'וען ..בזר l)l ו-.ר Iהחהמקוםזזכשיעדותרפיהן.רים. 'ד'ער

מצ)/'ס Jהחיך,רקומקב'רהברצועההחוף,רקוממדרחמ'-100כהשבעים.

 ,ו-(ו Iבשטח'םהים.רפ.כמערספוררםמטררםשרבן.ובהמושקרםערבודשטחר

רדרדמעונזקהמתוקרםשקר'ה OIהמראתשואבים"מווזזצר",בשםהרדועים

החורותזזרפק'.כמעטב'כ"םבפןרםמרערהשערכיםהתהוםממרמאוד,

 •חדרה""חורותהיכםבזזדורהפערריםודדרםהכ

דקרת)-45כשר(שהרה 10צרור , 083710897 .כ.צקטרפה,תר . 3

תהרירערהמערדבהררחוםגווןבערבמקצת,מרקשהחררערבכררר nר

 Jרוורוו .התערוכה""חוררתעם;רפ'ת jהסטרט'בסכרמהמדרההדה.חוררפדרן.כ

חרמהצברעהמקרםבכררקבררחרקרפדרגכיתהרררכברעבררעררכה Thר

במקרמותריכרד.שרתהרירערבררםהםזזיןבקרברכטדררתםבן.ררבהירה.

כמשרדמכםאשרארכר/ווררן.ריםשררדרםזזרוחררותערמרכחיםשרכרם

 35 ): 1 ): 1שברןבטורחעבררהבידכטית,התקרפהעדהתיכרכההבררכדהמתקרפת
אתמכסיםהצהוביםחדרהחוררתדזזת,רעותמההוה.רפכרשכרם 15 )( 0עד

כברזזהחרהשבה IO)2 )(-כשרדמןבפרקהררו.הזורכיאררון.ייםהשרידרם

יצבותבהתירהמרוהיהדהפאריזזרזזקרימיתהריר .חרררתדידתבכהפסקה

רבפדרן.כדה.התעררכהחררות

ע"

רבשיםפרמחים.בסביברת-7ו 6הסרררתחכותאדררמפת- 12צרור
אחתמשבצת •-5ר , 3 , 2בצררררםהמרצג 14ביובדןקידרחשררמרקרמר

רבוע.קררומטרהרכהמבפה
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דהרת) I:61כ-שר(שהיה 11צירר , 1067/1193 .צ.נ ,שקררנ tזרה t~ז • 4
עדהקדרמהדההבררנתמקר~ת(שרידיםשקררו tזתמרבתצ~יתיתחירררהסי

רר-ו.ריבירידהימשרראשקררוב~רקהחרףמצרק,מערית)הצרבנהתקר~ה
 Tמרנחווחדים Iבנזקרמרתרמעריר,אררו.הו.בעתשרה~רטנףשחבמצרקהמצרק.

ע jרו' iה'תת l 'בר Cרןהחשהחתריוביהררצרהק •יהנתנ~רטשררמהד ttההמחרה

רתצ~יתמצ~רוק"מכשני,הממוקם ) 5(צירר 6/0אשקרוןקידוחערמברססת

שר tl~רטיםרתת.ה 1ארר.בעת 1~רטזזתרחרקניתוהשררןמכ.צרק .) 11(צירר

"ק~הבצבעחום(חררנחשררים ,.ו 1רתמרמערה,מרמטהבמשרת,כרנו
 • ) 1991 :,גבירצמו, , 1990רבקרר,.ביש Horowitz, 1 , 1979 (רדררבחרב")
דו.בחרוקהרהבחיוקשהקשארוומכ.צרק

דהרת)-60כשר(שהיה 11צירר , 1131/1282נ.צ.ביצבים,חרף~ארק • 5

זחד tק"משרבמרחק ttהבמצכורכרברכסכררכרמחצברתבאתרהוקםה~רק
מצויהכתביהמרת rו .ה. 1זור lו,בעת~רטכחשףהמחצבהבקיררתרחוף.ממדרח

שרהקוררציההמחצבה.קירותשריותרגברהיםבחרקיםאחדותבבקודות
 ) 5(ציוד NPI-G2יםיצכב rקידרוערכעשנתהקרעקתתעםהשחר~רתהיחידרת
כחש~תהמחצבה.בתחתית ) 11(ציורתר ttרמדררםק"מ-3כשרבמרחקהממוקם

 .רק ttב~אגםרצרתהיהתהרם,מיטברת

דקות)-45כשר(שהיה 12צירר , 1212/1458כ.צ.ים,יבכה • 6

הברינדהתמקר~תמירשתבשהיתהכמר,עיררובין(מיבתיםיבנהתר

כורכר.שרטבעימצוקערממרקםהקדרמה)ר~רביתקר~ה nרעדיכרכה nר

עברדה~רטשרהמציקזוררו.ה.גבעת~רטשראאררייניטכחשףדהבמצרק

החוף,בקרבתהים,קרקעערמ~ודריםרכיוםרתרממערבימיתאברדיה

נז~:~רו cהחווקו •העתיקהכמראתשימשושר ttידרד,ו,טברתשררתשרטרכ

ברצי~ותהשטחות tמכסיםהחורשדרתמצרק,חסרהינריםריבנהרמדררם

חו-ין.הינריםיבכהשרהמצוקהחרף.מישררב~כיםביכררמרחקהמיםמקר

דמירניהמשרברר.ירצרהתרודרר tבהחרףקר • nהחר~',יה 1מכ.רר~רררבררט

ר UJבנזרחקרתרמצ~רורי ttהאקטרהחרףאתרשי~גצ~רורורכרהחרףקרשר

ן rהתמהגבןשר ttרףדקוקמצרצו-יהתרשריונהצ~ירהק .ממערבמ'-500כ

כו,גטחריגהיכההחוףקושררהסטההסבהים.יבכהשרעתיקיםמבכים

החרףמישורשרהד~וסכטרבאדרר~עירהכרכרסדימנטציהבאדורבמיוחד

תתשבריביוהחררףרי ttטרנסברסשברהיכררבעיהא~שרי~ריו •כררר

.צורת ) 6(ציור~רמחיםגרישתשרהצ~רכיהגברררביויהרדהבגגר~רקע

מה Iדזצב Jיגזביח.ור~קיח tתדודהשברשרא~שררתערא~יררררמדתהחרףקר

זכרההרשט.ם 1 • ר~'בחוףו Iכמצהחרףבקררבררו.ידרדטברתעםמצוקשר

דו rבוויד'רן . ) I<:lan9 and Gvitי tzman , 1983 (רי ttטרבסברסשברשרהא~שררת

~רטגג,נמצא ) 12(צירריםריבנהמדררםק"מ-2.5כהנמצא , 14בירב

שרהחשי~הכיייתכו • ) 5(ציירהיםר~נימתתחמ' 14בערמקאירגהגבעת

יבכהתרבהרמתהיאזוףקשררהיחסיתקצרבמרחקאררגהגבעתיטאארריינ
שבירה.בעקברתים

דהות)-45כשר(שהיה 12צירר , 1226/1495נ.צ.~רמחים. • 7

שררק.נחרש~רעברארהמשק~נריעריהגבעה,מראשתצ~יתתעשהבתחנה

שרוררייכיט ltהז~רהיהסטררי.תר ttרבהנתניהמחרתנחתפשצ~ית nרבתאר

משכיהכררכר,רכס rntחרצההכחרהגבעה.בשי~רריכחשףאררגהגבעת~רט

ק"משררררחברמגיעשחררהחרסיתהמכרסההצ~המישרר~ררסצידיר

מדמוהקדרםקרקערהתתר~כירןתאן ttכחר~הנרכחישורקנחררירתר.

נחר '(שהקדרמההדרימהכרנראהרעיר,כאמרר • ) 9(ציורהמסרברהארוע

רם.יבנהרתרמדררםהנמצאיבנהגןשרהקבירןדרךעבברהתבקדהשררק

הנןכחישררקנחרשררשביה.ורם 1הת ttהמשוערבשבררראותא~שרשרב,

שורק.רקנייןיבנהגןמקנרוןוהעברתר

עשןרר lJב~רהסררררצ~יו.מדררם '~ר, 1ר ttו.סדרר~רמרס~ררהתחכרתהערה:

בכבישתברצעקטרףרגרשהכניסהררגרסטיים.שרקרררם '~ררהתשנךת

מכיסר~ים.ישררגושהנכנסהערקף,
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סיכום

הברתירחרקיחסיתקשןהינוהחדותיהחיקהצפוביהחרףבמישררבסיור
מתתהידעיישוםערדגשמושםדהבסיררהקרקע.תתמהידרעארבראה
פרושיםשרתאן,רמציגדהיישוםדור. lהזשרהכוררתהבבתורשםהקרקע

בשבריםהקשורהההיפותדהנחרתצ.הוכחהרהםשאיןימרותאפשרייס
רומרצריךין tזרבות.רתצפיותזפtשריתתשובהרתתיכררהשרבסברסאריים

כרר.פשרית tזאיבההקרקע,מתתהידעבריהשחיףהחרקהבבתכי

וגרפייםביברימקרררת

מוקדם)יסשוקופריעדמזזוחר(אאוקןסקיהחבורת , 1970 ,.גגבירצמן,
,דו"חהן,אורוגיהמכוןר. tישרזוהשפרה,החרףמישררור Ttבז
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 3סייר

בקררכסבאזורניאוטקטונילמעוותמןרפולוגיתעדות

ש.ביליצקיס.וגילף

ע j1ר

ניתוחעלמתבטטבקרקמרבאזוריםניאוטקטוניתהליכיםשלוכימותזיהוי

משטחיכולליםאלהנתוניםהגיאולוגי.בהקשרםיםגיאומורפולוגינתונים

הקמר.ציר Iולכוניצבותות,וביאליפליטרטותושרידיארוזיה

לצפן_בכווןרכטיוצראשרבקרלינה) j1(אנט'מר j1באזורמצויהמחקראתר

-דרוםדופןעםאסימטרי,הינוהקמרהנגב.רמתבאיזורמזיצפי-
שניב'ןנמצאהואק"מ. 6כורוחבומ' 300כהקמרגובהתלולה.מזרחית

מערב,-בצפוןשיבטהוכתףמזרחבדרום-חלוקיםים:אנטיקלינלירכטים

מטלעיםיבנובקרקמר .) 1(תרשיםטינקלינותידיעלמהםומופרד

באו_מונחאשרהאאוקני,המסלעעליון.קרטיקוןמגילימייםקרבונטים

קודמותבעבודותהטמוכות.לינות j1בטינ,מצויהקרטיקוןלטלעימעלהתאמה

זה.באזורניאוטקטוניתלפעילותטימניםהזכרולא

האזורלתוךמערבלצפון-בכווןחותרבשורנחלשלטרנטברטליהעמק

פליוקן-מגילאחוזם,תצורתשלקונגלומרטיםבקר.רכטשלהגבוה

תוארוארוזיויותטרטותשלעליוןמשטחבוניםאשרמוקדם,פלייטטוקן

וגובהמרחביתתפוצהניתוח .) Zilberman , 1986 (בשורעמקבאזור

שלהעיקרינושאאתהמהווהבקררכטבאזוראלהטרטותשלהמפלטים

המחקר.

בהםאתריםמטפרנתגלוממזרחואליהצמודהובטינקלינהבקררכטבאזור

שנימפלטים,שלשהיוצריםאלהאחוזם.תצורתשלקונגלומרטיםנמצאו

 , Zilberman (מוקדםן j1פלייטטומגילוהתחתון-פליוקן,מגילהעיליונים
לתחתיתמעלהקונגלומרטיםוגובההיםפנימעלהרוםהמיקום, .) 1986

שלהלן:בטבלהמוצגיםבשורנחלשל ) talweg (האפיק

- 35-



ין !' ~
~~ 
:;;~ ----.... w '~ 

---.-גב
• % ' j ' ,( °:-1 . _.--

o 

tr.("r: וז)'זI ז'ונJ
---- "'"זז. .. ~ 

~ 

'~ . _ M • 
.1 

" • 1 ..... 
L _____ ~ 

 I . 1."גJסיrו I"יד: _ . .::::.ו....

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

A/V סf1 סJ 

: ... .. 

 .ב..

1=\ 
\ 

\ 

@ 
ם

I 

~ 
>' 

 r..-ם
"'" .J 

ט
-/ ..... J.כ נ...

Cנ -J 

 iUב ::ב

..... G ~--1 
-J .... -' 
 ;...! נ...ט

כ '<iבiב
כ ...r ם:J 

~ >' 
 Luנ

םכם
J בכi

--------, ----------E 
 . . נ...
נן)rמ ......כ

- 36-



r-----------T-----------T----------------T------------------, 
ICoordinatesl Elevation IRelative Height 150urce 1 

~-----------+-----------+----------------+------------------~ 
1 27 1 Zilberman (1986)1 

1 25 1 Ibid. 1 
1 23 1 Ibid. 1 

1 1 1 
1 75 1 Authors obs. 1 
1 48 1 Authors obs. 1 
1 40 1 Zilberman (p.c.) 1 
1 27 1 Zilberman (p.c·)1 

409 11217503680 1 
11248503430 1 
11275003450-1 
11281003330 1 
11249003470 1 
11252003480 1 
11266003510 1 
11219003580 1 

433 
459 

486 
458-9 
465 
414-8 

L ___________ L ___________ L ________________ L __________________ J 

~ 

מט.תחכה

אתרי-שכיכמצאו

מעוותלהגדורמאפשריםאשרגוום Iרפול Iגואוממפלטוםמצוויםבהםמפתח,

חלוקוםוקמרבקרקמרשבוובטוגקלוגההואראשוואתראגכו.טקטוכו

הבשורעמקשלהשמאליתבגדהחלוקים,קמרשלהמערבולאגףצמודהוהוא

 ) Zilberman (ידועלמוזכרהאתר .) 12750 \-03450 12810 \ 03330צ. .כ(
 . 2בתרשוםמוצגהאזורשלטכמתוגואומורפולוגוחתר . 1986

בשור-כחלערוץמעלמפלטוםשלשהווצרוםאחוזםתצורתשלקוכגלומרטים

כ.ג.שבוומשטחמכטהעלוווקוכגלומרט .מי 23ומי 10מי, 7שלבגובה

כותולכומי, 2-3רקכאוהקוכגלומרטעובומי. 470גובהוjוומי 459

וצורתו.לאחרהטיגקלוכהצורלכוווהטוהעברזהשמשטחלהגוח

התוכווהמפלטוביומי 3הואוהתוכווהתחתווהמפלטבווהגובההפרשי

 .מי 16אוהוותחתו Iוועלמפלס Iובהפרשוכודהימי, 13ו Iוהעלו
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בשור.נחךלעמקבניצב l ~ 1ל lרפ l~יאומ-'~ךל l~יאתרשים

 2מטיתחנה

תואר ) Zilberman (1986בקר.קמרשלהצירבאזורומצושנואתר-מפתח

נחלשלהערוץמעלמי 25שלבגובהאחוזםתצורתשלקונגלומרטוםכאן
מעלמי 78ומי 48בגובהנוטפום,מפלטוםשנונתגלוהמחקרבמהלןבשור.

 .) 2(תרשוםלערוץ

הואהמפלטוםבווהאנכוהמרחקארמפלטום,שלשהקיומוםכאוגםלכראו

וןכוהתווב Iמ' 23אוהווכוהתו Iוהתחתמפלט Iיבבהוגוהפרש :נהוש

שרודומי. 53הואותחתוועליוןמפלטבווהפרשדהוונומי, 30והעלוון

-צפי-מזידרי-ובנווטופוגרפיחתרגבועלשורטטוהללוהמפלטום

 • ) 3aם I(תרשמערי,
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כליצירתלאחרממעוות,הושפעושהמפלטיםבכר,להבחיןמאפשרזה~תר

ערוץכאשרהנתוניםמוצגים 3bבתרשיםהתחתון.המפלטכוללמהם,אחד

לראותניתןזהתרשיםפיעל .) datum line (ייחוטכjוומשמשבשורנחל

לאחרהערוץ,מעלמ' 78מירבית-יחטיתהתרוממותעברהקמרצירשאזור

אותושבמזרח,בטינקלינהאחוזם.קונגלומרטשלןועלימפלטשלוצרותוהו

 27רקגבהוהמערביתובטינקלינההערוץ,מעלמי 23ברקגבוהמפלט
אנטיקלינהביןהיחטיתהתרוממותמידתלחשבניתןלכןהערוץ.מעלמי

מזרחית:וטינקלינה

Adjacent Eastern syncline 
III-II=23m-10m=13m 
II-I=10m-7m=3m 
!-thalweg=7m 

Boqer Anticline 
!!I-II=76m-48m=28m 
II-I=48m-25m=23m 
I-thalweg=25m 

ציראזורוהתחתוןהעליוןהמפלטיצירתשביןשבתקופהלהטיקניתןמכאן

הטינקלינה.לאזורביחטמ' 53 = ) 23 76-ב(התרומםהקמר

הינהוהתיכוןעליוןמפלטיצירתשביןjוופה nבהיחטיתההתרוממות

מי. 18 = ) 7- 25 (תחתוןמפלטשליצירהולאחרמי 38 = ) 10 48- (

ס 1טיכ

דרוםמערב,מצפון-קפים Iמהשכביםיס Oוהרכבקרשלאנטיקלינליהרכט

שטוחהיההרכטיםשאזורנראהאאוקניים.משסח'םידיעלמזרחודרום-

קונגלומרטשלהמירבי(הרוםמ'-70 80רקהיההתבליטוגובהיחטית

מי).-551 562בקררכטושלמי 486אחוזם
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בקרקמרבאזורבשורנחלאפיקשלהיציאהורוםהכניטהרוםביןהפרש

מי\ 9כשלגראדיאנט,דהיינו ) 435-380 ( =מי 55הואק"מ) 6כשל(מרחק

שלהקונטיננטליתההתפתחותבמשךנוצראשרהאזורי,לשיפועבדומהק"מ-

בקר.קמראזור

 :כלהל,בקרקמראזורשלהניא~טקטוניתההתפתחותאתלשחזרניתן
נוצר ) Gass , 1970 (מאוחרבאאוקושהחלהונליתרגיהרמהשלכתוצאה

תנועותהתרחשוהמוקדם,יטטוקווהפליוקוהפליבמשךהראשוני.שיפוע

הכללית.הםהרמהעםיחדותמהותיותדיפרנציאליטקטוניות

נוצרמאזהקמר.באזורהצעירהתבליטיצירתעלהשפיעואלותנועות

הקמרציראזורשלההתרוממותהטתכמהאחוזםקונגלומרטשלהעליוןהמפלט

התחתוו.המפלטשליצירתומאזמי 18וכמי, 53בכלטינקלינהיחטית

המחבריםותצפיות ) Zilberman , 1986 (בנגבצעירותלטטרטותשלותמעו

החלבקררכטבאזורהניאוטקטוניותשהמעומוכיחיםלהלן)(ראה

הרצנטית.בתקופהונמשך Iברביעו

ותרביצעירותתנועות

 3מטיתחנה

בשורנחלשלימניתגדהא.

אובחנוהטרנטברטליהעמקשללתחילתוטמוך(הצפונית),הימניתבגדה

 23עדמי-1.7 1.5ביונעהערוץמעלגובהוות.פלוביאלןטרטותמטפר
הטרטותמפלטיבקר.קמרציראזור Iולכווגודלהולךהטרטותגובהמי.

על .מי-700 1000שלקטעלאורךהפרעה,ללאכמעטמשתרעים,

 111טרטהשל ,מי V- 8.5טרטהותמעוהמחקר,במחלךשבוצעהמיפויפי
בוןהואהמירביהיחטיותשהמעוכיוומי.-11 0.8טרטה,ושלמי 3.4-

אשראלה,שערכיםלהניחניתוהטמוכה,לאנטיקלינההקמרשלהציראזור

המירבי.המעוותאתחלקיבאופורקמבטאיםהקמר,שלהדופןבאזורנמדדו

בשורנחלשלשמאליתגדהב.

בעיקריותבנונמוכותפלוביאליותטרטותשרידינמצאוהשמאליתבגדהגם

 .מי-2.5 3.6בגבהיםנמצאההנמוכההטרטהלט.
מטפרגביהעלגילהמי 450כשללאורךהטרטהשרידישליקמדוימיפוי

הטרטהאתברורבאופולקרלץ.ניתומי 0.3- 0.5בגובהזעירות,טרטות

הטרטותלאורךחתךהימנית.של 11טרטהעםהשמאליתהגדהשלהנמוכה

 ,) 4(תרשיםמי 0.8בהקמרצירולכוומתרוממותשהומגלההזעירות

הימנית.בגדהשחושבלזהזההערךדהיינו
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 4סיור

חלץשלהנפטשדה

 .'גלבוע
נפטא

ובתפעולו.בפיתוחוהכרוכותהבעיותכלואתפעילבפטשדהלהכיר-הסיורמטרת

מניא
שדות:משלושהומורכבקמ"ר 12.5עלמשתרעהחוף,מישורבדרוםהממוקםחלץ,שלהבפטשדה

 .) 1(ציורוכוכבחלץברור,

חלץ)(תצורתותחתווקרטיקומגילודולומיטחולמשככותמפיקוהוא-1955בהתגלההשדה

הפיקובהושבים, 36במשכתחלץבשדההבפטממאגריההפקהות.וראטיגיריימשכנות

ישראל).מדיבתשלהשנתיתהנפטמתצרוכתכשליש(שהוחבייתמיליוו-17כ

לעומקמרביתם-בכוכב) 32ובברור 12בחלץ, 40 (בשדהקידיחים 84בקדחיטה"כ
בארית-9מחביות/יים 250בטביבות,נעהכייםהתפוקה . 55הפיקי,מתיכםמ' 1550-1700

בכיכב). 6-ובחלץ 3 (בלבד,

להמשידזכיתנפטאלחברתשהעניקהלפידית,חברתע"יחלץחזקתבתיןמופעלהשדה

 .ילפתחי

והמחולקצפיו-מזרחצפוושכיוונואנטיקליבלימבבהבעלק"מ, 11לאורןהמשתרעחלץ,שדה
חלץמבבהשלגביההתביחהעלמעידעליוויירהמגילשכבותהעדרמפיקים.בליקיםלמטפר
חלץמקטעאתשחוצהגברעם)(תעלתקב<וועיצבהקרטיקיניתקדםאריזיהגיל.באותי

מלאהוה'אק"מ-7כוריחבהק"מ 16אירכההשדהבתיככ<גברעםמערב."תעלתצפוובכיויו
תחתיו.קרטיקוומגילגברעםלתצורתהמשתייכיספצליסשלמ'-1,000בכ

האלפיניתהקימוטובפזתהיירהבטיףהמבבההתרוממיתבזמוניצרילמבבהמקביליםשברים
המבנהאתמחלקיםהגאוגןבזמןשניצריריחבייםמתחשבר<טרצייר).-עליין(קרטיקין

 • ) 1ור(צינפרדים.לגישים

מגילשכבותימגיל ,'מ-6000כועוביחלץ,בשדהקידיחים '''עשנחדרהטדימנטריהחתך
הוליקן.ועדתיכוןטריאס

מגילגירמשכבותהיפקהיהיתרההקרטיקוניתחלץבתצירתמקורהחלץבשדהמהתפיקה 97%

עליין.יורה

שבורהאנטיקלינהע"גטטרוקטורלית-טטרטיגרפיתמלכידתשלצריףמהיוהחלץשדה
בפזתשעוצבההשבורה,האנטיקלינה . ) Hinge beltJהמעבראזורבתיןמזרח,צפוושכייינה

המערבי.מצידהישבורהמזרחבכיייומתונהבצירהנטויה-אאיקבית,הקרטיקיביתהקימוט

גופי <"עבמערבנחסמוהיםלכיויומהיבשההנהרותע"ישהוטעוהקרטיקוב"םהחולות
הצטמצמוהחילותחלץ.שדהנמצאבוהמעברבאזיר-שב"וצרוהיוראטיותהג<רשוניות

שלהמאגר,חוליתגרפית.הטטרטיהמלכודתיותרמאוחרוצרהנוכדהמבנהמעלהוויבכי
פצלים.ע"יומופרדיםמכיטיםחלץ,תצורת

עלהצביעושבוצעי,אבליזותאדחלץ,שלהנפטכמקוררבותשגיםנחשבוגברעםתצורתפצלי
 ) 1987 (וטופרב"ומהפצלים.שמוצוהדוגמאותולביהנפטוביגיאוכימיוודמיושאיכד

תיכוו·יורהמג<לברבעמתצורתשמוצהלביטומובחלץהנפטביוכזהדמייוקיוםעלהראו
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לגב<אחר<ם.ממקורותנד<דהשלתוצרהואאוברנעמתצורתמיצאוזהשב<טימןיידאיתאין

מזרחה,אח"כ,ונדדמ' 4500-5000בעימקבמערב,ניצרשהנפטה<אההנחהחלץשלהנפט
נד<דתחלץ.ובחולותוראטיה<בג<רונאגרגברעםפצל<שלהאטוםלכ<טי<מתחתמעלה,כלפי

בנאוגו.התרחשוחלץבמאגר<ילכ<דתיהשבר<םדרדהנפט

קרט<קוןמג<לקרבונטי<םגיפיםישלושהחילות(ארבעהשיניתשכביתמתשעהיפקהנפט
ט<מנ<שנמצאולמרות<ירה).מג<לנקביבןןםקרבונטןןםגיפ<םישנ<חלץ)(תצירתתחתון

נפט.מהןהיפקלאאחרית,שכביתבמטפרנפט

הע<קרןןם,המאגר<םהםה<ם,לפנ<מתחתמ' 1400-1600בעומקהנמצא<םחלץ,חולית
משתןןכותפצל<ם,ע"יב<נ<הו.המופרדותמ' 1-12בעוב< ) A-Zי- W,K (חילשכבותשליש
 .בוכב)(חולהתחתווהחוללפרטמשת«ד Bשחולבעידחלץתצירתשלהאמצע<החוללפרט

 ;) 2(צ<ירהןהמפיקותהשכבות

שנה-23כנמשדאחתמבאררקהפ<קחלץ.תצורתשלהאמצע<החולפרטמעלמצו<- LC11גיר

חב<ות.מיל<ין-0.8כ

חומרעםגרגרדק-בינונ<השדה,שטחרובעלהמשתרע ,'מ 1-2בעוב<דק,חול- Kחול
 30%עדנקנוביותערכיגיאות.ותעלותלגונריותבטביבותשקעדולומ<ט<,-קלצ<טימלכד

ות.חביו,ומילי 1.9שלטד-1956מהחלהפיקובארית . 14מ'ל<דארט< 200עדימול'כית

בטבינות,שקעדולומיטיקלציטי-מלכדחומרמעטעםגרגר,ב<נונ<-דקחול- Wחול

-200מלמעלהאףומוליכות 32%עדנקבוביותערכיאאול<ות.יטב<בותג<אותתעלות
 13 ,-1956מהחגאלה,ערביםלהקטכתרביסבמקטעיסגרמהגבוההחרט<תתכולתמ<לידארס<;

הפיקובארות

חב<ות.מיל<ון-2.2כ

המבנהבמזרחדומות,תכונותובעל Wחולשללאלהדומותהשקעהבסביבותנוצר- A-Zחול

שלהעיקריתהמאגרשבבתזוהישכבות.כשתימופיעהואשבמערבבעידאחדחולכגוףמופ<ע
ות,חנימיליוו 9.9ממנההפיקובארות 29 ,-1955מכאשרחלץ,שדה

כוכבמדולומיטהתפוקהוחגץ.כוכבבמערבהמשתרעשונןןתידולומ<ט-כוכבדוכומ<ט

 1963-11משמתחתיו,האקוויפרמיפריצתוע"י )ר<ג(הל<תילוגןןםמהש<ניןןםמישפעת
חב<ות.מיל<ון 0.75ממנוהפ<קובארות

באזורשהושקעהאאוליממקורגרגר,בינונות-דקתמאדמעט,מלוכדתחול,אבן- ~
הממוקמותבארות 9מילידארטי. 200שלממוצעתומול'כות 24%שלממוצעתנקבוב<יתהחיף.

חביות.מיליון-1.35כ-1962מהפ'קיכיכב,בשדהרק

-ו)התחתווהקרטוקו(בטוטחלץ,תצורתמשעןלפרט<ךהמשת<איאיכיט<ג<ר-שמעןגיי
 1963בווממנוהפיקובארות, 2אחד.מאגרתאוי<יצרהייראסינ<רעםכג<רקשור

חב<ות.מ<ל<ון.ס-14כ ,-1968כ

ונקבוביותאטוסכמעטהמטריקטעלווו;<ורהמגולבעיקרו,שינןןת<גיר-נ'רעסגיר

לחלקיסהתפוקהלהגבלתגורמתהסדקיםדרדמואצתמיםפריצתבטדקים.מפותחתמשנית

ות.חנימוליוו-0.27כהפ<קובארית 2בלבד.כיכבשדהשגהגביה<ם

בדרוםנפטשלמזערותכמותשהפוקתיכוווורהמגוגסדוקקגקארנ<ט-ברורקגקארניט

חבוות.-8,600כהפ<קהאחת.באר(ברור)השדה

ההפקההמשךאתמכעהמוםצתפרואד-כוכבשדהובצפותגמוםבתצורתגםהתגגהנפט

חוגחגץ;תצורתשלאחרותבשכבותהתגגוהפקה,כטווכותגבצעמבג<נפט,ט<מנ<מהק<דית.
LC 13A וחוגA התחתון).החוג(פרט
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המאגרים

מכילגןשןכלעיקריים(בלןקים)גןשים-9לחלץמבנהאתמחלקתהרוחבייםהשבריםמערכת

המאגריםרובמאגרים.-42כבשדההוגדרוטה"כ .) 3(ציורמפיקים(מאגרים)אופקיםמטפר

במורדפתוחיםהמאגריםקמ"ר.-5מותריעלמשתרעיםשנייםורקקמ"ר, 0.15-1עלמשתרעים
המיםדחיפתלתוכם.פעילהמיםזרימתקיימתמכדוכתוצאהגדולאקוו'פרכלפיהמבנה,
קשרחטרי , Kחולכדוגמתבמאגרים;זאתלעומתהמאגר'ם.שליעיללמיצויגורמתהטבעית

ניצולםאחוזימכדוכתןצאהבלבד,לחציםירידתעלמתבטטההפקהמכניזםלאקוויפר,ישיר
_נמוכים.

קידוחגםנמצאבואחד,מאגרחביות.מיליוו-7ל 0.1ביוהפיקו 39המאגרים, 42מביו

אוקטנים,מאגרים 15זאתלעומתהשדה.מתפוקת 43%כשהםחביותמליוו 7הפיק , 1חלץ
הכוללתמהכמןת-1.2%כרקןיחדכ"א,חביות 1,000-10,000הפיקוהמאגריםמכלל 38%

שהופקה.

ההפקההיטטורית

קצבמכוולאחרחלץ-ברור,באזור-1957-1956בבארות 26נקדחו , 1955בשנתהתגליתלאחר

כלפיהשדההשתרעותלמעשההמהווהכוכב,שדהגילויעם ..בשנהקידוחים-2לירדהקדיחה

מאמציהימים,ששתמלחמתלאחר . 1965שנתעדהקדיחהקצבמחדשגברהו-1962ב ,וצפו
בעשרקידןחיםשנישללשפלןהגיעירדחלזבשדההקדיחהןקצבטןאץבמפרזרןכזןההפקה

 .השכעים)(שנותשנים

שןנותותבפעילויהתחילו-1983ובחלץדה I!\בוהענייחודשבטואץהנפטשדותהחזרתעם

לבאר.חביות/יןם-60ל 15שביובקצבקידוחיםכתשעהבשדהמפיקיםכיוםלפיתןחן.

הקידוחיםמכלל-48%כרקהמאגריםשלהקטווהגודלחלץ,שדהשלהמורכבהמבנהבגלל
רןןחים.אףונותרןההשקעהכלהוחזרהבטה"כאדההשקעה,אתהחזירובושבוצעו

חלץשדהפיתוחהשמך
בשדהןהפיתןחהאימןתמקידוחיחלקקטו,ועובימצןמצםשטחהמאגרים,שלגןדלםבגלל

ות).(לחרטיפציאטשינוייכגללאוהמיםלמפלטמתחתשנקדחובגלל-יבשיםיצאו

המאגרמהנדטיהערכותלפישכןהשדה,שלהפיתוחאפשרויותאתמראשמגביליםאלהנתונים

(בשאיבהראשוניתהפקהברנפטחביותמליווכשני , 42%שלניצולתבאחוזעוד,נותרו

המבנהשלהגבןהיםבחלקיםבעיקרהקטנים-במאגריםשנותרוהנפטכיטי .ןנלית)קונבנצי

(השקעהנמןכותבעלןיותמותניתהפקתםולכו-כנפחםמצומצמיםהגג")"עליתשל(נפט
 .הפקה)והןצאןת

הבאות:הפעולותבוצעו--1983מהחל

בתהל(כיחדישותכטכניקותשימושתודשלבים,בכמה ) 1991ועד-1984מטייטמי(כיטוי

באזור)אזעדנתקבל((שלאטובותטייטמיותהחזרותהניבועבודם,בשדההנתוניםקכלת

חדשים.קידוחיםובמיקוםהמבנהבהגדרתשעזרו

חדשיםקידוחים

מהם;דלק, '"עואחדאימוגע"יאחדנפטא, '"ע 7קידוחים, 9נקדחו-1991ל- 1983ביו
בקידוחמים;בגלל··כניטתבתחילתההשאיבההופטקהאחדבקדוחמפיקים,קידוחיםשלושה
יבשים.נמצאוקידוחיםוארבעההפעילות;מושעיתנפט,נתגלהבואחד,

סיימיםסידוחיםפיתוח

-10בחדשותשכבותנפתחוהאחרונותהשניםבשש-הפיקושטרםחדשותשכבותפתיחת . 1
קידוחים.חמישהכיוםמפיקיםמהםקידוחים,
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סיימיםסידןחיםהעמסת . 2
ןת.וביחי

תוצאותהניבהגא ,מ' 30-100כקידוחים, 2העמקת

גקידוחים(כיחסקדיחהעגויותגהוזיגמנתעג-אןפקיתן!אןאגכסןניתקדיחה . 3
אגכסונ'ת/אופק'תקד'חהגכצעהאפשרויותכיוםנבדקותכגכגיתהפקהוגאפשרחדשים)

עדייןנותרוכוהמאגרשגהגבוהגכיווןבד"כמתוכננתכזוקדיחהקיימ'ם.מקידוחים
מצומצמות.הנפטכמויות

אחד,מפ'קק<דוחכשדהכיוםנותרהיההמתוארותהפיתוחפעוגותמתבצעותהיוגאכאם
גיום.חכיות-20כשגכקצב

חג'}שדהאתגמצותיהיהניתןגמעגההמפורטיםוהאמצעיםהשיטותכגכשיגוכרק
הראשונית.ההפקהכש<טות

ההפקהגהגד<גיהיהוניתומאחרהשדה;בניצולפסוקסוףמהוותאינואלהפעולות
א'נועדייןאלהשיטות .) C02 (שגישוניותהפקהכשיטותחכיות,מג'וו-5-10בכממנו,

המאגריםשגיעיגגניצוגהמסייעפעיל,אקוויפרוםקיכלכלית.נהמבחימוצדקות
למיותרת.מים)(החדרתהשניוניתההפקהאתהופך ,}'גחבשדה

References: 

- Bein A., and Z. Sofer, 1987, Origin of oi1s in the He1ez Region, Israe1 -
imp1ication for exp1oration in the Eastern Mediterranean: American Association 
of Petroleum Geologists Bu11etin, V. 71, p. 65-75. 

- Gilboa Y., H. Fligelman and B. Derin, 1990, Helez-Brur-Kokhav Field, Israel, 
Southern Coastal Plain: American Association of Petroleum Geo1ogists, Treatise 
of Petroleum Geo1ogy, Atlas of Oi1 and Gas Fie1ds - structura1 Traps IV -

Tectonic and Nonetectonic Fo1d Traps - compi1ed by E.A. Beaumont and N.H. 
Foster, p. 319-345. 

- Gilboa Y., and H. F1ige1man, 1992, Further Deve10pment of the nearly dep1eted 
He1ez Oilfied (to be pub1ished, Volume in honor of Prof. L. Picard). 
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 ) 4(ציורהסיורמסלול
הירידההליכה.ללאהנפט,שדהשלהעפרבדרכי-הרכבכליבכללנסיעהמתוכנןורהטי

דקות 20שלנסיעה . 118075/116800בנ.צ.שדרות,-גבעתיצומתמכבישהיאכוכבלשדה
מאשקלון·

שדהשלהמפיקחלקופניעלהכורכרמגבעתפנורמימבט ; 5כוכבקידוח- 1מס'תחנה
הווצרותהפציאס,שינוייבעיותלגושים;חלוקתוהשדה,מבנהעלבמקוםהסברכוכב.

עלמרחוקמבטוהולכתו.הנפטמשדהההפקתושיטותהעדכניותהפיתוחשיטותהמלכודת,

 W(חולזמניתבושכבותמשתילהפקהדוגמאמהווהעצמו 5כוכבקידוחההפקה.סוללת
דקות.- 5נטיעהדקות. 45משוערזמןכוכב).ודולומיט

 Bמשכבתרקהפיק ) 1962 (כוכבשדהשלהתגליתקידוח ; 1כוכבקידוח- 2מס'תחנה
להחדרתכיום,משמש,הואהמבנהשלהירודבחלקונמצאוהואמאחרחביות. OOO,450כ

חברתע"ימתבצעתבגרביטציהההחדרהפעולת .קאוטטית)(טודהיםיתיתעשישפכים
נטיעהדקות, 15משוערזמןליוס.חביות 200-250שלבקצבהזיקוקבתיעבורלפידות

דקות. 5-10

ההפקהעקרונותהטברחרגול.באמצעותמפיקקידוח ; 29כוכבקידוח- 3מס'תחנה
ממאגרהפקהשלאחרוניםבשלביםמצויהקידוחההפקה);קצבההפקה,צנורות(המשאבה,

מופרדיםהמלוחים(המיםמים. 90%עסוס '/'ח-30-40כשלבקצבכוכב,דולומיט
ההולךזה,ממאנרההפקהכאשרהקרוביס,אחרת}.כחודשיסלבארומוחדריםמהנפט

זה.בקידוחהפיקהשטרםותפת~'שכבהתופטקהיאכלכלית,להיותתחדלומזלדל,

דקות. 10נטיעהזמןדקות. 20משוערזמן

שלהעליוניםכחולותנפטנתגלהה fהקדיןבמהלך ; 32כוכבקידוחמשטח- 4מס'תחנה

עבודהליומייםונזקקוהשטחפניעלהנפטוזרסהתפרזהקדיחההמשכתעםחלז.תצורת

כמבחניםהבאר.עלמחדשלהשתלטמנתעלחומריםשלותרכיגדולהוכמותמאומצת

המשאכיםגיוטעדהושעתהכקידוחוהפעילותהנפטכהפקתטכניתבעייההתעוררה

דקות. 10נטיעהזמןדקות: 20זמןהנדרשים.

מהיורהשהפיקוהקידוחיסמכיןביותרהטובהקידוח ; 16כוכבקידוח- 5מט'תחנה

הנפטמבארותהמופקיםהמלוחיםהמיסלהחדרתהמתאיםכאתרנבחרות;חבי OOO,250-כ

 .)ל/ג"מ 35,000--55,000כחלזבשדההמיםשלכללית(מליחותכוכב.בשדה
דקות.[ 10נטיעהזמןדקות: 15-זמן

מקידוחיהמופקהנוזלמועברזולטוללהכוכג;בשדה- 7מ:ס'סזלל,ך;- 6מס'תחנה
לבתיקצא"אורנצנלהובלהוהכנתומהמיסהנפטשגההפרדהפ,ע~'ל,ן:תנצע'ות Mובהכוכב

דקות. 20יעה Q.1 tזמנקונ:ן:~ T' 20 'זמזהזיקוק.

בr:ןל'ן.-גפידותלמחנהונסיעההכבישעלעליה

 ,-1955בהתגליתקידוח , 1חגץכקידוחביקורכחגז;גפידותמחנה- 7מס'תחנה
בתיוכו');מבחנים(מיגוט,והשירותיםהתפוקהכאגףביקורהיום.עדלהפיקהממשיך
ותאהמורכבותאתגהמחישנועדהביקורמחטנים.שירותים;ו/אוקידוחמכונתהמלאכה,
הנפט.שגהחיפושיםבפעוגיתגהשקיעשישהרביםהאמצעים

שעה. 1-זמן

- 51 -



118 

120 118 112 

 r--~~~ 120 ~~ר-ח'rר~~~~rר~--~~~~~~

116 114 

116 

114 

112 112 

110 

120 118 116 114 112 

בסיורהתחנותמיקוםמפת- 4ציור

- 52-



 5סייר

אשקלוןותלחןפישלהגיאןלןגיה

י.ניר,

ירושליםהגיאולוגי,המכון

ראורךומשתרע'טפרשת,רחופ''שראר,חופ'שרהדרומ'רמקטעש"כ'סאשקרווחופ'

אבטחבגבעותהגובר'סהע'רצפוורחופ'ועדשבדרוסזיק'סםאזורק"מ,כשםונה

שב'ןרגבה'סהמג'עכורכרבנו"מצוק'סמצוק"ס,ברובסארהחופ'ס • ) 1(צ'ור

בתוספתקרררץגרגר'ומרכב,סחור"ס,הנסעצמסהחופ'סר'ס.מערמטר 20ר- 10

ורעת'סכורכרסרע'המ'סבקומצו"סבמקומותכבד'ס.מ'נרר'סומעטצדפ'סשבר'

מעגנת :ס"מ'גופ'סשרושהבאזורהוקמו 1972בשנתהחר • ) BEACHROCK (סרע-חוףגס

שרהקרורמ'ובר'כתדר'רה,בחוףהבובותק'סהגר'סשובר'שרושת ,)ן~"ן~צק('שורון

באופןשבשוארהימי'סגופ'סקצא"א.רנמרמדרוסירוטנברגיהחשמריתהכחתחבת

אוביצ'רס'גדור'סחורגופירהצשברותגרמוהאורך-חופית,החורתבועתאתמתרש

מצפוןהחור,זרימתכווןבהמשךהמצו"סבחופיסניכרהרסחרוכתוצאהר'דס,

קבו"רכבוחצ'תששחוהעירבוערבדרוסבחופיהגוברשקרוו I ~ונר .שקרוו I ~העירחופי

כורכרמצוקירובובבו'ה'מי,המערב',גבורוחוף.משרכארףראורךמתמשךוהוא

רבהבצפ'פותמ'ושב,ה'הזהתראבתרופוגנ'.מםקורוסד'מנש'סעת'קותער'הס

טרםשנה 4,000-כ(הת'כונה,הברונזהבתקופתהחרארוכותדיתקופותוראורך

רובו-הסדיבובשר'כ'סו'וופ' I ~ערבוכרעתהשפעהבויושבה'ותורעובדת •זבובבו)

בנ'ואבב'חימר,רבבישר(שבר'סאבתרופוגביממקורוסדימבשיסקרקעותמכוסה

הסרע'תהתשת'תת I ~התרששחבפניהבוגר'םבוחשופ'סכבועט~ןיןביכן-,כתוצ~ןה .וכד')

~ןפשרות,ניתנתבוה~ןרכ'~ןורוגייס,החפירהר~ןתריפרטרפיכך,היחידור TIה~שרו.

שלהדיונאר'ומקורסאופי'סהחופ'.המצוקלאורךמצויההתרשלמבנהורל'מוד

הצורבותרבשכבותהגבעיתבמורפורוגיהבעיקרוםתבטא'סכאןבולשיסהכורכררכסי

שר'דיבברורנרא'סבוהחתךכאמורהבוהתרמצוקיאתהמאפייןהכורכר.שר

הםתגרההםקומיהכורכרשסרע.מאחר ) 2(ציורהכורכריהאססרעגביערהעתיקות

ומתקביממבניניכרחרקכירהניח'שרבניה,מתא'סכברת'נראההמצוקבמחשופי

בניהרםשרותיותרמתאימותכורכרמאבנינבנהכורכרית,אבןבנוייסשהיוהאתר

לאתר.שמחוץממחצבותלכאןשהובאו

שרלגרבהומגיעהקשתיתצררההיוצרתגבוהה,עפרסרררתהתלמרקףהיבשתיבצידו

בהןבתקופרתרחה. Tlבבדרוסבוטר 47רר-רהצפוניהדררמיבצידיהליסביעלביטר 32

לה.שבסמוךהתרושטחהדרומ'תמהסוללהחרקוכסוחולותחדרונבטש,התל

ה'סטור'רת,בתקופותהמפורסמ'סמןהיואשקרוןתרשרהתת-קרקעי'סהמיסמקורות

עדותאמתוהארכיאורוגיותהחפירותהמעולה.וט'בסהמיסעושרםצייןפרביוסוכבר

ירג • ) 3רר(ציעתיקרתב~ןרותשרקטךר~ןבוספרבתגיושנחפרוה~ןתריסבכרו~ןכך ,זו

הספ'רהלפנ'שש'תהשבע'תמהמאותהבובתרכהעדשהתגרתהביותרהעתיקההבאר

מיבי!:(רסרהםצ~ןותגורביתה'םרחוףה~ןתרקרבת . )ת'ש'ז~הודעהוכט"גר,ר.(פרופי
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במצוקכורכרשכבותגביעלהבנוימיםבורשרידי- 2ציור
אשקלוותלשלהחופי

נירי.ע"י 10/83צולם
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מאתריבאחדמוסלמיתבארשלעליוןחלק- 3ציור
אשקלוןשבתלארכיאולוגיתההחפירה

נירי.י IIע 7/88צולם
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הים,רמפרםמ~רס"מעשרותכמה(עדהיםמפרםשריותראופחותברומיסהתהום

רפיכךפשר I ~התרשרבב/ירחדגברההר~ןהטרפרגרפיהתבריט .החרף)ב/קורב/רחקט Iבהת~

מאדהיתההתררתושבי'ביתית'מיםשהספקתכךבמיוחד,~מוקותראבארותחפירת

 , 1948בשנתנטישתטעדתפערו,רתרהסמרכהג'ורהשרהערבייטתושביהגטנפרצה.

התרברחביהירטעדמצויארהמבארותניכר.חרקהנדוןבשטחבארות 70רפחות

םמצאוגירוירחשיפהפרטהעתיקרת,רות Iהב~שרב/חדשחפירהב/עורה.השתב/רותרבב/צב

השנים 2,500םשךרפחותהתרשרהטקטוניתיציבותוהוכיחהחשיבות,רבארכיאורוגי

הים,בםפרסהתהוםמימפרסשרכאמורהישירההתרותערמבוססתזודעההאחררנות.

אתרשחזרניתןכיהערבדהוער~ןחד,כפרוב/ירשהנוהתהוטב/יפנישפועידיעתער

מערס"מ 70ר- 50ביןהיהבהןהםיטשערמדבהנחהשנוקר,בבאררתהםפרסגרבה

ביזנטית~ןחתררב/',שגירןב~זררתשתיב/חדש,שנחפררהב~זרותרבעת I ~ •רקרקעיתן

התהיםםירםפרסבירתרהדרמיטתהרטםישרעתיקיםםפרסיטהראוצרבנית,ראחת

השגיאהשתחרט.מאחר ) NIR AND ELDAR-NIR , 1987רכן , 1986רארדר,(נירהנרכחי

הרסקה ,/ג"ס 30-40שרגרדרבסדרהנהר Iבב~הםיטב/פרסםקביעתהנובעתפשרית Iה~

תקופה.אותהמאזטקטרניתיציבהתראזורכיהברורההםסקנה

ב/הרוההיב/ית','אשק'רוןבשטבעברכרנה~ןשר~ןתר~ןותו-אשקרוןשרנב/רהב/יקום

שר'נמרהכיםציין llה-במאהבםקוםבקראשרםוקדאסיאמנםהירם.עדקשהבעיה

דורשתזהםעיןפתרחבחרףנמלהקמתכיברורהריםהםשרפריט',איננואשקררן

שררעקברתעדוירתכרהיוטעדנמצאוראגםכןקבועה.ותחזרקהגבוהותהשק~ות

כיהאפשריתגםרתר.בסםוךהרדודיםהםיםבתחוםאחריםנםרםתקניאוגריטשוברי

זהםעיןחורישבחרףמאחרזאתמעשית,אינהבתוכואףאורתרבסםרךימצאהנמר

וקייםהפתרח,היםלביןהפניםיהנםרביןהשייטקשרבשםירתניכריטקשייטקייםיט

נםרהיהורעזהראשקרוןכירפיכךיתכןהתערה.ניקרישרמתםדתבתאחזוקהצורך

רעברהספינותאתמושיםהיופיהערהשיטהכאןגםנוקשתהיתהשמאאומשותף,

הצררך.בעתהחוף

רבתל:החוףראורךנבקרבהןהתחנותפררטרהרן

היתרוביןחורף,ב/דיקשרתנפגעיטהב/תקניט~ןשקררן,חרפיצפוןבר-כוכב~ן,חוף • 1

 20 (דרירה.בחוףהב/נרתקיםהגליטב/שרבריהנרבעבחררהגדררב/הגרערןכתוצ~ןה

 •דקות)
מקיוםישירהכתוצ~ןהענקטוב/בולוהורבדבוחוף~ןשקלון,ב/רכזדרירה,חוף • 2

הערבדהעקביותרגדוריטמםדיטקברכאןהטומבורוהםנותקים.הגריטשוברישרושת

 •דקות) 20ביותר.(רדודרתהנןהשובריטביןהפתחותכי

אשרעתיק,גריציםריסםצבורהנופש.כפררידהכורכררכסערהצדפיםםחשוף • 3

הטוענתרתיארריהבסיסכנקודתשמשואשרהביזנטית,בתקופההורבד(?)אוהונח(?)

 .דקרת) 20 (החופי.הםצוקשרהטקטוניתרפעירות
גביערהמבניטיסודותנראיטבוהחתךוכןהדיונאריאופיוהכורכרי,התרמצוק • 4

 •דקות) 30 ( •הכורכרסרע
 •דקות) 20 (עתיקות.רות Iב~הכררריםהחפירהתרי I ~/בב)ןחדביקור • 5
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ביבריוגרפיתה Dרש'

יםפרסי Dרציין Dכעתיקרתבבארותתהרם ' Dפרב D • 1986 ,.ארארדר, ,.'בי"

הובכוןישר~ןר.שרתיכרניהיםהחרףבאיזררביאר-טקטרברוםורשיבררום'קדוובים

עוב". 881 \ 34 \ 86 , 28ספר Dדר"חהגיאורוגי,

Nir, V., and Eldar-Nir, 1., 1987. Ancient Wells and their 

8eoarchaeological significance in detecting tectonics of the Israel 

3-6 • 8V, v. 15, pp סL סMediterranean coastline region. 8E • 
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) ptional (11ס P סST 

Tel Zayit, The terraces above Nahal Guvrin, east of 

coordinates 1346/1150, elevation 165 m MSL, consist of ca 4 m of 

conglomerates. These have been considered by Gvirtzman and 

the Late Miocene Buchbinder (1969, pp. 9-11) as representing 

Beit Nir Formation. Sneh and Buchbinder (1984, pp. 60-64) 

correlate the conglomerates found at the elevations of tt.~ lower 

younger Ahuzam Conglomerates. Shefela with the 

LOCATION: NahalGuvrin, east 01 Tel Zayit 
13460/11502 : COORDINATES 

ELEVATION : app. 165m MSL 
AVERAGE DIP : rf 
TOTAL THICKNESS : 4.3 m 

 SECTION N .ס:-66 5
12.1966 DATE OF SAMPLING: July 

Nahal Guvrin 
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int ןciJlam or Mishash f ~ ee" Guvrm chalks • dnובor'Q ~ o 

Litho<:lasts 01 very .... _ 
e zו·:I coarse sand S ~ E: .. ;· 

and 9 ronule5 

imeslones ןJudea Cב> 

Carbonate cement rכ:Zר 
E..=.3 or matrix 

 Beit Nir Congן omerate (Latc Miocene-Tabianian 7) typc scctio.ח
 Subunit A. Microconglomcrate. Composed ofן imestone, chalk andת int granulcs. (2-4 mm), somc quartz grains and sס mc pcbי

. bles (2-4 cm), angular, cquan\, wcll sorled, grey. in crys\allinc calci\ic ma\rix 
. Subunit B. Microconglomcratc. Composcd of very coarsc sand-size limcstone lithoclasts. cemcnted by carbonaLc. Porous 

. brownish-grey 
I roundcd. composed of variOU5 Judean limcstones. Zoc'a ןSubunit C. ConglomeraLC. Pebbles. 2-15 cm in diamcLcr, cquanL. we 

-glom מcs. Thc ma\rix is a microco מd rarc liqlag limes\o מa .\מ ni וchalk •• Bci\ Guvrin chalks, Mi.ha.h and • Adulan 
. es cemcnted by calcitc ןerate of angular granu 

. oconglomeratic. with granules of limestone and chalk. Grey, 50(t. weathcrcd 10 narJ זc. Mic חSubunit D. Marlsto 
-ow. poorly sortcd. Com ןP (0 60 cm in thickncss, with irregular contaclS abovc and bc ט. Subunit E. Conglomeratc. Bouldcr bcd 

poscd of boulders of 8eit Guvrin and lor'a chalks. 30-100 cm in diamctcr, angular and elongatcd. Conglomeratic 
ded. equan(; thesc arc in turn embedded מdiameter. rou מmatrix of pebblcs and granulcs of chalk and f\ints, 5-20 cm i 

• t. Hard .מa\c cem מcarbo מ\S i מules oC thc same componc מglomcratic ma\rix (Sample 529) wi\h gra מer microco מa fi מi 
. well ccmentcd. lcdgc.forming 

e !זזןסL u.nd ןil ח• CS ןof JUdCi\ lilne."ttJI וןו)tS: 1) I)ebblc:s (5-1 S c ןcl ן:t1 distribution. Compul ונחJוlcr:tte. UiI ןSubullit 1:. COllgltJI 
or Judca 0.5-3(וזוןח ( s ~ ul ןU gral ןןlu!its O1 ן~nd-silc litht 5ט r5C טundc:d. cquunL. 2) Vcry CO טcs, wcll r ןןcstO ןliq1i18 lill 
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cs, Mishash מts und granulcs (0.5-3 mm) of Judca limcsto lוi wcll roundcd, cquant. 2) Vcry coarse sund-sil.c lithocli1 
c is prcdominant at \hc Jוt. Thc lurgcr mo ןcarbonatc ccmCI מטbeddcd i ןןcs, cl חiqlag limcsLu ~ and . Adulam nints and 

 bottom ofthc subunit, and thc smallcr modc at thc.קםן
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STOP 8 

The northslope of Nahal Ha-Ela consists of well bedded Early 

Eocene limestones with chert of the 

Member of the Zora Formation. 

STOP 9 

lower part of the Adulam 

The roadcut near Zekhariya consists of slumped beds within 

the Early to Middle Eocene upper part of the Adulam Member of the 

Zora Formation. Such slumped beds occur in many localities of 

the same age in Israel and are believed to be due to tectonic 

instabilities (Buchbinder, 1989). 

STOP 10 

The slopes of Tel Azeqa consist of Early to Middle Eocene 

chalks of the Zora Formation. From bottom to top one observes the 

poorly bedded limestones of the upper part of the Adulam Member, 

which are followed by the Middle Eocene soft chalks of the 

Maresha Formation. At the top of the hill, at the elevation of 

350 m above MSL a few remnants of yellow calcarenite with fossil 

fragments, belonging to the Ziqlaq Formation, are found. 

[Walk to top of the hill, requires ca. 45 minutes] 
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LUNCH-STOP (6) 

the lower Shefela from Mitzpeh Massua. Wide view over 
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 STOPך

At the Ela Junction (Zomet Ha-Ela) a panoramic view on the 

Nahal Ha-Ela consists of shales of the Taqiye surroundings of 

Formation to the east, covered by bedded Lower Eocene limestones 

of the Zora Formation to the North and cross bedded and slumped 

Tel Azeqa to the West. limestones and chalks of 
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STOP 5 

The sti11 fresh roadcut near Gebe1 Shab e Sheikh exposes a 

section of the Turonian Bina Formation, the Santonian - Campanian 

Ghareb the Maastrichtian Mishash formations and Menuha and 

by a jasperoidic 1imonitic Formation. The 1atter is truncated 

bed, covered by the Pa1eocene Taqiye Formation. This Tarqumiya 

is we~l dated by ostracod and foraminifer faunas section 

(Honigstein e~ 81., 1987; Gvirtzman et a1., 1989) ranging from 

Coniacian through'Midd1e Maastrichtian. 

PEZAEL NEGEV TAI~QUMIYA 
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STOP 3 

A view into the valley, at 1.5 km E of Telem on the new 

Bet Guvrin - Hebron Road, allows to recognize from the bottomof 

the wadi up to the surrounding hilltops the terraced dolomites 

and marls of the Soreq Fm., the limy cliff of the Kesalon Fm. the 

En Yorqeam chalks, the Bet Meir dolomites and its topping "Hirbet 

Luisa" reef underlying the characterlstic terrace of the Motza 

marl. The hilltops conslst of Amminadav dolomltes. The sectlon 

represents a part of the Albian - Cenomanian sedlments of the 

JUdea Group. The top of the Kesalon limestone may conslst of a 

oyster-lumachelle, similar to that found at the top of the 

Hevyon Formation in the Negev. 

STOP 4 

Within the settlement of Adora a new roadcut allows to 

study a fresh outcrop of the Moza Marl. 

The outlook into the upper part of the Guvrin Valley shows 

the Albian Givat Yearim dolomites (with sources at top) and well 

terraced Soreq marls and dolomites. The lateral facial wedge out 

of the Kesalon cliff is seen in the right flank of the valley. 

The overlying Early Cenomanian Bet Meir and Motza Formations are 

poorly exposed due to strong nari cover. The Late Cenomanian 

Amminadav Formation is visible on top, plunging NW ward. 
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Stratigraphy of Neogene units of the Coastal Plain 
and Continental Shelf of Israel. simplified and modified from 

ching ofcolumns זGvirtzman and Buchbinder (1978). The ma 
• ) 655 • 2. 3 and 4 to column 1 is after Ryan et al. (1974. p 

G. n. = G. nepenthes extinction. 3.7 m.y. (Berggren and Van 
. ) 170 • 12 . Couvering. 1974. p 
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ROUTE DESCRIPTION 

STOP 1 

At Givat Gad (Sheikh'Ali), located at coordinates 1393/1048, 

NW of Amazya, an outcrop of biocalcarenites, biosparites, and 

yellow biomicrites with abundant debris of bivalves, gastropods, 

echinoids, algae 

Ziqlag Formation 

and well rounded pebbles of the Late Miocene 

occurs, at the elevation of 400-410 m above 

MSL. A detailed description is found in Gvirtzman and Buchbinder 

(1969, pp. 33-34). The site has panoramic views on the Hebron 

Mountains to the east, the coastal plain to the west, and the 

surrounding upper Shefela hilltops, most topped by relicts of the 

Ziqlag transgression or by accompanying conglomerates. 

[Easy 1 hour walking from the Hanan cave road] 

STOP 2 (optional) 

At Pt. 420 (W of Amaziya) Miocene "Ziqlag" conglomerates 

occur on a relatively high hilltop covering the Eocene Zora 

(Maresha) chalks. They consist of polymictic fairly rounded 

pebbles of Judea and Mt. Scopus material. 
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3. Geological Cross Sections. 
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2. Generalized Stratigraphic Section. 
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The Paleogene and Senonian of the Shefela consist mainly 

of Eocene chal,k;s (Zora Fm.). Paleocene marls (Taqiye Fm.), 

Maastrichtian bituminous chalks (Ghareb Fm.). Campanian 

phosphorites and, cherts (Mishash Fm •• which wedges out tongue

wize towards th~ West) and Campanian - Santonian chalks (Menuha 

the Turonian Bina limestones, the top of 

the boreholes of Amazya and Shekef at a 

Fm.). that overlies 

which is reached in 

depth of 400 m below MSL. 

Near Tarqumiya the Ghareb and Taqiye Formations were 

partly replaced by the calcium-silicatic high temperature 

minerals (Hatrurim) and the Eocene and Paleocene Formations are 

found in an onlapping position over the Maastrichtian strata of 

the Hebron monocline. 

The sediments forming the Hebron monocline consist of the 

Senonian strata (Mt. Scopus Group) mentioned above and of 

Turonian - Albian carbonates (Judea Group). The later consist of 

fossiliferous chalks and marls. rudistid limestones. dolomites. 

The Hebron Monocline is part of the Judean anticlinorium, the 

result of the Levantinid Senonian folding and Cenozoic uplift of 

the Syrian Arc. 

-O ן-



GEOLOGICAL SETTING 

The excursion consists in a cross section from the 

Mediterranean Coastal Plain to the Western Flank of the Hebron 

the of boundaries structural assumed Mountains. The 

morphotectonic areas run parallel to the SSW - NNE general strike 

• of the Judean anticlines 

From Ashqelon to Gat extends the Coastal Plain with its 

deep buried high structures (e.g. Helez). These are covered by 

• thick Paleogene and Neogene sediments 

From Gat to Tarqumiya extends the Shefela, separated in 

Lower - and Upper sUbdivisions by the assumed structural line of 

Ramat Avishur (Sneh and Buchbinder, 1984). This line passes near 

the locality of Bet Gubrin. The hilltops of the Lower Shefela 

reach the elevation of 300 m above actual sea level, whereas the 

elevation of most hilltops of the upper Shefela range from 375 to 

m. The exposed rocks of the Lower Shefela consist generally 50ס 

of the Eocene Zora Formation, the Eo - Oligocene Bet Guvrin 

-Formation, the Oligocene Lakhish Formation and the Plio 

Pleistocene Pleshet Formation. The rocks of the higher Shefela 

surface upper the Eocene Zora Formation, its consist of 

corresponding with the patchlike occurrence of the Miocene Ziqlag 

Formation and associated conglomerates. 
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and Fms Amminadav to Yearim (Givat Cenomanian 

lateral facies, change of the Kesalon Fm.). 

(5) Roadcut near Gebel Shab e Sheikh (Tarqumiya area on new 

highway to Hebron): Section of Turonian (Bina Formation) and 

Santonian - Maastrichtian (Menuha, Mishash and Ghareb Fms.). 

(6) LUNCH stop at Mizpeh Massua: View on lower Shefela. 

• 7) Zomet Ha-Ela : Vlew on Nahal Haela surroundlngs ( 

• 8) Nahal Ha-Ela: Eocene Zora Formation ( 

• 9) Roadcut near Zekharlya: Zora Fm. Slumplng ( 

• 10) Tel Azeqa : Mlddle Eocene chalk and Zlqlaq Fm ( 

• Optional;)j Tel Zayi t: Conglomerates ( ך)ך( 

EQUIPMENT 

Easy walklng shoes, hat and water bottle requested. Two stops 

require about an hour of easy walklng, each. 
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EXCURSION NO. 6 

GEOLOGV OF THE HEBRON MOUNTAIN FOOTHILLS 

Hirsch F. 

Geological Survey of Israel 

EXCURSION ROUTE: 

Ashqelon- Qiriat Gat - Amazya - Bet Guvrin - Telem - Adora

Bet Guvrin - Mitzpeh Massua - Zomet Ha-Ela - Nahal Ha-Ela 

Zekhariya - Tel Azeqa - Bet Nir - Gat - Ashqelon. 

STOPS: 

(1) Givat Gad (Sheikh'Ali): Miocene Ziqlag Formation. 

(2) Pt. 420 (W of Amaziya): Miocene Conglomerates. (Optional) 

BREAKFAST near Hazan Cave. 

(3) 1.5 km E of Telem on B.Guvrin -Hebron Road: 

View of Albian - Cenomanian (Soreq-Kesalon- Bet Meir 

- Motza - Amminadav Formations). 

( 4) Adora Moza Marl and view of Albian 
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. upper) wl'11c}'1 corltalrled trlousarlds of sherds be10nging to oi1 1amps ( 

On the lamps were scenes depicting myth010gica1 and heroic 

es of an erotic nature. The 011 lamp6 מcharacters, as wel1 as sce 

. g been lit מshowed 00 sigos of ever havi 

cerltury CE a Late Roman bathrlouse was bui1 t in Grid גIn trle 4tr 

38 (upper) . A very 1arge sewer passed under i t in which the 

ske1etons of near1y 100 newborn infants were found, attesting the 

Tl'le bathhouse was covered in the 6th practice o! infanticide. 

. cel'ltury CE by an apsidal buildirlg the exterlt of which i6 not known 

Grid 41 a Byzantine church dedicated to St. Mary the Green מן

g the Fatimid period it םVlridic) W8a uncovered. Duri םrl 3םauta M ( 

became a Mosque, to be rebuilt as a church by the Crusader6. The 

, icrl covered the apse can 6till be seen 'גrelTlairls of a fresco wl 

. g Greek scrolls from the homilies of St םshowing !our saints readi 

• J rנCl'.r)'sosto 'גl 'גJC·l 

1:57 Saladin conQuered the city, only to destroy it four מן

. years later before giving it back to the Crusaders 

5uggested tour sequence: half an hour in Grid 2; walk to Grid 

50 38 (Upper) 15 mlnutes; tour of Grid 38, 20 minutes; wa1k to Grid 

. d a half to two hours גillutes. Lel'lgtl'l of tour: orle ar 31 , 20ם'Id tour 

d Garetang"s baeilica are to be מםlf thc Byzantine church ( 

 lncluded, add 40 minutes.כ
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Severa1 Late Bronze Age burials were found on the centra1 

) mound in Grid 38 (lower), as we11 as some 1ron Age 1 (Phi1istine 

and 1ron Age 11 bui1dings (1175-604 BCE). These were followed by 

538-332 ( at 1east five phases or sub-phases of the Persian Period 

BCE) , located in Grids 38 (upper), 50 and 57. The ear1iest Persian 

phase consisted of monumenta1 ash1ar bui1dings which have on1y been 

partia11y excavated. 1n Grid 50 this phase was represented bya 

1arge warehouse. A very strange episode fo11owed in which the 

wa:t'el"10USe was rep1aced by a 1arge dog cemetery that ran a10ng the 

stlore1ine. It showed up in both Grids 50 and 57, yie1ding c10se to 

011e thousal1a dogs, and the borders of the cemetery are sti11 

unknown. It was covered by severa1 more phases of Persian 

architecture, a 6eries of vi11as in Grid 38 (upper) and warehouses 

. 50 in G:t'id 

Some time after A1exander the Great had conquered the area, it 

, appears that Ashke10n experienced a wide spread destruction 

possib1y aroul1d the time wllen Pto1emy 1 Soter was trying to 

est&blish his contro1 over the region in about 300 BCE. The 

fo1lowing Roman period was mainly represented byfinds made by John 

Garstang in the 1920s. He found a 1arge basilica which he called 

, a Herodian senate hal1 (bou1euterion). Some of the finds 

includirlg a fJtatue of Victoria-Nike, the goddess of victory 

standing on a globe which is he1d by At1as, and another statue of 

y ttle 1nfant Horus, have recent1y been dated to the 16טil:l f1anked 

the early 3rd century CE. In the Harvard "11ו s"ty גו<dyr גSeverar 

38 excavations the period 1s represented by a Roman vil1a 1n Grid 
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1) . EXCURSION NO 

. D סTHE CRUSADER PERI סNZE AGE T סM THE MIDDLE BR סN FR סTELL ASHQEL 

LASS H.E. 

Te11 Ashke1on, 10cated direct1y on the Meditarranean Sea in 

t11e southern coasta1 p1ain of Israe1, is mentioned severa1 times in 

the Hebrew Bib1e and in other ancient Near Eastern and medieva1 

texts. It had an economica11y important harbour during most of its 

111story. At 1east twenty ancient ci ties can be found in its 

5000 strata, 1asting from about 3500 BCE to 1500 CE, a period of 

years. The te11 is semi-circu1ar in shape, having the shore 1ine 

border. There is a centra11y 10cated mound ca11ed a1-גa westel'r ;';<ג 

Hadra, which is surrounded by va11eys that rise on a11 sides to the 

outer ramparts, making the te11 look 1ike ha1f of a bow1 from the 

air. 

Since 1985 the te11 has been the site of major excavations by 

the Leon Levy Expedition of Harvard University under the direction 

of Lawrence E. Stager. A grid of 100 meter squares was sub-divided 

into 10 meter squares and imposed on the te11 to facili tate 

. excavation 

e major finds uncovered so far is an impressive Midd1e גAmong tr 

Bronze IIC (1600-1550 BCE) rampart and mudbrick tower, located at 

the northern edge of the mound in Grid 2, On the lower slope of 

the rampart a sanctuary was discovered which contained a sma11 

bl'onze ca1f covel'ed wi th silver leaf. The rampart was repaired and 

l'oughout the history of the tel1. In the Iron Age a "גl'e-used tl 

g1acis and mudbrick tower were added. The remains of a Hel1enistic 

clty wa11 can sti11 be seen, and the Fatimid wa1l with its towers 

. marks the sky-line of the te1l 

-1-





CONTENTS 

EXCURSION NO. 6 TELL ASHQELON FROM THE MIDDLE BRONZE AGE 

TO THE CRUSADER PERIOD 

LASS H.E. 

EXCURSION NO. 8 GEOLOGY OF THE HEBRON MOUNTAIN 

FOOTHILLE 

HIRSCH F. 

1 

5 



-j 

." 

'. :' 

. , 

'. ~. 

ז !,

",} -:. 

() S-51()11Z () :."גt • t4 ~ 7-«9'''' 



 t \'\'\\יתוגל 1ורגיאו

 ~\,,ע\ Iו
? Q ~ ~ 
? ~ 1:; 

 ~ב/ .'$
~~ c. iie/ ~ \ Geologica 

ANNUAL MEETING, 
1992 ASHQELON 

FIELD TRIPS 
GUIDEBOOK 

1992 30 MARCH - 1 APRIL 





 ~\,"&,' I\הגדאךלוגרת
 ;וfוון

? Q ~ ו::; ? 

~ 
~/" $-. e/ G 

fUV. r:נr:ס \ eologica 


