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ז"לארליךאליוד"ר

1991 -1928 

לאיולשפטירהתעלדיהיעהאמדועדוכואבתקשה

האמיצההקשה,בהתמדודותהאוניםוחסריהמומיםכלות,בעינייםצפינושניםשלושמזה
ללאומכרסמיםהכורתיםאיומים,כוחותמולאלאלין,היקרהחברתנושלנלאיתוהבלתי

-הקשיםהטיפוליםלאחרכיצדהמופלאה,התנהגותהאחרכולנועקבנובבריאותה.הרף
והלבביהאופטימיחיוכהמאומה.קרהלאכאילולעבודתה,מגיעההיתהונשנים,החוזרים

היינוקשה,תקופהאותהכלמךשהקשות.בשעותיהגםתעימהחיוביתאוירהכלונועלהשרה
כהבתמימותבאליןשקיננוהרבותולתקוותלביסחוןלואפסימיות,הנפש,לתעצומותעדים
גםנטעההזאתהאמונהאתהנוראה.המחלהשלביאתבשלוםלעבורשתצליחרבה,

בלבותינו.

כוחותגםךאהמופלאיםהנפשמכוחותחיזוקואתאמנםקבלונחלשהוךלהיהאשרהגוף
 .הרמהקץבואעדואלזוהלכואלו

לצרפת. 1938בנשתמשפחתההיגרהללשטוןהאנציםעליתעם .-26.12.1928בבברליןנדלוהלאין
צרפת,בדרוםהקנטיםהכפרים,באדחבהסתראליןעלעברוהגרמניוהבכושהמלחמהשנות
למדויםכללהאשרהאקדמית,השכלתהאתהתיכוניים.לימודיהאתהשלימהגםשם

הרבההתענינותהפריס.שלבאוניברסיסהקבלהוזואולוגיהבוסניקהגיאולוגיה,בכימיה,
 ), BOURELL Y(פרופיבצרפתהחוקריםסוביאצללהתמחותהביאוההצורניותהאצותבחקר

כדיתון . PATRICK)(פרופיובארה"ב ROUND)(פרופיבאנגליה ,) JOUSE(פרופיבברה"מ
בבתילבייליגיהכמורהגםרבותתרמהפריס,אוניברסיטתשללגיאולוגיהבמחלקהעיסוקה

תיכנויים.רפס
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והבמיטחהנוחבעדותהמזווםאתרנכצתהעובההואץ.אמהבתפושסלאיונהגעיהלאין
תאלהגשיםובעיזורעמהנביבין mליחליחתי,עטםלתתתנמלעוותארפיש,אבתירביסתט

חכחא.כשהבלשורייםויחלת-ה mדלימימידעיין-הןשילחותמ

שנהעמשריםללעמהלרבחה.לההגיולואגי-אלרחחכמןועודבי-לחבנקרנפלהדגלוחזכרת
זוישילעהרבגתחביורתזורצבוןמרהמיסקימם.חמייידחםחוחקריםדחאעםבידחונדבע

בעדותה,במזווםרתאחצובדיחרלאיןבמוכן. mהדוחאדהיומרתלחאתרחכפהשרתפחלקיסח
נשחי.ביחתתאמפשהתחלחאר

צנעיותהתאפנשה,צאלירתתאלאין:תאלווחזוירלהיכרלונדםאנתושהרתהונשתבמךש
שהולטתפדיקכלביררתטחובהדצעללמאלחנישוחתותאהדונעיירשרהתאליבה,רוטב
הגיאלווגי.המכוןשרפיתבמשרגת.עבריכהוכןהמרעכתבודעתראבחמזור,אם-עליה

וכבלתמדיא'רשערזתהעלדותהלהבחיםייביםהכמןונאלישלחכרבחיתהשבופתלשיתטה
יסלעי.ןכרוצרבןנפיםרואמבניחנתשונא

האוצתנברשאיושניםפחיזויטםעללאיןלשחמביהתצבעלדובחליקהדגלוהזחרכתפנלה
בעירתלפתררןרתררמתן ) (CALCAREOUS NANNOPLANKTONהוהרבירת-חרמות

ועבקירהמופתחהברקרתחרשחצללוח,ראיתחהרביתא,גישהתישרלא.לשרטססיגפרירת
דסחרהוכןו,תארביםבמזורים,התכיבולררתוממההיחתלאלעירהובגה,הדונעיהמסור
שנותלראךרומערננתתמדחתשחוריהתמדיהיייהלאיןעםעבדוהשתרףהחמזור.וזובצ

חרסת.דוכעחה

המיםגברפילתופצןתחזוושריםחרביםווסרפמיחישראללשהצורנירתבחזורחרבניסתח
גאםדרבוריל,ימתהרמת,תחלוה,אבוורינדהיםלאר(גנוןרלתרגירכיםהלמרחיםחמותזוים,

קתשרריםידסחנמיטםלשהגילוארגיתההוטסיריחלרתנב.חחלצוויתבעmדויהרעביזורחשמש
הוחזוריםלשחרשאתהבושרחואתחעהמדירלצרתע),חולשומלאראושלתשוןחורואלימת

בר-שמכאבהירתהלה,איפ'רשחשניםעםשרבצההרבהדיערבעלום.בואץלארנברשאים
יסרתמלערשילא.לשהוצתתעחצארתלשדגלואלטשלוסרפםץראב,לכחיןזהבטשחיחידי
רהחיותהרנאגיהשפעתאלראתזושהממש.חחארוניםלימתידעשדקהזרענזובעדותלש

עלחתי.וחתבהתאריסברתמרשארז,בעדוהתידכןרתלאיישרקחחני

לחביעשלאשיבבה,עוזרושעלמרלארכלכומיוכל,אנייזר,בבעדותהואתחשליייהכמי
השנתייםבמךשזודושבכמלאכתעשזוהבהנלאית,הלבתירלמשיררתדלבזורתעהרצה

פכחשכוחרתלונכחמתשאיםכנלררעמתרוגבפה.עמקורבכזוננההחמלהכאשרהחארתרת,
בהנשכחבמסרהחדבזוותהארגשה.חמלתהבתעמותכהדללותהצליחחשארחמופלאים

וכחותיהבשראיתההגיתתי.סלבירותמבערעמדונהחויזוהבעורותא'רשחייםשםשפזו,ללא
עצמח.עללשזוחהקתשההתפזודיאתלשייםרחצליחהבעדותהאתולשרפלןכדעהמשיכח
לואר.הואצותתאהמכניהלעדמיםהאדקמיהבדייעתהצובריהאסלטואמנם

כרבאובבלעבבצנפדריםי'רשלאלשהגילוארגיתהבחרהררבחיהגילואריגהמוכןערדבירכא,
 .תע.ללאואונתעזבהרשאמלאין

באלנר-לבאלכםושותפיםבצערכםכאואתכם-ולאןניזוול ,לנמון-חיזורחולמשפחה
עהומזו·

בררןזכרהיהיה

וומקיריהדידייהבשם

מושקוביץשעמון
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ז"לקלנגאלכסנדר

) 19Z6-1991 ( 

 • 64ןבןוהאקצהר,לבמלחתאחירלעלומןאלכסנדרךלה , 1991בפברןאר Zב-ו

למכרותבמכוןנפטלהנדסתמוסמךהתוארלימדויאתוסיים-1926בברומניהנולדאלכסנדר
נפט,לחיפושיסייסמיבצוותתחילהעבדבגאופיזיקה,התמחהאלכנסדר .-1951בנבוקרסט

למכוןוהצטרףארצהעלה , 38בןבהיותו ,-1964בומפענח.לציותכאחראימכןלאחרשימש
צוותראשצוות,כאישושימשנפטבחיפושיסייסמיבצוותתחילהעבדבמכוןהגיאופיזי.

למטרותבסקריםלעסוקאלכנסדרעברהגאופיזיות,העבודותתחומיהתרחבותעםומפענח.
גאוחשמל,בשיטותהתמחהאלכסנדרסייסמים.סיכוניםומניעתביסוסהנדסתמים,חיפושי

הקשורותותשתיתבסוססקריהיושבצעהעבודותביןדרדוה.ורפרקציהמגנטוטלוריקה,
לפניביסוסבאיב,בתלהרמכזיתהתנחהבכותל,הארכיואלוגיותוהחפירותההרחבהעבבדוות
באתריםבמחצבותמפיצוציםנזקיםמניעתלשםסקריםבנצרת,הבשורהכנסייתהרחבת
לדיטובובהרהטכניוןבקריתבטבריה,השארביןבוצעומחבצות.סקריציבורובמניחשובים
במןשוכןבקולובמיה,תה"לרבחתשלמיםחיפושיבצוותדחאיםחדושיםבעדשורק.מערת
אחראיהיהלאכנסדרנבורמה.מיםוחיפושיגאוחשלמבסקרייוניצ"ףמעטםכיעוץנשהכחצי

ארציקטלוגהכיןהואהקדיחה.מהלךכדיתןוקדיוחים,אבתריסייסמיתמהירותלסיקרי
הפךשנים,במןשהתדעכןאשרזה,קטלוגואזורים.סרטטיגרפיהלפיסייסמיותמהירויותשל

סייסמוגרמותלהכנתאחראיהיהיותראמוחרבארץ.סייסמיםסקריםבפיענוחחיונילכלי
נפט.חיפושילמרטותסייסמייםסקריםפיענוחלצוותיוהצטרףאקוסטייםמלוגיםסינתטיות
ב-החללקדיחה.פרוספקטיםבהכנתמעורבוהיהמסויימתלתקופהנחייהלבחרתהושאל

והמכוןוגאופיזיקהנפטלמחקריהמכוןחנייה,חברתשלמשולביםבצוותיםהשתלב , 1980
בעיקרהתרכזבעבודתו .נפטלחיפושיופרוספקטיםרגיונלייםמחקריםבעריכתהגאולוגי
שלמעשהשלאחרובניתוחבייזוםמעורבוהיהתיכתיהיםהיבשתובדמףהחוףבמישור

במרביתהשתתףומאמרים.רביםדוחייותפרסם . 3וקיסריה 1עתלית , 2געשהקידוחים
דבפוסעבדוותמפסרחאריוהשאירדחאות.עבדוותבהןוהציגהואגלוגיתהרבחהשלהכנסים

סיום.בשלביאו
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לפדיות,בחרתעבורמקחרבדםעותעצמאיבואפןוחמךישומדקמת,לפיסנחרפש-1989ב
חרנאהיג.רמדרשררלראגtגיחןוכמ

חיחהקרוביםרבחיולגעמבהלים.לאאבחתנעיורומפנם,סגרראישהיהלקבנלאבנסרד
הרצנייתרגיתשורחיותוצהניאלטרטpלאי,ירחשתאהלךירעעדויםירקהוביםרבחיומוצמצם.
במהריותלהגעישוףאעמיששרחעבליההסעשקוחתםולבבתפקדי,ברשםלורבלאלדםעה.
רחאיעקבועידיתיי,הרתבחלעשדקשרגיתרת mדםעבעשקסתעבגם m.רפגםיטלותואצת
רבחיההמסרנינויירת.וברהואצתרירשלאייםבניואלמייםנבביסםשהףתתמעוצקתי,חפסת
ובןזודוגאהלשהיארריפעהףנחברלפסpאלרצריה,פראגזיקייאםשלהניבואלמיתהדוגאה

הרשילאי.תהלואגוגיתהרבחהרבח

בטילויערייתועםידחהתשףתונרפים.יטלויםהאבירחאם.בוחתמיםגםנעתהייןכלארדנס
במדערוןחרברהיהתלבחיביםזמןמאצארמיקה.ודכררםרהקוחבזמרחהאגופרגיתהרבחה
דירביג.

תדנ.נבדהבלה,בן,וחלים,בתפוקיקה mחחאפקררהערייותתאחאירוהשיארלאבנסרד
ורבחיו.קחויכבקרבומרשגהייהרוסnונרתעברטםעללוומךלהדנסכלאר

ברודזברויהי

יבגתיילדגח
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 1990/91לשנתפעילותדו"ח

הכנסבמסגרת 24.4.90גיביוםאבילתשהתקיימההגיאולוגיתהבחרהשלהכלליתבאסיפה

ךב.אים:הבחריםלוועדבנרחוהנשתי

נשיא-דריןברןר-

רדער.רבחי-מכרסוועדיומינססרבציררבניגר,רבגילאהתיגשסיין,באיגואנר,יחנר-

ממשיכים.רבחים-שפיראובאירפילזנדרואריעשת,יררםנתיב,רונית-

נשי.אסןג-ררסשסייןיאיר-

ביקורת.ודעתרבחי-וינשיטיןוישיברתראלין-

שנקבע:התהפידיקםלחקות

-הוניגשטייןאביפעולות,מרכז-גנאוריבחרגיזבר,-מינטסרבצימזכיר,-ויבנרגרגבריאל
לנלחממשךי-גינזבורגדבדחשים,עבוליםלטיפלוחאראי-מכרוסעדיוחיץ,קשריעלאחראי

זייל.גרדרפרץעיישהקרןאת

שהתקיימו:פעליויותעלדיווח

-בבתל-אביבהתקייםהאדמהדמעימתחוםעוליםומדעניםגיאלווגיםעםהיכרותכנס
עולים. 80-כבהתשתפות 15.10.1990

הממשלהמשרדיהתשתית.וחברתמחקרמכוניואניברסיטאות,שלנציגיםהגיעולמפגש

התעוסקה.ורשותהלקיסהמשדרהחינןר,משרדוהתשתית,הרנאגיהמשדרדייעליוגצו

למועדדעחברדמימתשלוםאותםופטרלשורותיוהעוליםאתלקבלהחליטהחברהוועד

עבכר.השנתיהכנסשלקיוומ

רעלים.עלניניימיודחקשראישהתמהנ

נאשיבכרהופנותמוכוהתמחותם.תחומיפילעוהמחולקאיש 120-כהמכילמגאררבשותינו

שונים.גמופיםשהתקלבובקשותפיעלדחאיםמקצעו

הרונמיתהגיאלווגיתהאגדוהנשיאארוח
לגנ.בובישלהזמנתו"עפבץראבירקדרלוסקו,דןפרופיהרונמית,הגילואוגיתהגאדרהנשיא
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בבגייצ.זהשא Uהמייגצחשיןמישלאלעויידהוגשבערבה,

לגיאדוזיההסבהקורס

הסבהקורסבקרובלהפתחעומדהגיאולוגיתוהחברההמדידותגאףהטכניון,בחסות

דחישם.עללריםהמידערלגיmאיה

בואתהלהתקייםאמוריםהיואשראדחיםאירועיםלשלביסולםגרמההמפרץ"יילמחםת
עת.

העדוה.בתואהדחשקיומםמדערעל
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 : 1990לשנתדחשיםבקשליםוחצואתובחנסתוןזאמ

והואצ:תכה:תוסנ

 1,888.69--פ"באיק n ) 1 1991-לתבשרכעחח 399.83,[------- 1989ובנשתחרבעח
 3,430.46--דחוראק n 2) 3,430.46-------רדחראנבבקירתח

 19.50-------ובזוובן , 1991לשתנרכעחח 2n.00--ובזוובן , 1989ובשנתחרבעח

--------------- 11,240.00 (חתיובחדובי ,נoo 1.167----------------בחרדובי (IJES 

 104,988.62-------------------אילתנכס 104,044.86----------------אילתכנס

 3,359.00----------------------חזחרים ,נ1 000.00--------------------תרוובות
 500.00-----------בנרתר)(ראוערתוובח 1,610.00--------וחולצותחוברותובכירת

 285.70-----------רפחים)(באל,אישיות 1,484.00---------------------ערכנכס
 926.00-------פרס),גלופתרן P(וברכישות 768.94--------------אית Pבנרבית

 z,54נ oo.5-------------------ערכנכס 68Z.19-----פירוסללאחפדקות
 999.81---------חבינלאווביק nחוב-ח

 140,858.09כrrחס

נכסחרחים,וחפצת(ככחתניחלו

 1,616.64-------------שרנרת)עלוים,

 58.48--------------ועובלותרביתדובי

140,858.09 

 : 1990לשנתבמט"חוהוצאותהכנסותמאזו
- pnגאפ"ן pn 182,464-307009-חשבוונת: 905-o1-Z16321 רבP סתסלסיpדי

כה:תוסנ

 U.S)- $(ראה"בלשדולרים)א

והואצ:ת

 3,918.88--------- 1989ובתנשבעהרח
--------------240.90אית pnרבית

-----------------------35.00חכנסות

rrn4,194.78 כס 

 4,103.21------------- 1991לתבשרכעחח
 3l3S---------)--סיל pבר P(בנעובלות

 60.22--------------רביתעלחכנסחסונ

4,194.78 

(ליש"ס):חובואדחתחובובלכחשללירותב)

כה:תוסנ

-----------19.00 1990ובשנתחבערח
-------------------20.00הכנסות

 39.00ס'הכ'

תואי:ת

 39.00----------------- 1991-לשנתעהברח

39.00 
--ן



אשרהשיקיםסדביןהחברהדלעתש"ח 999.81סבדפערנמצאהאמזןנעודאכשרהערה:

הדבריםכתיבתבעת-הבנקדייעלבפועלנשיתןהזיכוילביןאילתכנסבזמןהופקדו

דואותכלאיר-הראשוןהבינלואמיהמקשלהפנימיהנמקרעםבבירורהנושאנמאצ

זה.בסכוםלסבוףתזוכהאכןשהנחוה

גזבר 1991סומהתנש"א,ניסןירושלים,

מינסטרצבי

יווצרשלאכדוהוצואתהנכסותשלמדוייקרישוםייעשהבעתדיכיממליצההביקורתודעת

המופיעיםההוצואתואישוריהקבלותלביןבבנקהפעולותסיכומיבירשלילי)או(חיוביפעו

החברה.במסמכי

וינשטייןשמאיונוונאלירביקורת:דעות

c6 
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 31.1% • 1990ליוםז"לגרדרפרץע"שהפסרקרודו"ח

החברהליעדכשתניהישראליתהגיאיליגיתהחרבהשלהביקירתיעדתלהיראיתבהתאם
 311Z.90.לייםקהרומבצללחומיבאהרקו,רשאיליישב

חדשיםבשלקיםערינוקבעריערךבניירותהקשעותא.
 27.51 $13.00 27סדרההילליס 6%
 6.39 $ 3.00 28רדסההללרסי 6%
 1Z.62 $ 6.04 29דסרההללריס 6%
 3S.S6 $17.10 30דסוהלרהליס 6%

 176.12וושח 136.40אנמניתקרוערבנ
 2,450.78ש"ח 1,290ת.אנמניתקרוטיפז

 7,252.16"שח 4,729.00אנמנותהקרוסגלוה

ב.

.1 

.2 

.3 

עהחת

.1 

.2 

.3 

.4 

וושח 9,96114עןר:נייויתס"הכ

בזמוןמהקשעות

ש"ח 127.01------------------------------ 330-025002/21עו"ש

 $ 444.80---(פדקוו) 4011525002/56פת"מ
ש"ח 4,199.63 $ 1,580.09------ 414/525002/06פת"מ

הפסר.ודעהחלטתלפיוזאתבורגא.ומרבגיוצמוח.דל"רהפסרחולק 1990בשנת
שלהכלליתהאסיפהבזמוניתווהיאאדחלכלדחששקל 250היההפרססכום

באילת.הבחרה
,ירולשים.ציווככרנסיףבע"מלאומינבקמסמכילפינעןרהכפסיהדו/חי

חלקמפדיוונובעיםבעשוהלשנהבהשוואההעודנייוותשלהנקובבעןרהשינויים
דבןלריםפת"מלחשבונותהןכנסןהוןןחיםןכולאונייוןתפדיןןערכימהניירןת.

ןמפדיוןען"שמיתותמןמןשניתןהפוסדחשים.בשקליםען"שולחשבון(שוטף)
דלוויים.ןרענייוןת
עןר.ניירותןקניתלהמרתםהדרןתקנטן(פקדןן)דבילויםהפת"מחשבונותיתרות
פיעלןלמט"חלמדדצמידיםעןרניירותנקיתבגללגדלןעןרניירותעודסה"כ

 .מאשתקדהקרןשלהשנתידבrrןחהביקירתןדעתהמלצת
כרבבה,

CY~ 
p. 

גינזברוגדב

 .בפנינושהןבצולמסמכיםמתאיםאותוומצאנודהו"חאתבדנקוכילאשרהוינו
הקרןיו"ר

בותראליןביקירת:ידעת ~ניוןיטש'יש
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SOCIETATEA GELOGICA A ROMANIEI - Filiala Baia 
Mare Muzeul Mineralogic, B-dul Traian 8, 4800 Baia 
Mare, Romania 

25th January, 1991 

Geological Society of Israel 
Jerusalem, P.O.B. 1239 
ISRAEL 

Dear colleagues. 

g of Gulf War and also about the unjustifiable rocket auacks giתnin We sadly heard about the be 

• t Israel agaiתs 

We hope for a sooner end of the war. causing no more losses of human lives and no more 

destructions of our civilization's achievements. 

. these difficult moments we are all by your side מI

Gheorghe Damian 

Secretary 

oscar Edelstein 

Chairman 

~~ ~1j~ 



 ZZ • 4.91ב'יום
10:00-12:00 

-12,00םם:גנ

00-J3:20 גנ:

J3:20-J3:40 

J3:40-14:00 

14:00-14:20 

14:20-14:40 

14:40-15:00 

15,00-15:20 

 J99Jעכ,-תגיא,(,גיתתfוברתכנסת,כנית

ורהשובההתכנוסת
צהיריםאורחת

םלוא'א

בזיותםיינמתוייסובפיזוןו:
וחתם"וימקקרע

יתנב •רוי":ר

נבאךלמיי.
l)פליm סהביבהאליוכתהדרשמ

בשירלאוביסזהיסלובנעית

ילאיבצ,.

שהקייהלימכובקירקלויחסובי

.ובץירגםןנורי,.
בוביבשהקייההונטתתוסככית
שלעהשרהזאירילעקילחין

וחפישיסאקיייפריס

גלטסרז.
 Mפסיתבהלןיובלpשאי-שיייר
בקרעקאירנגייסובזהימס

תהיסיבובי

ח.פלקנר
ובליחיסבוביסכשתירבשיוביש

 mתכינלעפשעתס mתתתייס
mןPני

וב.נםץיר .,אדנול
לוובילקרקעפינטצילאייסיסכיניס
בוביסובהשקייהכתיצהאתהיס

למיחיס

לואםוב

גיואיבימהומשב

אליןווא.י.לוקברוי V:יו/

.נ.פננולרסס .,אןוליא
ירשלא:רבחסאינרובתצירתלשדיגאנזה
קרבתטיסצכובטיסלשאיזיטיפייסובpחריס

י.ינדולוק .,אןוליאגס./סרוב
העגננבאזוריציביסאיזיטפויסלשביאכריוביה

 ,אינרובתצירתשלחלונבאיעסדייקיסשל
,ירשלאררובןובכשת

ח.צפריר /נ."",יץינ .,ינולישי .,,ןקלוו
בגנהסמעליייחיפש"'רזאין

 /.ר.אשיסנ /.אסירסקסני /.יקברולוי /.אתוגש
.ובט.קוב-ךלוק
קרבתטייסבדלשיסבירלשהאיזיטיפיההרבכ

סביביתלזיהיידחשביאיכיוביסןובובזררנייס,
תעקיית

א.סויסם .,אכץ ~~ילאירבג
ובובייסבוביה:וpציט-ןךסימט";בבובזיטובערכת

נסייייnובקרהלונח,יס

י.ודיטש
יהגיאיכיוביההרתובתיהאנילזה

פחתקסחפק

םלואונ

דסינםולוסגיהומשב
רטסויטגרפיה

ח.עתשא.ירפב V:וי/

 .פ.דפאנלב .,יסרפ
דעירותירשאל,צפיןובלוטבעוית mיוביסרטתו

התלכיןהיסבובזרחהיסבובפסלילשניוייס

ןםסרחד.
תחכייןהיסחיףלראןרדסיבובטיסשליימיןעסהה

ברבעיוןיבשה D-ייסחילהבנתכובפחתהירשאיל

.ערלדנס .,אירפב
בלבילטיריניקלבברירובט

י.קורזןם .,י,שתוב,.סוחןו
רלפתפמחתחןתרובייןבובתכשהירטיסאהnובןשף

תחןוכיבןוברחהרטייסאתפהיליטרטסרכפרביה
ראשתית)(תיצאית

עתשי.
פלכילוובייססאפקטיס(פלכייפציאס)ןוארנביפציסא

להדירורpתביסובקירעלסילשפהינטצילאעהרתכלש

ד.ע,.רזעלאעצןוב
בואכלסויותלהיכיס mסביביתלחיפישובחשבתכנת
רברבלדבי



15:20-15:40 

15:40-16:00 

16:00-16:20 

16:20-16:40 

16:40-17:00 

17:00-17120 

17120-17140 

17140-1&00 

יאםלוא

מיוnםייעבתוי Sיסaכפיחון
(םחךש)wז.חם"קרעpוaכי

ניתב •רוי":ר

י.פנכי
ידילעמיםייית pמזיהיםנםעית
יקלדם

ר.ווסדי
ם mהתמילשם mזהיייית pמ

חיבבביתמ

יתנבר.
מזיהיםהניבעיתפאשיויתנכסית

חיבבימתסביבההתיםמי

ןויד

גיאאוברואסגיתוםשב

ניריו.לאוםיג-לןמ.אוי":ר

 .,בלםתןב .,אוםלאיג-לןמ
ת.אלרנוקזיר ,.רaכינשר

המאירחרבבעיין mלימי pאת mתנ
אבזיייהארחינית)נשיםאףל 130 (

היימתדעהיתסןמלעי-סוסףצפןר

ש.אליני ,.כaיויטשנןי-עןורב
הנטפריבמכלולהאיכיהמיסתח

כברמלעמחת,לחנ ,לא-ידא mבעמ

לואםוב

tסדנתת"גילואוגיה " sיספםחיןו

רחשוא.לזצןם .,י'ו':ר

 .,רסכלפ ב.,פקושילו
עלסהתסמאיכיתלמוין mילב pהמ mהשיט

) Q -י(RMR mעלסבתסמישמעמןP יירטנתי

שרחא.
יהדנסוית mגיארלרגירבייסתשללייבייגאם

עpרםתת-עpרpירפבטpיר

רוזר.
נבמיםיביססרהדנסתיגיאלויגיה

ש.ןםדירפ
ראבץדאמהmדיערלעהרpעpיאנתתעפשה

פתתקסווםק

(םחךש)נהדיסת"ייגילואוגיה sיסaכחפיןו

ןםצלז.ע
בעלסזמיתיתבתנכיןגיאלויגתיהנסדה

ןויד

םלוא'ג

 .,רונ
אי)הנר P(הדר'ש' Pהבראץדאהמיייעישרסט:

 ) mpד 6Oכ-(ראיי:

הדילורוגיהוםשב

.יגזנרובגחרוזם .,

א.י,.דירציקח .,ילןור
מידיתיביעה Pבפטשתיתןמיםייאכיתה Pפסי
רגיפתת Pיי-ספסיים Pערה Pיי-ספסיים Pעלש

בחייןהידיים ,יתיילחנב

 .כaaכדיינ .,ב,.בוקרץיבדןנור .,באפור
יירטידם Pבאתהיםמישלזייהמכיייןאיתיי

ים Pדסי



18:00-18:20 

18:20-18140 

18:40-19100 

19:00-20:00 

.נניר pMלגייל
עתלית,ביםהניואליתיתהאבר

 mפהליואגיוארגפיןהלשכןתיה
ןדאrיאיטטסןןת

פורפח.
הראכיואלןגירתאבחןם mרםדיר Pח

(נתניה)חדלהצבלנים-אוםמציית

ש.וקרם ,.חןור pדבןואר
אל Pארתצורתלשנגמסרטרטיטרגפיה

(יחדיההלמחיםבעpבצפוןחאדמ
 ))ז(רפהסיסוריםממצאיםהמכילה

פ.למב,.ונירנםץ pזלופ-,,-
ביןסיבי Pונב Pערבובלשגעריניגמנסידימות

בובי Pנבתןרמיסוסתתמיוסת

ןויד
ר.יתנב pעזנביר

תהוםמיוגילזרימהמהירותשלהידראלויחישוב
יים mמציאדשחבתנאי

-,,-

ערבתחורא

חגיגיוםשב

דןירב.וי":ר

עדוהות 20100-20115
תברבדבירעוב:עירייתארשדה-קורטס,לאירמ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הפיסרםנתחיצרהותואפיסרםלחקות 20115-21:15

 " mסטpתיפשרעםויתתנמעןהברבמפתייםעלסיםלשייפליואנבמיטות o:שוPרם
ביונגיי"םפאביטיטםיציביםאיזוסופיםשלייהגיאכןימיהחל:יב.י.קדולוני

פדוקי.ללפור.פדלותתוים

 .רבכהדברי :.אקולש 21:15
עודיתה"ישרלאבראץהגיולואגיהפתהתוחתלעוחםשובתייזבורנתו-תשובהדבריפ:דוקיל.פפור.

P וכידרבטסית(חרתמפניםבלתp ל(



 Z3.4.91גןיום
שבסחבוקר mראוגג-גז,יסורים 06:00-13:30

א.שויבבפ.לאיתוק .,פערבנגג
ג.יבגצרןם •דןוויס 2ג

.אריאםוןבי.בג 3ג
ד.סויתס 4ג
א.וגלילינירי. Sג
Jכןורבע 6ב

י.יאוליח.ןורזב

13:30-14130 

15:00-15:20 

15:20-15:40 

15:40-16:00 

16:00-16:20 

15:30* 

םלסc'א

ייגיאופיסיקת"סיפפזויןון

סורסשיויוי.י.ברוסבוי":ר

וצומח,קרעpסחפיה,תלהיכילעפשההע , 1989הכרלמרשיפת
m החוף,קולשסרטיטגרפיה-העמרביהלבילף

יזלאער,עמק mקרעpתיקוזהמלחת
דמררנות,יציבותלשובעיותססרסיגרפייםצפת-היטביםבאיזורהצרפיםהרבחורת

הכרלמ,פי mלאוןרראכיאלווגייםרתאיםלשפליאואגורגפיה
הפצוני,ברכלמהדקומןהדאם
הלבלי,לשהסקסונתי mבהתפתחלשבים

צירnיםאחורת

םלסcיב

אוקיופירםוםשב

בציןב .וMזורנלטא.י'ו':ר

צ.נפרלקנו ,.דקפפרל
יכון-מנבים, Mהיםצפון-מזרח
בנייהםוהקרשיםקנימסיקה,

 •ריתנב .,שנםשת .,עולסןום .,אפווורססש .,חןור
עהמוקיםהארpירפיםלשגאוהדיררלרגימלזרס.ןו-ןוא
שעבבלראמצרפןקריטקןר)דע(סריאסיםררוםבאזורהאממציםשרות
 mויססילרםויגגיאלווגויתדעוויתהלמחן

ע.פכלרס .,אזורנלט ,.גרגרבניו .,יקנורדלפל.פילרשי ,נ.רוניביבץ .,ניטשרבנג
ובבקתעהעמרביבגנבהלמהחתלהיכיומיקוםעהמוקהקטנוטיהבמהנ
אבר-שבעדאהמערדיותומדקלשוחמש
הלמחיםבאזרר

א.פכיר ,.יחשש"'ןי .,אנורבר
ללימדרחדרהסיסיימתרפלקציהסקר

הכרלמשרביעמרתכ

בילארשפלווישניררי.דבגיאס
(אנלגית)פוילןשלהגיאותרלמיהפונטצילא

 • Mססיריקסנ ., Mנווגש
ומיםירקרן-נתיניםאקוויפרמיהשפעת

אקווירפימלשהכיימההרבכעלמודחרים
דא.רץבררוםהחוף

עכועיריתי-יירות Mמלחקתבדהרכתעכועלתיקותנלוויםסיור

םלסc'ג

ופינרסגיתפלורטוגיתוםשב

ורתךיו.יו":ר

י.יאלי ,.פושנשי .,אידוד
לוויןהראמרתלביןגיאלווגתיפמהביןהרשואה
רמוןמכתשקחמרחטש 1Mלנסרסלש mרעםדב

ע.וקקינרום ,נ.ןפסיו ,.רתורךי
זבלווןעומקחיפהמזיצפישל mהולונpירחיסות

בלגנ .,יןובנ .,יניויטשןי
התכהשיעורישלהגלון-}תרצר(צפוןרלווהבזתל
בגוהבלחץופרקציתציהשרנים

ד.גזנירובג
במקראהרארםבאןשלה mזהלע



16:20-16:40 

16:40-17:00 

17:00-17:20 

17:20-17:40 

17:40-1&00 

1&00-19:00 

19:00-20:00 

20:00-21:00 

("חםךש)גnיאפוקיסיחיייםפ.

 .,םרלPסס וJ,םחרבאןב .,גיסרמ
פיללנ~ח.
היבשתבושליהשקעיההסירוטית

עהלייןהפשלישןןהלבנסדורםלש
המיסניהראעועליהלשמתיה

י.רבושב ,.יסורשסויי
לשהסתפסירםלאיךרלחיהצננםי
המלחים

ןויד

פחpסתפpח

(םחךש)אוקויפירםוםשב

דיי·
צפפוהנבייהעקבהוחףאקייפראסימתכסתנ

 •ריתנב .,אמיסם
באקיןןדרטחתהיםיפלזריתפעריתימלדו

בגננעדנת

א.חרנלס .,סץלוג
קבירהראיזיבתירנשתסרפהאןpירפ
עהרבהבצפין

.אחרנלס .,סץלוג
רעהבהבצפיןהחתתיןרןן,נצהלשהדחשהpאיירפ

ואקלחירססוםםשוםב

תחחאיייב

ב'קלחסופםירטשוםב

יחם")ו"שףוםרחי"ייבלם'וב(ח:תוסיםואםלביייןגאולוגיחערב-21:00

'חוש.ניח" .:יעלאחשרם

עביעחוריניתחזתםתרובליויויחיןם"ייביתםחלוחלחקתוחפי:ת

רונ.ע
הקדויישבראץראהפייערשירסס:

בי)(הקתה



 %4.4.91ד'יום
06:00-13:30 

ת

 Zד
 3ד
 4ד
ח

 8ד

13:30-14:30 

15:30 -15: 50 

15:50-16:10 

16:10-16:30 

16:30 -16:50 

16:50-17110 

15:30 * 

בשטחרבקראחחת , 7ד 1-דיסורים

אבויםמ.

ש.ד.אוחלניסדעלג ,.עבשיאנ
מ.יןוארב.עפרסכל

י.אפסקרוסוא.רןב

נשימ.

א.שושצ.גנופרלק

םלסe'א

תימםייעביית sיסחםםויי
בישראל"

.מדנלישלשקוא. sוי"ר

ואלת P'iחרש .,ראןתי
רעב.ייהוםצ mפתיחהדברי

ש.נקרוט
הימםפשקלשנחחיסדיםההיבטים
 2OOO .-ר mכשלקרתא

ר.נwנןוז
והשיפורבכלכלה,עהןרשימורחוק
הימםמקוחתלש

ג.לשי
לקרתאהמיםלאכיתרדדמים
 ZOOO .-רונשת

עחpתכnרלמ.
העמרבי.לגבליהדירוגיאלווגיותבעיות

הלגבוע.בשלויוולוקניזםטקטנויקה
ארכיאלוויגים).אמתריםומותראכות(תמודעותהרכלמחוףבזאורנליאטרקטנויקה mדעיר
אכזיב.לחנבשמורתטעבסירו
יזלאער.עומקרכהלמזאורלשרגויאולויגהרבחלתיסרו

צירחיםאחורת

Dלואוב

ת Pינוט Pסוtבשב

סרםיו..tביאלי sי"רו

י.רחש
הצפנויןבגנהנבמילשקימוטלשבישלושה
אתרחגהשי

 • tסבר .,יילאיtכ
-ירשלאבעמרבעכשוירםpטטנויםאממצים

 Breakoutsלשתנמוח mתוצא

 • tסבר .,יילאיtכ
באמעצותבדיpויחםדסקיםלעתצפיות
 Borehole Televlewerרררעמתכ

י.סרaנ
הלבנטלשהיבשתבשלויקרטיקנוייםבמנים

עכו.עיריתילשיריתר Mמלחקת,בדהרכתעכו-רבוהיאלןגנלוירםסיור

pםnספחpת

םלסeונ

לעתיםוימדחומשב

גליתא.י"ייzו

י.ניוק
השחורביםולמיוחתפנבסלשניויי

(לגנאבתי)הקוטרררבתקופת

א.לגןג א.,ילסוניבב
באפצעיםגיאלווגייםתחכיםלשחזיוי

(בגנאלית)גיאפריזיים

ג.לוח
בירשלאןגיאולוגיםעייף

דברכיםרעב.ייהעם mלהתמיייעריונות
(ילגנאבת)קפיילטטסיות

תלינ.א
מלטונניןאכזורכיון Mהיםזמרחדרום

(ברסוית)פאיננטייםותלהכייםטקטנויקה



17:10-17:30 

17:30-17:50 

17:50-UI1O 

1&10-1&30 

1&3O-U:50 

19:00-20:00 

20:00-21100 

21100-21145 

21145-22:45 

הפיםייבעיית sיספפחןוי
(הפשך)בישרלא"

י.רבנע .,יןח
יאננטטייבתלnpואתלשקיוהמ

-בפיםהסחמורבצלפודרנתי
במחפותלnpאתיתותרצגדולו
נמותקיםבפצעיםשיפושתןר

ל'מםש.
פי-התוםפרגאילשירתניצלו

לשקוא.
בפשבאיטהעביתההפלחהילהתכי
והפשעתםירשאללשהראשייםהפים

 D"החאפיייהקוויםהדגרתלע

דןוי

(פהרש)עוליםפשוביבשארלזאפהערשיוםשב

שפיארוא.אירהא.וי"!ר

 • nןור צ.,גנופרלק .,אפווושרסט .,עןוםלס
יסניולהחתתלשיסהשיפיתהפהפ

ץלוגס.
ירשלאואץלשללכתיהדוןןגיאלוויגה

פשאריא.
לשזיהויקרירטיתילשררטופסקטיביתבחהני
בירשלאדאהמ mעולדורתההאזנמי

יראהא.
וטביבהבישרלאסהישיפיהטיכוולשפעןןתנועהכה

ויד

-Iו-

הברבדירבאנsןםויבלפור.פהגרנאהי,וש-~ניתיערבתחורא

ג'קלחירטסופםשוננב

תאצרהאישנ

הפיסאmלב

דיןייושאלבחנהיית-פוקשויתבלחיבציברושיהרערב-22:45



 Z5.4.91ה'יום

07:00-08:00 

08:00-08:20 

08:20-08:40 

08:40-09:00 

09:00-09:20 

09:20-09:40 

09:40-10:00 

םלוא'א

ימםלשגיאימימחשוםב

ורפנדל Pיו.יבןיע.וי":ר

א.נירטסpסי
Na!CI תצועמניתובובי)m ,שורק

יהדוה)הרי

 .,י,.רוזפורנדלפ P .,חצפירר
ניסידמרוסוביסלשגיאוכיוביפאיון

קובראחורת

לואםב'

סיסילוםיגיחוםשב

לבנלסח.באחרםןבצ.וי:ר"

 .ישיסבןםל .,דמללס
לצכריוובחטלעונהשכיוברפרתשלגיסהתדרפ

רטסקאפלוצהי

 .כIירבוקב
לוברטתאנירטאטקיבויתשיסתולשפנעוח
נפחיסלשווביילוגיאלווגיפנעוח

.נריבוניבץ .,אפוחשרסס
ימנכזיסלקעיבתהקרשרהרעכ.ייתויתעל

השבירה

א.נירטסיpס .,אבץ .,אתורח
לשהאיןוסופיהכרהב

r) Sr (ןgןII (87Sr בירשאלגשסבובי

 .,כIלסCפ א.,בץ ב.,תוריח
א.וסראוב .,אנירטסיקס

גשסבובי 360חוייאןוסופדרכיורי
בירשלא

י.שסוריסןי .,לפדלןם .,אוחפשרססי.נגרוא
במנהעלוגרביוברטיסלטסייסוביסאליוציסבובסובפררורהתמוסיתעמרוובת
ובקווביות:סיסיוביותרלתשותובתתחהקחס mהתיסחתןרובשדחביחנה-רגיונלתי
רשילאהרכלמ,אמןורדוגאמ(יוון)הציקדלילובסיב

ד.שיבס .,בי,.וברדניבב,.נןב-גאילשןיי
רג.ןובגארבואורבגוההברפהדהיססיוביקסר

רשאוניותתוצואת-דשאדולשהחדו

pספחתפpח

םלואוג

בחלםרשירפתוםשב

ערבנ .בtוי:ר"

י.גיסר
ווביקרורארגניןוביס mחןןילשדחמשבתהססתו

 mרשיפארחיקראבונסייסעלסיסלעחאריס
רכהלמבהרקרשתעיר

Oלגרבנסיו .,כIימתר .,כIעבנר
עליגנרתלחיכילערכהלמעיררשיפתפשהעת
סופוחה

רונ.ע
הקיישדרראבץראובהייערישרסס:

גי)(הקרנה



10:00-10:20 

1O:Z0-1DI40 

1D,40-11:00 

1LOO-11:ZO 

1LZO-11:40 

OO 1Z1 וL40-

ZO 1Z1 וZ:00-

ZO 131-וZ,ZO 

חלםוויםעקבונכשבבישרלא"פנטח"יןפשייייםפחיוי:

געןונאי.תבסע.וי"זרחרבנרנ • 11וי"ר:

 • 11,שיא .,חלושןם
)Ij'ןiטתתי רכרpהאגןלששרחהט
הלפחלםלשרדiרריוב

.בןוP ם.,ליא .,שפנייןייטש
דחםלשחבךתתiררילםתהרטסIiרורי

יארpן mהןםרמשאתירשילא

נ.ילשו
טפנבפיחרישעלסגעלןנלר Pחמ

בלושלא

.ערסכלפ .,וןוונP ., 1ןחב
שירלאחפמלנמלם,לרצרלנבאןם
חרופהרpחרהחאר

י.וסחנבץי
ררדiרתבללםרחפולםערבלשכורלל

כבננראכומרדוריבתצרררת

ןייד

-"-

לםתח"צחלנבית"עובבונש:אטויר
וחפהתאלוסרנסת-נווסרייתורבדורכרת

תל-באלב)דןרלןררשלןםלמשךי(הארסרבסו

.צןב-תובאם .,ולייוחיקסב
הלפחןלםלשנרטורפסררםהתפתוחת

(לגנאתי)תממייטמלדו

י.יםרב .,יןגור Iי·ליו ם.,ץירגם .,יייחילא
החלפלםאנרזרפכאוררסתיזnאפל mדע

pרטסוןבץררכניםובתתפרpרולiורללררפP ן

י.יחיילא ., 11ןםפונPC .,בIשוחנ
בראררסורמהלסוןא mתצררלשחמשדותןרוא

 UוזOnנZבשלתטהמחל,לם

 • 11טחב .,דןוארב
הרמכור-הןדרועכקמ VIVIPARUSכבשרת
ב Pעופרתגשרלתרוצתדורחמלהקמבלי

י.Pז ע.,ורפוPם
בלרורpרןרדסםרורדלפאייתפתורוחת

שטpורטסרתכרעםשל

ו.סבר ע.,ןםלדיא
אממצלםpלבעותרחשרסרוp-סצםלץלחpרים

רם.אצםלםכללתרחמלשרםתעלוpם,סתטDpלל
רעורורכבכרמזהpטנרטללם

.םןןסלבנC .,עןםלדיא א.,ןשע
 , mלרחבלןתפלורnכבלורתלאךורסתפסררםכרלב
בתמלורnלזופסרתוייהבלערקלשתתל-רםםלנותיח

יירחצםוראתח

ךוראתונכשב

יטשינץינ.יו:ר"

ח.ץרווש .,י,לוינח .,נתרופ
רח.ושדערת-חרתררלםןבאנמסרםפרלזםגלי

 ) ESR(ייםת,אתרטpלאתינבםיטתmרורתךרראתם

.אירססיקסנ נ.,יטשניץי Iי.ןבלרח
ךתחבהרחסתיבמכוולר Ar-Ar mדםןו

לושלארדנרםפiרלראזראל

רונ.ע
דרייש Pהבראץראiרםיישערלטרסן

די)תה P(ה

הבאהבשנהלתהראתו



התקציריםרשיתמ

לגנאביתתקציר +טסרפר *

עםדו

.אןםלדיא ., 81דשני D.,לבאדיס

 1לתתפ-ירמינפסבררב:לראקניסורערב.קיערמבלשפתיהחלרבברת*התפתרחת

ו.סבר ע.,לדיאי
נלירתחמירםשעתקיים,קטסתייםאממציםלקבתעידחשמצייןדסקוי-םולחקים

 3רעהבהבוכרםטnטpתייםהממאצים

 u.ססננולי א.,ןוליא
נםצטיםלשאיןסרפרייםקחמירםרשילא:ורברםאניומ mתרצלשדינגאןה

 5רקבתסים

ח.ל'וארויוpנ .,י,.נרנשים,.אחלםןבונכלאינ-ן'בל

פצרןאבייררהתרחארת)בשחיםלאף 130 (האמררחרבבעירןאלקימירתנתדותו

 6הימתיורעהתךפסלעיס-םרף

חץוא.א

 7סויבבהבשירלאסחסnמירניסהןלשת mעםעההכר

.נרב .,'יץלפ D.,ייבס

 8רשאתתרירתצארתתנמ,עברהס P'דחיי *

.אניגגרובצונןב-םוורבא ., 81בדיס

 9רקעקודרחמ'יבםאבמצעתודרידוםרוחורהחינת *

 • 81ונ'I'צב .,יןוארב

 10עיקבתרנבגרשלתצרותדחחמיהמקבלי-הומןכיהיייןממק VIVIPARUSבכשרת

ש.וPרפ .,חןח .,יןוארב

הלמחםיעקבבפצןררםחאלאראקתרוצתלשנגםסרטסריסרבפיה

גג ))ו(רפהטסירויםממאציםהכמליה(ייחהד

.א כO.רt .,יויס Vlייס א.,רנורב

ערבnלמשירבתכרעםי«דרמnדרדרסחסתיםפרצpליהרקס

.אסויסם ., 81ץכ א.,ילאירבג

 14נרסייימקחררלם.ח:יםרםבייםבימלnpצי-סדרלרמ-סינגםןיסעםנםר

-יט-



 .tוחרנלס .,סץתנ

עהרבהבצפוןקבורהראוזיבתירבתשסרמהאקוירפ

 .tוחרנלס .,סץלוג

רעהבהבפצוןתתרתחןהחחנצשלרשדחוהאקוירפ

ד.גזנירובג

במקראהםדואןבאלשזהוחתלע

.נןוירוא ., nיגתנ

הגיאתוגיהבהורתאעזרבבליילמדוייםמשחקים *

י.רינ .,tוגיליל

וחיאיטטסואותלפחיואיבואפרביותשmובליתהלתעתי,ביםנהילואיתתיהברא

י.ננרוא

לסמיבחיתתוסחתיישדחמחניnב-ריבתילתםבםטוופרזחתתוסימ mעםרוב

(יוון)חציזלקי

ספג.ם

מרניליםשלרתמיתלזחירחעמשייםיישומים *

י.יחיילא .,tופונcקןם ם.,ודרגש

 Uןז230nבישטתחלמח,יםבזארו mסרמילסןא mתצורלשמשדוחאתךור

י.נוסורביץ

בבבגואניומדיחבתצורותןדהרגתייםרחיפיםעןבישניןיי

י.ניסר

קראבתטייםעלסיםעלרחאיםןמיקרןאןרנביזיםם mחןןילששדחמ mחססבת

רבחלמחברשקותרעיירשפןתירחא

נסרלטז.

תחוםובמיבקרקעוארבנייםמזחמיםפסיחתתבלהןימקשליא-שיויר

tי.דנביולו

לופיןלשחביאורתלמי+חרפנטצילא

דודד.

ננםיסןביסרסתסדיתגיואלוגיה
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י·יאלי ם.,נשושי .,אידוד

 1Mלנסדטלשמעיבריתליייןהרמאיתלביןגיאיליגיתמפהיבןהשייהא

 31רמיןמתכשpחםרטשח

י.ודיטש

 32יריג.איכיהיםרתהמתיהאנליזה

ןדי·

 34צופפהנביהיעקבהחיףאקיירפאיטתמתנכס

 •רעשלאה .,עדלק
הסיטיריהיבטבארץשיניםאבזיריםסיסימייםתניניםאסייף *

 35תעלדייתסהתולכ

י.שטורןייט .,לפדלןם א.,פותשרטט

סייסימיתרלשותת mתםהרקיםהנבםלעורגבימרטיםיסלטסימיםליאיצים

 36רשילארכהלמ,מזאירחגאםמרpמתרי:

נ.רוניבץיב .,אפותשטרט

 37השבירהמיכניזםלקבעיתהקשירהרעב,יתיייתעל

ןםטרחד.

להבתנכמתפחהשירלאיתהיכוןהיםחיףלראןרדסינםיטםלשוימוןעסהה

 38ברביעיןיבשה D-ייסחי

.אסנירטיקס נ.,שיטיניץ .,יןבלרח

 40ירשלארדנוםרלפוראזיאין mבהרחסתיבמניילר Ar-Ar mדידם

ח.צפיררג,שיטנייץ ,.ישוליני .,,יקתו

 41הגנבמעלסיייחיפשיייראדון

ח.ויר .,אגעןונ .,רגרבניור

 42תמת-הרpעקהמלחלוחעילתלשזחורכשיטהרדסםתצירתלש mפילאראנגםיט *

ע.ומנ ב.,גנל .,עהנס ל.,")ילח .,ישניויטןי

נבםיזאבורהוולקנייתהמיפיייחדיותלשימילונוגייםגיאוכיימיםפאמיניים *

 44הגולן)(צפוןדלויה-נבלט-באיטל

.בגנל ,.עומנ .,יניושןייט

ופרקציתציהשתיםהתכהשעיורילשתוצר-הגולן)(צפיןלדווהבלזת

בגוהבלחץ

46 
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ש.אייניוב,.יושנןייט-עןחב

pובררm 48ררעם,תוכבלפלחנלא-דאו,בתרעפתרטיפבובכלולרא.רכרח 

י.י,.קחדןם,.ובעתשסוחוי

חרטיסאתילפiדרכירטססיפרביחלרנרנב.חתפמןתחרובייןבובשתכהירטיסאהשnונרף

 m 49)ראשת(ותצארתתחיכייבוברזח

א.נירססיקס M.,תשרנ

אקויופרובילשהכיוביהרהבכלערונררחיםרימםיקררן-תנעיםקאריופרוביהעפשת

 50ררא.ץדנררםף mה

וב.ס.קוב-ךלוק .,אר.ישסכ ,.אנירססיקס .,ילוקנדוי ,.איננסו

דחשגיארכיימסמןובדותייםןוקתנסייםדלשניםבררלשהאזירסרפיההרבכ

 51תעיקותסביבותלזיהוי

tע.ןםצל

 5Zעלסב mדםרונתנמייגיואלויגתדבnnס

י.ערבנ .,יןח

תורצתדיגלו-במיםהרסחםרבצלדרונתיתאיננטיסבתיחלקואתלשקיוnם

 53נrכותקיםבובעציםישובשרתןר mבונnמחלקאתי

א.נירססיקס .,אבץ .,בורחת

 56בישרלאגשםבובי Sr) Sr ~ f' Srלשהיאזטוופיההרבכ

א.אמוסו .,אססנירסיק .,בtלואפ ,.אבץ ב.,חתור

 57בישראלגשםבמי 36aדריואיזוסופריכחי

א.שרח

 58ערובקתת-קיעקררפבוקיס mויסדבm nיגלראויג mדניקללישובדוגאמ

י.ק'חלוני ,.אנ,.אןוליוטיסש

 59ירשלאררוב,ןמתכשבזתלי,דייקלשלארטציהלחתיכי *

ח.ילפלגןtב,.ובלקססר צ.,ןב-םnרבא נ.,יסרמ

הלעיוןמהלשישוןהנבלסדרוםלשהיבשתבשלוישהקעיההסירטרית

 60הסונינירא.רערלערהלשוכתיה

 .'ינכרב ,.ד',.ורןניול,.וב',.ץירגםיילאיח
 61חללווקןהפליסיסוקןביןהרבעונתנקופתהלפחיםאנזורנארפרייטתלאפזה mדע

.ערסכלפ .,יקפןצ צ.,ןהב

 6Zחופירהחקוהאזורישראלnפמימנים,יוצרינבאים
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י·פכבי
 p65לדיסידילעמיסמקורותזיחוסנמעית

.ערלדנס א.,בירפ

בביללסרוונילגנוpורםס

66 

 .ייסשןםלב .,דמללס
nלעםפלכיופמשרתלגיסתדרפn68אלופרטסקציחלכרציומחט 

צ.םחרבNי,.ןביליוחיקסב

מתייטממלדוחלמח:יסלשופסנרטnרסתהתפוחת +

.אדיר .,יקחצי .,יןורל

עוקוסרוספס-יקחעקוסלשמידיתיעיבקחפטשבותת:מיסאויכותפסיקח

rםnןרר.,דרוסיתיילחנברגופתרו-ספסיקת

69 

.צןב-םחרבx ,. Nינןוסלס ., xתקיילx בM,.Iםיי

-סחתיטן, mזמרחדחסבפוחיידסנמיטסעונתת,לשרב-תקפויתת mנאיל *
 70רשיח-.רםpוח mזעב

י.ןוונסום
 nמיסקמרוותלשושהיומרכלכבהל,ןרעnישרוםחוק

Dיתנבי. .,,רוו

 76ייס mמציאדשחבאנתיתחוסמיוגילזריחממריחותלשחדיראלויחישוב

יתנבי. .,שנפשה

חשעבראבלמפצוןרpיטק)ןודע(רטיסאעnמויPסרpא.ופיירסלשאבוחדילחוגילדום

סרפי.

 78להנבסלשחיבתששבלויקרסיקתייסנבמיס

 .פ.דפאנלב .,יסרם

חיסמבפיסללשניוחסדעויותירשלא:צפוןמלוסבmעוימיות mסרט

 79חתכיוןחםיבמרזח

 x.סויסם ,.,ןובנ בI.,סייב .,חןור .,שוPדננ
 80סטpתוית mשםיועםתנמ:ערחבבמטמחסיעלססלש mלאפיאונבםיט

.אי,.ץכד,.ניחלוקילקרם

* nטפסולשרמויזחרומדיתרחאועמקברנכבתחרזחןרותימתברעnרזעבתפ

 83חמןצלשיציביסאיזוסופיס
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 וI.ץירנם, א.,רל'מ

הםשיקיהכתןצהאתדהםלדמילקרקעפןנטצילאייםיסנטים

 84מליחיםבמים

 •ריתנב א.,םיסנ
 85בגנבדבעתאבןקןדרטיחתהןםיפלודיתפעריתילדדם

יתנבר.

 86שירלאלשרהשאייםאבקןןפיריםתהןםמיזיהןם

יתנבר.

 87חובברתפסביבההתןםמימזיהןםכהןעבןתאפרשיןתככסןת

ש.רדיק .,יויריס

 88דןפ-ירפייםיססימייםתתנםיםלתתפ-ירפייםגלדאיןגייםלדדםיםקתלב *

 cנ.טוסנייקס

Na/Cl 89יהדדה)הרישרוק,(תצרותעמניןתבמי 

ח.,.צןחנופרגלק .,אפוnשרסס .,עןונכלס

 90סניילהןחתתלשהיססייפתהמהפ

נדולוpיי. cנ.,ןוליוCגט,.טרפ

תשלחןלנבאיעםדייקיםלשהגפעאבזרויציביםיאזןוטפיםשלגיכדאימיה

 91שירלארמןד,שתכמאניופ,צרות

 .כm.,'Iורפסע,.וטרבבהנס

 92 1:250,000בנpפ..ירשלאלשגיואלןגתיפפה *

 .כIןיסלבא .,עןםלדיא .,אןUגע

ביקעדלשתתל-מרפיניותח : mלןחביןפיתהחבגלדןתלאןןררטנפסרוםרכיב

 93במתיחה Mלהתיפסדי

ז.סבר .,לעלאיIב

 Breakouts 95לשמתנןחתןאצןת-ירשלאבעמרבעכשןןייסטקטןניםאממצים

ז.סבר .,'לאיIבע
 Borehole Televiewer 97ררעמרכת mאבמצעבקדיןיחםדסקיםלע mתצפי

Oליובבסת,.וכתריוכ,.וכערבנ

 99סדיחפהלעירבנתלהיכילעהרכלפעיררשיפתהשפעת
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 .זרזעלא ע.,עןוaכצ
נםOוגוגדבליאבילכיסויתיהתלייכםסביביתלחיופשחםשבתכתנ

ע.ןבא .,יתפי .,יעלאווש

גס 1עלסבפחיוש"'רראייייכחלדידםתרעמתכ *

י.תשע

הפיבטציאכרעהתלשלפיכלןיגייםאפסקטים(פלניפןציסא):אירנגיפציסא

 lOZלהייריקרבתיםפקירעלסילשל

.עפרסכל ב., ~

עלסבתספן mיפשפע RMR)ן- (Qהעלסספתאירכתליפיןהפקיבליתשהירטת

 103קיתטרתי

ח.ושיץר ,.יי mקלו ,נ.תרופ

לאקטתרתינבםיטתהתייהתםןחאשדחהדעתר-חרתיריםןגאבפםטיפריןםליג
 ESR 106)(תפייא,

.בןוק ם.,ש,.אליפניישיטןי

 108הפזיזיאיקיןרמשאיתרשילארדיםלשחנןתהרתפליתהסnרטריה

 , x.א,.נוחיגשןייסחרדלlננ , x.ניגגרובצ .,יתרpפדל .,ש,.ענליאיפרסכל
 .,עוסביס~ .,אאיםחנס .,רצב~ נI.,סיcןייסש .,אתרחאי ם.,דלוגגרב

.נע,.נישגרבנורןנ .,זןור ת.,רדיב .,זרלסק

גנםהקןטבפכתשיייקלגתתי *

עור.ת

עג(נתניה)דלחאים-הצלנביםפצייתהראכיאלווגיאברתחיםדידםתרחקר

י.Pו ע.,ןיPםורפ

 11zשםהקטסרתכרעםשיnנpולרןדסיםרה"פאייהחתפתתר

קIMנש.

שראנץראהפערייתרלעהקעקריאנתפשהתע

 .יויריס .,יןייס Wור ,א.רדנלוירIנ
 114העמרביהלבליאבזירהקרעקתתננםה *

aל'מב ם.,ץירענ .,זלד.Iנ 

 115כקםביתנזיmסיסם mתפסיביוקנתקיטביערביבלשערגניינבםטיייפתר
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Dלקת.h 

הקרקעתנחותעלוהפשעתםחתתםיילמיחיםבפיםתנשירבששרםי

ד.ילאיבצ

שהקייהלימנקמרווקחליםימ

 .'נדולוpיו.גנייטשץיו • Kיוססבייידוצד,.
- Kדםדי * Ar m עדרזאבוררתחרוים,בתרוצת

י.רmנ .,'פנחו:יייו וf.רירפצ
ניסירדמיםפיםלשגיאבויפיפאיין

.צלקנ\Oרנ .,דרלפםק

בנייהםקשרים mקניפיטהp,כבמים.-התכייןהיםצפון-פזרח

ש.נקרוס

 2000-הרכשתרקלתאהימםשמקלשהיסדנהיםרה.יבטים

.נילפרסכ K.,נmלס ג.,רתבניו .,'פנחו:ייי
ראב-שעבובבתעקהרעמביבגנבהnחלםלהתיוב

 .'',.ןסרבבורוייסויס
הלמחיםלשהנרטפסרוםלאןרולחיהצכבמי

 .tולוירפרדנ ..,ןםסברס .,'יסזנסורו

שירלאלשהרחףבומשרועהפוקפהקרוםרח.זרית *

ס.ןו-קK .,יןוםולס K.,פוחישוסח.וןור

 mסןסיירםסגייגאלווגיותדעיוותהחלמ:יםרדוםאבזורהאמפצים mרש

.םץירגם .,דןנור

רחפשייםוויפירם Pאלשהשערהאזוריעללווחן Pבפי-בקשהיתיהטפחותנכסות +

.ובץירגם ב.,בוקרץיב ,.דןנור ב., umו

ים Pודסייטדרים Pאבתהוםפילשזריהמניויןיאתיר

.נייינרוםיי .,בסיוןמ .,רךילרור
זביליןעופקחיפהפזיצפישל mני Pהלויחסריות

.םירוקנב

נחפיםלשוומדילגילואייגפענוחלפרטת mיטבי pאינרטאשירטתשלפעונח +

-בן-
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.אודי ., 9שרtק ם.,ונס ., Tיול פ.,ומ ., 11'ושלאב

עגשנר"י'יבארץרתאםיםבוסרrוםוסוחתמלרגויהשתקמרת *

 K. קJזtM ח.,ןםלוש

ע Zהלפחיםלשחדnמיהןבאלשרחnשpטנוטתיעnרnכ

 • 9שרח

 134ארחתגישההתפצי:בבנnנבםילשקירםטלשבילשרשה

JI'סtנ.,יוניביבץ נ.,תבנ tJלילפרזO

ע 5החלפםיאבןיידאnםרועורתדpרםילשrVזחםרופקרםעnמpרהpטנוטיהnנבם

.םסייב .,יןרסזנ

* mתפnלפםסתרpחרpאיחופרטתרדודנבאלייענםתרחלשהגפתפיm לש

 136דראתנוירםרטסתצירם

לזJןtt.נ

זעובשרלאנטפפיחבושועלסעלבנוירnPם

 • Tשסמ ב.,,.יסבבם 9,.נןבוteנ- IJ'לttן

-רשא-חלשהדרדורובורבאםאברור " mכבדרפהבהיססימירקס
 138שארתmוותואצת

רלזJ.נ
ע 9 2000-הmכשרpלאתהופםלואתסדרפםי

 א.JזrHנ

 141ברשילאדאnם mלערךותהראהןנפילשןירחירpירטיתילשררטפסוקטיובתnנוnב

JI'ל א.צ.,קות'וttJל.פדז

 14Zרnרותורצתבנלערטסרטpרולרתnפם *
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בונ:רלאקוניסועדהבעוקימלשבפתיחהלובגות mפתהתח

תלת-מימידסכמ

א.לדיאןtנ .,אגעןונ .,סאלכןוס

ירולשיםהעביר,תאהנויבסריהטאהץר,בדורלסעדיהבםןו

עולה ) Philo. Trans. R. Soc. Lond. A 317, 13-2) N.H.Woodcock ,1986שלתנתיםמניותח

הפתיחהלבגלוותלאכסוניהיסחיתהמהירותוקטורהואקניוסים,התפשטותמרכזישברוב

-40%ברקהאוקינאןס.התפשטותצירילאורךטרנספורםרכיבמחייבזהדברהלוחו.תשל

רכיבשלזונפיצותהפתיחה.מרכיבמשלישנמןוהטרנספורםרכיבהפתיחהמגבולות

החיןטבולמערךבמיאהשקובנקציהמניחיםאםמפתיעהאוקינאייםברסכיםטרנפסורם

ישרות.זוויותיורציםהלוחותוובגלותמינימלי

א,ידלמן(עגנוןבמתיחהיבשתייםלבקעיםאופייניטרנספורםשרכיבמציעחדשמחקר

קרקעיתשלהתפשטותצירילאורךטרנספורםשרכיבייתכןכךאםזה).כןר ,ובאלסוי

הזןיתהשנתותתאלעהרייעלינןזו,היפותיזהבלחיןכדיהיבקעו.לשבשלרשדיהינוואקיניית

הואקינוס.התפתחותעם ) 1(ציור "'

 ,האוקיאנוסבהתפתחותשלביםמספרכוללתלאפריקהאסיהביןהבקעיםמערכת

לפיךכלצפו,ןדמרוםהתדקםהביקעוההתפתחות.דרגתעם "'השתנותתאלבדוקומאפשרת

שדמרימים.ככלהואקיאנוסשלההתפתחותמדיתעולה

שניתןבהנחהבוגר.ואקיינוסלביןהיבשתיהביקועשלבביןבינייםשלבמייצגעדןמפרץ

 .)א 1(ציורהביקוע",בשלבהזויתתאלהעריינוכלהביקעו,כווןתאהחופיםמכוונילהסיק

אתנותנתדעןבפמרץהפעליים)(ברכסיםהגמנטיותוהנאומליותהטתספורםשבריביןהזוית

הביקוע.שבשלבמזודגלוהשאכןבג),(ציורהרצנטי "'הזוית

(ציור 90°שללעןר'"מגעיהשהזויתנראהההדויבאוקינוסהאוקיניתההתפשטותבמרכז

יורת.בוגרפתיחהבגבולהפתיחהלרכיבביחסזניחאכןהטרנפסורםשרכיבמכןא .ג) 1

שלההתפשטותמרכזהבתגרותעםעולה 'י'שהזויתנראהכה,דעשסאפנוהנתיניםממכלול

שרדיהיונואקינאיםפתיחהבגבוליתשהרטנספורםההשערהאתמחזקזה .איקיניתקרקעית

זיהויוכיהאוקיאנוסהתפתחותעם 'י'השתנותשלנוסףפירוטהיבשתי.הביקועמשלב

הגמניטות.האנומליותלשמדוייקמאדומיפוי",דורשיםלגדילוהגנמנונים
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יונושםעקיתים,קטטונייםמאנפיםקלביעתדחשמציוייקודסם-לחקוים
יחרבהבמזכרהקטנוטייםהמאנפיםלניותח

M כלדיtז.סבר ע.,ן

יחלשיםעnביד,תתיסרביחס Mחלוןגיח, M«יחלNבחק

תת-מקביליםפתוחיםדסקיםחמכיליםלחוקיםחם ,) fractured pebbles (דסוקיםחלוקים
קליפרוניחדחם ,לסטוןיתמשבאזורבקלבתוטרמיםנרפציםדסוקיםחלויקםתואם.חחוצים

מקומימדיחנקבחומדעתפכיוונייתלאחלקדסים,ישרלא.חרמכזיתבערבחוpבגתלורמטים
חטטקונייםחמאמציםלכיווניאמיןמצייןחניםשלחבוקיםדסחקיםכירנחאנאווןאורי.

שבערבח.יחבעיןזאבורודסקיםחלקויםמדמדיתתוואצתתציגעתתיקים

עדשנייםדייעלחחרצילאיפסואדילאית,צורחבעלמעוגללחוקחואואפיניידסוקחלוק
לאיו.סחמיידסוקלחלוקדחאדסוקחמלוקדסקיםלשרציתופיאן . Fig) 1 (דסקיםחמישח

ונמיפותעזריותבדמררבתעליחםלחבחיןניןתלכלוךרדבמחספסוים,ואחלקיםדסחקיםפני
 en-בצורתדמורגיםממקטעיםמובכריםדסחקיםבמקומותומבתדרות.קתצנטריותריסוק

echelon . לצירנביבצכשוצרותמיחח,קדסישלאחמעדייםדסחקים,פנילשופאמינייםחרצרח
חלשמלדכחורמבתןרחמתח!םשלחוקיםמניחיםנאוחמירבית.חטקטוניתחמתיחחאמץמ

חטקטונייםחמאמציםלחתעצמותחגורמתןרבחומרקשיחחאינקלוזיחכמומתנחגים
רתבחכ.

בעיקר ,נואגןבמילחבצח mתצולשחבססיבקוגנלורמטנמצאורביםדסוקיםחלוקים
בשלושחנמדדןדסקים-6S0מיורתלשכיורניחםייסמ. 15-30ביןשקוטרםוצרוגירבחלוקי
למטרדסויקםחלוקים 10לפחותנמצאותארבכלכארש , Fig) 2 (עין-יחבבאזוראתרים
צירלפיכד , o ~ (Fig 2) 3350חואבחםחשליטחכיווןתת-נאכייזכ,חםדסחקיםמרובע.
זח.כביווןחואףאחרמביחואקפילהחיהצ

שתיחםנבב-סיני,חגזירחלעמרתכחקשוריםוחשרביםי-םחמלחבקעשלחטתספורםשבר
חרדבתלזןמואמרחתפעילותלואכרםשקייתמחמחקראבזורעתיקריותחשבירחמעררכת

זויתיורצים Fig) 3ב-בעחים(חקוים JHMAX)לש ) trajectories (חמאץמקוויחבצח.תצורת

ימסיר).(סעד-נפחאחגזירחמערכתשבריבמיןשנייםועםחטרנספורםכייוןעם s4טשל
כ-שלזייתויוצריםחרומן,ולשרבערי-ףבתורלשרבניבציםכמעטחםחאמץמקייימאדי,ן

מרזבח.שרבעם 20°

מיסבריםלחייתיכוליםשחיזרכוחשבריםוכייוניחמאמץןקישביןחזייותבשעיירחחדבלים
חשברים.שלשיניתמכנייתבתכינותואחמאמצים,סביביבחשרבים,יצירתבזןמבחלדבים
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1 Fig : מרזבה).(נחלחבצהתצורתשלהסבסיבקתלגומרטדסוקיסחלוקיס
Fig Z : יהבעיואבזוראתריסמלשושהנתוניסחבלוקיס.דסקיס 650מ-יוותלשכיוונס

) N = ... קדסהיס).מרפס

3 Fig : שלהמאמץוקוויהמחקרבאזורהעיקרייסהשבריסHMAX <:לכיווניבהתאס ו

חבלוקיס.דסהקיס
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צמנסיםלשאזיוסופייםמחקירםישרלא:בדרוםאינמרתצותרלשדיוcגנןח

קרבונסים

 2.ג.פגנולססיג, M.אןולי

יורלשיםהגיאלוןגי,המבןן • 1

Z • נקדהאןנירסן,לןנדןולשאהןניביסרטהלגיאלוןגיה,המחלקה

אנימרמתרצרתדיגאנסייםבמינרליםופחמןחמצןלשהאיזוסופיבהרבכלהשתמשניןת

ניתןלאהשנירייסהדיגאנזה.במןשמי-הפררמציהבהרבכשניוייםלאפייןכדיירשלארבררס

ירשלא.ורבוםשלחועקייריםגילרארגייםלראעריםלייסח

סרדייסשלמודקמתהשעקהוכללותאנימרתבצורתדינגאסיותקרבונסאפזות

+O.8%d 1.1-דע = B יםG513 26.5%0: = 5180 = + 24.4דעsmow ( באקריסשקעוועבקבותיו

+1.3%d 13 = 2.1-דעC ~ +26.3%0; דוולומיט ) 5180 = 18.4+דע+O.Z%d 513; 25.8%0+ =-דעC 

 ; G513ים B = -4.lדע +.נ Z%dוירתרחבהרבחרעכיםסווחנדדמללpציט .) 51So = 19.8+דע 2.0

6%o נz.+ 5180דע = +Zl.3 .( 
שליצירהכללהרדדוה,בקבורהומדקמים;בשלביםדשינגאזההואדיניועלהמוצעהמדול

שלהשקעהכללהעמרקהבקבררההמלררהדיגאנזהקלציס.שלמרקדמיםוצמנסיםסדיריס

דחיגאנסית.בסחסוריהואמחרנוצרדולומיסקלציס.שלואמחריםוצמנטיםאנקריס

שלהחמצןשלהאיזוסופיוההרבכהקרברהעומקביןהובחנהאופיניתשליליתקורלציה

הפעילותלאחרבאהדחולומיסיצירתכימצביעהנתוניםפענרחדולומיסיים.צמנסים

נדידהבעקברתלדואיקרובישרלא,דרוםשלהנוכחיהבתליסריצירתההרמההסקסונית,

הפליוקן.בתקרפתתמלחותשלבתת-הקרקע

היסבמתאיםיהדוההריובדרוםהנבגבצפוןדולומיסייםצמנסיםלשהאיזוסופיההרכב

הפררמציהלמיאלה.באזרריםאינמרבתצררתהנרכחייםממי-הפורמציההשקעהלתנאי

מיםשלבחדירההמוסברתעובדהיותר,הרבהנמוכים 180ותכולתמליחותהנגבבומכז

ולאהפלייססוקןבתקופתחלהאינומלתצורת 180דליוניםדחיתרלתת-הקרקע.מטוארים
רחלוווניסיים.הצנמסיםלשהאיוזפוטיההרבכלעכללהפשעיה
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באיזורהאחרונות)השניםאלף 130 (המאוחרברביעוואקלימיותתנודות
יהימת mהעדסמךעלים-סוףצםון

 4 ....נ Z __--"'גל
ה.אזןנוקזיר , •ד,שיt:ורנ.ב .., ...,יא.בוילאומגי-

יורשליסהגיאלווגי,הםבוו • 1

גרנםיהשיביגנו,לגיאלווגיה,הםלחקה • 2

גרנםיהגויסןגנ,גליאלווגיה,הלחםקה • 3

רגנםיהליק,לפחןם-,ג4העtנבדה • 4

שדימנסרי,רצףבעלי ) 2/5הפלגהיימסאור",ע"י(נדגמוים-שוףמרכזמאיזורגלעיניםשני

שיני.האיחצידורוםי-םוסףצפוןבאיזורהאמוחרהרביעוןשלהאלקיםלשיחזורמשמשים

ישירותשקורי-םוסףלחקיבכלהעומקותהמיםשבכותלשהאיורוררמדיתהצירקלוציהדגם

העמוקהיםשלההדירוגרפיהאתלשחזרניתןים-שוף.צפוןלשהpאלימי-הדירוגפרילמשסר

רגישיםכשהאחרוניםלמזופלגייםהאפיפלגייםהפסרופדוהביןהמשפרייםהשינוייםשןמעל

שןמלעלשחזרניתןהיםבקרקעיתהתאניםתאהאמצעית.המיםעמדותשלהאיורורלמדית

לקלציסארוגניסשלהמקורבהיחשהראבוניטיות,הפסרופדוהקונכיותשלהשימורואפן

 .דסבינמסהוארגניהחורמרתכולת
גםרלעיתיםהקונכיותשלסובבשימורהמלרוהאפיפלגייםפסרופדויםשלבגוההנפיצות

איורורעםמואסתררסיקליתצירקולצחיעלמעידהבדסינמסאורגניחומרשלבהצסברות

פסררפודיםשלשליסהומתון.לחלאקליםקשורהוהיאהעמוקיםהמיםשלמוגבל

אורגניחומרשלהצסבריתוחושרהפסריפדוהקינכיותשלרגועשימיראופןמיגרסורים,

לאקליםקשורהוהיאהעמוקההמיםעמידתשלייתרסיבאיירורעלמעדייםבקרקעית

מזה.קיצוניףאאילונחכידימהראדיי

עםידח , 1-5)איזרסופיית(דרגרתהגעלנייםלואןרנשקבעההאיזיסיפיתסחרטסיפרגיהשןמעל

לזהיתניתןהפסרופדוהשימורואופןלראגוניסקלציסייסח ,(פרטודופה)נואפיטסיותדעויות

להווה):(מהערבהאבותהאקלימיותהנתדוותאת

הנוכחי.מהpאליםיירתקיצתיראדיי,אלקים e:(Sנ 5 ..אדחתלית

להיום.דוחמאלקים 5: .א.דאעצם

נחוחכי.חמאלקיםיורתקיצתיראדיי,אלקים S: .א.דוסר

ותמון.לחpאלים:נ ..אדותלחת 4 ..אד

להיום.דוחמאלקים:נ .א.דאצנכע

 .יתמיןלחאקלים:נ .א.דוסר
מהיים.ייתרקיתציראדיי,אלקיםאןורח:)קוחרו(שיא 2 ..אד

ללח.ראדייpאמליםמבערתקיפתשניס):(אלפיא"ש 12.0-13.0לפני

 .)שא" Younger Dryas (10.4התקיפתתאלהיציאמדאלחאקליםא"ש: 8.5-12.0לפני

 .ראדיילאקליםלחמpאליםמבערתקיפתא"ש: 1.5-8.5לפני
להיים.דרחמאקליםא"ש: 4.6-1.5לפני

חמיים.יירתקיוצניראדיי,אלקיםא"ש: 2.0-4.6לפני

ים-שוף.בצפוןמתיצביםהנוכחייםהראידייםהתנאיםא"ש: 0.0-2.0בין
-6-



סויבבהיבלארשהיסיימסהכיןולשעמדונתהערהב

Mרtח.ac 

לוחןוח, Pוסיפי Mגויכפסליוקחםחפבןו

יןותפסים Uיססימייםרתnניםישומשןרתדחמש,ןרערחסוביבתבירשלאיסתסימייסתטן

שלההסבתריתיתהשיסהעייידהרישים,היססימייםהרפמרטיםשלאיפסימליאידמן

Gשre Comell-Mc , יםזה.פרתיחהמשויתמnרסנכעהקייירםררפישnהנים:העהכרהתבלהךישר

האזירלש mהגסליעדייןבגn-סנייהשרביםרעמכתלראןרדחשסייסמיאזןרהצעתא)

עהכשיית.יסnסימיתפהעלייתלשלתצפייתהבםאתיסתסימי·כרמל-ערפת,

תדאמת,ערידותשלההתרחשותקבצהסייסמיים:הרפמסריםשלמשורפאומדןב)

זהישפירלחזקים.הלחשיםהאירעויםרפסמביןיהיסחלשהןהמקיסמליתהנגמיסדרת

המאפשרת Kijko-Se11evollשלחרשיהסססיססיתשיסהישיםעיייבעיקרהישג

רnומנגיים.לראלשמיםלאהרטסרייםקלטרגיםלשפרתניםגםהחתשסת

קדרמים)בחמקירם(בומאנןבמרסאתסnייסמיהסירבןלשת mרהמעהמחדרשתההרעבה

תתרחששלא 90%שלסביררתקיימתשלבגיהןמירבירת,ואתצרתקרקעלשמפרתעייי

נשה.-500ר 100 , 50לשזןמרפק,במךשהמןזחקהואתצה
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ארשוניותתצואותתמנע,בהרהדייקים

.גדב .,סץלפ .,פיבסי

יורלשיםתגיאלווגי,תפכון

מורבכתחעתיקחחמערכחמרעכות.שלושגמלחתנמעבחרחדייקיםשלראשונילימדו

נאדזייטים,דמייקיםמורבכתחאמצעיתחמערכתפצון-דרום,בכיווןריוליטייםמדייקים

דמיקייםמורבכתחצעירחוחמערכתמזרחמזר-חצפוןבכיווןמורבכיםדוייקיםריוליטיים

חאריםואמזוריםסנייאילת,סמביבתומרכיםחמיםדייקיםמרעב.צפוןבכיווןדולריטיים

רעתבי-וגבי.במיסב

מטר. 40עדסנטימטריםמפסמרעוובייםק"מ-4כעדחואתמנעבחרדחייקיםשלוארכם

ירחלויטביןדיפוזייםעגמיםבלושיים.ונאדזיטבכרמזמרלוייטמוייםחמורבכיםדחייקים

כירנחאחמקריםברמביתבממטית.אפזחאבותח.דחרוחםכימוריםלאחדנייקיםלחנאיט

חפנוים.ייסחםרנאיםידדובםובמקוומתיורתדקומיםחדנאזיטים

לשתת-אופקתידחירחעלמוריםמוארס)תובועותזירתמקוידמורגים,(עגמיםדשחיחיס

רזמחןופצכשיותםיידחקיםועיברלודחייטים.דחייקיםלשתתו-נאכתיחחנאייטיםדחיקיים

דחאמדסקלעיתים"קופצי"םכשחםעתיקחסריוקלמרעכתדחרווחםמרט 6דעחוא

דחר.לשםותדסחקתאירצרחואמטר, 40רעירתו,תבעלחתיריטדחיקילמבשוח.

דקמטריכסחוגמנחפם 70שכ-יMובןכאמופינייםוחנאדזייטיםחרילויטייםדחיקייםעלסי

לאלpיניתאפנייותלגממחדבלב.חפוגקריסטיםעלמבתתססחפרטורגפיתחחדגרחולפיןכ

דחייpנםרילויטי.דניקי .8ו-9יMוחןדנאיטייםדבייקים 6.7יMורע 6.4ל-יMורשוח N ~ס+ K2כשס-

ביסיסת-חומצח.יבדומלית,במתמעלמבצעייםחומרבכים

חזקעגפנוחמלנוקרטיםכשחמירנליםסלקטיביתחרירותרמליתלאטרציחבערודחייקים

 !!!ע!.!פחםרפסדלים.יותר
• 118 

Z 18 ZZ9 
ZנO IB 
ZנZ ICI 
Z111 6נ 

-ג 18ש
ייcו. ••• " ••

1-1-1-........... 
D •• 
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,קרעחדורבם"סבאצמעותדרידוסזחההרחיכת

 M.גדובצעג צ.,ןב-םהרבא M.,ןוסב

ית-בMיבל8נ«רסס,"ינבייסדתסיידםייסיחקיס Aגלואיוחהג

פנלרטייםלועדמיםלגיפואPיסיחחברגרחאלחתנעושונoרט)- 20 (דרדרחחחןתלשחמרקים
 .) GROUND PBNE1RATING RADAR (רקעקחרדוובכייםעברזתתל-יבאב,בואנייסרבתט

תיתטpטראיקח.סדנחחכראבילואריגח,ונושתעבירתרותפלחערנחרקחמים

ופלסיםובדשרחובכייםבגרחח.בחלורציחדרחדותת-חקרעקלוביופיובשובשרקעקחדורמכיים

כתרצאחלתרןרתרןרביןחגונעובובישרריחוברחזריםבגרחח,בתדיררתלאקסרוובגנסיים

עביקרחםרחחלורציחחחחזררתועצובתחגל,דחיררתחחשובלירת.בתתכרתיחםובחדבלים

 .חןורתסורגחרודישעצתובחידתר,תולשצחי Pפת

תדיררירתבשתילדשרמאפשרת , pulseEKKO-4ובסרגחחרג,ברשרתחמצריחחובערכת

l00MHz -200רMHz • לובינימרםלצמצםמנתלעלקרעקמרצדמרתרחשרדירחלקיסחנאנטרת

ואפסייםיסביםאבמצערתבתמצתעחובכייםלתיתבחנאנטרתביןחתקשררתרנאגיח.חפדסי

תנחתיםובתכתיים.תקושתרpברריובשירונשתכראצחחונרציםערשיםחירצרררתחובתעים

ובערכתשלבחמשבבדשח,ובידייראשרניעידובחפאונרשדרבדיגיסליתתגאריםוברקלטים

בחרב.פרתחחשארסחייסמיתרתבחנכתמדקםעידובלאחחכתים-דבעלניןתןככוברחמייכם.

חתכיםכרללים:אלחחתכיםשרנים.ובובקרוברתובכייםחתכיחתקבלוחכעדוחבובךלח

תל-תל-מלחתח,חראכיואלרגייםחונאתריםרחתכיםססרסירגפיחחתכיינסרס,לחדנסת

כבמים.רשרדיישבריםרובעלס,קרעקסרגיעונררת,לרתואניתולאחחנתכיםר-חבית. mמילכ
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גשרלתצורתהדרומיהמקביל-המרכזיהירדובעמק VIVIPARUSשכבות

יעקבבנות

א.נונרוצב , 1 '%.דבארןו

 95501ירןשלים , 30ישארללפכירח'הגיאלוןגי,המכןו • 1

 91904ירןשליםהעבירת,אהןניבסריטהלגיאלוןגיה,המחלקה • 2

 91904יורלשיםהעביר,תאהןניביסרטהזלואלווגיה,המחלקה • 3

שבכת ) Z036Sן 22ת S .צ.נ(אדשות-עיבקלקיבוץבסמןוחמכרזיחידרןעבמקנגתלתחלחארונח

כ-חואחשכבחעובימתוקיס.מיסשלמולוסקחשרדיישלעשיראמסףחמכילחנאמיתגיר

מתחתממוקמתחשכבחססרסיגרפיתבלבד.מ' ZOכ-לאורךנחשפתוחיאאחד,מסר

בזלתנמצאתישירבמגעלשבכחמתחתחלשון.תצורתמונחתשמעליונחריס,לקונגלומרס

סקסוניותחפרעותעברלאחנ"לחחתךמ"ש. Oן. iO; • 3מקוסבקרבתשתוארכחחירמוק

מסותת.צורנתזנמאצחגירשבכתבתןוואפקית.בצורחמונחוחוארחיפות

גשרבתצורתמנחחכמיןדיועאשר Viviparus apamaeaחמיןאתמכילחפליואנסולוגיחמאסף

אשרחאריססוגיססבוריח.מחאורונססזחאנדמימיןדיועכןכמוחחולח.עבמקעיקבכבות

 Melanopsis sp, .-י .Theodoxus spחסשבכחואבתחזחמיןעסאבסוציאציחנמצאי

 . Unio terminalisו-

על . O.8;iO.lSשגילחירדחבזלתמעל VIVIPARUSח-שכבותמונחותיעקבבנותגשרבאיזור

בנותגשרמאיזור , VIVIPARUSח-שכבותששתירנאחחדומחחססרסיגרפיחמיקוססמך

 Viviparus apamaeaחמיןלשופלישתוגלי,אותוונבתחןחרמכזיחידרןעמקואיזורעיקב

חכ.דעהמעודיהמ mחגעיח

CENTRAL 10RDAN V AU.EY 

Lisan formation 

NORTHERNJORDANVALLEY 

yim fm. ahaזa N 
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הלמחיםעקבבצפןוחאמרלאאקרצתותרלשמנגטוסרטיטגרפיה

 »ן(פרסיוווטירםממצאיםהמכילה(יחדיה

 Zש.וקרםח.נ,ןור ,ג, z .,ןוארב

 9550גיורלשים , 30ישלארלפיכחר'הגיאלווגי,המכןוג.

 9ג 904יורלשיםהעבירתאהוניבריססהגלאילווגיה,המלחקה • 2

 18122חלוווג,המשבירחר'וגיאופיסקיה,נפסלמקחירהמכןו 3.

תדדמינאפסימדגמיםתשעיםפלואגמנטיית,דמידיתלצירךנדגמח ,אחמרלאקראתצררת

חןרפ-נררמלי-חראכשדגםחחתךלואןרחפלואנגמטיחרףצחתצררח.לשחטיפריסחחתךמןרת

חחתךחשןרחרפלילרנרגיםפלואנטלרוגיםחמקריםסביסלעלעמח).לכפי(לממטחחןרפ-נורלמי

בתוךנמאצמ"ש 2.04שלחחיפןוזוקורלציחבסיסעלחאבסולןטית.חפולריןתסקלתלא

רצףעםאןחאודלוביחרצףעםקןרלטיבילחיותיכולחעליוןחנןרמליחרצף .חנלמדחתחך

ממ'ן 1.6חואחדסימנטציחקבצחתחתון)מ'(נחורלמ 47שלחתךרבףצ .) 2r-l (לעהיןותירחרוי

בחאתמח.ממיןחנש 2.3ואחנש,

(שגילחעובדיחתמצותרעתיקחחאמרלאראקשתצורתלורמניתןלאחממצאיםסןמעל

שםאמכןא,עתח).(דעלארפיקחמחוץביותרחעתיקיםחחומיניייםכלינחקרובח ,)ש"מ 1.4

ממצאיםשאלחחריבאתרם,אכןאחמראלארקבתצררתשנמצאררבזלתצררכלי

עלומבציעיםלאפריקח),מחרץבירתרחקדרם(לרכןערבדיחלתארקדומיםפרהיסטררים

נשח.מליוןכנשילפניאביזורחןמינדייםלשקיומם
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ON ךרNA נסN ז
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SOILCOYER 

The dlstributlon of magnetlc lnclfnatlons ln the studled sectlon of the 
Erk el Ahmar formatlon. 

SCaIO וime poIarIty םICbsסI A 

B. A. 
mo scalo iוUIC poIarIty AbsםI 

Possible correlatlon of the magnetostratlgraphic sequence of the Erk el 
Ahmar formatlon wlth the absolute polarlty time scale. Ages are in m.a. 
Black Is normal polarlty, white Is reversed. 
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הכרלמשביימעברתללימדורדדוהסיסימיתרפלקציהסקר

 1 ",,כירפי.ג,טוריסשויגeג,ברתו

חלוןווגואיפקיסיה,נפסלמקחירהמכןוג.

יורלשיםהגיאלווגי,המכןו • 2

בראץביורתהמפעליותחחכיחרכלמשרביעמרתככיחרואיסוסילוםוגיותגיואלוגיותדובעות

ויתכןחידרןלבקעקשורהזוחשובחמרעכתטקטוניםלדומיםמרפססןמעלבהווה.ישרלא

שלבפרמטריםסייסמיתרפלקציחסקרחטתפסורם.לוארךמהתונעחחלקמנקזתףאוהיא

שברימערכתבאזורביצעחחןתלשהעלייןהחלקשלמפירטללימדרתיכנניאשרחרשה

טבעין,יגיר,לרצמתבסמןרחרמכזייםלשבריםנביבצמצרעיססימייםקייםראבעההרכמל.

חשטחפניעלהרמכזיהשרבשלהתיאיתארבירואבןפחרצחקייםכלחעמק.ימשמריינקעם

הסייסמייםהחתכים .בקצהירקהרמכזיהשבראלחגיעאשריגירצימתחתךמלבד

סונפים,שרבים.לשמיקומםוןכהעיקריתשבירהרצעותיריבחמיקיםאתלחדגיראמפשרים

שלבאיפיושיניייםעלחחתכיםמלדמיםבונסף,לכן.קייםדיעויםחיישלאהמםשברים

עמרכתלאיןרשוניייםלעןכדייועלהפןו)אי(ונרמליחשרבעלחתנועהשלהאנכיהרמכיב

מהחלקהמפירטחמדיעלבסוף,השבירה.מערכתלאיןרהלחיצהמשטרואבפיהכרמלשברי

הרכמלשרבילוארךהטקטוניואבפיהשיונייםלללמיינסייןגםאמפשרהקרעקתתשלהרדיי

פעילןת.זןמבמןשחליאשר
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נסיןיימחקרתלמח:יםןבמייםבמיקוולציס-דלוןמיס-מגנזיסמעברת

א.םסויס .,אבץ .,אילאירבג

 91904ירולשיםהעביר,תהאתיביסרסהלגיאלווגיה,הםלחקה

יםמיהמלח,יםמיתבמיסותקרה c m 2Sסoב-לpציט-דולומיט-גמנזיטהמערכתהנתהגות
תמסיהשלקבעופחפנרעכובחיסוייםשרתת.דלרגותדראוניםיםומייםמימהולים,הלמח

האפזה , zsoOCשלבטמפיהנירסי,בתמסיותראגתיט.אולצטי pלששתיםמקשליםתבפסות
 ,) pסמיי 10מייג: so (מסיה npומצשלנמןרהתחלתיביסחנגמזיט:חניחהיציבהרבתטית Pה

תמבגש.עב"חנגמזיטעשותמרפסתןרכלילתממססויםוהראתגיטהלpציט

ופאמשרתבחסיוישלהסגורהבמערתנ Mg,Caהיחסתאמשחנתמיסה : Pמוצהיחסהעלאת
 pסמיי 10ב-לציט pשלגרמים(מספרבגוהים:תמסיה Pמיצביחסילציית. pאפזיתגיביש

מונעזהרום Pהתממיססום.הקלציטבגישיסביבגמנזילציט pלשרים Pתמגבשתמיסה)
הומינגית.לpצטייתפאזהתמבגשתלאכשןציה Pהריאהמןשתאדאממאיטרא

מזה.זהשוניםיראגוניטלציט pשלציה Pהריאתיצריתמסיה : Pמיצשלבינייםביחסי
אושראיתי,לציט pעםףאלעיתיםמנגזיט, +נגמזילציט pמבגתשיםלציט pעםציית Pבריא

p לציט+ p רנגמזי.לציטP עםבמאסףזואתדולומיטהתבגשחאדפיסויp ונגמזיט.לציט
הרבכמקשףאנייהירpאציהסבוףהתמיסההרבכולכןיציביםאינםלאיאמספיםכירבור
התמבגשיםהמסאפיםארוגניטעםבילות pמבריpאציותרסנט. Pהבמערתנל Pמששיווי
בגיהיםביסחיםגמנזילpציט +דלוימיטראנומכים,זל U:Pומצבייסחדלוימיט +נגמזיטהנים
יורת.

הפניםבשטחבהלדביםמסוברתוהראגוניט,הקלציטעםהניסוייםתוצריביןההאתמהאי
דוגלרדסיבכמהדגלוהראתגיטלשהפניםשטחהגמיבות.הזאפותשתילשוpברסיטלורגפיה

בנוסף,לציט. pליסחיתומבגרבצ Pבהארוגניטהתמססוותאתומאפשרלציט Pהשלמזה
כותצאההתמומסס.הראגוניטמסתבתןרתמיסהשלתנועהעלשים pמטנים Pההבגישים

דשהלתחוםוגמיעבמהירותייורדמשתנההאינטרטסציאליתבתמסיה Mg,Caהיסחמךנ
עםל Pמשבשירויתהיהבמערכתהתמיסהכללכידורשאניוזהמנרנגןדולומיט.שלהיציבית

זו.זאפה

לציט Pההתומססית,ולןכיותרונחההגרגריםדרדהתמסיהתנועתלציט Pהשלציה Pרביא
יחסדרושלפיכדיותר.נטה Pבמדיהןאיותרדגולתמסיהנפחשל Mg,Caהיחסאתמשנה
נשיפעוליםכןאהלpציית.האפזותשלהיציסתלדשהלהכנסבדנייותרבגיה:תמיסה Pמיצ

מגנזילציט Pואיתהמשקליבשייויהתמיסהמכללהתמגבשמנגזיטשתים:גיבישמנגניני
זהרה pבמהמתמיסס.לציט Pהעםבמגעהנמצאתהדקההתמיסהמשבכתהמתגבש

מיאטתאית Pנפסציה Pהריאהמנגזי.לציט pלנחגיבישרמכזמהייההמתמיססלציט Pה
המתומסס.לציט Pהסביבנגמזילציט pשלרום Pנשוצרלחארדאמ

1 
I 

לאוכמסייייםלבו Pשהתהפסאמיםהומצעים:בונגנמניםותמכים Pדטחוןלpציטעםנוסייים
ואילודולומיט+גמנזיטזהובכללמארגוניטבלו Pשהתהמאספיםאתם pבחלתיאמים
ותאמתהטחוןלציט Pהלשזובניייםהתחנוגתלציט. pעםבילים pמכלסיוייםזהיםחארים

שלמזהןט Pטהחוןלציט Pהלשהנפיםטשחדררכ:התמהסילשהחערנתימתדינפייחטשתא
ויר. pהמהלpציטלשמזהדגלוןאהראגתיט
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עהרבהבצפןוקבוחראחרייבתברתשסמהרקאויפר

 c Zנ.חרנלטס.ג,ץלוג

 Morphoproject Consulting Group 93803ורילשםי 41/4,נרקאנכיררחו • 1

 91063יורלשים 6381, •ת.ד ,החנכקרחנכלקתההדירלווגי,השירות 2.

בצפין,גאמייםיסילטגירחייוא,לסע:סיפסוינשיעל-דיימיצגיםסרמהתוצרהעי Pמש

וברים Pנחליםי Pבאפידגיליםסלעיגישיים Pחליחיל,נבאיגסים,לאיביאלייםיחילית

לאהפליביאסילייםעים Pמש .) 1989(לוגץ,חשיפיםאלהסעליםחיפיירה,לגילבדרימיתרברים.

ים pיעמ 594)תייהביעין s,,א5רפזבה , 5חבצהדייחי pמ(ממצאיםצעיריםגרבניםממלאים

יז Pנהילמערכתואיזיביבססיהיייאשרהגרנביםלאזי Pהנתאשר ) 610ת/(ציפרחתיכים

מציייתיהובבנים,ים pהעמאתהממלאיםינגלומרסים Pיההחיליתביומזר-סמרה.יפית Pבת

פזה .) 610ת/יציפר 5מרזבהדיוחי P (גאמי-ימיממיצאיחייואיםחולותשלבינייםשבבות

י pלחלעדוז Pהנימערכתשלומאצתלהתחתריתגרמההובבןיצירתשלונמרצתדחשה

דורימהיהבעין(באיזורהחתוכיםהעמקיםשללתחתיתםידעערבהוגנלורמס Pשלהתחתוו

ים pועמגרבניםשלי pחלמילןימתרחשצר Pזמומשךמי). p 250-200לעומעדהגיע

ים pהעמשלהתחרתיתם pעימעל-פיסמרה.(גאם)יםניצרמכןילאחרגסבאליביים

עדוהגיעים pהעמאתמילאהים r.מ 250-לרוםמתחתידרלאסמרהיםמפלסבורים, Pה

מי 40-)-60- (לבין 145-רוםביןכנראהנעהיםפנימפלס . 610ת/צופרידוח Pשללאיזור

היסבמפותחתהיתהוז Pהנימערכתמרז-סמרהבתקופת .) 610ת/צופרקדיוח(ממצאי

הםסמרה.תצורתשליירתצעיריםפליביאלייםמשקעיםתחתיינקברה"ייתריאמוחר

הממלאיהמלסעהקביריםעהמקיםויפריות. Pאתסנותבלעתאיזוריתלסעיחדיתגוףיוצרים

צופרידוח Pממצאיעל-פיומזר.ערבההקגנולומרסיםשלההתפשסותבתחומימצוייםואתם

במימיההמומסיםהכלורדייםותכולת r.מ-1S0לגמיעזואקויפריתיחדיהשלעוביה 610ת/

 • Fig) . 1 ("מג/ל 350-195

הקדוםהניקוזדגםתאלשחזרתאפשרתת-קרקעייםנתוניםשלמחדושתשבחינהלצפותיש

נוסףור pמלהיותויכוליםגסבלאוביוםהתמלואזאתוז Pנירשתשליה pעמסמרה.בתצורת

בערבה.מתוקיםלמים
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עתרבתבצפויתחתתןוחהתבצלשדחתשתקאוירפ

 Z.אוnגלסס.ג,ץלוג

 Morphoprojeet Coם sם lting Group 9380נלשוריםי 4114,גרקtוeםריחר.ג

 9נo 6נילשורים 6,סנ •ת.וחרקחנכ,לdrכקתחחדירלווגי,שחיורת • 2

שתבחתיתלמסקחנ,יבמאיםעתרבחבצפיןמירפסןסרסיגרפיותבשיסותשנרעסחמקרים

חחתתתחחבצחתוצתרשלאקיירפייםשמעקיםחתמיםרעחnב,בעקךותבחמיואכpיחחןת

לרפסיםמתחתלארדח 1990,בקיץבוצעארש ) n ו14A 7Z (4078חבצחקדיוח .) 1989(גולץ,

ןבל,ופארקוורץחוללשובכתדחרמ.יחקדיוח 199חללטשועביים ) 8neh , 1981 (ידגריןמשק

סךומנשמואצלחלויתדואמדומיםלאחלוחותחיסב.ווממיויבנונייוגוגדוגבלוצחוב,בחיי

 .כחיאוןגלשביררתעתתיקיםחיבשתייםלמשעקיםלייסחם,תיתןדרעבאיזירחמיםלרפשת
חחולרתועביחלעיין.אבואקןחיםסכיגתלרחאשרנוצלבתביטשקעיםמילאראלחמשקעים

רדדו,חופיבפציסאפאוייםדרטיסייםגיריםעלומחכלםוחםימ, 7.3חוכי 14Aחצבחבקדירח

רעחבחלשחpטתטיחבמחנ .) Lipson .8 (חואמחרחראאקןחןתלשחעלירןחחלקאתחתבים

צפין-צפרן-מזרח,בכיייןואמבריםסקוטנייםוגשיםחמירכבפסיפסמעוימחווחחצופנית

- One sided graben (דח-דדצייםרוגנביםוציםררבנביםחטסררים Ramp va11ey (. חוגבניםדחאב

מיםוןב ) 1(ציורחתחתרןחחבצחלשראסזילpאוירפשדחר , 14Aחבצחקדיוחמיקםחלאח

pחדירחפסויקתמ' 199-206.3לשבעומקמצריחpאויפרמייג/ל. 300שלכלורדייםתכרלתעם

h ןl6Om3 וא)l4 חזח,חדחשחאקויפרפינטצילאתאזחבשלבלחרעוי'קשחמנ/נשח).מליירן
חערבחשלנוספיםבאיזוריםקייםשחואלחניחניתןגיאלווגייםשיקוליםסמדעלאד

חצופני.ת
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ברקמאאהדוםאןבלשזתוההעל

ד.גינזבורג

יורלשיםהגיאלווגי,המבוו

העדוןגמאבניכאחתגםנזכרתיזי).כחי,(שמות,החושואמבניאחתחואבו-אתדום

צבועשלוומפהאדוםבאנוראובו nראובולשבטמיוחדתהואדםאבויגי).כחי,(יחזקאל
שמות,-בחיי(רכבו n •••לבההבחטאפניוודאומו nהיותב-זי) nפרבה,בדמבר(דמרש n •••דאום
טוי).חכי,

היוונים.אצלבשימוששהיתהבאו . Carnelianןבאשזוכנראהדאום.-ו pסמתרגום:-אדום
אציליעלבחיבההיתהכדם,דאומהאבו . Lapis Sardiusבשם:דיועההיתהה Pהעתיברומא
בויוסףבכתבי ,-70הבתרגוםמופיע Sardionימים.לאריכותסגולהוכבאומיע Pכרומי

מבאניאכחדכירםידרע Carnelה- .החרשובאנישלכארדםהורלגטהרבתרגרםמתתיהו
שאשהוסגרלתהכדםדארםרמראהו nרכרתב: .רכרביוהאדוםתאמזההבחיי Uרברררצה. Pה

דאום,רריינטהראהררביו . nלידלשה pהמלאשהרטרבהנפליםלערלםמפלתאינההנרשתא
יתכובמצרים.דארםררביומציואתעלדירעלאמרס.בpסלת 9רשי P ,רררנד Pהבוצת pלשידי

המזהיםישעהתקיה.ביררורזיעדארםלכצדיוודאוהמ.רותה Pוארדאםלכצדירוהראשהדואם
שרניםד nתנברתגומימופיעכדררביו.-האזרםתאלזהרתרלב pמדארם.גפסירעםהדואםתא

 • 2Oה-האמהותחילת-19ההמאהמסוף

סוגזיוה,אתךיר~תורו

 Sardionלנפnהס 245-285שעביםתרגום
 Sardiusפסלירהרשאתהחאמפלינסרי

סמקונשיהאמה-רשארנהאמהלשמרתולסר Pאת

 Sardonyx 38 = 100מתיתיהובויףסו
סמוקרתארבעייתאמהעריזלאןביינתו

 Sardiusחמישיתמאה-רביעיתאמהלניטי)(תרגרםהרתימסר
גתדשיוששיתאמה-חמישיתאמהרבהשמותדמרש
דאוםשישיתאמה-חמישיתאמהרבהבדמרבדמרש

תא pסמשביעיתאמהירולשמיתרגרם

אחמרתשיעיתאמהראגודעסיהרב

ררבאניעשרהראעבאמהחביירuב

קרתלואיהאמהששעשרהגיברריםשלייט

 Sardius ) 1611 (עשרהשבעאמה ) A.V .(גנאליתרגום
 Sardionעשרהשרמנהאמהשרמיצרפתיתרגום

. Dic. !3ib סהשלpתעשעשרהאמהלבCarneline 
צרפתית

 Carneolעשרהתשעחאמ Kautschשלגרמניתרגום
 Rubinאמהעשתעשרה Konigשלרגמניתרגרם
 Sardius=Carneolתשעעשרהאמה DiDmanשלגרמניתררגם
 CameIian ) 1885 (עשרהתעשחאמ ..פ...סר R.V .זומתילגנאירתוגם

ca taמi Encyc. Bri חאמעשרים) Sard (Carnelian 
• Jew. Encycl עשריםאמהמיירסלשSard 

 RedJasperעשריםאמה~רשנאי
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גהיאלווגיתביחראתעזרבבלי Oלידסניי IOנשtוקי

 Z.נירונeוי ,ח.נגתני

'"תתבחשחת","עננהלרפסתיב.ג
חריבתו"יצי,פבויחדDעיס,לתנחוnםnלחקח 2.

הרוגמיםדחאהחןוני.לרעמתבהגילוארגיההדחרתתבלהךיהתדקומתלחההיי:וארנרתבנשים
תופשוחהחררמיםלולתמדיים.לררםיםגביולואגהילמדיה/ורההאוחירמלשפתירםחהונילןכ
רהמעדבה.הדשה .לימדרשביברתלושתיהעלירהנהחטיבהלתלמדייבעיקרידעררחכעד

החטיםתתלמידירבערגםומריםהשתלומויתרפהעלתחרירםלמדיהבפיותחהרחללוחאהנר
הראץ.ררדכבעדמיונשיאםברגמןוהpסרעיםלידרםייםמשחקיםופחתרזןבמשרגתהנטרמת.

שליעילרתרהעדמים.הררתאבתחרםמקובלתלמדיהאשטרטגייתהניוהלימדויהמשחק
תבלהךירומטיבציההאנהנעייו.לשבלמילסותונעבתסידוומשגירשיונולימדובבליהמשחק
להדימה.

משחקילשועקרתותבסיסעלופתחואשרגביאולוגיה.ליומדייםמשחקים 16יווגצבפסוטר
לחטיבהדערהןרהמגילהחלשורבתגיללרומתומאתמיםהמשחקיםומרכים.ולוחקלפים

קוצובת:ללשישלמלניםוניתועהללינה
זוערבהמלקיישמ.לרעתבנהלייייםמשחקיםשייביםזולקםצהמלסpיימ:רעבתמשחקי ) 1

בקביהצבלשרלא.שבלחלםוואמנבלםשעללםקרעקותמללרנלם.-שלדידיאמגותסללת

דומונימלרנלים.ריובלסעים.ריובעלסים.רבעייותעלסים.לזיהייזירכיומשחקנבללים:וו
 ,.העלס.ועלםומשולשימיייסpמברבניואמנבים.דימירבמירנלים.

בחרחורמיעםהמוחשיתההברותשלבלחארהלמדיהתבהלךימשתבליםהמשחקים

שביבותזיהוי.שיטותהחורמים.תברנרתשלוהנפהמבשירבולתלמדי'לעזורומטרתםהראץ

וקרעק.עלסמרנילביוהקיימיםוקשירםהיוורצות

מחזורייםבתהליביםהעושקיםלוחמשחקישנישייביםזולקבוצהלוח:משחקי ) 2
סהלעים.וחמזורבטבעהמיםחונזור-הראץבדורקרוםותבייבפניהרתמחשים

פאזלרהםהפאזלעיקריועלהנבוייםמשחקיםשלשרהסללתזוקבוצהפאזל:משחקי 3)

היבשות.נדדיתואפלוהראץדבורקרוםלוחותאפזלגיואלוגים.נבמים

וחטיבתעהליתהמהחטיבהגואירגפיהומרי 1SOמ-למעלההשתתופת"שנקיץחופשתבהמךל

שלעים.לזיהויהזברווממשחקלבדהגיאולוגיים.המשחקיםבנושאבהשתלומיותהבנייים
קיבלוהמוריםדייךיי.במוייעשהבשיסתהמשחקיםשראבלהופקומשחרי.באופושהופק

המשחקשלעצמיתלבניההנחיותוחוברותהשוניםהמשחקיםרמביבישלמושפכליםדפים
בביהת.ולפהעלות

העולותראשוניותתוצאותבביתותיהם.המשחקיםאתהשנהבברשילבןרביםמורים

לשיפררהמשחקיםשלחיוביתתרומהעלמבצעיותהמשחקיםהפעלתאתשליווהמהמחקר.
נעשההגיאולוגייםבמשחקיהגיאולוגיה.מקצעובלפיועמדותיהםהתלמדייםשלהיעדרמת

משחקיםבפינותשירר.וחוגיטבעבחוגלפורמלית.הבלתיהחינוךבמערבתגםשימוש

המשחפתית.ובמשרגתסעבבומזיואני

בתחוםהרחבלציבורהארץבדורדמעבהצגתנושףנדןבמהוויםהגיאולוגייםהמשחקים
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הפליאןגיאןגרפיןתןהשלכןתיהעתלית,ביםהניאןליתיתהבאר
ןהאיאןסטטיןת

 1י.נירא.ג,גלליי

יחפהןאןניבסרטית mעהתקישרןת • 1

Z • יתלשיםהגיאלוןגי,תונכוי

צלוליםצוותיעיייעתלית-יםבאתרנחפרהלפנהייסהששיהאלףמראשיתמים,באר
אבזורנהובחיהחוףלקוממערבמסר-400במצויהזואברהראשון.המחרבלשבראשיתו

עתלית.שלהצנבלילבמצר,מצפוןוארןנלחשפך

גילואשרקדם-קירמינאוליתימברפחלקיהגהמסר 1Oב-שלמיםעבומקמצויההבאר
באניכבויהמעוגל,חתךלראב .זמגנוסרםנשה 7,550-8,150בןב-14פחןמבדיקותפיעלנמצא
היםלמפלסמתחתמסר-16ב(סהייבמסרים-5.70לגמיעיעימקהמסותתותלאבורבר

יחכונה.)

בוהתארחול.שלדגולותלאבבמויותהמסרכהחסריתיתשבבהבגיעלמרצייםעתליתתאר
גםנגתלובסקרהברמל.חוףאזורבלשלמקיףסקרבמהךלהתגלהמלכביים,הבמניםרוב

תמקופותומסעניםשייסבלישלןשרדייםהקירמיחמאנלויתפריהססורייםתאריםמספר
למסחורגרמהאשרהזיפזיףברייתבירנאהביותר.רבהחשיבותבעלישרדייםהיססיריות,

שהוזברו.הרביםהרתאיםלחשיפתשהביאההיאהברמל,בחופיחבלוהחמור

הבמניםיתרביןהתגלתהדוגם,-40בשלבשסחעלהמשרתעהנאלויתיהבפרגילויעם
המתקיביהסבתרהחפירהחמשךעםלייסולרמיסרי.דמתהאשרנבאיםערימתגםהעתיקים

חנפרמסר),-3.5(בהעליון,חלקהבה.עדהדיועהעבולםביותרהעתיקההראבמים,ראבהנו
ללאהמקוריבמבצותשראבבורברנחצבהתחתוןלחקהבעודנבאבים,דוןפולפיבךבחריסת

מישתבבעוביאחרים,אמרתיםעתיקותראבבותברמאבן,ביעמריביםונא .) 1(ציורדפוןלב
סבירלפיב,ןגמלבות.ללאידניתשאיבהשפאשרעומקבלדב,ייסמ-6O-50בהיההתהום
ב-לוא ,י)מ- l6(לשבמסלפבלומרדאז,היםלמסלפעמלמסר 5לחפותהיוהראבנפיבילנהיח

 16שלעומקהעבשוויים,רב.תימסרייםתנהוגיםפיעלהחפירות.תחליתעםשסנרבובפימי 14
הינוהבורבריאבקוויפרהתהוםמימפלסשרפעמערבה.מסר-650בשלבמרחקמצוימסר

דאז.היםלמפלסמעלייסמ 6Oב-שלבגובההבארמימפסלהיהמצויחא,דלפיךכ,בפרומיל
במהובמרחקהים,לפנימעלמסר-5-4בשלגבובהממוקםהיהשהבפרלהסיקניתןמבאן

בלישונים,גבדליםואבניםחרסיתהבילהאברמילןיהעתיק.מהחוףמזרחהמסריםמואת
מפוחם.אורווי-מיםבמצבצומחוחלקיזרעיםדוגים,חייםבעליעצמותועצם,באיצור,

תפק.דעדייןשהישובשעהחלוהבארשלונסישתההשאיבההספקתבימוביחזהממצא

מהמיםהמערבשבבתלאהמרחקהים,מרחקעלהמתבססיםחישוביםפיעלגראה,
הסרנסגרסיהשלבקיצההנההתקופהביוהעובדה , INTERFACE) (למלוחיםהמתוקים

 ,מהבראביותרקסיבמרחקהיהשהיםבשעהרקחלהבשמושההפסקהביהפסרס-ווירמית,
הבארבהמהתקופההמפלסעלייתקצבחישוביוהמליחוה.לתובהדחרוהיםמיביתראה
העליהקצבבעודמיימושנה,-17בשלביותרמהירהעליהמראיםננסשהבילרגעידענחפרה

בלב.דמיימושנה-8בהיהשנה-6,500בלפניהמפלס,להתייצבותועדעתאמותההממוצע
הישובנסישתסרםמהזמןחלהאבברשבמושההפסקהבירנאהוהדביקותהפחירהבמתוני

 .לפחנייסהשישיהאלףבאמצעעלרך
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התיחסותתוךםחדשבחינה-רגיונליתבמסמורפחהתמיסותםעורבות
(יוון)הצידל;יילסםיב

י.אנגרו

יתלשיםהעביר,תאהתיבסריהסאהרץ,בדורלעדוניהבםןו

רר pמברחבכ,משמערתייםרןב,ליםרמהאעברלםשרניםרומת pבמנשעשרת mבעבייהשררהא
אילרהדבליםמדיהביאזרהשלאהנשלאתרגירנלי.במטומפריזםהעמררמתהתמיוסתובומת

 pלח,שביבבדמסתכתמאהנירעב.יההמטומפריות.המרעסתשלטבעיתשתותמשפקים
רב pעבומתמיסותתנעותמגננונישלולבים pמלמדוליםבסתירהעומדותנות Pמהמס

מטיראריים)מיםאריםמי(גבויהשטחמפניתמיסרתחדירתלבגינרת Pמסרום: Pב
עמייתללחץשורה ) fluid pressure (תהמסירתלחץהבםים pבועמפאשרירתלבכתימרקלברת

ללסעיםמתחתלמים,אפשרירר pמדירעלאבי,עליתר .) lithostatic pressure (הסעל
חמייברבגהמי-ססלעשיסחמןאכגדרלה.בכמרתתמיסרת Pלספעהשריהמטמררפים,

התמיסרתשתנרעתרלבת pהמפה Pלהשבסתירההערדמדברמלמעלה,מיםת Pאספ
המראתיםסבפררת,שהרצעוומדליםגם .) single-pass model (ביררניתדחהיאבמטומרפרזה

P רבנP הרבלתלהסביריסליםאינםדחירה,פחרתשבבהדייעלמלמעלההמרבגלתציה
ופת Pההשאתחמשדלרעהךירצרדישהסתירה,אתליישבמתנעלהשטח.מנפיתמיוסת

מטומרפיתפבטררלרגיהסבסיירתהשרפpתאףרארלי pבועמתמיסרתנתרעתלבגיהמרקלברת
לבגינות Pהמסתאחמדשלהרעךיניתילחילופיי,הסלע).עמדותתמיסות-לחץ(לחץ

לשבמטומרפוזההתמיסותמעורבותלבגישבזאת,הרעבהבמטמררפוזה.תמיוסתמעררבות
להלי.ומתגצ(ירוי,)הצזלקייהיסאמב

היאיםבנשי.אהואבת:למpסטתהובליהיסופטסטסuיבאייםמופרטתאיזוטרפיתבעדוה
ר Pבעי(המורבכתתחתרנהיחידה-בילות pמטונוסטרטיגרפיות Pטיחידותמופיערת

dב-ערמשרהחמצניםשלהאיזוטופיההרבכבהממטדסהינםיטם) שלעוניהלידיחהיתיסח , 8
לשאיזווטפיבהרבכדמייייים Pשבכהב.בבלניים). pמטהווללסםעיםר Pבעי(המורתנכ
אייאליו,ממאציםלאררשלהנכ.משבכהמשתהנזההרבכובלרשסיט.רננישיטסpאלוגיט,

הרטררדרגית.המטמורפוזהבזןמלמערבתזררתתמיסותשלמשמעותיתלדחירהעדות
זההעהליוהנהיחדיהשלהטחביהאיזרטרפישההרבכ,נהיוחסיפנוסאבידומים Pירם Pבחמ

קהרשררהררטידרגהמטומרפיזם(נפליההנותחתהיחדיהלסעילשורי pהמאהיזרטרפילהרבכ
מרגזםמים-סלעליחסמובילזאתבהנחהשיומשלדי). Pהציהמסיבלהתרוממות

במטומרפוזההתמיסותשמעורבותעולהזתא,לעומתהנוכחי,ר Pמהמחבמטמורפיזם.
לדומיםפיעללצפויבהאתמהנמצאתזתא,נטה Pבמותמועטה.היתההררטורנדית

מטומפרית.הדירלווגיהלשובלים pמ

המטומופרזה)(לנפיהרpםריהיאזווטיפהבכרםדברבההוחנתתאדחמשלדבקוובתאומצע
בעבדוהנעשהשדהרבביפרגיתלית,מטומרופזהשלשוטתבמרעבותולסnעיםתהמסיותלש

שלשדחמלועהברהמי-סעלסהיסחלפהחתתלהביאעשויאילובנהחותשיטייםנהויחכת.
בדשהמתצפיותטהועבתהסםטpתבייההאתהמאתישרפובלאהשניוייםהתמוסית.ור pמ

תנט Pלהוןבחpבםהתמיוסתעונתתלתיוארובלים pהמהדרםליםלביימבעדתיותואנליזות
מי-ססלע.וביסחתהמוסיתורות pבמהשותת
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מינלריםשלרתמיתלזהירהמעשייםיישומים

ספגJנ

רתנכ-באביפהחותה,אהוניברסיטההופזיקי,הגהיאלווגיהקבצות

שלפלוסבאמצעותמעוררהחומרחומני.בלתיתהלדיבאמצועתאורפליטתהיאזהירה

הלאקטרתיםוכדוחמ. Xקתיהבזק,שפורפתאוליזרמשופפרתוארפעימתרגבר,ארנגיה,

יותר.בגוהחארנגיהלרמתכדעל-דיימעורריםהבגישיבשירגמוסימיםבגפמיםהלכדוים

הזהירח,ספקטרוםואר.בצורתנארגיהומשחרריםהסידולמצבחוזריםהםהערורלאחר

רמכזי-הגפמיםאופיעלחשובמדיעמספקיםעהרורספקטרוםוכרדהעיכחוזמרעוצמתו

בגביש. (LC)ירח mה

העיקרייםהזהירחממרכזינהובעתשתיםבערוריםואפייניתזהירהמציגיםרביםמילרנים

הבאים:

 , M, Fe3tת +2 (לחקיתמלאה jJ'קליפהשבהםהברזלמקובצתיסדוותגבבישים:אי-נקיורנת

~ (Ti3t, C ; 4לקיפהשחבםלננטדייםf חלקיתמלחא-
) ; Sm - Yb, Eu .1R2+ ~ (Yb, Er, Dy, Th, Gd, Eu, Sm, Nd, Ce - T ; כספיתדמויייסדוות

-מולקולריים;קומפלסקים ) +Sn2+.Pb2+ ,T12 (חלקיתמלאח pקליפחשבהם
, [U02]2+( ,[Ti06JS-. ץ[Mn04 ,:ן..] [V04f .[W04 אלקטרוניםומקבליתורמיזוגותשל

המילרנים.פנישטחלעסופחיםמים-וארגנייםוקומפלקסים

ורישוםלרעוראופטימלייםפרמטרים- ) (SWברירני".ייחלורדגמיריםמעשייםליישומים
ניתומתקייםזהבריתיחלוואםרצויים.מינרליםשלברירניאיתוראמפשרזהחלווהזהירה.
ובצרים.מירנליםלשונאליזה,עהשרהלאיתורבזהירהלהשתמש

הראמח,הסלעשלההשתרעותאזוריתיחוםעלהמבוססבצרמשעקישלוהערכהאיתור 1.

קרוסיט- ,-Moמוליבדו-שיליט Wשיליט- , Sn(קסיטיריט-לאהשימושייםמינרליםהמכיל

,pb 2ודביליט-צירקוו'I , וספודומו-אווקרפטיטli , ,מZ-וקררגיריט-אבמוליט,וילימיטAg 

אנהדיריט,פאטיט,פלוואריט,מיקרולקיו,הליט,מתכתיים:לאומירנלים Srסטרונציאניט-
-ודביליט(צירקוובצרסלעישלמסוימיםסוגיםעםהקשוריםמשנייםומינרליםובריט);

-פלואוריטרב-מתכתיים,ומשקעים Ag-Auו- Agאמבוליט- ,aר--Nbו 1Rשלמשקעים
משקעי-קלציטסלע,סוגיעלהמצביעים-אפטיט , 1R, Ta-Nb. Beשלבצראזורי

Ag-Au, Cu-Bi. Pb-Zn (. באמצעותמהואיר.והוהקרקעמפניהןליישוםניתנותהשיטות

לגליתהמאפשרותמרחוקלחישהגיאופיזיותלשיטותפוחתיעוצמהרב UVלייזרעריר
ניתודימהבואפו . O,n %-מעויליםמירנליםשלשטחפניריכוזמטרים 100עד SOממרחק

מקדיוחים.לווגיםגיואלוגילמיופיבשיטותלהשתמש

אלהשיטותעמוק.קדיוחעריכתלפנינפטלאיתורברנסףלשמשיכולותזהירהשיטות

מצרפתביורתהיעליההשיטהנפט.אזוריהחמפיםלסעיםשלייחדריתזהירהעלבמוססות

שיטותדייעלואזורו,אפשרינפטלגלותכדימדבעהומחקרילייזררעורעםמרחוקחישה

ייספולססי".וספקטרוסקופייתחומניתמושריתזהירה
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ברצלשאקרלרגיתבמחניחתקייחבגרחחבעיילרתחדרפחלערבמתססברציםשלעתשרח . 2

כחדרש.חרמכיבשלחאדיפיזררדייעלחאמרפייןמליימסרים) 2SOדע 1גררג(דרגלגס

סמררתירתשירטתלפניחתמבצעתבצייםלשואסרמסיתחרפדחפאתמשרתזחבתחלךי

מררכזבצרלחרפייניתןחזחירחתכתרתלשפאמייתנערצחמעלבסהתןמעתשרח.של
לרחרמסעליםשרבישל 90 יCMדע SOכ-לבעחירניתןכזרזופחחבאמצועתספל.חמררמ
בחתדרפ mומצלשחיסחעצומ.ררצנומעלסיררתןרמנפיע-שרמומצערבירכזזא,תחפטל.

חאר.רוחרמירגלללכגםלחאתיםעשרייחלראםופאסטי,פלרואריסשליייס,יחלומים,
רתשאיסילופטופרמרטי.תזרפnחעםידחשממתשחיארשאכיבררתעיתליחחכיחעתרשח

מלארכתיתזחירחעלתיםפאמרשרנגמסירתכימירתחיוממיות,שיסרתאבמצערתבנרצ
חסעביבמבצםזרתתכחלחםאיןאשרסמרחיים,מלרנייםרבערמישריתיידרחית

 ""' מW. S .Z.מ Pb. Ag. Auלש(מלרניים

לשתיואןרחנאדיריס),קלציס,(ציקררן,רלוזימסרייחלשמשירכלחזחירחכתרספת,.נ

צירקרן),לpציס,(קרורץ,גיוארלגייםאירעויםתיואןר(קרררץ,)ואכילוארגייםמימצאים

כומתיותפרותנאלזיותואלמרכתיים,סעבייםיבסnיםם mוגלרםוגימנכיותתרכתוניצירת

רויוחםנקווונתאיחחמווים mדוסילשכומתתינeילזחוזחיים,מילרניםלש
דראים.זחריחורמכזי מTR3+.TR2 (M .+2ר
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 230rrHן Uבשטיתת,חלמיםבזארוסומתרןאסילתתורוצלשחמדושאתךור

 Zי.ייחלאי I.גtגןמפואק Iנ.:ונדנדןש

לת-ביבאווnC,תיננפנחסתרבח.ג
.z ןיצןממבןוn I לחנבpn ,לויוסויפםMוחותוב

לערלאושהננעבקהלמחיםדכרוםלחסיןאתתרוצעקשמילשחסבאלוטויבחלי
מקשעיםדבנקוuחnביתדובעבחואnתיום. mדסלשאיזווטפיםעבזרת Kaufman 1971) (דיי
ירדמוםמןרפצדחשיםחתיכםרmתפסהחשיייבלnתnדישרופיןרתישסח,ואנחתנשיתחלא

ל-חרפnסינאים.סרמה mתוצשמעקירלאחנרשותראםןככרמלגאם.

מצדחרפצים,לחנביםצnפתית,שרעבחניאמצירnבירטןרחבצה,לחנביםחתכים, p7דכני
ול.ופצמןהרעחנביתיאבזירהמחלליםשממרעבדורחג

מירייתרביבםהרמרובכתודגואמ,ת 3Oב-נדדמהיסירייםוארנייםשלהאיזיסיפיםנפיצית
דנגןמשםיחחבצ?~_ביסכ~ן. mלשהחתותןלחבקלעמסטדרייט,יוחרמראגתיסלשדקית

האיזיסיפיליחס ~היחסהשייתאדייעלחישבהמשעקיםגיללייחי.גירשבכית
 ). Kaufman and Broecker (1965שועקהםםהגאםבמיהרשאתי

חבלקטסרסיגפריית.יחדייתנלזהיתניןתברמביתם r.מ-70ל 20ביןנשדגמיהחתכיםעיבי
חנים,ובתיםיעבלילpטסיחבירמעשיריםדכר"כיפליביאסלייםגאמייםמשקעיםהחתותן
עnלייןחבלק . Picard ,1943 ;Bentor and Vroman) , 1957 (סרמהתצירתכמשקעיהמיכרים
סבבסילהמוניילרפסהמחלוקיםלהסיןאתוצרתלשיהרפיכיםהבהיריםהמשקעיםומפעיים
גגבומרלופיגי,מוצקיירצלותעיםכימיחבירמיירתעהשירלחןב,המוצקלורפס

) 1974 , (Begin et al • 

משעקיגלידרחג.גםירנכהא ,אמציהירפצים,הרעחנ,ביתשלבחתכיםבילסהתחתוןהגמע
נשה. 7l,OOO :!:. 3 סs,-0דע-S9,000.:!:2,900מהואאחלחתכיםפיעללהישןאבשיס

הגילימצדה.רפציםשלבחתכיםובלסהלביהמוצקלפרסהלמירניהפרסביןהעליוןהגמע
חנש. OOO,39 :!:. 2,200הואלאהבחתכיםהלבןהמציקסביסמשקעישלהמירבי

שחנ.-3S0,000מליירתדע-70,000מכלשסייחעלמשערתשרמהתצורתמשקעיגיל

הואאמציהי,נבלחהונכחתי,בדובעהשותוכראביירתהצעיריםלהישןאמשקעיגלי
1,900 .:!: 18,OOO .נשה

יותרעהתיקשלחקהרנהאגיל.שררתיחדיהאיחננשדגומחנתכיםשמופעיהכפישמרהתצורת
חצבהחתכישבבשישהלייחיוהגירהאאלויסיםבשובכתמייגציהואשנה,ג OOO,70ל-דקים

הםםהסיפירגפיגלובהדעלפחותסחרמהגאםמיהגועילאהשבכיתשקיעתבזןמובסריי.
ראזריבייםנתאיםעלמעדיההלישאןלמשקעיבינםהנירכתההתאמהאי ..מ-180-כנחשפות,
פרצים,בנחלהגאןברמכזהסרמהמשקעיהעליון.הפליססוקןבמשךהצפוניתבערבהששררי

צעירהנאמיתבפזהשעקילאהנשה. 1Z0,OOOמ-דברייכצעיריםדרגהנחליסביסהערבהבית
 .להשןרגאםתאהמקדימהייתר,

יהראגוניסהחרשיתשבכותשנה. 70,000עד 60,00כ-סלפנילשקיעהחליהלישןאמשקעי
לגובהדעלפחיתהגאםמימפלשעלייתעלמעדיותאמציהיל Nבהמשובכהפרסשבבשיש

כפיהלבן,המצוקפרסשקיעתבזןמהתפשסותולשיאהגיעהגאםותי.היורצעםמי 280-
בהםהנאישלהמרכזייםבחלקיםוחצבה.ביסריןלים Nבהלישןאמשקעיגילשמעיד
יסבג.ראובניסבעיקרזיבתקיפהשקעידלההיתההדסריסיהחירמסאפקת

והיחידותהמגעיםשליותרמדויקתהגדרהמאפשריםשנמצאיהגיליםלשכים,
המלח.יםאבזירהמאוחרהפליססוקןלשהססרסיגרפיות
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בבגנואינרםידחבתצותורהורדגםייתחירפיםעובישינייו

י.סורגוץיב

לוחןווגיאופיחpיס,נפסלםקחייהבםןו

נינתיםחרמכזיגנבבדpרםם)תיסו(ייראיארםנידיח mצתרולשדסחינמטיםעביבישיוניים
ובשעביםטיפיסוםלכמחים pתמלחלאיעייבונישייOללOמיים.יים Pידייחים Pידיעללעמבק

טסריטpילרים.וגמרמים

דיגאמים. Pעתיים Pסבביביתעתתלמוצאניןתישונישלזחוסג-חריפיםעובישינוי 1.

חשנייימי). 195 ( 1יישז-ףמי) S83 ( 1רו- Pדייחים Pחביולמוצאאפשרלןכבולטת

ןאכ .-1רו Pדייח pלממזרחיימ p 2.Sכ-נחמצאחפחןו Pחעתתלשהרצבאזורחלבעיבי

יאיליכיוםחגבוחרקן Pלבבונמצאחמריביכשהעוביאיבנסריחשלבמצבבמחניים

חומדקם.תחיכיןחייראקתבותפובגח Pבלושחהישזיף PלבבונמצאPדחועתבי

טןרלים Pסטחבשינרייםררר pמבעיבישיניללםלשזחסיג-דהרגיתיםעובישיגויי 2.

חרחמח.ברכסנחצפיםבועביחשיניייםחםלכךדוגמא . P.חלבוואתרבןרתימיים pמ

חחתךצפוןכלפימי), 195 ( 1 .בצוע-דייח pלדררמהצפתחחחןתבחתבעיתבמחינים
חחןת-1רחמחדייח Pבדריםכלפיואליימ.י 318היא-1יציחמי 261חיא-1דיחדייח Pב

מ.י ZSZחוא-1סרקדייח Pיבמי 241חרא

חריפיםשניוייםעםדחרגתייםשיניייםמשלבעוביישנייישלזחסיג-בינייםםבצ.נ

בנטים Pלבלרדמררםבנטים.שלחביניים Pלבוחואלךכדיגאמביניים. Pבלובמסרגת

-600כשלעוביעםרן-חצרים P Pבלרליומצופןמי ZOOכלשעוביעםשיזף Pבלינמצא

חריפיםעיבישיונייוכןדהרגתייםעובישינוייישנםזה Pבלישליימ p 1Sכ-לואןרמ.י

ים. Pעתיים Pלחעתשורים Pח ) 1מסירח pממטן Pמדיח(בנקח
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סלעיםעלאחריםןםיקרןאןרגניזםיםחזזיןתשלמחדשהתבססןת
הכרלמבהרקשןתעירשירפןתאחירקארבןנטיים

י.יסרג

לת-אביבאנויבסריתטסהבע,שיונתרלוpחיהבםןובלטונהקיהלחמהק

שלחמדשחססבתותקירסוןסלעיעללמצאניתןברכמלקשותיערשריפותלחארשתכיים

עללתארניתןחשריפח,לחארחרשאתותחכשים 3-4בןשמעלין.רכחאיתקנטחפחישחפסריח

כפרטיותתמקייומתשלחקןשורכתפסריותשלגבתיםאתיו,תדחריוקיותאצותחעלסיםפני

נאדלויתיות.ואפאליייטותחזןיותלשברחבכמשתתפותילחקןחפשיות

 ) Caloplaca (ש'תיפסהוגשלמכייםעביקראדנוליתיותזחזיותשלרפיגבופילחבחיןניתן
נפסויםמכייםןככרמלמצאניתןחשריפח.לחארחרשאתותחשנים 3-4במןשמופיעיםאשר

הןתסובעבצנותינו,תפסחזזיתלש.לאתסריםוכן(פאיליטות)ש'יפתלש

) Xanthoria parietina ( בצענויתצפון.לכווןחפוניםמדרונותעלעביקרמבתססיםאשר

ערלמעוצים)צמחיםשלענפיםבבילע(צומחתאפיפיסיתחזזיתבעיקרראבץנחשבתהןתסוב

עליורתמואחרנדחקתרנכאחוחיאכזכמיתרנאיתשריפחלחארלסעיםבביעלנוכחותחןכ

יסחית.מחירכתלהךירנאיתבכרמלחןזיותשלחחאתשושותלסלעים.חאפכיייםחמכייםדיי

עשויותחןבתמוססתחללווכשארמאחרשרופיםבטשחיםרבחחשיבותחזןיותשללרככחות

שחואכלוסיותלאחרלאחחייםבעלישלחחבתססותתאלעדדוובןכלחלןתותמןוןלשמש

בשריפח.נשדמולשחםחמקוירות

לפנישיבובתוכןשארעזירותגממיותלעים onפניעל,נורתותיערשריפותלחארכילצייןשי

רpלסותחרשיפחלחארחרשאתותחשניםאבותןאדנוליתיות.זחזיותשלחרפיגופיחשריפח

תנאיםמתקיימיםלאחגממיותבתןריאצות.גבניםוכןומי-סלגשמיםמילאחגממיות

חזןיותשלחחבתססותמזורזתשבןכואפשרצמחיםשלבעציציםחשורריםלאכוחמזכירים

חזזיותשלעליןחנראיםחפריגופילחופעתדעחשריפחמתוםיחסיתחקצרחזמןבמןש

דנאלוייתו.ת

חלליםשלחללכיפכחחתאלחשבניתןחרשיהפלרחארכחררתתחריקותחבממיותקוסרעל-פי

ניתןשיסחראבתחמים.ללכדיתזחלבייחדגםרתותמתאלרואתובןכרתכןשסחפנילעלאו

פכדר-חירשהפלפנילרדכאיתיותחזזיותפעליותאבצמעותאשרלסהעחורממשלקתאלחשב

חזןיותלשדרתתמןלחישובכרמתיסבסיקייםאלעתחדעמרpמית.לקעקריחפךחעלסןמ

מרpמי.תקעקרשל mליצירדכאליתיות
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תוהםובימבקקרעאורגנייםזמהמיםספיחתתבלהךימשלקאי-שיווי

ן.לטסרג

לקחהיאהtכקחוtכלהנוtכים,קלעקרהtכובו

ובאקוויפרבקרקעהמוצקההפזאהעייי (NONIONIC)יתייםלאאורנגייםמזהמיםספיחת

מהירכתהלךיזהלתהלךיהתייחסועכשיודעאלו.חומריםווגרלהנתהגותעלחזקמשפיעה
אינהזושהנחהרובתהוכחותינשןואלם INSTANTANEOUS) (מידיימשלקלשיווישהגיע

מבוססת.

יותראיטיותהליךמידייתהלךישלכשילובהספיחהתהליךתאהמתראפשוטמדולנציג
נביאכן,כמוובמים.בקרקעמזהמיםנתועתלחזותיכתתןכמשפרתכזתאגישהאךיתראת

בקרקע.הוארגניהחומרעלהססובמזהלתהלךימבכסייטסהרב
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מבניםןבסיןסהנדסיתגיאלוןגיה

דודד.

 46ו 02 , 55יהושפטךלםהחר'הצרליה,

וחיפה.ירושליםובלכלםלסעייםבאיזוריםמןקמיםראבץהמנבמיםניכרלחק

הואבת:התןפעןתשכיחותגפמים,נדערלהיותלואנרההאמורבלסע,

(םעח)ת.מטריםמרפסודעייסמממפסרהחלמשנתהשקוטרםקסרטייםחלליםא.

רמוקסים.אביזוריםוהכרוכיםהנבייהתאברהחןתכיםובנשייםוארשאייםהעתקיםב.

עליוואשרבדמרוןשטחיםמיישורהנוצרסלעמשבריהמורבכיציבובלתיבגוהובילויג.

נבהץ.תמוןנכ

הבמטיחיםרתפוונתובמציאתנה"להתןפועתעםבהתמודדותמסיעיתהדנהיסתהגיואלוגיה

מינימלית.עולותיציבות

בעיקרהששייםנשותסבוףבצןרהצריניתשהחלנבמים,בבסיוסיגבראלוגיםלהעיזרנהסיון

הנשים.במךשוהרתבחהךלשהיכןו,במשדר

שלההנדסיותהתכוונתפרוטובהםהנדסייםסקריםהמכיניםגביאולוגיםפוגשיםהיום

ת. mסיביצעועלפיוקחוהבמצעיםביססולצונריסהעלייםהרתאים
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 TMלסדנסלש.יפתודלחוי mחדםוcפויגלווcייגתיםחפויבחשחוcח

ןוםרתבJנשרקחםשסח

 Iי. M"ל , I:וננשושי , 1.אידח

ייניבWב,בגנבןב-ןוידסתMסדבייסתגל~גיח,לחםח,ח.ג

ןגMלןליא,דבתMתסיסדביחיתגו, Mtגלחםחייחג

פותיחחושברניצרחא 1Mטסדנללשןיוולדnתראםןינלייק,תמיגולואגתיחפסויבוושהתא

רןרמ.בנםםשnתשענלתירניםרפחדםעחיגרלואיג.םיופירוכערםpןחrושיnתתני

ויבזרפnחיאןשעג,תעבגלש mגnיןלןאnפובבודל,אמגלוpלוריבם.םאעלסבייהחדרפ 1.

ואמנחבים.הםלרויידnבתאםלשה,דלחרתותאבחבלזת

.z כרסםןובלרקייביםלכהגילואוגתיבפמהct , רלרתיגי,םכרחלעעדימאללnהמהנתשל

בדnתאםנריאיםקולובייםחמושיפיבןהילדבםחמרןp.עלסבולתכתלקמים,ממקים

ונחף.התוחתפתפותיחתעייסםnנחבm.ניחירניאחקיחמtכבכרחשלרמיתלרריי,

דליגאמדnבnאם.כושחעבצמולבקתכזרחת,חגילואגיתבחפסהסםיmנםעלס, mיחדי 3.

י.mדיחלשבושניחבםםייסחיםדnבתאםרשאכ,תחאיכדיחחחפרםםררמןןש

החבגודלג,אמדnבחאם.תרחוmעיפרםונושתלםלרתיייגותהתםכררםעלסיחדיות . 4

לרמיתבדnnאםזהחבעבצםפןmעיעגש,עבגתלשרר:נ.לןתלnלןpית,תאהסחנ

חכוש.המרלרניגיבכרnשם

עושייתליתלריגיים,לישונייםחבגיחחרגיושתןבלש ,ליייןשדnראםתמצייניםלאהמקרים

יגלואייג.מביופייסלעי
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והגיאובימיההתרמיתהאנלזיה

י.דויטש

ירושליםהגיאלווגי,המבוו

שלבעבדוותיוובתמטתאיחי-הבאמהשםאינמצתאהרתמיתהנאליזהלשלדיתה

) 1730-1795 ( Josiah Wedgwood , מידמיודוג/ודומדד 1781בנשתהקרמיקה.תבחוםשעסקו

זאתבצורהבסמפרסורה.כתלותלאהערכיםשינויורשםמחוממותחרסקוביותןמשקל

רבזןמןבער 1743בשתנהוגדרהצלסיוסמעלות(סקלת , Wedgwoodמעלותסולםתאהציג

ע"י 18Z1בשנתהצדמ-החומניהמצאתלחארהדמעית).הקהיליהכללעלשהתקבלהעד

Seebeck. 1871 ("עיהחשמליתההתדגנותודמחום ( Siemens , היהילוכ

) 1850-1936 ( Henry Louis Le Chatelier , לבעורהמודרנית,התרמיתהאנליזהכאביהנחשב

בניצוצותהלגוונומסרמחסהראתהיה:שיטתועקרון .) 1887 (שבנהתרמדויפרנציאליבמכשיר

מרווחיםצלןם.לוחבגיעלהמחסססייתורשוםנשיותשתישלתבדירותאינדוקציהמסליל

יותררמווחיםואצפופיםמרווחיםואילוריאקציהחוסרעלעמדייםהחמסדמותשלקבעוים

ו- Robertsפיתחו 1899בשתנרקבהתאמה.ואקסותרמיתאנזותרמיתתגובהעלמורים

usteמ A חומרוביןהדבנקהמדגםהסמפרסורהשביןהפרשומדדיתהרפרנסדביקתשיסתתא

סהורה.רתןןםיפתצילאיןתדהיינוהאערסי,הרנרפס

כאבליזההשולסותוהרתוםגרווימסריותהרתדוםיפתצילאיותהנאליזותהיונשה ZOכ-לפנידע

מנתעלהמקצועיתסבפרותבעיוןדויחדשותשיסותלהתפתחהחלומאזואלםהתרמית.

החארות.לשיסותהבשואהאלהשיסיתשלמישקלןידרכמהעדלהבחיו

העושותהמילה)שלהרבח(במובןהאנליסיותהשיסותכלנכללותרתמיתאנליזהבמונח

בצדאלהתכינותביןהספמרסורה.עםכלשהיכימית)(ואפייסקליתתכוהנבהשתניתשימוש

חשמלית,מיליכותרתמולומיננסציה,כמופיסיקלייםפרמסריםנמצאיםןהאנתלפיה,המשקל

תרמית,דה-סורפציהתרמית,דה-פולריזציהאלקסרןנים,פליסתמגנסית,התנהגות

יעו.דהשוניםבתחומיםספקסרוסקופיה , X-בקרנידיפקרציהתרמית,הרפיהדילסומסריה,

מסעמיםהרתמית.האנליזהרבבותיותעלמעדיותןאכ,הוזרכושלאןאחרותלאהשיסות

ונאליזהרתמוגרווימסריהסימלונטית;לעיתיםהנערמתנפוצותשיסותבשתיתנרכזמעשלים

תרמדויפרנציאלית.
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.M 8רבעםMתוו.

בייהב'ייט Pרהניםההרבליםלעיתיםרשנות.בוצרותמופעיותרבותבבישיותרתבכות

הרתכובתלעלמלשנתסלכיבגיש.חורמאותולשרכושתרלרבכת mןאפיימות Pעלריתים

SDz לחבטרפמוטרה.לתהויותרכושתכבירישתזאפבותביקוהמדיההעוp אפהןותמירבעמ

רתמיתבנאליןהרורץ P Pרבכואםיציבים.וחאריםורסרבילבייםהמיריםהםהלאה

דנאותרמיבשיא 5730cשלהטפמרטורהסבביבותחבניןדריפרנצילאיתגרווימרטית

הנאדורתמיים mפהןאמרבעיחבכמו . arlZ a quartz ---> P qטהפואותבמבערורו. pשמ

 arlZ .p qט---< aquartzהמרבעעםסpאותרמישיאיתלבpוpברחהפדימרבעןהוחבומם,

דרבהאומר,במבערבמשלקישנויכללעתראהלאהגרווימרטיחהתרומגרהמחבנית

אפןותרבעמבדבל.רסהיגבחכבםבשניוייםהשקורפואותמרבעהרבעמ,היותעלהמעדי

האמור.רה pבמררpרץ-הכביתישפהואהלשוכומתיתאיטיתתבעיה pללניצולניןתכןה

בייפ.לחתדינכתןוOב

ח Pניכימי.חתלדילשהפואטימליתטהמרפטורהאתעוב pלניןתרתהמיתהנאליןהענןרת

נהוסחהבעלהניוהסבגלסעמסחרי.לסבגהסבגסעלהפיתכשלהבתובהאתדלוגמא

CaS04·2Hz0 הרכיהמסחריוהסבגCaS04·t!ZH,,0 יביאירתחומםבחמום.רבםצעההפןו

השלתמתאאתפשרלאדמינמוכהוטמפרטורהרצוילהא CaS04הנאהודייטבלת pל

לאאהראטפימלי,תהטפמרוטרהתאלמוצא Pרלאנותיחרתמיתהאלניןה mבען . Pהורפ

אנהדיריטפאןותהמסחרי,התהלדיכידןותשגרתיואבפןכמותיתבעו pוללןהותגם

שלאכלאה(ראלהוורצהעללוותרצויותלאומלשם)אל P(רפמודויהדירטיתר)(מחמום

האומר.,רתחמיבתלהדיהגיבו)

דיעותו.בליתריצקאיותקחיתר.ג

ירת Pחראדחשים Qתלהיכיתנכוןובגהות.בטפמרטרורתרבםצעיםרביםכימייםתלהיכים

הטמפרטררהביעת Pלשם Pרלאהתרמית,בנאליןהשיעןררצוידירעים,תהליכים

לעבכראלעןררהיכרלותצרפירתלבתיריקאצירתלןהרתגםלאא ,להדי mלשהפואטילמית

ידכ-פגריתעישריים pלדשריתפכמרתהליכיםנןכוילרפטים,לנכהסבמליהלחתדי.תא

תאשרר pלוישאלטמרספירהלהפלטהגפריתלתחמוצרתלפארשאיןארירמןיהרםלהנמע

בטמפרטןרןתהעמדייםחרמריםייצןראו ,גרפת-יסדןליצירת(למש)ללסדיןהגפרית

ן.תאבתכתהלעוגפוכילןתשתיםוחמריםלשםת Pעוובגהןת

לנןישהישטה.לשהשימןשיםמגןןןכלאתןר Pלסבאפשרןתונאיןןאתצרה Pבקסירה

הכימאיםהל pלדיהמוכרתאינההרבןתואפשרויןתיההתרמיתשהאנליןההרבשה

ןה.מבצנשפרןתאבנימהוראליןהביראלובים
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צפןפתבנייתעקבחתןיקאןיפראטיתמסנכת

ןדי·

לקחהאיהiכוקחיiכנלווויiכס,לקרקעהiכןוב

חתחרם.למיחמיםחדרריםדשרכםסרדמנטיםקרקערתמסרפמצרירתחחרףאקריפרבשטח

חחדירחמאיןד.רחצרמחדחמחקרקעבמרקםתלריחחקרקערתדרדחחררדתחמיםכמרת

דשרתבשטחיחפבמייתיררדתחדחירחצרמח.כלמרצילאשבחםנחדדריםחברלרתבגרחח

חחרמחבשטחיגםדעייןקיימתניכרתדחירחחצרמח.לשחראפרטרנספירציחעקבחחרל

כחרתחחרמרתרבקרקערתררגברמסלויםבנזז,חאירם.חרמחבשחטימזחפחרתרקצתחחרלית

ל nחנחקרקערתבררבגירמציתאי nעגםמבתלטזחבירתר.נמרכיםלערכיםחחדירחירדרת

מחבאקלקרקערתחמתרסףחגיראתחגשמיםמימדיחיםלאחנדרניםשבמקריםכיררן

חיילראי.

בסרןלשלכיוסיגררםזרחרארםיליפתרחנרחקמרםררחםיםרחחרמחחחרלששטחילדחגיששי

לתחרםחגשמיםמיחדירתלתחרם.חגשמיםמיחדירתאתמרנעףאארחמקסיןרסאפלס

בטשחיחבתים.יבןנששראחחקרקעלש mחחדחרוכבשרחריצרףחאברזלתריהלארבטשחים

כמלילזח)מעלקצתףאעליתיםראילר !SOCM-כ(יחיסתבגרחריצרףלחארזלחגיעאפשרחחרל

יסחי.תנרמכיםרירצףחאברזיככרידגלחמיםאיבדרחחרמחשבשטחיבעדרמיםלפחדיס

נחדרנים.חקרקעבשסחיחריצרףחארזתאלחבגילישבעתדינרתפסקסטסרפוחלמונעבדכי

סבע,לשמרררתלחקלארת,ל nחנחשסחיםאתלשמררכמרבןחראבירתרחסרבחפתררן

צפתחרכןרחחריםחבגערתלשטחימזרחחחבנייחתאלוכררןתחרםמירחעשרתפראקים

לגלולי.בגנלרדורהמ,
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והסתכלותהיסטוריהיבטבארץשוניםבאזוריםסייסמייםנתוניםאיסוף

לעדית

 •רעשהלא .,עלקד

חלוןוןגיאןפיסיקה,נפסלםקחירהםבןו

הסייסמית.הרפלקציהבשיטתרביםסקריםנעשרישרלאבראץהנפטחיפרשיהחלרמאז

צפונהשבעבמראהקייםהדיגיטליהסייסמימהמידעגדלוחלקדבנקזועבודהבמסגרת

האיזווחוסרדראמבולטמהפמהבוצרע.אשרהסייסמייםהקויםכלשלמיקיםמפתימיצתג

השתים:מהאזיריםסאנשףהסייסמיהחומרכמיתלבגיהקיים

בלדב-25%כמהיייםאשראליביים,מכיסיםאבזיריםנאסףהסיסימימהחורמ-85%כ . 1

טיבה.לכלדבןרשהתלבקההנתיניםאיכיתהשטח.מלכל

הנתוניםאיכיתיבזלית.קרבינטיםסלעיםחשיפיםבהםבאזיריםנאספי 15%שרא . 2

גרערה.דעביניניתכללדברךשהתקלבה

מעלכבלאירךהבאים:הקריטרייניםפיעלמהשדההפרמטריםשלאיפטימיזציהנעשתה

לבדדוהיתההמטרה . 8-48Hzחמינניטתידרוויתוחתיםרעיצים 48עמלכסייי,רמתמטר 4500

 ,יורא-פליואזואיקווהעמוקהסדימנטרי·מהחתךאמיונתהחזרותלקבלניןתבהםהקייםתא
כמותעלמישגנותנתהמתקבלתהמפההדיריקרבינים.לחיפושימטרהלהיותעשויאשר

מיעטהואזהמדיעכמיתבהםבראץדגיליםאזיריםשקיימיםורמאההקייםהאמיוהמדיע

דלאשרמימדיםרחבאזירזהרהמרכזית.ההרשדרתבאזירביותרבולטתהתופעהמואד,

ילמנגניולגיאומטריהבהקשררבההתעניניתקיימתשלי.העמיקהקרקעמתתבאינפורמציה

כפייהמשרתעראמללהבקדיוחשהבתלההיירא-רטיאסמתקופתהעמוקהאגושלההיווצרות

דהרומית.השפלהלכיווונהראה

המצירפיםהגרפיםמתיינהפטחיפושימערכתבפעליותהכשיםלואןרהנראיםהשינויםפיעל

קדוםהאנרממתייהפעילות.דעיכתשלגממהמסתמנתקדיוח),קיימסייסמיים,קוים(קיימ

בתפישהשינוידורושויתכוראבץהנפטחיפישיבחתוםלפעילותנרבחרכדעייושישרנאהלכו,

הקריב.עבשורהנפטבחיפושימחדושתתנופהליצורמנתעל
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לרשתותמתחתהקרוםמבנהעלוגרבימטריםטלסייסמיםאילוצים

ישראלהכרלמ,מאזורדוגמאמקומיו:תסייסמיות

י.שטוריטוי ל.,פייןס .,אוהפשטרט

חלוןוןגיאןפיסיקה,נפטלפחק'יהפכןו

של Pגלישלשיורינתעוהזנמיעבזרתחנקרהתחתוןוהגלילהרכמלהרבאזורהקרוסבמנה

התונעהזמניהפרשהישראלית.היסיסמורגפיסרבשתנלקסואשררחוקות,דאמהרעדיות 47

מעסהמעמיקהמוהוהשפעתהסחרתחארישניות. 0.75הואהתחתוןוהגלילהכרמלהרבין

הרלשבקרוסהשוונתהוולנקיותהיחידותתאהשיוריהזךמבעזרתלהסבירניתןמזרחה,

הקרוסלבגימתקלבותדוומתותצואתהרחוקו,תהרעדיותלשנותנביסתלות.כלללאהרכלמ.

 • Bougerאנומליותבעזרתהכרמלבהר



השיברהמיבנזיםלקביעתקהשורההבעיייתותלע

נ.רבינובץי א.,והפסטשר

חלוןווגיואפיקיסה,נפסלירקחםהסבןויסיסלוםוגיה,אגף

שלראשתותהגעותשלבשימושהיאהרעדיהמקורשלמינכיזםלקביעתמקובלתכטניקה

פרמסרים:בנשיתלויהשבירהמישורתפרוןתיואריט.לדומלמתאימהקסביותםאשר , Pלגי

הצידהניכרתהזזהאיןאזכידיעו,המודקמקוםכיבחנההואזימוס.מהמקורהיציאהזוית

שלמהמקורהיציאהזויתנשי,מצדלמעשה.קובעהנשראתהאזימוסזויתולכןהומק,דשל

סביב.קרובותרבותתחנותשלומציאותהקרוםמדולהמודק,בעומקחזקתלויההקרן

נדמדתבהןאשררחוקות,תחנותשלרבבמספרשימושע"יזהקושיעללהתגרבאפשר

עומקואהקרוםמנבמהמושפעותשאיןנ(רפרקציה),Pמשלראשתותהגעותשלהקסביות

הפתרון.ליצובגורמותמכדוכתואצההמוק,ד

שלאחדילאאוחלקיאזימוסליפיזורישלרבאדייאלי.מלהיותרחוקזהמצבבמציואת

הגעות,נתוניצראזימוסליבתחוםמובגלותתחנותשלרבמספרכאשרזה,במקרההתחנות.

מספררביםבמקריםהשני.למישורבאשררבהאי-דוואתעםאדחמישוריזגירו Pגלישל

פעילותניסורלשםמקומיותזמניותרשתותמפעיליםכאשרבמיודחיסחית,קסןהתנחות

השבירהמישוריהגדרתכייתכןאזתנחות,מעסשלבמקרהמסוימים.אזוריםשלסיסימית

בצירישלקיוםנביףס, . Pלגישלהראשוונתההגעותשלהקסביותלמסרפמאיירגישה

מסוים.מדעוףלכווןהפרתוןתאלהסיתיכלויםמסוימיםבכווניםתנחות

אתדמגימיםאנחנוהשבירה.מיכניזםפתרוןשלבאמינותלפגועיכוליםהלאוהגורמיםכל

הערבה,שברלאוןרהתרחשאשרצופראבזוראירועבעזרתהמוזכריםוהבעיתיותהקשיים

השבירה.מינכזיםלעהרכתעילילאגוריתםמצעייםצ>חונ . 5.2.1988אתברדי .Mr = 3.9במגניסייה

מיכניזםאתלקבלאפשרלינאריים,לאאילוציםעלגםהמבוססזה,אלגוריתםבעזרת

חבינת . Pגלישלהראשונותהאמפליסדוותשלגסההערכהוכןקסביותבעזרתהשבירה

הגעותשלוקסביותאמפליסדוהשלשילובכימראיםאנומודגמת.האלגוריתםהיכולת

זהלעומתואמינותו,המקובלהשבירהמיכניזםפתרוןאתנכרתבצורהמשפרותראשונות

בלב.דקסביותעלהבמוסס
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להבנתבמפתחיהשראליהתיכוןהיםחוףלאורךסדימנסיםלשומיוןהסעה
ברביעווים-יבשהיחיס

ןםסרהד.

יחפהאוגיפם,ייפםקחרנוגרפיה, Mייי Mלויפ Mלווהםכיי

קרקעותחמרות,כורכרים,שלמסדרותבנויחחוףבמשורחפליסטוקני-חלווקניחחןת

דסימנטיםשלחחוליחמרכיבמלודכים.בלתיאיואליםוחולותביצתיותחרסיותפסויליות,

דמלתתחסרחחאראבזותויחורדבניליטיממקירל mחרביםחיאלאחדסינמטריםעלסוים

מלייח ,מקוורץבריבומורבכחניליטיחסדימנס .חתיכיןחיםחוףלאורדוחעסחנחילסו

שלנביאיקלסטי)חקרבינסיחמרכיבבכדים.מינרליםשלמשתנחכבמיתבדדויםאבחוזים

עלחמעדיחתרימחחואםחחבייחמדיעעןרולכןבלבדמקומיממקורחיאסחדימנטים

מליוחחחוףלאירדחנלייסיחחילחסעתגיאיגרפית.במחינחמיגבליםמאידתחליכים

חדסימנס,ממקירלמרחקחשיונת,חדסימנסריותלסביביתבחתאםדינמייםמיוןבתחליכי

וכןחערמקליםחמדסימנסיםחלקשל WINNOWINO) (כבישיבוכןחחוףקופעילותלזןמ
 . mחפרחייזחותתלמכרעת

מקניםחחילבמפאינישחשינוייםמראחחישרלאיחחיףלאוןרחמזררניתהחילסמיכת

ביןחמקשרתאיפיניתאבצעיתסביעתחשיניםחחיףבקעטיחשינותחחשקעחלסביבית

m דסחימניטם.לשגיואפרגיימיקיםיחגילואיגייםיזחנמייםחוחפייםלחיכים

דסימנסריםתאיםלמספרחעכשוויחחיפיחחילאתלחלקאמפשרלאחבמפאנייםחשימיש

לפצין:חדמםחחוףקולואןר

חבירגחדסינמטשאקלון:-פריח ) 1

חמבערדסינמס ים:בת-ניצנים ) 1

יתפח:רפמץ-פיו 3)

נחירpח:רשא-כעו ) 4

ביגרחלאחדסימנס

נילוסיחלאדסחינמס

חמיובצחדרמתיחחוףקישליסחיתחצעירגמילוונעבברמבחדסחינמטיםפריסשלזחדגם
רסבףשחלחחחסתסרגיסחלשיאחביסייחיאזחחוףקולבדב.חנש 5000כחעכשיייבמקורמ
דחנימייםחחוףקווילואןרדסינמסיםשלימייןחעסחמסר. 125ממונישחפלישטוקןתקיפת

חאמר .רבביעוןים-יבשחיסחילחכבתכמפתחלשמשירבליםחתירבןחיםןגאדרי-םמזרחשל

וידיעיאמחרניליסייםבחילותחרביעוןתקיפתכללאירדמלוייםבאזורנוחיףשקויי
חחופיסחדימנטחתנחגכידצחשאלחנשלאתעצירות,מפסרחיוחאחרתחשלסתשרגשיח

בזמןשאמאוחולעימיחביאחפתקדםחחיףקוחאםחסרנשגרשיבית:חתקופחבזןמ

ותתרחדקוםחחוףבקונלכדחחופידסחיפנטילאועלחחמיםגוףקרחימיתחרטנשרגיסח

צעירדסינמרטיעלסבטרמחנלאחתחליכיםברתנב.סליעישילוכחדעיתחיםיבעממקיטעוב
n 5500כ-לשלגילתמיךרא B.P , בכינוייחידעוחשריןחיףמקיאחכיםקטעיםחפכשח
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חרמכיבכארשלסטיים Pביאירבינטים Pממרכיביםחדגלורביביבןכיזחאתיט pל pעלס
לצפיןמדריםמתשנחרבתטי Pחחחירמכמותאצית.שלגירנייםשדליםשבריחםרי Pחע

רב Pמתרבינט Pחאחיזואלגחגבעתאבזירחצפתייםבמשחיפיםאבשריססטמטיתבצירח
בגבלולמצןאחייםנןתיחיפידסיכםטלשכזחוחבב . 10%ככחלייטיחרצי Pחיחרמכיב 90%ל-

ייחפלטח"עת Pחשיפת Pשבתחיאנח Pחמסניליטי.להאחסדימנטשלחתאבאזירעכי,
דריםבסיןחשתנתחזאתיכמןתמעזריתבכרמתחיחחנלייטיחרמכיבחשריןחיףבאזיר

חביףששרריסחבייתביםחאנתים . 50%כלבמיעחיאבאיבתלשבאזירעדדחרתגיתבצירח
שלריביאתתרמיאשרחאציתצמיחתאתכרנאחעדדוימרחפים)יןרץ Pבברגרי(מחרסר

נחריח).זאבןרלמאצחיןםנשיןת(פביחרחיפדסחימנט

זי:לותפעחריים Pעסחרביםשני

עהילח;חיםעםחגיעלאחדpיםחחיףי Pשלכחליןטידסחיכםטחטתסרבסיחבזןמא)

חילכתחיתחלואבומעטשתיםחייחחיףלואךרידסחכםטיםיחלותבחגליםאלקיםב)

חארץ.מרכזאבזירצפינחדסימנטים

ת Pדםיייחכבחדסימנטריתשאיפנרמציחגבישחתימכןתפחחמיצגןתאליראשיניותתןצואת

חשיבמדיעבחיבםטןמניסחישראליחחיףבמישירחרביעוןבחתךחסדימנטיםמאפינישל

ייסחשחזיריפאשרילאחדסיכםרטייסנתוניסליטי-יכריניסרטטיגפריות.יחדיותלפאיוןדראמ

חחוף.במישורחרבעיןןלשחגיאןליגיחלשיותרדבןלחודגבוחחשוניסחזןמי Pפברים-יבשח
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ישרלאבדורםהפלאחואיבחתךהחסריתבמינרלי Ar-Ar mדידמ

 %.א.גג,נירסססיקטשיינץי ,ג'%.ילוהןב

ירולשיםהאגלוויג,הונכוי .) 1 (

ירולשיםעהבירת,האנויבסרטיהלאגלווגיה,הלחננקה • 2) (

הםכשדבקוהמירנליםחרסיתיים.מירנליםשלנקייםמדגמים 6בנדקוהבעדוהבמסגרת

שחורתשלמה,עמדוימתצורותמדגמים 3 (מוסקוביטשחורת),מתצורתדמגמים 2 (ביוטיט

שחורת).תמצורתדחא(דמגםואיליטונפטים)

כימיותממדדיותאוטיגני.לדואיקרובהואסבדינמטהאיליטכיעולה XRDו I.Rממדדיות

הווצרותשלבלאחרחלובושהשינוייםוכןהאדייאל~הכימימהרבכורחוקשהביוטיטמתקלב

האדיילאי.הכימילרהבכביסחבדבלמעטיםשינוייםחלוהמקסןוביטלבגידסהימבט.

כללגביבחימים,חמיצוישלביעבורשחושבו AR-ARבשיטתהנקדותייםהגיליםטווח

האיליט,המדגמים.שלהפינרלוגיהפיעלתמפלגיםהגיליםמ.ש. 200 ~ 700חואהדמגמים

 500-700לשגלייםטווחמראההביוטיט ,.ש.מ 220-480שלגיליםטווחומחאבבייהםצהעיר

 660הואהשכיחשאכרמ.ש. 500-700לשגלייםטווחלררמpסוביט ).ש.מ S60הוא(השכיחמ.ש.

מ.ש.

הביוטיטבגלימ.ש. 640שלגילרמאההומסקןביטממדגמיכשייםבעןרשחןשבפלטוגיל

.מש. 650דעגלייםהתקלבן

גלי:קטצות-3בלהדבליביתראבלייט

) (1 S80 .סרמןבטי;רשדייחמייגצמ.שp

) (2 47OMA ; 

) 3 ( .380MA 

ואמרח.חיומםלשאריעומיייגצםחnארתיםלשהביםכשי

סגריתה.לדואמהרעמתכראוגןרביחתבשיהכיעהלרדמגםלכובעראיןרכותיםמחשיןב
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גנהבמסלעיייחופשי"ראדוו

ח.ג.ג%,צדירפשטיינץי ,%.ישליתיע.ג,לווןק

שוקרערגיני,לחמקרהונכרז.ג

.z ירולשיםהגיאלווגי,הונכוי

לערדחימיחיייהבדמרבעלסיחיחתברפסמPרבנ'י"יפיייש)(רראיןדנהדיהרבהרדאייריסז
המדדייתלאטפסרובירה.שפיעתיתהליכיתאלהביןיכדילאהעלסביםרמרתתאלאפייןנפת

עיביפשיט.ייסחיתרפדנרהגיאלויגיהמצבבהםטיפיסייםבאתירםמשטחיםעלנערכי
דייעלביצעההמדדיהלפחית.מטריםעשריתמסרפהיןנלמשטחיםמתחתהסלעיחדיית
סיימ, SOשלבעימקברדאין),(שמקירהלאפאלקריתנהרגישיםפילמיםשלסבלע,הטמנה,

הייחיפש"יהרדאיןלריכיזיתירגרפפיותחלחארבפלימיםנרפסילאאפעקביתיום. 2-21למךש
באתרוהרדיום.האורניוםריכיזינמדדוהדגימההנקייותסלעדביגמאות . pCurie/literב-

השטח.פנילעהאבתמקרינתנמדדההדמדיה

השוניםבלסעיםהסירנהורמתוהאדוןטכ"'

הקרינהרמתרהראוןריסזמסיהמסלעסיגלסעיחדית

 ) CPS ( pCi/I)דגימות

השטחפבניסיימ pn 50בעו

 2s 26 !: 68 4 !: 46קוגנלורמטחבצהתצ.

 Y!: 72 10 !: 129ן 20שמןפצליעירבתצ.

 5l8O 145 !: 677 :! 2067 35פוספטיתסדרהמושאשתצ.

 l26O;t 128 !: 206 475 27צור,..מסיבימישאשתצ.

 67 :! 8 +223 84 27קירטיןמניחהתצ.

 2S :! 10 80 :! 40 29גירנצרתצ.

שנמצאיהריכיזיםלהן.איפיניות.שהןייחיפשייירדאיןרמותהשינותהתצירותלסלעי
תלויהאלאאקראיתא;נההייחופשיייהרדאוןשלהתסלהגייל.סדרישניעלמתפרסים
בולטתהאורניוםתסלתאלהגמיןהסלעי.התוןושלופיזיקלייםגיאיכימייםבפרמטרים
ח"חופשיייהרראוןריכוזביןהשוואההפוספטית.בסדרההתוואצתלאורבמיוחדבחשיבותה.

 7:1בוןהנעיחסמראההשטחפניעל ) cps (הקרינהרמתלבין pCurie/1) (סיימ 50בעומק
 .בפשטותלייבנאייניןתשלאמכןאהשןמ.פצליבמשט.ח 0.5:1לביןהפוספטיתהסדרהבמשטח

לנוגעעשיייםההדבליםהשטח.נפיעלקרינהדמדיתסמךעלכזהבעומקהרדאוןריכוזתא

שלשוהנממוביליותוהיהבגישים)(בשריגיהוארניוםאמרתירדאוןשלשוניםשפיעהמשיוערי

השונות.הסעלביחדיותזהייחופשייירדאיי
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הלמחלוחעליתלשזחורבשיטהסדוםתצותרשלםלאיאומגנטיות

תתמ-קהעקר

 Zגג
ח.ןוד , • Mןונגע , •ריוגרבגר

ורישליםניחרבתי,Mוונויביסרהסבדרו-Mווץר,לדונעיבםון nג.

חלוןו , nוגאיופזיקיגפסלמקחירהמבןו • 2

חמיגנוס"כיווודיעיתדסום.תצורתשלחאנכיותבשכובתוגגסביסלשדואיתביעח Pאיו

סחרטיטרגפי.חחתךכווושלמשמעידחזחויפאתשרלאחבובכשתורי pחמ

ומדולדסימנסריותסורות Pססרועל-פימציע ) 1967עברית,אוניברסיסהסורס, P(דו Pז

(ציורלי-םחמלחמתחתחמלחלוחור pשמ Pהסילפיכךמרזחח.פתהחשבכותשגגגיואכימי

חלוחור pממערבח,פתחחובכשתגגאםללחיפיו,השסח.פניולאעמרבחנתעותווכיווו ,א) 1

בג).(ציורעמיעזמישורמחתת

סלעיוחגג.ךב.יססבזיחויסתייעודמדיתוהשכבותעםחוסחחרמכנסיתחגמנסיותסור Pו

חחרדבח.בעתנרכשזחממיוכגס pשחלסבירמיכגוס.נושאימרניליםמכיליםסדוםתצורת

חופכתורי pחמחמיכגוסשללינציח Pחאיננאכילמצבצפוו-דרוםצירעלחשכבותגבלגול

נעשהאופובאיזחבוע pלתאפשרחנאכיותבשבכותחמיגנוסמדדית .) 2(ציורלינציח pדל

הךופי).וא(נורלמיורי pחמחנגמסיחרשהקבסבויתתלותלולאחגללוג,

דרוםבכיווו Pלאופמעלאו(נורמלי),צפווכביווו Pלואפמחתת 4Soכנוסחורי pחמחשסף

צפוו-מערבלכיוווהשסףאתבמיאא) 1(ציורמזרחילמפנהחשכבותגגגלגול(חיפןר).

(ציורמערבילמפנחחשבכותגגגלוגלזאתלעומת(היןרפ).דרו-םמזרחוא )2בציור(נורמלי,

(חךופי).עמרברדוםוא )2גציור(נורלמ,פצוו-מרזחלכיוווהשסףתאבמיאבג)

מתת-חמלחלוחעליתשלדח-משמעילשחזוריסייעושנציגחפאליאןגמנסייםחנותנים

.pחעp2 (עקבנביורתבעהחהחשוףחחןתלשלטסטריפרגיחרדנשכזחישחזןרר p זלפימיP , 
U967 • 
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באזורהוולקניותהפיפוייחידותשלופינרלוגייסגיאוביפייספאפייניס
הגןלו)(צפןודלווה-בנלט-איבלטמבני

 Z Jfןובנ , O1בגנל , 1ע.הנס , O1לץילוו , 1,2י.וינששיין

יחלשיםהגיאלווגי,הסבןו • 1

Z • ורילשיםהבעיר,תאהנויבסרהטיראהץ,בודרלדםעיהסבןו

רכסובאיזורובנטלבאיטלהתיליםבאיזורוולנpייםלסעיםשלוהמנירלוגיההגיאוכימיה

השונות.המיפוייחרזיתביןלהנחבאהבןהישומשפאשחתתא Pלדבודכירו Pחנלדווה

בזלתפרטובהאורטל,תצורתבשן:בחורתלשת Uעחליוהתצורותמופיעותהמיפויאביזור

 ,זיוןעיןבזלתמוויסה,בזלתאתהכוללתרגלןתצורתומעליה ,שיבןוריה Pסופרטדלווה
תיראוכיםסןמעל ) 1986 (מורבדייבעו Pנובגולותיהןהיחדיותבאיטל.וטוףאזרםוריה Pס

זו.ה Pלחותואומתuהחכיהpחםרשלהניבייםתוואצתמורופלוגיים.ריטירתים Pו

SS ,למחבנחרוהשונות,היחדיותאתהמייצגותדוגמאותP ראפטית(מינרלוגיהמירנלוגיר

הםהלסעיםכלורט). P.וסיזרותריים Pעייסזרותשל ICP (וגיראכימיפרוב)טרון pלאונאליזת

בולטתפים Pבשליניות. pאלובזלותהוואיטיםומיעוטםבזניטיםרובםליניים, pאל

נפוציםלז Pפלגיו-ולעיתיםטיטנראגיט ,אוליביןשלריסטים Pפנופורפיריטית:סטורה Pט

בצר.ומלרניילאלpי-פסדלפרגםבנסוף,שמכילרסיטלניי Pס Pמטריבתןר

מספרמפורטתבחינהמגלההשונות,היחידותלסעיביןהכלליולוגיהפטרדהמיוןלמרות

ביניהן:באהתהפאמשריםאמפיינים,

שלבגוהיםובריכוזים » 7wt%) MgOשלנמוכיםבריכוזיםמתאפינייםדלווהבזלתסלעי . 1

~ALנ) wt% נs), ןרסיטים .) 1ציורpרניפיחלשפנpלP פנוצים.סן

 , Ba, Kשלבגוהיםובריוכזים <) 7wt%) MgOשלבגוהבריכוזאמופיינתמוויסהבזלת 2.

Ce, Sr -וl.גi 2)(צייר • 

רטסי uPפכ(לעיתיםלז Pלפגיולשריסטים PUפפנוציםזיוןעיןבלזותשלרובתדבוגואמת 3.

וריבאלייותרמאהלאולזנותשלהכימיההבכרחאוזים).עורשתדעלשובריוכזיםרי Pעי

עיןזנלותשלהרהבכיםדשהחאת).ליוחים pדסרתתבןרנכשיםליוחים pבין(וףארחנ

ידח.גםוומוהסידסוהבלזותשללאותאחפרףזיון

ראדםpסוריהביןראלדווהבזלתלביןשיבןוריה Pסביןגיראכימייםהדבליםנמצראלא . 4

הזנלתייםלרפטיםטסליים Pהפיחפהרטיםביןההלדביםר Pעיוומוסיה.זיוןעיןלבלזות

טטסpולרי.הרניתרצרהבתןר

רבגהה;הוומנגיותדרגתרמהאיחדייםילוחים Pתבןרהכימיתהוריבאיליתושלה Pדבי
רסםיימים.ומלרניוגייםטסpטררלייםלרמותרלןב,יםזתא

ןהסילונןגייםהכיסייםבאמפניייםלהשתמשניתןכירמואתר Pהחמשלרב.ינייםתוצאות

שטחבגבלוןתזייןעיןזנלותבליןבןניגםפחוהתובסדיהוסווסיהלדווהבזלותביןלהבהנח

לחבצתלהובילעשויבנפדר,סוצגסנמו pלחאשרספורט,פרטולוגיר Pסחר. Pהמח

P 44-נפסוים.יררטנויים-
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בלחץופקרציונציהשוניםהתבהשיעורישלתוצר-הגןלו)(צפוודלווהבזלת
בגוה

 Z.בגנל.ניג,ןובנ ,ג.ו,.ייונשטיין

יחלשיסעהירבת,אהתייסרבטהאהץר,כדרולדנכנייהפכיי • 1

ילשחיסהגיאלווגי,הפכיי • 2

בצפווהחשוףהחתךבכיססיושבת ) 1986מור,אורטל;תצורתו; Pפליסיטו(גיללדווהבזלת

העליווה pחלתאר Pבעיהמייגצותדוגמאות, 15זה.אזורשלנרבחיםשטחיםומכסההגולו

ופיה Pרסר Pמיורט), Pוסידוותעירקיים(ידוסותכימיותנאליזותאבמצעותנלדמוהיחדיהשל

מלותשלההדגרהתבחומיתולפיםליני pלאואפיעבליהםלסהעיםפרוב.טרוו pולאאופטית

 ) %15.0-16.6wt (גבוהיםאלומינהריכוזימכיליםכולםובכסיטים.הוואיטיםליניות, pאל
 ). ppn 42-133 (תילק 5-7) וWVII(במניסהלשנמכריםוירכזוים
לז Pפלגיושלריסטים Pפנו ,ואוליביוסו Pלינופירו pמר Pבעימורכבריסטי Pהפנוהמאסף

ידנרים.

נתךשלציונציה Pפרעיייהבלזותלכאתלגזורניתולאכיגמלההכימייםהנתוניםשלבחניה

ריכוזיבמייותאלפרושדכירדושיםומשכתים ) %8מ(וחפתנמויכםהתחנשועייריחדי.רשאתי

יחסית ) Laו Ba (ים Pחזומפטביליים Pאינסידוותשלהעשרהומפטביליים. Pהאינהיסדוות

העשרהעברהבזלותמקוראםלהסברניתנת ) Eu. Sr, Ce (פחותומפטביליים Pאניליסדוות

התכה.ברטםעדואניקופמטבילייםבסידוות

מציעיםמגנזיום-ברזלויחסי ) Mg, Ni, Cr, Al, Ca (קומפטבילייםיסדוותשלמאזנים
היושהתבגשוהעיקריותפהזאות . ZO-3Oכ%שלבעישורהראשוניותההתוכתשלרפקציונציה

-אואלומניה,עתירהיהשוגבשהקלינופירוקסו .) 10-30% (וואליביו ) 70-90% (ןס Pקלינופירו
טובהקורלציהפסני)ל.וא(נרגטלאומניהעשירתפאזהשלקנטהכמותגםוגבשה-לחילופיו

שלציונציה Pפרבערהלאהמגמהכימציעהאחריםאינקומפטבילללםיסודותעם Srלש

לפגיוקלז.

1988) Mahood & Baker ( בלזותשללזהדומההרבכעבלתלאלקנייתבכלזתגימשניסותתרעכי

 FeO ,Si02ריכוזיביוטובההתאהמקייתמאטרפסומי.ולנחץקילוונ 8לשלנץחלדווה

ידחזי,חםג.אתחמהלנץחרענשוככבוסיייםודדמנשרהיזרכיםלבויונלשודבגואמת ~J.ג>ו

כיכלוםמורים Srלשוהאינקומפטביליותבקלירכפירוסקועהשירהפרכקריסטיהאמסףעם

חםגים.לנחציםרפרקציתציההתכהלשותרצהיאלדווהבלזת
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בכרלמעמרות,גלחאל-ודא,במערתהגטופיבמכללוהאוכרהמקוורת

 %.שאליניונ.ג,ןינשיסין-עבורן

חיפהאתיבריססתלאכריאלוןגיה,חתןג • 1

Z • ילשוריםהגיאלוןגי,הונכיי

מןהחלפרהסטררייםבמכלרליםנפרצים"ארכרה",הכרללבשמםהדירעיםצבע,חרמר

ראמונתיתטקיסת/סירבמליתלפעילרתלייסחםנרטיםהpרחריםרמביתהתיכרן.פהלאיראלית

הדאם.לש

חימצרןרדברגרתשתיםרביטזיםשמקורםרחרםצהרבכרתם,דארם,לששרניםגררניםלראכרה

באתריםשרדייהרשלטבעייםארכרהמחשרפישלגיארכימיתאנליזהברזל.שלשרנרת

הדאם."עיוכשצלרהרארכהמקרררתבזיהרייסלעיעשיויהאכרילרארגיים

העלתהאל-רדאממערתזכמנר)לכפיכשים lO,OOO-12,OOO (כהטרפייםהארכרהשרדיידביקת

יבן 002רתתלוכ Z8 %-ל 2%ביימשתהנ ~ D.3תלטת"גסrרפראדי"י:הרבכשיהרארכהלשגרשי

צבעיםיצררעלעמדייםבמלזת,כתישהכליעלברזליחררמשרדייעלרמתם, . 7Z %-ל 36%

רגתאיט.המטיטמתכשית

עדהמכיליםבעררקיםרגאתיט)(המטיטברלזיתמרכיליזציהתארי 5כהעדנמאצרבכרמל

עםאבסרציאציהמצרייםלאהעררקיםיסליקה.שלמשכתהכמרתרכןברזלתחרמררצת 79%

לביןקרברנטייםסלעיםביןהמגעבאזררמצרירתהמינרליזציהתרפערתקרררצרליט.עררקי

(בקרהמרעהןמק"מ 10-3ברמחקמצרייםלאה.אתריםקונןמ-טררןוגמילרלוכpייםלסעים

וירא".

תרפערתשלהכימילהרבכבמערהשנמצאהברזליהחרמרשלהכימיההרבכמהשרראת

שללאהמקרמייםמקרררתניצלרלא-רדאמערתשלהנטיפיםירשביהכיערלההמרכיליזציה,

לצרכיהם.לגםחררמ

קשים,חירמשגרשיןכעללהעדיעשרישגנרשיםללאההכליםשעלהצעבחררמיביןהשרני

רגשיגםנמצארכהטרפירתבשבכרתהבצע.יצררתמהלךינפלטרסלייקה, 36%מעלהמכילים

ךלההקדמרןשהדאםיתכןרבזל.מינרלישלמעטהתכרלהבעליןאדארם,בבצעקררצרלויט

ראתילכרתשהיהניתןשלאפיעלאףבשטחהקיררצלויטשלהדאימיםבצעייחארשבי

במערה.בבצעלבאקת
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חפלינסוסרסיגרפיחלהבנתמפתחחתךרמוו:במכתשחסריאסיחמחשוי
ראשונות)(תצואותיתחכןובזםחרהסיראסית

 Z Zג
י.,ןםקורדי.,עתש ~סוחןו

לוחנדאסבדסו,אתיבtסרסת • 1

Z • יורלשיםהגיאלווגי,הסבןו

והמתודעהשמייהחתךהוארומןבמכתשהחשוףרניןא) P(נאיזיןא-הטריאיססהלעיםטור

אמתיטים,לשמפורתטיבוסרטיטרגפיהדייעליהטבמותראךהוא .התיטןבמזרחביורת

שימושבגללהיטב.ומתדעותברורההליתוטסרטיגרפיתחלpןותונדוונטים. Pופורמיניפרים

החתך.לשפלונילוגייםמחרpיםליבצוענהיסירתתלכעברבנכשולויות, pלבשיטות

מתוכנןהטריאסית,הפלינוסטרטיגרפיהלהבנתמפחתחתךהתיכוןבמרזחשאיןמכיוון

החלהחתךשלמפורטדיגוםהאיזורי.המפתחכארתהחתךשללמיסדווהנוכחיר Pהמח

סהרתים).וסבסיגותים(תצורותגוונים pבעמ

שלההנסריתהשפעתולמניעתמי lכ-של Pמעומהדוגמאותנלקחותר, Pהמחבמהןל

ניכריםהלדביםשאיןהרואכמטרעלומקדיוחי-געלין Pמספרהאורגני.החומרעלהחימצון

רבותובדוגמאותמחארס"מ. p 20מעומחו pשנלדלוגמאותבהשוואההחימצוןברמת

תבמסיתהאורגניתבשאריתלטפלצוןרהיהמפוחמים,הפלניוומרפיםהיוגוונים,בתצורת

האורגניתציה Pמהפרמופחיםהפלינומורפיםחנקתית).בחומצהמומסכלורי(אשלגןשולץ

בשיטותהשימושב Pע .) HClב-מעורבכלורדי(צינקדבכנבוזלוהפרדהבנפותסינוןבעזרת

ביוסטרטיגרפימחקרהמאפשרותבפלי~ומורפיםעשירותדוגמאותהתקבלואלה,

החתך.לשמפורטופליואסביבתי

וחקריםדייעלמשווהלימדוהפאמשרמפחת,כחתךהרמוןתאלהציגניתןשיהיהמנתעל

בשטח.מתכתושילטייתדותדיילעדהוגואמתכלשלמיקוןממתדעוארחים,

 Aratrisporitesוסהגשליסחיעושרעלמבצעיותגווניםמעמקראשונותפלינולוגיותתוואצת

התיכוןברטיסאמנחיםואמבניםמהוויםמהםרביםוגבנים,באקהגררגישלרבוגמוןעם ,

 Deמ soisporitesמ ejurgii ,ופנהצים:רלפויונמורפיםביןאבירופה.
s מalasporites vige מzo מatisporites pellucidus, E מLu -וTriadispora spp . 

ואמפשרהומדייותבסביבותהחוףקירבתצימחישלכמצייןמקובל Aratrisporitesהרסג

גותים.תצורתלשההשקהעסביבותשלאיפיון

לפינלרוגית.וילידמווומחליהסהרוניםהתצרוותברפוטחטידיגומהחמקרהבמךש
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פישליבחימההבכרעל Dפוחדיר Dוימ Dיקרוו-נתיניאוקויפרוניהשפעת

הארץ Dבדורהחוראקוויפר

.אנסניוסיקס ,א.גיגגתיש

יורלשיםחtםם,נציתובדtחחלוריגי,חשורת • .1

 95501יורלשים 30,ישלאלל8נtבחאגלויגי,חפנויג.

 t91.904לשודtםעח,תtובאחיניtסדבסחגליאלוגויח,חלחנ:וקח.נ

עמדייםרזנעבייהחנשרpוהרחףקאווירפחדםםמיםלשגnירארגיפוהמקיוםהכימיהוחבב

תבת-הנמצאיםמיםהחוף,לקוסמייבמרעב, ) 1 (עיקרוית.מיםקבווצתשתיקירםעל

כ- a (סניחם. CaIMgו- Na/C1יייסח .SO mg,1-25),-כ(נומחכבלמיתוחואמפיניים Bאקווירפ

רבגההבלמיחותואמפינים Cאקווירפ-בתתהמנצאיםמיםמזרחה,ייקמ 5-10

 .ייסח.תנומכםי Ca!Mgו- NWC1יייסח ,) (mg/l 100-200יסחית
תאללכורהיתיםיחסיסןמעללחשבניתומסוארי,הואבמיםהלכורמקררכיבהנחה

מהרבבולסעים).באקעםאמניסראקצויתשנגזרו(מלחיםוהיבשתיתהימיתהפרקציה

המירנלוגי.ההבכרשהורסמהמלרנייםביוהכמותייחסחתאלחשבניןתהיבשתתיהרפקציה

 20 ~דעלpציס , 60-90 ~-לחומיסלדכקןמ:הואהמזריחתהבקוחצבמיןודבןרהמחושב

והביקרתבסרתנnוררעףמקור .-N03ו HCX>3' Naלששיראתנשראתידדרבם.חאוןים-וסבג

הבגוהוחביוןראתגיס-לpציס.בעמברבnררכר,יחדיתתביידיגאנסיותרביאקציותסוסבר

 ) 1 (שתים:מקוחתבלשושהומסרב ) 1בסביםת CaIMgייסחבמים,רבגה (Mgלוסיסיי n "לש

 3) (מורדחים,מיםרתרמת a (יקררו-תנעים,אמקוויפרמיםמרתרמתהראהעקריהמקור

לד-נבםןוים.ללןוציסעשיר-גמניזוםלpציסבעמרבדיגאניטרתיראקציות
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גיאוכיJניסןמדופנריים:קרבוניסםיבשלדיםבורשלהאזיוטופיההרכב
עתקיותסביבותלזיהויחדש

נס.,קם-י"י'יר.א.,ישסב M.,ססיריקסני."'נ'חי J,קא.ןש ג.--..גננ &L,ג Zגת

טסואלריה , 2601קבנווד,אל1'וןיtכ,תאווסול'רסיתאוותיבסויווסדאהנכה,לנכדעיס I1בי • 1
Z • ב 30,ישלאדלפביהגאלוןגי,הנכבןוt95501יורלשי 
 91904יורלשיtבהעביר,תאהוניביסרסהלגיאלוגויה,הנכלחקה.נ

הפתןח,מחואקיאנןסמדותייםקרבןנסיםביןגניםבדלשיםבןרןריכןזיהאיזןטןפיההרבכ

ותמליתביןניזציהשיומשתמןוpרבכן i (The Great B'מer Reef) aואססלריהןחופיאלית,מפרץ

גססרןפדוים,לאמוגים,פסרןדופה,(ופרמינירפה,בשדליםהבןרריכןזישליליים.יןניםשל

בשדליםהבןרתכןלתבלאמןגים. 80ppmל-בגססרןפדוים 1ppmביןהםפליציפודה)

 ~ llBערכיביולןגיים.תלהיכיםייעירנכהאונשלסתהמינרלוגיבהרבכתלוייהאינההביוגניים
כשדגמוסדימנסיםשל ~ llBלערכיוחופפיםפרמיל-32.2ל 14.2בתחוםהםחקרבונסיםשל

נשלסתחאיזוסופיתהשונותרפמ)לי.-26.2ל 8.9של(תחוםהעמוקהאוקיאנוסמקרקעית

מבנה , 4(קואורדינציההבוראסיוןכאשרהבור,צורנישלאיזוסופישחלוףעיייכנראה
נמוכים ~ llBערכי .-11Bב ) 3(קואורדינציהבוריתוחומצה , lב~מעושרססרהדרלי)
קרבונסבקלציוםהססרדהרליהוצרוושלסלקסיבישיתוףעלמעידיםפרמי)ל 15(בסביבות

צותישנישלשתיוף ) 1 (על:להבציעיכוליספרמי)ל 30(בסביבותיחסיתגבוהים" ~ llBענרי
ים,מיעםש"ימשלבהחנההקרבתסיותבאפזות )-llBבהמעוושתבוריתחומצהנרנללהבור

) Z ( בערכיהאמופינייםהחיברגףפנימייםנולזיםתמןוהססרהדרליהצורוושלמועדףשיתוף

pH ,ים.ממיהפנימיהגאמרשלבדודי 3) (וא/ובגוהים

מפאשריםולאמוגיםהעמוקמיםופרמיניפרהושדליסדיכמסיםשל ~ llBעורכיהבורתרנלת
במרעכתקרבונטקלציוםשלשקיעהעיייהמסולקתהגלובאליתהבורכמותשלהערכה

מסהייכ-20%כמהווההקרבונסיםעיייכהלקחתהבורכמות .) t.O.9x1010 g/yr:6.4 (הואקיכאית
-llBביםמילהעשרתגורםבקרבונסים l ~שלהמודעףהשיתוףים..ממיהמסולקהבור

 . t.O.3xl012 pennil g/yr:1.2שלמחושבבןרע

כלילשמשיכולהיסבשמוריםאותיגנייםקרבונסיםבשלדיםבורשלהאיזוסופיההרכב

במןששוניםבזמניםבאוקיאונסוברשלהאיזוסופיבהרכבשינוייםלרישוםונסףגיאוכימי

שלבאלקליניותשיונייםעללהעדייכוליםבורשלאיזוסופיםבנוסף,הגיואלוגית.ההססוריה

מדוגםעתיקותסביבותלזהו;כסןמבשדליםבורשלאיזוסופיתגביואכימיהשימושים.מי

קבוריםדלשיםלש ~ llBערכיואססרליה.קרפנסריה,ממרפץופורמינירפהואססרקדוהבשדלי
מקרקעיתשנדגמומדורנייםמשלדיםנמוכיםפרמי)ל 4.9ו- 4.0 (האחרווהגלציאלמגיל

תותםעלמצביעיםהעתיקיםבשדליםנמוכים ~ llBרעכיפרמי)ל. 17.6ן- J 13.3המפרץ

 .הרביעוובסוףהפתוחמחואקיאנוסמנותקיםשחיוהמפרץמילשיייבשתייי
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בסלעמדרונותתבכנווגיאלווגיתהנדסה

נmןםי.

 52526 ,''''לסוובאהחר'ןג,רtכת

שיפועיביעת pלנהדסי-גיאורלגיסיועמחייבהררייםבאזוריםכבישיםשלמזררניתמון

הפריצהלביצועהאמצעיםביעת pולהתוואי,חולףרבלסבעהומתריםהחצובים,המדרונות

בסלע.

תלויהתרמ,ןאבמצעותלנמעוישואתווארשברדםוןפלועותתאלופצתכשיןתסרה,מרכגכןכל

ריים: Pעיגורמיםבחמישה

 .ומו Pומייציבהבלתיהחורממשלקנ
לוחשה.אזוריואלוחשה,מיושריואיפייןוהעפהדתיחתכוןר,מירpם, 2.

הזמןמגורםהשראביןמושפע,אשרמופרת,הלאהעלסמאסתשלהגזירהיייימזרולוס 3.

מים.ונמוכרחת

לדמחן.המתוכןכהשיפעושלהגיואמרטיה . 4

.s אכים,ושארהתמוןנכהדמחןעללפעולשעוייםשאראממציםP בבכדיה.שורים

האנליזותאותןאתלבצעושי Pיים Pסלע,שלבמאסהיימות Pההרציפויותאיבגלל

ע. Pברקפחוריםשיפועיםבתמוןולבות pהמ

לסבע.דמררכרתלתרמודוגואמתפסמר·יוצוג
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צותתרגדילו-בימסהמסחרובלצמנרדויתאיניסנטבתיקחלאותלשקויהמ

מנקתויםבצמעיםשיומשךות mבחממלקחאתי

י.נירכנ .,יןח

וחלתובאלקחלתו,לוקפחסחויפם,ןnיייח*חק

חחקלואת,ממכריבידחאיםשלהאינכטשיפיקציהלחדגלתבמיאבמיםחחמירחחמשיר

עשייצמיחהתבביעיליגדילופשירים.מיםלמנחתומרהרחאלרבנתןהעיקריהביסששאכר
.גדילונתיןגנטיחירמשלהתורצאיכיתשלמירבימיציי,לופאשרזיתומרהמדראלעהלית

בצידודבכיתהשקעיתיהחקלאים,הדמריכיםשלמירביתחתמחיתדירשצמיחהבבתי

יפיותח.מחקרשלילמייהתימתכמערתכנדרשתןככומזי.למרטהאתמימיםבנזיםישיומש

בי.תיצחמירפחיםירקי,תהם:כזילחקלואתהמאתימיםהעיקריםחגדייליםקביתוצ

מבערמחייבתמיםלשנפחליחדיתההכנשהיהעלתאהטיב,שירפרהיוצא,להדגלתהשיאפה

לגדייליחסחרתיתהירתתיתתאלדביקחייביםןכלשםצמיחה.בבתיתמיכחמתלחקלאית

מצטינייםיהבאיבהחירף ,סחתייחדושירמביתראבץיאבריפה.ףנעלואותבהשייאחחבממה

יאכית.רביומצריםינחבתיביליםהשתאיעילה,הטמעההמפאשרתחזקחשילריתברpניח

נמיסת.לחיומםלוכןההיאציתייסחתבגיהיתבישרלאהחירףבחדושיהטפמרטיריתכומ-ןכ,

בחוירמםוכסיוייםייסחתזלויםנבמיםנביתפאמרששולגים,חpןותשופותוהרדעתמוןחורף

חרסתיתבטיבם.תרחותיברימצטינייםוירקות,בפרחיםבראץשטופחוחזניםפלשטיים.

בקיץהקרינחועדוףהרבהחיםעיסמהינם:איריפהלעימתבראץצמיחחבבתיהגדייל

השקעהלחיליפיןואיחיסת,קצרהעונהבמןשהיבולריכוזחמייביחיסת,הארךרהישרלאי

תשוהמ.ליחדיתבגוההתמורהמחייבהמשווקיםהרבהרמpחלןכףסונבוהצללה.בצונין

הקרקעבאיכותלשניוייםלרגיםעללומרונקולטורה)בתאניובמיודחרצוףיאנטנשיביגדילו

שאינםשלילייםמיקררוארגניזמיםבריכוזעליהפתרגניים,גורמיםמהצטברותכתוצאה

רשליטההרצוי,לגדילותמאימהבקרקעמחשורוגםלאהכלקרעp.מאיטוםאיפתונגים,

ניתוכדמונתקים.במצעיםלגדיוללמרבעגררמיםרההשקייה,דחישוןבמשטריבלדבלחקית

מצעיםקרצ.בזמוילוביםלוהשיאהקרקעמןהונבעותהבעירתמרביתעלבמנביםלחבגתר

החלולורחאתחובמשתלרתפרחיםבגדיוללדמי,רנבחביהקףכירםבכרמשמשיםנמיתיקם

הגידלואתמדראדעלהרחיבהחקלאותמשרדבכוונתירקות.בגדיוליגםבהםלהשתמש

מים.לשנתוונמפחהחלקיאםהנכשתתאזהואבפוולהדגילצמיחהבבתי
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במצעיםבחירףרמילרניםעגבנירתבגדירלמחקריםירצגרהשינרייםשלטיבםלהמחשת

היברלכללרדבןריררתרבגההפירלאיכרתהיבלוים,להברכתהיבהאזררגארטפיקהמנרתקים.

בקרקע.מאשריותרבגוהוףאזההשהתקבל

במצע,בגידולוהדישווההשקייהבגורמייותרטובלשלוטשניתוהוכיחבמצעיםהשמוש

משטריידיעלמלחיםהצטברותלמנועניתומליחיםבמיםגמדליםכאשרלקרקע.בהשווהא

במצעיםשימושדייעלקרקעמחלותלהתפתחותסהיכוותאלהקטיוניתונכונים.שטיפה

שימושבמצעים.לגדיולהמתאימיםקומפוסטיםתופסתבעזרתוזאתזלאכויכולתבעלי

ביבול.עלליהרביםמיסוייםהביא(ייחא)וארנגיבחורמ

(יידידירתייםולמיחזורחיזרלשימושהניתניםבמצעיםהשימרשהנראהככליגברבעתיד

סהביבה,זיהוםלמניעתהוצןררבשלהנמוכהואיכיתםבראץבמיםהמחסורעקבלסביב"ה).

והדשוהמיםעודפיהחממה,גגעלהניגריםהגשמיםמישבהםמערכותולחקורלפתחיש

מחלותגורמיגורלתאלבדוקישאילו,כגוובמערכותבגדיולוימוחזרו.יטופלויאספו,

הוגרמיםלבקרתאמצעיםלפתחויש , pHוה-הזהכסידוותריכוזבתיקווהצוןרתאהצמחים,

נהייל.

האלה:לקבוצותמתחלקיםבארץהקרובבעתידישתמשובהםהעיקרייםהמצעים

המערלייםהמצעיםהנייל.הקבוצותמשתימצעיםתערובת ) 3 (אורגניים; ) Z (מירנליים; ) 1 (

כימיתפעילותשליחסיתנומכהרמהבעליופרליט-כולםסלעים,צמרטוף,הינם:העיקריים

נקייםכללבדרןוהםהזנה,יסרדותשלנמוכהתכלוה , pHל-נמידבופרכושרוביולוגית,

שמקורוטיףהמינרלייםהמצעיםבמיןבפתרגנים.לזיהרםחשופיםאולםומחלותמעשבים

לדגלשניתןנמצאלאחררנהבארץ.צמיחהבבתיהשולטהמצעהינוהגולן,רמתמתלי

לטוףמיגדובתעשיה.ארנגיה,ליצירתפחםמשריפתשמקורותחתיפחםאבפרגםבהצלחה

מרכיבלהוסיףישהפחםשלאפרקביצתנושלבמחקרנמאציחדי,כמצעלהשתמשניתובו

לאררויתרבחילדסלעיםבצמרהשימושהקרוב,שבעתדינראהקרמפוסט).וא(בכולאירגני

בהלונד.הצלחתו

במיחזורוהקשייםגבללסלעיםלצמרתחליפיםלחיפושנטייהקיימתשבאירופהלצייויש

בעיקרשוניםממקורותבכולמצויהאורגנייםהמצעיםבתחיםזמו.לאוןרבוובשימוש

לאחרונהשפותחחקלאיותפסולותמיחזורתוצרלמצעים,מותאםוקומפוסטבאירופה

ואפטילמית,מיםתחאיזתהבגוה,הבופרכושרהואלאהמצעיםשל.יתרונותיהםבמבעדתינו

(בבכלוחמלותזליסיהוגרמתחירביתמיקרוביאליתפעילותוואיר,מיםשלנוחיםיחסים

הקטיוניםקבולאתהמעליםהומייםחומריםנוכחותוכובקומפוסטים),מאשרפחות

קורט.דוסיותוזמיונתהחליפים
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ררב.לרירגיתיכהמתיפהעלירתיוקרת,גבלודירחירפחיםגבלודיחיחרnאuרת,בנשיםנמיסרכנר

ןמרחיגחרלבחמצע,דבישרירחשקייתיייקמחייבתחמילרנייםבמצעיםיחיסתנnמרחכ

עלחמתורוחלשסתלעבתלחירתעללוחעשרתרפסמלשלתוקופת(Iליתיםרnצריים,עnברים

חלררינ.

צאלבמירדחחציחמם,גבדילועבירתלנמעועשיריחחבתנרבבלשלמצעוארנגיחררמחנכתס

לחתמדקיחיבחמצעיםלבבחpחםרעליחם.ידיבבובםיבבוצעידוקוברקחמצעי t.1שלדגמים

כלבכימי.חיסרידיילערחיוסלריחיוטיידילעחיחלחפות,ללאחמצעחייבחראכתגם

 .םחשישומלשבnלבלתיחדכאירתרבגתןבזןמ,לואןרבמצעלתשחמשנשצליח

 30-רניrוימםלמגשחפוידינמאצצימחחיתבבmנםקבמצערמלתים)(בגענירתירוקתגבדירל

בבעלתצמיחחבתיחקלארתמסתמנתלפיבךבברתנח.למגש"ח-2בלערמתש"ח, 40
סרבניצלוןרתחקרנבנציתליתחדשחמקחלואתללחקלפחרתלאסתסיבחלחצתבפטונצילא

 .חמרובמסחררשירלאבנידמתחמצרייםחמיס,משבאישלירתר
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יבשראלגשםבמי ) 87Srן6Sr) Sr 8לשהאזיוטופיההכרב

 M.ססירניקס .,אבץ .,בתתח

ירןלשיסעהבירת,האנויבסריסהלגיאולוגיה,המלחקה

מדולבאמצעותבישרלאגשםבמיהמומסהחומרמקורותתאלזהותהיאהבעדוהמטרת

במי so-4ו Ca, Sr, CIלשאנליטייםתתתים ) 8ך Sr!'6Sr) Srלשאיזוטופייםנתתיםהמשלב

האיסוף)בבקבוקאי(באטמוספרהסתירהשערבובשמיםשלזיהוימאפשרהמודלהגשם.
הנאטרופונגי.לרסהפטלשחלקווקבעית , pHה-דמדיתלפני

וגזבאק ) 2 (ים,מירסס ) 1 (הם:הגשםבמיהמויסמםלמלחיםהעיקרייםהמקורותשלושת
עיקרימכריברהאהלכורדירתזלים.גזיםנארטופיגניים,קלחיקים ) 3 ((טעבי),ימילאממקור

בתוצריםיותרעודנמוכה(ובדרגההקרוםבסלעידאמנדירהנפיצותואילםהיםבמי
במיהמומסיםהמלחיםמכללהימיתלפרקציהאנידיקטורהמווה,הואלפיכדנארטופוגניים).

עיקריים:מקורותשנישלתערובתמייצגיםהגשםבמי Srוריכוזיאיזיטופייםהרבביםהגשם.
מיאלהמשחרריבשתיבאק )ב( , 0.7092בסביבותהואהאיזוטופיהיסחשבהםיםמי )א(

באזורוסולפטים)קרבונטים(בעיקרמינרליםמהמסתכתוצאהטבעיים,מומסיםהגשם
מטה.בדרכםואהענוהוורצות

עורבתלששמןשאנסופ , Srלשאיזוטופיתדביקהנעשתהבהובנרחות,דוגואמת 23
ובבגנהחוףבמישוריהדוה,הבריגבללי,ברבלו,שומקמו,מנחתות ) 1988189ו- 1982183 , 1981182 (

שמרואלישסידוותברירואבפוומצייו 0.86היאאלודבוגאמות NalCIהיסחממוצעהצפוני.
יהמי.מקורםלע

Sr, Ca, K, Mg ,ו-S04 ימי,שעיקרהלאממקורנוספתתרומהברוראבופוובראים

העיקריהמקור . ) O, CaC03 ~ CaMg (C03)2' CaSO 4 .2 (סדיוובינרלישלבהמסתם

 .-HN03ו ~ SO •חומצותהוהגשםלחומציות

מואזוהימי)סהולפטהפחתתלאחרסהולפט(ריכוזהסולפטיונישעדוףנמאצבדוגאמות
שעודףנראהלפיךכקרבונטי.ממקורשאינם caיוניועדוףהמיןמיונידייעליותר)וא(חפות

שלובהמסהגופרתיתחומצהשלקרבתטים)דייעל(בעיקרסרתירהבפירוקקשורהסולפט
אתלקבלכדדייועלגשם,דוגמתבכלשהומסהבגסחאוזאתלהערייאמפשרהמדולבגס.

השונלם.הממקוחתוסהלפטריכוזי

 , CVSrכנגד srf!6Sr 87שלקווארדינטותבמערכתהגשםנתוניוהבצתהמדולמהפעלת
הבאות:הובסנpותמתקבלות

מגילוקירטוניםלגיריםיובייםואאיסיליםביוערבובקומעלנופלותהדוגאמותכל 1.
P בהתאהוב.וראאקו,עליוורטיקוו

שהרכבהימיתלאפרקציהלביוימייםראארוסיליםביוערבובקויובייצגיםהנתונים 2.
דלוגמא.דובוגאממשנתההאיזוטופי

בגוהאיזוטופייסחבלעת Srשתורתמפאזהכוללתימיתהלאהפרקציהדהוגואמתברוב 3.
בטעב Srנושאיובינלויםותפותצגשםובילשהכיוביההרבכוגירים.קירטוניםשלמזה

עהיקרי.המעודמהוארצנטיימישסבגלהעשרהומבילים
תנחתלמקיוםובהאתםהגשםואעויביומשתנההסולפטמקורותלשהיסחיתהותוובה . 4

דהגימה.

.s 5.6חמוץבכשםיודוהטקולחקםנארטוופגני.מובקורסלופטמכיליםהגשמיםריב) < (pH , 
קרtכיטנם.קלחיקםידיעלוגרפתיתוחמהצלשסיתרהתמיקמתרב.שימםשבראוליאו
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גשםיבשלוחבימנCI 6 'ר,ויאזיווטפריבחי

 Z.Mבוסואוא.גס"ליסנקי , z.ונלואפ ,ג M.ץכ ,ב.גתורח

ילשורםיעחביי,תאהוניבטיסרחלגיאלווגיח,חלחDקח • 1
יחלשיםחעיית,אהתיבסריסחלפיקיסח,חלחDקח • 2

בהריהחרף,במישרר ,בגרלןתחנרתבתשעשדנגמרגשם,דרגמארת 11ב-נ 60ריכרזינדבקר
הפלסררן.אמיץאבמצערתנעשתההדמדיההצפכרי.רבגנביהדרה

העיקרירתהריאצקירתקסומית.מקרניההומשפועת mריpאצידיילעאבסומספרהנרצר 360
הן:

360 ) 4O Ar (x x'a. _360ר ) 36 Ar (n.p 6ץץ 60ראולי Cl. 350 (n, 39ץK (n. a. -360ר ) a. .-(40 .נ.ןea 
 3שללעיה,נדדמה Pכומאבסמרפסוה.לארדרסירתשלנמכרהמפניצרתכתרצהאמנשירתהן

 ,) 1953-1964 (הרגעינייםהניסןייםבתקןפתגשם,במישנמדדכפי .,5ו 0בריכוזיגודלסדרי
נעשה 360ה-מיצור-2/3כ . 350עםניןסרןניםשלאקסיבציהמריאקציןתכתוצאה

ברטופןספרה.-1I3ןבססרסוסרפה

מיססרשל(ראאסוןליםיציביםןלכןרדייםמסאןרי 360כשבעו,לשממןצעשהיהזןמלחאר
שמסופקת ~ 360שלהפרקציהושלג.גשםדיילע mהאסמוספןמומסלוקיםנשספיםים)

ראבקינוסיםלכורשלראןושהותמזןמכתןאצה ,) t11l=3.08xl<fyr (דעוכתלואקירנסים

) lxI08 yr (. 

 ,) 32 ~(ישרלאבעןרשחןשבכפיהממןצע,השסףהרןבח.בקותלןיכדהייאלא 360ה-שסף
גשםמיימ 100-700היאהממןצעתהמשקעיםשכמות.בהנחהד . 9x1 04 atoms cm-2 yr-1הוא

בהתאמה.בליסר,אסומים )-1.1.ד x106(6הם 360לשהצפוייםהריכוזיםבהנש,

 360שלאסומים ) x (0.3-125 106הואשנדדמן,כפיבישרלא,גשםבמי 360ריכוזיתחום
ביןחיןבילראניימאתם,נמאציותרואלביסרמייג 40שלכלורריכוזיבעלי.בגשמיםבליסר
 , 360בריכוזילהדבליםסהיבותהימי.מהיחסבגוהים 36COC1ויסחייציב,לכלור 360ריכוזי

360לקןרלציה -Cl 36וליחסיCOCl לאןשהבדליםיתכןברורות.אינוהימי,מהיחסגבוהים
דיי:עלגנרמים

בזמןהסרופוספרהאלמהססרסוספרה 360שלבגוהיםריכוזיםשלסדירהלאכניסהג
חומרשליותרדגולהבאפסקהלמוויםאלושמבציםיתכן .) tropopose fall (ערבובארועי

לאסמסופרה.לם)מי(ססרימי

הנפילהןבמרחקהענןבבסיסהגשםבעצמתהתלןלנפליתם,בזןמהגשםמישלאייי 2.

עהןנ.במססי

 36aל-עהןנסיפרתביןהאנירטאקצהילזןמעליוןבגלוהמציבעןנ,שלהממרצעהשהותזןמ 3.

מסאורי.
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עמקותת-קרקעיבפרןקיטגיאלוןגיןת·ןהנדסיןתבדקיןתלשליןבדןגמא

א.שרח

לת-אביבלישלאר,חיסםתכנןו

בעיקרה.מלאכותיתהיאהאזרחיתובמיוחדההנדסהודמעיהגיאולוגיהדמעיביןההפדרה

ומרכביסמנביסביצועאובתיונכןכשמדוברבמיודחננמעבלתיהואביניהסתחומיסעירוב

רגישיס.או

בדיקותביןהדדיולחיפוידהוקלשילובמעשיתדוגאמבקצרהלהציגההרצאהבכוונת

הגיואטנכיתהאניטרפרטציהואתלמעדבהדשהבדיקותביןמכניות,לבדיקותגיאולוגיות

המשולבת.

עבורומתוכנניסחילופייסשאתריסגדול,תעשיתילבמנהבהקשרהתעורראלובכלהצורד

תכונותעסבמי-תהוס,טבוליססבלעיסמטר, SOOכ-בעומקטתית, Pטברצועהנמצאיס

מיקומיסלעהנבמה,יתכנותהקמתעללהלחיטהיתההמטרהופרבאמיליות.חוזקשלשונות

יחלופייס.רתאיסביןדעיפותלעומאתימיס

 .לאובכלעיקרימשקלהיההגיואטכנילקלטהעניןמטבע
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 ,ישרתcרןופ,מתכשבתלזי,דיקילשתcרסציחתלחיבי

י.גנדולוpיג, M.ןוליאג, 2,.נסייויס

יחלשיםהעביד,תאהוניבסדסיהגליאלווגיה,הלחננקה.ג

ירולשיםהגאילווגי,הפכיי.ג

סריסאגמלידסימנרטייםעלסביםודחירםןותחתיטרקקוןגמילורטכייטיםבזלתייםידיקים

מפלגיוקלזומרבכראדון,חנבלחחושףבזלתי,דייקלשחסרילחקורומן.במכתשויורא

קריטסים Uחפאילבוניס).(בעיקרברצומלרניי(ראגיס)פירוכןס ,ראליביןלדרבוריס),(עביקר

.עלסחם 30%חםןןים

ומחלףולחאריוחפירוסכןומלחףמכןלחארראשון,חראליביןמוחלףחאלסרציחבתחליכי

עשיר-קלציסדל-נגובזיום,ןח:לpציסלאחבתחליכיסצרות Uחאוסיגניותאפזותפחלגיוקלז.

(בעיקרסיליקחויטנטיום,רבזלתחומוצתנאחדיריס,(ראררתקלז,)שאלגניפדלסרפנגובזיום,

ולכוריס.קראלנייסאלייס,אלייט/סמקיטס,סמקסיס,רחיסת:מירנליורגמוןלכדקון)

ראסיגנירארתוקלזעביקרפסדלרפ:לאקליחוורצותחואבלאסרציחמתדקםשלבשלאפפ'ין

צר Uדראם,פנוץראסינגימלרניחואלpצ;סדעיין.רבייחאניחחאלביסחווצרותדןרולאביט.

נאחייריט,חאורתוקלז.לחארגםלחווצרוממשךיחאלטרציחשלחחתחלתיבשלבכבר

ברונכזוקרובותלעיתיםמלווחחנפוקריסיטס,חשבוןעלגדלחיטב,מפותחיםבגבישים

בלכדקון.

uחרתיםורבלזנגובזיוםחרעמתכ.ןמורבלזנגובזיוסלשלסנוקחלאטרציח'ואםפייניסתלחיכי
סייןגםמסולקיםחתחלךיבחמךשראטינגיים.חסריתבמילרנימחדשמושקעיםבמערכת

לעומתובנאחדיריט.בקלציטחמדשומשקעוחםפלגיוקלזמחפירוסכןחשמורחרסייןתרתן.

אשלןגשלחיצוניתבחעשרחחלארטציחתחליכיאפופייניםלעילשחוזכחחמתכותלסוק

ואיליט.רארתוקלזביצירתבטיילדייחאבח

לאחרונכיביםיבאשלןג. S04' CO2ב-עשיריתחייחלארטציחבחתליכישחשתתפוחתמיסית

דסחינמרטיים.סחביחבעלסבישמקירסראידתיקלדחירתקשיריםלחיותעשויים
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העליוןמהשלישוןהלבנטדרוםשלהיבשתבשוליהשקיעההיסטורית

המסיניהארועעלוהשלכותיה

נ ............ Z י'--'גג ח.ןם 7A ' 7ג1 ,מ. ר,.., ........ ,.צ,ןב-באםהרג.יטבור

לת-באיבאנויבריסתטפלנסירים,לודםעיםלגיאופיהקיסחהוג • 1

Z • כבןוaכנוס,הקחנכרaאהרייבניו-יקרו,ל

לת-אביבניביי,םנלפסתהתיתשבחתר.נ

דריםשלהיבשתשיליעלנעשתההעלייומהלשישיוהשקעיההסיטיריתשלכמיתיתנאליזה

יבמדףהחיףבשפלתעמיקיםקידיחיםמספר .התיכיוהיםבדרים-מזרחהנמצאיםהלבנט

המסינייויגגהמסינייוסבסינחואגו,סביסשלהפלאי-בתימטריהשיחזרהייהיפשטי".היבשת

דרים-מזרח.צפיו-עמרבבכיייוהיבשתשיליתאהחוצהחתךלשקליימרט 140לוארך

מאתימההטקטיניתהשקיעחכללשדנרךרמאחחעמיקיםחקדיוחיםשלחשקיעהאנליזת

בשקיעההתבגרותישחפליוקובתקיפתפסיביים.יבשתבשיליהצפויההטרמיתלשקיעה

היבשת.בדמףמטר 700דעהחיףבשפלתרטמ-2S0מטחקטינית,

שגאומטריתמבציעותחיבשתבשוליהפלאו-בתימטריחשלדחו-מימדישיחזירמהחתיצואת

הואופוריטיםשחשקעתחמרמזתעובדח .חנואןגמתקופתבהרבההשתנתהלאחשוליים

הארועבתקופתהגאושלעמוקהמדולבתאוריתותומכתעמוקבןגאהתרחשהבמסינייו

הסמניי.

הדומיםלקבציםבחזרחירדוחעמוקיםבקדיוחיםנשמצואהשקיעחקבציהרבעיוובתקופת

ייהתואששו"החוףומישורהיבשתדמףשאזורמעדיחזועובדחהסמניייו.לפנישחיולאילו

הניסמי.מהראוע
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הפליסיןותסבויהמעברבקתיפתחלפהיםבזוcירוcבפיירתיסלפווcהעודת

ללוחותן

..... 1 2--.1 1 1 
 •י,יפסד.,ןתדי. 'וJ,Yב,ץיווםי.ייח,,,י

חדןבתולדםני,יוצןונבפןואחרנגיח,קחודסחיבבח.לדםניילחנבקח • 1

יחלשים oנ,ילMדWלtביבגהיאלוןגי,חaכבןו • 2

מי). 10 , 18 34,לש(בעומקיםלאציםנחלמניפתשלדהרומיבלחקדריייםקדיוחים 3נרpחו

מ.י ,:,, 394כ-לשרפרטגפרירגבבה 1880וט 822גב..צרמקםמי) DISF), 34(קיייחעחרמקהקיייח

חלולחוקים,של(ליחופןידירטיטמרחומעבירקמי) 24 (לעnיוןpלחבורמרבכלחילרתויבהןתח

מבגישיהמורבכותמי 6.5שלכוללבעובימלחשכבותנמצאומי 24שלבעומקוחרסית).

ענקבגישיובתוכהמי, 2כ-עבוביחרסית,שבכתינשהמתחת"סמ. 0.5דעשלבגיילהליט

למינותשלמחילופיןמורכבהחתךשלביותרהתחתוןהחלק .)מס" 10עד(בגיילהליטשל

הלשון).תצורתלשלדסינמטים(דבומהוחסריתיותארגוניטיות

עבור . 14פחמןבשיטתשתוארכועציםחתיכותשלדוגמאותמספרנמצאובקידוח

חנש 8.39O:t 80ו- t: 8,255 70שלגליהתקבלמי, 18ו- 17לשבעומיקםהעליונות,דהוגאמות

ההליטגבישיעםהחרסיתשכבתבתוךשנמצאההתחתונה,הדוגמאעבורבהתאמה.

שלהתחתוןבחלקהסדימנטיםשנה. 11,315נ; 80שלגילנתקבלמי, 32בעומקהענקיים,

נשה. 22,000וגלים U-Thבשיטתקאופןמא.ע"יתוראכוהחתך

זוהשעקהתקופתחנש. 11,000כ-לנפיהלחההליטהשקעתכיללדרםניתןאלוגליבעיות pמ

"עישותראהכפיבירשלאחאריםבמקורמתראדייתלפאזהבהאתמהנמצתא

) 1987 ( Magaritz and Goodfriend . הלשוןתוצרתלשביורתהצעירהגיל) ע"ידווחשנה) 14,600

1987) ( . an et al Iaiו Druc מ.י 190-שלטופוגרפיבגוחבנשמצואדסימנטיםבעור

הלשוןגאםהתיבשותשלהעקריתהראדייתהפאזהכיעולההנוכחיתהבעייהשלמהנתונים

רטובהלתקופהדעויותיששנה) 11,000כ-לפני(עדשלפניהבעייהפלייסטיקובסיףהיתה

כלוי.ובאיזיר ) Magaritz and Goodfriend 1987-והנבגהחוף(אזירבישראלייתר
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חופיתרקחותזארוישראלפחמימנים,יוצריאננים

.בי'לפרסכ , Iו.פקןצנג,ןתב

להאויםתנהפסחתרב • 1

Z • קהנפסלחנבקירהםובןהתשתי,תבחתרtגויאופיס

לת-באביואניבסריסתגליאופיסקיה,החוג.נ

רגבניםבראבעהקשיריםלאהבאניםבישרלא.מציייםפחמינםיםייצריבאניםארבעה

יהדוההרחק-חיפי,פלשתשלהפאליוא-מזןןיאייםהרגנניסאלה(איבנרטיים).היפיכיים

צפין-רכרתייאיןלמייקןשבילרהמלחיםשליהבקעצפין-מזרח,בכיןרעררכיםאשריהגליל

דחם.

בתשתיתהייצריביםייבלרקיםשל nבמיזאיקקשרריםהראשיניםהמבניםשלרשת

יייראחתרתן-תיכרןטריאשעליין,רפםלפנילפחרתשלביםבשלרשהרבצררהםהפריקרבםית.

רמשתרעהרגבןמעלהמרמדק ) sag basin (שקעיהגאבןנשתייםשכזהמרערםוגבןכל .תיכין

הן(אניסרבירת)היפרכיםשלדסרהערביההירשיטםישכניהםהוגבניםכתפיי.עללטרלית

ילחיצהמתיחהלממאציכתרגבהזתאכללנשים).דנדנהה(עביןהיטהשליהן(יייריייי)נאכיים

אזיריים.

גזירה.שליטקטתיקהשקעיהשללשביםרבעובמייקןלהייצרהלחהמלחיםבעק

העשיריםהפיטנצילאייםהמקירעלסישמרביתרמאההשטרטירגפיתהעמדוהלשדביקה

 ,עלייןרפם"גמילערקיבתצררתלמשלכד .) sag basins (שקיעהבנבאיהצטרברוארגניבחרמר
גמילהר-הצרפיםירבחרתלעירןירראשלכידדותצררתהואמרר,מהטריאשרמרחליהשהרינים

לכדבתרשפתקמט-שבר.לששקיעהבנבאיהצטברההחאררנההיחידההעלירן.הקרטיקין

מהטיהתברהאצרברצררשארמערבההפתיםדסחינונטרייםהטריזיםשלהחרשיתייםהחלקים

בתעתצררתלמשלמצרייתןאבהדיררקרבתים.ליצירתפרנטצילאייםתאריםהםףאאזררית

נחיארנגית.קסהיהרבחררתתחתרןרקטיקרןגמלירבב-עם,תצרותתיסןייראגמיל

לבכריתהגיעייררתיעתיקיםטריאשייםשלעיםשרקכדעלמצבעיהלסעבגריתמחקר
שלבשילייםגםהמבצזההרנחאכפישלהם.השקיעהיגאבניהפאלירא-מרזזיאייםבכרבנים

הדסימנרטים.הטריזים

הירירכליםרבבערמקהקסריםמיר-פלירקןשלדסימנטיםגםזאת,ועלתמהמלח,יםגאבן

הדיריקרסנים.יצירתכרשרכבעלנחשבלפליסיטיקןשדקרםמהכללפיןכלבגררת.להגיע

רארנגי.בחררמהמחל,יםבקרתבעהישרים,הרכסןלסעיעמנייניםבמיידח

עררבבגלעינירגבןמכילחמםחאדשכלהמלח)יםמבקע(לבדנפטייצריבאניםנוכחית

הטקטתי-למשגרתישיםשיהיהנפטחיפישימעןרתכניןדירשתאיבנסריה,תהליכי
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לדקיםידיעלםםיוקפחתןיוחםנםעית

י.יפנכ

נmביצחסים

החוף,קאוויפרכוחתםקייפ 6OOכ-פזהקייפ.-1300כלאוןרורפשהכשירלאדהלקקווירשת

והיתרההר,אקוויפרכתחוםקייפ 50הרעכה,שלהפילויאקוויפרתבחוםקייפ 13Oכ-

פצויותשפרכיתןפיכליםחוות-15וזיקקוכתינשיכיןרכחםיםדהלקקוויאחרים.אכזורים

קרקעייםעולתת-קרעקייםדלקפיכלישלרכסמרפמצוילכךסונכףהחוף.קאווירפכתחום

גמורים.וככתיהאבצכמנחותתעשיה,ככמנידתלוק,כתנחות Jמעשרותדעשלכנפח

הפעילותעיקרמתרחתשכהםאשרהראשייםהאקויפריםמעלהללוהתמנקיםשלהפירוס

מזאכישרלא.המיםלמקורותפוצנטילאיסיסןמהווהוהעתשיתיתהחקלאיתההתישוכתית,

דהמליפות 58%דלליפה. Jמ 10,000לכין Jמ soכיןהענכפנחלדקדליפות-50כהרתחשו 1973
מגפמיםכתואצהנגרומ 31%לשישי,צדדייעלהדלקמילכואהקולשפמגעיהכותצאהעראו

נבפחתמשפסתדלקלדיפותעראולןכונבסףקורוזיה.דייעל U %-והמתקניםלשמיכניים

זיקוק.וכתיאבצסבסייגכוןדגלויםדלקממתנקי Jמלאפיעשרותלש

הכלתיכחתךלוהשארעלומקללחחלהקרקע,לשהעליונהכככשהלהעצריכללדשףדהלק

חאתלכלפענהלתתחייתבהמיםנציכותשלהפעילותהתריים.למיולהגיעלחלחלאורווי,

כוללתוהיאהפים,למקוחתסהנכהדמרגתכומכן,גנזר,התגוכהואפיהללו.מהאפשרויות

לשיקוםפעולותהצוןר,וכמדיתניסורקדיוחיקדיחתלדק,המכילהקקרעופינויחפירה

הקאויפר.

וכתיצ.ה.לכסביסיהמתמשכותמהדליפותכתוצאהכהעדנגרומביותרהחמוריםנחזקים

רוויהכלתיהחתךאתזיהםמסרים,עשרותשללעומקחלחלהדלקאלוכאתריםהזיקוק.

מכךכתוצאהסיימ.עשרותלשכעוכיחופשידלקלשכדעשותהתהוםמיפניעלוהצסכר

החוף.באקויפרהמיםרזרבותמכללשתיהמילשדגוליםנפחיםלהוצאתכסנהקיימת
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בגלליטורוניקונגלומרט

.עלדנסר .,אפביר

ירושליסהגיאלווגי,המכון

נבעלרתראנבזרר ) 1963(כפרי,בילרינבהרבבלילבענהבתצררתותרארטרררנייםקרגנלררנכטים

הנבקריםבכלסנברכים.אבזרריםיררתאנברחרננבראצחנביםקתבלררנכטים .) 1965 ,(ברכבידנר

נבלכהבירקישק,(תצררתוהשתיתיהבגישסגהבירי,הרפטנבלעומחנתזרסטרטיפרגיתיחדיה

נבי.-24לנברטחציבייהראהקרלבנררנכטערביבעהנ.תצררתלשרכרי)

עשררתרעדנבליינברטיםנבנבספרשלבזרבלוגעליםתתדענבזרותיםחלרקיםנבכילהקרנבלררנכט

הםבשקפיםטפרסי.חרםפאררבבצעכהיםייייחלרקיםהםחנכחלרקיםניכרחלקנססינברטים.

נבביריםידרעיםנביקררפציאסהנבייצביםבסנביכרת,הננבצאיםהבהיריםלחלרקיםדרנבים

עםבידחחוללזרבבכהיייםיילחקויםבשקפיםננבראצגליריהרחתךשלעהלירןבלחקסרררניים.

החרסיתיהמרכיבשםמחררראנבשתנההמסריקסמיקריטי.בירשלרלמינציותקרררץרברבי

שקה.בלרירדעפלירברסקיט,הראעהיקרי

הנבכילהנביקריטיזציה,שלותצרשהראייקירסרייישכבתבםהובתהבילריבהרטריבחתך

דקרם.טררתי(לpקריס)יראבלאכלהתייחסשירזשבכהלאכהה.בירלשפרבמנרטירתשבכות

רבבריעםהסארציאציההמהיר,העובישונייישחרר-לבף,שלההופעההסטרטיברפי,המיקרם

היחדיהשלונסףכפציאסזהקרנבלרנברטלרואתמאפשריםהפליבררסקיט,ונרכחרתקרורץ

מהרירבזמיזהמוכרשלההחרליהפציסאאשר ,) Sandler & Zilbennan , 1985 (הקלססית

שנמצאלקרגנלררנכטדרמהכאיהמתוארהבליליהפציאס . Weiler & Sass) , 1972 (יהדוה

שתימעלה.כלפיהקסיחלרקיםרבדוליישחרר-לבייירנכהאעםחתירה,באנטיקלינתלחארתה

קצריםלרנכחקים ) mass t1ow (מסהזרימרתשלתואצהכנראההיהמתראררתהתרפערת

שטתפיים.ראבעריםווק)ם(מרפסים

לקרקעהלסעבייבמעבראינסיטוהמרתחשפדרנבטיתכהלךינבפררשתהחלרקיםהשחרת

בהרנחראיויצירתייההתקנבחותייתופעותעדר.אבזורלרראתשניןתכפי ,נבעליוהנבתתפחת

יררשלים.אבזררהקלטסיתביחדיהבםומכררתבילרי

רקונטתפרחותתהראץ,וברנככזדנררםהקלטסיתהיחדיהלהרדנתהקדוומתקסוטותפערת

וההרדנהשהחשיפהלכךדעותהראהקרגנלרמרט .) Sandler , 1990 (צפויכלפיבמימדיהי

חאתמיטיםאזורילשתברחרביתלי.ראערראנכותחכלקבבלליבםהתרחשההיבשתית

) 1969 , (Freund and Raab , מהפרסצעירבבליל,לפחותהארוע,שבילאפשררתעלמבצעי

.בבנחרדנוםרארהפצלילשעהליון
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אקטסרפלוציהלצרביןמטהמעלהבלפימפןרשתגליםהפרדת

 %.ןשסיבלןמ , 1ד.כלנלט

לת-אביבאןניברסיסתפלנסירים,ןלמדעיםלגיאןפיסיקהחהןג • 1

 S8U %חלוןן , %%86 •ת.דוגיאופיסקיה,נפסלמקחריהמכןו .%

השיטהבים.סייסמוגרמותליטת pלחדשהשיטההתפתחההאחרונותהשניםבחמש

האחדומקביליםיים Pואפתת-ימייםכבליםשנילאורדהלחציםדשהליטת pעלבמוססת

כזודואליתליטה pביד.דבבללואןרליטה pשלובלת pהמהשיטהום pבמלשני,מתחת

נכוןלטפלשמאפשריםתלוייםבלתישפהתנאישני Pלספהראשונהבפעםמאפשרת

משיאתאבלה.שפהתאנינשילןבדוורשתשנימדסרית pחלמשוחאשהיאהגלים,במשיתא

מיגרציהובנילציה, Pדגבוןהסייסמייםהנתונ~םבעודלתהליכיהבסיסאתמהווההגלים

עוליםלביםשלרכיבעבללדשההלביםדשההפדרתבתלהךיבמיודחןאבדנוןאנוואיסרבניה.

שדהשלהנאכיהרכיבשלשחזורבעזרתמושגתההפרדהיודרים.גליםשלרכיבבעלולדשה

שלהנאכיהרכיבאתהלחץ.לדשהדיאלידשההני Pי pהחלמהירותים. Pי pהחלמהירית

האחת-סמוכות pעומדוית Pנבשתיהלחץשדהמדידתמתיילחלץנתן Pי pהחלמהירות

מושגבזןמזהגדרינטשלאינטגרציהנהיבצ.הדרגניטאתונןתהלחציםהרפשלנשיה.תמחת

דשהלשהניצבהרכיבבל Pמתכדהרצוי.לזמןדעבזמןזחגימהדוות Pנכלסכוםדייעל

אביפמתסמוכפלהנאכי Pי pהלחמהירותמדשהלהחץיחסירבחירדייעל . Pי pהחלמהירות

שההפרדהלבלשיםישבהאתמה.ומטהמלעהכלפיהלביםדשהלב Pמתהמיםשליסטי Pהא

גליםשללסטהגליםדשהאת Pלפרצורדללאהכלליהלחץלשדהבלת Pמתהרצויה

שותונ.בזויותמישרויים

ההפדרהאתלהרחיבניתןרמבחי.דו-מימדירה pלממתאימהכןאהמתוראתההפרדהשיטת

בליים pממישוריםבנשיהלחץדשהשלתנונים Pלספישאזןאהמלאהתלת-מימדירה pלמ

נשלי.מתחתהאדח-המים pבעומעוים Pהש
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ועקוםרום-ספקיהעקוםלשסירייתקבעיהבשטפונו:תיםםואיבתוספקיה

חבןורהרדרום Iיתירבנלחגורפתרום-ספקית

 Zגג ..
 cנ.,רירי.ציקח ,י.ןוו 7

אבר-שבעבגנב,ןב-גןוירוואניטיסרבתלגיגאפריה,הקלחםה • 1

לןנדןוקטוןלגיאןגפריה,יבקרקבהמלחקה • 2

ספיקהרוםעקומיעלמיםספיקותשלהנתוניםמעקבבמוססבדמינההנחליםבמרבית

עקומי.לקבלתנחדדמהקטעשלהדהרלראיתבגיראמטריהמשינוייםתכוצהאדמויקיםבלתי

דהיוקלאינבסוףרזימה.ראערישלמועטפסמרגבללדמדיהונשתרפסמדרושותפסיקהרום

רפטדבנק,לאבאיכותםועהתייםהמרחבייםוהשינוייםשאיכותםהריהמים,כמותבקביעת

בדדוים.למקרים

אנובדמינה,המיםמשקאתלהפעילהדרושיםלאה,כבתוניםהמחסורעללהתבגרכדי

 .הנוכחימהחורףמיםואיכותכמותשלרציףלרישוםהדרומטריתתנחהיתירבחנלמתפלעים
,רישוםשטפוונעתהמיםשפועלשרציףלרירשםפאיקקעטקצוותבכשיריםנדמדלראשינה
שימורמשויאותעלבמוססיםהחישוביםספיקה.רוסעקוסשלמידייתכבייההמאפשר

למחצה,צחיחובאזרובראץלראשונהנהדדממיס,איכותלשייחדויפרמטרוהנארגיה.המסה

שיפועהשתנהבארועהשיטה.אתדמגים 1991בינורא 8ראעוהגסה.הגרופתספיקתהינו

הבגוההנהההרגופתושיאתבחבחתךאחוז 50מעלהרגופת,פסיקתארחז 10דכיהארנגיה

ייקג/כש. 10עמלסבפרות,דשווחה
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 1יהם-התיכןוזמרחדורםבחופיסדימנטיםתנועתלש 1רב-קתופתיתאנלזיה

חישה-מרחקובעזרת

 of. Z ~ Z 1ו. 1
צ.,ןב-באםהרא. " v "" ..,גא.,קנראי?מ.מאין

לת-נאיב,אתיבריססתפלניירטםומדעיםלאגןפיקיסהחהןג • 1

Z בו-גןירןו,אתיבסיסרתהדמרבלקחרלכאושיסרי.מבןו

רב-עריציסירקהיה NIMBUS 7-הליייועלהומתקו ,) Coasta1 Zone Color Scanner )CZCSה-

 , 550 , 510 , 443של:בלואברכיערוציםשישהכלל.הואהאוקניוסעבצלובדדיתעביקרהמידעו

670 , 750 , 1lSO .ייעיהולעפולחויונונמרטNASA 1985אמצעדע 1978מוסףנשים 7.5במןש • 

האפשרותאתו,נתנוהוסרקעיייהופקוהים-התיכוודרום-ובזרחחוףלשתמונותמואתכמה

,ובדלתתהאיזורשלהסדימנסיםתנועתוובדולבינוני,ובדיהבקנהזריובהצורותלחקירת

הירשלאי.ף mלהנליוס

מתיימרחףדסינמסריכוזלהערכתביותרהמתאיםואפסימדוללפתחהו:המחקרמסרות

 ,עותנייםשוניייםלמצרא 1985,ל 1978ביוהחוובררביכוזתנשייםשנירייםלובוצא , CZCSרתנני
ובקובלים.למדוליםהתרצואתתאלהשררת

 nm 550בסביברתנובצתאהמרחףהדסימנטבריכרזלנשוייםבירתרהבבוההשהרבישותמצאנר
- R(550)] ) 520 ([הקרניהרלדנוי , pל . 5ZO nmב-המינימליתוהרבישות R ישירותרפופורציתים

במים.המרחףהחומרלכמות

היא:מרחף)דסינמט(ריכוז Cssלקבלתהובתאיובהשהפונקציהוברואתראשוניותתראצות

(520)IR(550)]b ~ O)] 6ך ( z = [R(550)-R 

במשוואההריכוזלחשובמשמש Zכאשר

Css = A+B*log(z) 

a.b,A,B למיופיעיליכליהםחישה-וברחרקשנתתיוברואתהתואצותניסתיים.ובדקמיםהם

לרבותיוןתנובשעמותיים,עוניתיםבישנוייםלרבוחיוניןתהחוף.אבזורומחףדסינמטהתפלוגת

שלובלעה.בפונקציהשימושייעיוהבאיבהחורףבזרמי
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המיםמקורותשלוהשימורבבבללה,עהרךשיומרחקו

ר.נסוםזןו

יורלשיסאהצור,שaדר

חתנכילסיפיריייתרייתרדימחנעשחארחים),רביםלמקירמת(דבימחבישרלאחמיםיספיר

מדבל-בבל:על

יחורןב.רדנאןלאיחןלורקברשאיופמרא,חיחאייפיותחנבריןאכיש

חציבירי.ידחייוחבאמקבשפתחרמןביאדרבלשמפליוגתתיפעיתןאכיש

דרב.ליהעשיתניןתלאאכלייידמ,אכלתפטסייתאיםוסרחןאכיש

לאים,מכיער,מסחר-ססרייים nליייתרייתרדימחנעשיתחציבירי,ידבייובמבאקבבלשפת

וחסר-מיאצ.

פלתטררקלאאפיזית-ואבייקטיבית-חרכחית,מכשלחשיםאכואיובאמתכילחרואתננסח

ציבירית.חדסרחלש

הומןב:בלאשתבעצםחיאחמכריעחבאמקכילחראותננסח

בת-חרכת-מציואתעםחפמייסתחחלשמחלוחביו.,לרואתחילוכתתציבורי,.דחירושפתמובו

בעלישמירתםכליומלב,שריריתפמניחציבוריתחחדסרחלשחמשחקכללישמירתמובו.,

מיבו·

תחילח:דעינתיאתרנחיקזחלצוךררמבו.ליצירת nשירמרכללי nלשבחשיביתםניגע

חואחאנ:חנרסייתאעךרידליםאלצוחמובוחתפישחבחתפתחותחתעניושארפיאזיח,זיןא

חמציןת.דעמיםחבוומליאזחות,כוסרתשתילקח

שרבnבתח.לזיזחחסרכבלכחמיםכרמתכיכלום,כסתירמננירסינשכרחחיידלם

וחציגיותר,צרחכסרלאחטסית Mאשלתכילתחאתחידלים,לעיניפיאזיח,יצקעכשיי

בשיתרחןבכסרחמיםלכמיתביסחשתחאוזחחחצרח,שבכיסחמיםכמותחאםשלאח:

כילחדרית,כ nבדסירביקטניםמפסיקשחיוידליסחידליס.ביומלחוקתחגתלעחזובבקדרח

שינתחלאצרח,לכוסרבחחמכוסחאתמנחשפיכת,וכיבכמותוזחותניתריחמיםמנותשתי

בחרתח.לשלזוזחותחותאכמותחאת

גמלםאשר nכמות nמישגדעייןחתפתחלאחקנטיסחדלייםשאצלבכדזאתמסבירפיואזיח

- nחןק_שימןר nאיתטנת-שימיר n לכלי.מלכיפשיכחבפעיליתמשתנחשאנינחכמןתיי

-71-



ולהקצבתישראלשלההידרולוגייםהמיםמאזנילעריכתהאחראיםשלמשוגותיהםאת

לאלכלי.מכליבשפיכההזההשימורלחוקבאינגורנסיותלהסבירנוכללאההפקה,רשיונות

כזה.באופומאיוישיצירתלשברפינטזיותזאתלסהבירנוכל

עםוהתפייוסתהשלמהבחוסר-ודומהמקבילאמדובאורחזאתלהסבירונוכלנוכלבאל

מאייוישיצירתשילליםאשרבהו,הגלומיםשימורייייחוקייעםנוספותיסדויותתובנות

והעדת.לחבבשרירותלאייוישוהפיכת

לאפסכיאוכלכליערדגםכיקובעאשרבכלכלה,הערןיישימורלייחוקבעיקרהיאהכוונה

מאייו.ישלחבבשרירותלרבואניתו

כמהנדגיםרקאלאזה,חוקשלוהמתדוולוגיותהמקצועיותבדקויותיוכאונעסוקלא

המים.לעבייתביסחהחשוביםבמיסוייו

הואהציבורית,ההסדרהשלהמשחקכלליבתחוםהעןרשימורחוקשלחאדחשובביסוי

תקיו.חשבונותניהולדהורישםהמודסייםוהתהקניםהחוקיםמןרעוכוהחשבואנותתורת

אואמייוישהופעתהאפשרבמידתמונעתאשרעקבי,ערכיםלמניושיסההיאהחשבואנות

גניבה.נמעיתלשמוסרילוצרדגםלאייו.ישהדחכת

הזןמ.לואןרוזיכרוולהאתמהבמיודחדוגאתהחשבואניתהשיסה

שניםתפוקהלאפשרכדימודקםבזמושהוקמוהארצייי)ייהמפעל(דוגמתמתקניםישנם

עלותהוו.בנכסיהחשבונאותרושמתהללו,במתנpיםההשקעהערדתאמכו.לחאררבות

התמורהפעולתם.תקופתפניעללשיעוריוונזקפת,מחושבתההוועלותהיאהללוהמתקנים

הלוואותנסילתמאפשרתישנותהלוואותהחזרתהלוואות.החזרתמאפשרתלהשקעות

כלהפרעהללאמתסובבהגלגלהצוןר.לפיחדשיםמתקניםלהקמתנסוףהוווגיוסדחשות

ןרע.וואןדבנזליותאיודוע

שלשוספתבקרהאמפשרתמתוכה,המוסכמיםהכספייםוהדוחייותהחשבונותמערכת

עפהלוה.תקניות

שלהרגילהמובופיעלהמיםעלותבחישובתקינהחשבתואתמחייבהמים,לחוק 111עסיף

הןרע.שימורחקו

עזהתןרשירותמשלחתתהיכן

ייתקנותאתלמיומשו,תנpותהחלקאותשרהתקיוהמים,לחוק 111עסיףשלמסמסתו

 ." 1975-הת'ילשההמים)עלות(חשיובהמים
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גמירההתעלמיתמחייביתיהןהיתקני,שמסמכיתיהחיקתאוסתריתהלליהתקניתןא

בהנש.הנשדמילהנש,דילרמליון 200כ-והאהקפהשארהןוה,לעמותכעמס

החוק.לעגהסבעירהזויה

עהןר.ישרומוחבקלוגמםשארהדאם,נביפשבתהדדהילומןבנתהרכותגםזוהי

לשהידערןעםוהתפיוסיהלשימירטםאשרפיאז'ה,לשלידליםומאתיהממקבליהזותקינה

אמיין.ישרב.ירואתוטבית,פוית

הקבצה.קבלתללאתמיכהעהנקתמפאשרתשהיאזהבמוןבמאיין,ישיצירתזיהי

אתקיברתאשרהמים,משקשלההוןבאכליתמשתקפתאשרלאיין,ישהפיכתגםזוהי

ומחמיר.ההןלוותפקדויכפסימשרבןותלאיימקירית"רבחתותאהמיםמpש

בהתאםהאיצר,משרדושלישרלאממשלתשלהכספיתהחשבואניתתקינההיתהאילו

האוצר),(במשרדשםהשקמןייצאהמרצעהיההעןר,שימורולחוקהלאמנסרילומבן

הדמינהשאוצרמשום(זהמאתפשרתהיתהלאנוספים)(ובתחומיםהמיםבמשקוהנזילה

תמורה).ללאאנהכליםנהיסכםלשהבלעיםואהממןמהוא

מקורןבעצםהיאאשרהממשלתית,בחשבונאותגםמצוייםהמיבןיחוסרהנזיליתןא

הממלשתיתהחשבתואתנזיליתגםהחקלואת,שרשלנהזכרלפעולידבימהיהדגיל.הראשין

לפינשבגיתלמסריתשחתרימנהיגיםשלהעדתורשירותהסמונתהפעולה,מרבחאתהדגליו

הנבתם.

הדאומיםהקוייםפריצתלא ,הערדשימורחוק·ופריצתהחשבתיאתהנזליהמתקשרתכידצ

המיםזמקורותבשימור

החשמל,לסאפקתלמשלקורההיהמההיפותיט:מחשבהתרגליבאמצעותזושאלהעלנענה

הוןזאכילתשלדבןרהיאףאסודסבהאילו

עהיקר.לאזהךאסהיסבדו,מחמתוגהאהיהלחשמלהביקוש

מדבאתהיתהתמורה,ללאבאנלהיהשהוהנהחשלמ,בחרתכיהיתהיורתדועחמורהתואצה

לשםהאפסקה,מערכתבהרבחתהגדולותההשקעותביצועלשםהון,לגייסיכילתהאת

היהמהרהעדהקיימת.המערכתשלחדיישהלצורדאפילואוהגואה,הביקושדהבקת

במים.כמודבייק-בסאפקתןיימסחןףמפתתח
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מקיריתיחם.ילחסרבמיםייחסחמייירלמוצקתכילחיסחבחגםזיחי

חמים.שלזחלביוחחשלמ,שלחחיצע(עקימת)כבמחיבוחדבלאנמםיש

חמבערלפימדרגית,דמייחיאחמיםחיצעכלל,דבןראיפקיחיאחחשמלשחיצעעביד

חים.חלפתתלשואפקילתחיםדעייתר,ליקריםזלויםפסאקחממקירית

יחמציקח.חיימסחירייסיבתחיאחזחחחדבללאןא

מיםיביאאיחיםחתפלתבאמצעיתחבעיחתא"לפתוריילאחבימיםחמלכיםאשרעריונות

סחימטפוםאתלתפלבמקשותאשרפיאזיח,שלחדלייםבמשלאותלאאאכיםחים,ממדונית

סוכחףחעתירחחוויוחזרכיצדכיחותפעח.שלחעמרתכיחחקשרןמחתעלמותמןותחמציק

פאלייתוחבכת"עיזחעניולייפירתוף(ורעיינותבלכלןויסאימאצאםלאח,לפמלעיםדכחרש

לבוסףתוסראשרוביוםפש)ע.עלחטאחוספתאלאאינםשונים,צרנכיםביוחמחירים

סוכחפיםלמיםכבללביקושדעייואיוכי,ירבתרעהןרשיומרחוקחרפתשלחפסכיתחמשוחב

אלאוכלל.כללייפיתרוויימשוםא-םכובזחאיובחם.לעשותמחימאצולאחאלחוחיקרים

נוספת.במדיחחעבייחאתחתמיררקאשרבדנםל-לבב,נוסתפקומחלחקיםנסיוו

יווצרואכשר ,חעןרשימורחוקחרפתשלחסכפיתחמשיגחתוסרכאשר-חשניחצדוןמ

דירשולאולפסקם,ליירצםקושיכליחיחלאחמלא,ברעכםמותפליםלמיםביקושבעתדי

ךכ.לשםממלשתיאמץמושם

בפניגחיגיתממלשת-ירשלאחחתייבח , .Z2ע. l990חתייכשא,חיבלסכובשבוע,חמישיליוםואר

חירןד),עמקמשקישלעתירחבתוספת-חייםבויששרכ-אזרחעתירת(עבקבותבגייץ

נחזרכתחתסירחשתבתטלבואפוחמים)",עלות(חישובחמיםייקתונתתאיום 60תןולתקו

חוחק.לבוי mחתנpשביו

בחתום-זח.פסרורטיקחכחכרזתכמיחוחתונקתתיקוודמי.ומדpםמשיחןיומת

ולק.עפוטדרבזחראיורלממש,לךג.שיםדרערצדיחחכרזחתאןא

לבתשרמתמצריכחאלייו,ישובחפיכתאמייויש Mביציחוטאשאינותקיו,דסרכביית

חואעדתילפיביותרל mחpחישוןאבךכ.רנחיבלאןאחידסומ,ובמישורחמקצעויבמשיור

וחחשלהמ.תפירסית mבמשירר
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יאןיאמין.שייצתרילשpרחסר-פpררסללאיקרח-שיררמ,םשלושטיםידסר,לועםפתסיתעם

םלועםתרחא.דסםת mתרחאהרתגלתרחא,יישייעדיעלוםןרתבביחדרלאמוירונןנד"םזה

עלוםלןכ.סמכרתיצדירעתברפסתמאיין,ישלהישגיכהלוכל-יסל,שיטלרןצאלהפשעה

ערלםלאמנרטי.מרבןלששירונררחמרעיטבעחמרעייררתתעיפהדעתברשיררתנהלשט

לבב.בשתפרמשיחהשמיג

אדחרת,פתסרתלשברטמעציהפרנסה,דרכילשבשערייםרכרכיםהחתמייבים,השעריים

ברת, mרהחזרהבחתיםירתעמדיהביא-יכלותכריפסת,סבכבתיררת , mדחאהשרעקתאברןדב

רחרסו-ואניםחרסו-רונאצרידלים,במשחפהעיגפרתררגמרים,קמרעערפאלירנמיסכםבבישרל

רונוא.תרונmאררדועדוערזינpה,עלת

גםיהירןכ ,ירתררדגלויםחיתייםהםשהשנירייםרככל ,ירתרלודגיםהעיררתיםשהירככל

 .יררתדגלויםוסהבלותpהשיים

דגול .חועי-שימורע"ינהלשטדסירתפיסת-עולםעםוהלשהמלהתפייסותדגילעושיזהו

ולהצדיעו.שהיהמהתאלשרמדכיפיתלויםולחפש itם jnt necessriן y soלערואהפיתוי

 .רחימרידיחהקרזהיאפרלאזה
ההשלמה.חמרסוטבעהרקשיןמהרבה

איןכילגרמישהלשיםימךאלכלי,מכלישכפיכהלדגההיתההמשעהכרמתאליוהיהנחדמ

על-במצועהשאןניןכ,כפידהבראיןכילעוהמצועההצערמןגםגלמריכ,ןהשתחררדהבר

ףפועל.ילטשרניאןכ

הרכתמתיימציואתיות,דרכיםבחיפושהצלחה,ביתרתשוככנהנה"ל,הקשותהמצוקותגם

פוקוס.הוקסרדבכריממושסת,בהבחתטויותאמרשהבגולית,
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מציאיתייםדשהנתבאיתהיםמייגליזירמהמיהורתלשדיהראלויחישיב

 Zג
 •ר,ביתנע.זמרו

לדנבעוציוןםסןוב • 1
Z • תיבסיסרתללקחואת,קפהלוהטויפם,לקקרעיסרגםזברונnעוובתירא

המהירותאתמציגשסחלתאנייורתאמוחרוהועברמבעדהבניסוישפותחדרסיחוק

ההאב:סרכחחהלפיתהוםמישלהממוצעת
) Al AJו'( V = KJne 

 K. Ahמפסליםפמלתחת A1רמחקלראןרנהעלחקיקשלהממועצתהמיתחתיתא vבארש

הפאקסיבית.נהנקרביותהיא-,\1רההרדילואתיהומילרבתהיא

ייעי:תכרןדרסירחקעלתסהבךמהחמרשב ) t (המיםיגלרא ,) im.e travelו(המערבזןמ

t=ne(A1)2/Uh 

ראמרתעשררתפניעלהמשרתערתתהוםמימערברתעלבירםמרפעליםאלהחישרבים
בנרשאי mתפעוליהלחסרתלוקבלתהדירלווגייםלמדוליםיסבסחמוויםוהםקילרמסרים,

ערליה.עתישיתיתראערגנייתלוספתשלסווחראובתקבורה

לששררההיקמימרתתהרםמיבעמרבותרקמשעמותלעביניחםהללורהגליההמירותחשיריב
עברביראתהלאתרשניתןבדמספקתבמדיהאחידההמערבתביניהן:הכתירת,אוכהחות

(ראינרבהיסבמרדגרהעהשרהאזרר ) Z (רדמדיים,מייגציםתולבתעררביאפקסיביתנקטבירת

ביותילעהגילואוגיוההכבמהוטופפרגיהלבתיסהפשעות 3) (המעתבר),טשחלבפניעלמשתער
סנדקים(זרימהנקברביבתרןרמתרחשתבמערבתהזרימה ) 4 (בחשברן,מרבאותהזרימה

בתתרליסרלרגייםגיארלרגייםמחסרמים ) 5 (דריס),לחוקלצייתשלאעשרייהקרססרמחילרת

המערבתביהרבהר ) 6 (בלדב,מרכחיםזרימהתאיעלמרפעלרתרהמשררארתדירעים,הקרקע

הקצהמריביבזרהרשתיםמיםסרגירעברבלשבמרקהרא,לחליפוין,ידיח,מיםרבףמכילה

) end members ( בחשברן,תלקחו) הקסעיםביןפעילהדירארליקשרקירםוהרכחבנדק ) 7

בלדרדחרפשיתזרימההרכחהכלרמר,המערבת,אותהשלהכלראיםלקסעיםהחרפשיים

טסכגנסייםלדרביםמיםמציתאלשהאפשרותחתקרהבחשטןהרבהא ) 8 (החנקרת,המערתב
מצרייהשהמעברתהפאשררתדבנקה ) 9 (דגולים),תהרםמינגאישלהעומקיםבלחקים(עבירק

המשמערתדבנקהובהתאםסקסרניים,שינרייםראאקליםשניריישלהשפעתםחתתדעיין
המוחשב.חחדירלראיהידרבניסבבלימןבהמחתייתב

פיזיקליים,פרמסריםבערזתבמותיתלדביקהכיוםניתנרתדעלילרההתנירתההנחרתבל

הדחרף)הצרןר(רקייםהפאשררתנררצהבןכבמרתרת.תיראןרושיסרתאיזרטרפייםכימיים,

כבתרניםמיריבשימרש א)(עלהמרשתתיםמעדונכיםהדירולוגייםרחישוביםסקריםלבצע

עיייפחרתשרבשרהמערברתבהםלשלביםהתייחסרתםבלשהירתבין(החשוביםקיימים

דחשים.פרמסירםלשדמודיתשוילובעמנבדרים,תכתיםלקלבתדחשרתדידמות )ב-(והדאם),

המתדקמרתהראצרתעםסירהבאותהזהרכבשאנמצאתוישראלמרובהראבץהמלאבה

תרהם.מיעמרבותלשהההכבתאלועהמיקרתסאורטתאןכדעלדחוףצרןרשילרבבןלועבם:
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צפפווייסקייי)עד(סיראסעהםיייtכהאקויפירtכלשודיהלורוגי Mגםלדו

ראבלשעב

 •רביתנ .,ש.שח

חוובתוחעבתיד,תMחיסרבnסיוtניD,לקרקעלחםnחק

אקיייפריםמצוייםולעמח(לעןוי'יטרקןרקגמליישרלאבפצוןחצרנובליםלקאוויפריםתמחת

לגבישבדיינוחנתתיםלשמקורםונפס.גזובמקומות,מטחים,מיםחמכיליםעמוקים

מפצוןלאבוקדיוחים 191ינשםטפנ.קוודיחיופסירםבחמשופיםחארעחרםקיםחאקייירפים

לוגיםחלילרטוגי.וחרןבכדחחתואםחשתותחתצורותעוביעלמעדיחמפסקיםשבעלראב

בלחקחשרתתבתצורותשבוצועעלגין mונאלזי-swabו (DS1)קודיחחנקתבוביגיפראיזיים,

דבנשקו,חתצורותשלוחדחירותחנקמביותעלנתוניםגםלפסקיכוליםחקידוחיםמן

בתןכר.חמיםשלוחספמררוטותחלמיחוויתילחחצים,

לנשיש)עבבלרא(מצפוןישראללשחופצניחציחתאחמלקחמוצעחגראחדירולוגיחמייל

חקרסיקיןודעחסריסאמתקופותלסחעיססירחלוקבנידרפןבאבכלומרכזי.צפינינבאים,

יבגלויתחתצוריתלשלילרטיגיאיפייןפיעלנעשתחזולחיקח . mחדירסרסריטרבפיליחודית

קריסריתיםפילערנחבנשחוזמיחיחדייתברייpחשריםנחיילחלחקוחחרמנחית.חתשרועןת

וכררדיחייייםם.לררדיחויבים
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הלבנטשלהיבשתבשלויקרטקיונייםמבנים

 Z , 1י.סונכ

יחפהקשננןהנ,לתליארשל,גאונניםיינכםקחר • 1
יחפהחיפה,אןניביסרטתיינכו,תלציליוזיציןתחהןג • 2

אמופייןהתיכון,היסמזרחדרוסשלהיבשתבשוליהקרסיקוניהסייסמו-ססרסיגרפיהחתך
בארבעההמתבסאותחדותאי-התאמותארבעדייעלהנתחמותעיקריותיחידותבשלוש

סקסונייסאברועיסמראהקשוריםלאהסייסמייסמחזיריםמובהקים.סייסמייםמחזירים
לשינוייםוכוולשקיעות,לקימוסיםלהעתקים,הקשוריםהקדום,ובשלישוויקוובקרסשחלו

והחפיפהזו,גביעלזוומנחותאי-ההתאמותהיבשת.בשוליסהדינמסולוגיבמשסרנמרצים
הבמניםאתגםמדחשעובצופגעויותרהאמוחריםשהעוראיםלכךהביאהשלהוהמרחבית

הדpומים.

שלמהגאוובחלקיםישראלשלהיבשתבשולישבוצעסייסמי,החזרותסקרנתונישלפענוח
בקירובבמקבילממוקםהיהבקרסיקווהיבשתדמרווכימראההתיבוו,היםמזרחדרום
הקדומיםהססרוקסורלייםהתןואיםמיוחסיםנחובחיהפענוחבמסרגתבהווה.היבשתלשולי

משסרהדpום,לקרסיקווהמואחרמהיוראהמעברבתקופתאבזורששררהסקסונילמשרט
המחזורנמרצת.ובארוזיהנורמליותבהעתקותהיבשתי,האיזורבהתרוממותברןושהיה

הסדרהלניאוקום.מיוחסהזהההתאמהאימישורעלששקעהסייסמו-ססרסיגרפי
דמיוו,מראהסורוו-אלביאוהסייסמי-ססרסיגרפילמרויחהמייחסתהבאה,הסדימנסרית
התיביוהקרסיקוובילנחיחניתולוברשמתחתיה,הואנקימיתלסדרהבמילטלאססרוקסןרלי

המיוחסותבשבבותדרודיםשללאריזיהעדייותיחסי.סקסונישקסשלזמופרקהיה
היןוהזהאיזןרבימבציעותהלבנסבגארביוםהמצוייםבאיזוריםוהתיבוו,הדקוםלקרסיקוו

במקומותהתפתחוהשקעהגאני.מספרהאמוחרהקרסיקוולפנידרדויםשלהשקעהסביבת
הסתספורמילהעתקקשוריםהאלההאגניםביוייתבוהדמרוו,שליותרהעמוקחלקולואןר
לאוהתיביוהקדוסבקרסיקורההשקעהתוואיהיבשת.מדרוובסיסלואןרשעבראפשרי,
והלשישונייםהקרסיקונייםהישבתששלוילרמותובלשישוו,המואחרבקרסיקוונמשבו

לזה.זהבסמיונתממוקמים

נמרצתשקיעהמראההסנוולראשיתהמיוחסתהסייסמו-ססרסיגרפיתאי-ההתאמה
עםעםדבבדבשהתרחשסקסוניתהלדיהימי,הגאואביזורסדימנסיםשלניברתוהצסברות
הברןואוקינאי,שקעיהגאוהווצרותשלהבו-זמניתההתרחשותהסירית.הקשתלשהקימוס

הברובההתפתחותביבשה,קימוסיםסדרתוהתפתחותמתיחה,שלסקסונייםבמאמצים
סקסוניקשרקייםהיהביייתברזאת,עםאמליה.מובנתאיננהלחיצה,שלסקסוניבמשסר

דריסאתשפקדוהאוקיאניתההפחתהתהליבילביוהלבנסשלהימיהגאושקיעתביו
ביוהסקסוניתההתנגשותןתחילתהסוריתהקשתקיסוסיביןיקשרמדח,בנסוואנסוליה

יבילהןפהחתההנתגשותלשזוסקסוניתבו-זמניתאמךדי.וגסבןנאסוליהומזרחעהרבילחיח
ביבשההקימוסיםדסרתוהווצרותהימיהגאוהעמקתשלהבו-זמניותאתגםלהסביר
בקרסיקייקיימיםשהיואדחיםבמניסביבוגםמראיםסהייספיהסקרנתוניבאזורונ.

תוואיםאולםהמואחר,בקרסיקוונוספתססרוקסוליתפעילותשלתהליביםבערוהקדום
נמצאו.לאאלהנבמיםדסרותשתיביושיסתייסססרוקסורליים
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היםבמםלסילישנוייםעדויותישראל:צםוומלוטבועותימיותטרסות

תחיכוייהםבומרח

נדגאכלבפ , Z , 1י.סונכ

יחחפי"'וסתנ,לתלילוחש,גאוםtכייינבסקחר • 1

יחפהחיפה,אוניביסרטתיינבו,תלציליוויציתווחהגג

אהר"ביינבן,אונורו,ינבין,לשאחתיבסריטהאגלווגייס,לדםעיס.נהםקלחה

שלמיםבעימקיסלעייתטסריתמספראירתילחיפהמערבההעמיקהיבשתבמדףתצפיית

יסיסמייםחתכיםבאמצעיתבסקרעיטםי.עייילראשינהאיתריהטרסיתמ.י 120- 100

ביצעי 199Oי- 1989באביבנאליגי.סירק-צדוסראנבאמצעיתגםנרסקיהןמבןלוחארדרדוים,

יפילם,יידיואמצלמיתנהישא , (ROV)מרחיקנהשלטתת-ימירבבבעזרתראשתייםסקרים

מטריםמספרמתנשאיתהטסריתבימרואתהאלההראשתייתהתצפייתהטרסית.באיזיר

המזרחי.בגאפןמתיןידמריןהמערביבגאפןתלילמדריןבעליתהיהקריבה,סביבתןמעל

שנהפיציםחיים,בלעילששפעצמדויםלאיהקשה,בלינביתבצדמהמרצפותהןהלתולבחלקן

רביםבדסימנטיםהטרסיתמביסיתמתוןהמדרוןבהםבמקימיתספיגים.נכראההםבהם

מ,י 1- 2היאהביוגניתהצמדהעיביבילרואתניתןהתליליםבמחשיפיםמליבדים.ובלתי

התשתיתסלעכיאופינייים,וערבשתישיכיבתיואי,לפילהבחיןףאניתןספיריםובמקימית

קיקינהשלשבכהנמצהאמחשופיםבמספר(בירבר).אאיליאניטהיאהטביעיתהטרסיתשל

דרדוים,מיםלשושלבוליםדצפותלשכנראהקינכיות,משברינבויההביוגנית,הצדמהסיסבב

הקוקינהוהןהאואליאניטהןהטביעית.הטרוסתלשנהוכחיתבסביבהנצפילאשכמותם

המואחר,הפלייסטוקןבתקופתלדואיקריבדרדו,יםמפלסשלשבתקיפהבדעלמבציעים

מאחרהחופי.באיזוראזנמצאההתחתיןהיבשתבמדףבהווההממוקמתהטרסה

שלהסתלעותבתהליכינוצרהיאכיודיועהנוכחי,החוףמאיזורהיטבמוכרוהאואלינאיט

מיקימואתמציינותהעמוקהיבשתמדףעלהמצויותהטרסותכימיצעחופיות,חולדיוגות

הואמחר.פבלייסטוקןהימיתהרגסריהבזןמהחוףקישל
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קטסינויתמשמעיייתתמנע:בתרמגמסייםלסעיםלשפלאיאימגנסיית

גגנ 2ג א.,סויסם JI,ןובנ,יבנח.ריו ,ש.קונבי

יורתי-יעחבתיל,אnתיב-יסו ,וt'"«קלחaחה.ג

יגיאייפחקיס,לוfיIייפבסלם",ייהבtניי • 1

יורלשיסהגיאלויגי,םחבוי • 3
 't1l: l; :ב{ .,., . };;' .~.

בשיליברה o)34.9 ; Pro (29.8ONזבתנמעחברהדרדויםהדחמרלסעילשהאפליואגמנסיית

שנירצההיבשתיתלתשתיתהשייביםהסלעים,גילילאפיואפגנסיית.פינרליגייתשיסית

בגרי,סלליםתפנעבהרשנדגפיהעלסיםעליין.בםריים Pפריהיאהפאן-רפאינקי,אבירעו

ים P'ייייייץ-ומנזדוייריס Pתגיס,לאילpנוםזדוייייס, ,~ Pיריבבצערפדי,לביי,(בגרייידשייא
לריס. mריכויסnנאיס,לש

סריציס,(ליסרחית,'יים Pעחיבפילרניםיהחלפהב~חתרפעיתנצפרבשקחריהלסעים~לב

דחשים.{שד~ישםרגדירליסםג,נ~פהבןגם~צפוהבמנסי1זסררפנס~~יםב.~ס
fו 'OitI ~ •לחוליצגם

תיצתאסטיניים,ושלרבזללשדרפנותלחתפווצתורבל-סיינטוםתחומצותלשלאסרציה •

 .) 200o-ZSOoC «נפרסתטבפפוטרריתנגםסיס-יטנטישלחיפוצן

לאהפזאיתכויפיניס.תאגיס- mהדירסיפארותניבחיתיבמתרודיוריסהשיניםים P·דביי

ל-נומבי.תיחגגומם~רטרפםרותפיםעםנלחמילקמנירליםשלציות Pבריא·.ונרצית . .. . 

400oC-ZOOoc להפסיס.)יהופדדהדירצחוהתאגיסרערב

טברפמסירותבמנסיספחיפוצןרבצרהפיטסהשונים.ים Pדביימיבשיבמנירלומפעיהפסיס •

תאגיס.לשדמהרדיציהואנמרסת

פישניפסןשלגדירלבחל-יטסנירם.תחמיצותדיילעומחלפיםבומנודוייריסןפסבגישי •
הישיבגם.ואתםשויללעעיפומאריירלרג

ילואבין.שלהלחפהתיירצסרפניטן-בןרתראםיברםנגםסיסבגישיומפיעיםברבגו •

צרנרשפפרברבגביפצירתם(להדבלימדמיםושייינסרפורפיים Pהנגמסיסבגישידשייא nב •

nחדשייא).

שלובפליויעזיריםרענpריםנפיוצתרבתס Pנגמסיום D+ילpצייראביסגביןסמוסיתאפזית •

לסבעים.תמיסרתבעמרעלמעדיהזרתיעפההשתים.ים Pדחייבבלאי-רובלרייםחללים

.~-

 ..... DסI'יוt סל.".,.. MIIItרוmו • תפמ.,.,ם'וDבדייII)ו M ~ OO ( "'"יייי- tיתן'""·"""נ

tI'Aג מסnזt»ייייחDמםחרחןום.
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יבקיירץ-ומנזדוייריסדבייקיםבמינזדוייריס,שייא, "1בואפניייס:מיגונסכייתימסרפנמצוא

הכייין . Overprintכ-גסנמאצהיאדהלורייטיסידבייקיסררבגב 35 ~ 141°חממיצעחיכיןר

עםניסףרכיבנמצאדבייקיסלחייח.קריבדעמחמייקןבאיזירחקייםלכיייןדימחחזח

ואפיתאתיאסזחממאצחמשיתי.אבזיירהמירנגסחייירציתלעשמעהדישרטחחאינקלצנייח

אתוגסחערבי-ניביחמסיבשלהחיווצריתתהליכיתיסעסחפנפלייןאתשיצרחהבליח

מציייפלאיאי-בייגירארגפייספלאיאיאקלימייסמסמניסעלבחבתססכשעשיחשיחזירים

חמשיתי.תבחיסהקרבמייסחתליתקירפחרבמיי~וסבףחרעבי-ונביחמיסב

עקבנירציחניכיחלכיייןחדימיסחמיגניסשכיייניחסמקנחונעבתשחיבצינהתתיםמכל

ביןגתובחתיתאציחדירציח-חימוצןחיאהלליהשנייייסעיקרחמגנסייס.במילרניסשיונייס

חפעיליתבפרס.מגנסייסימינרליסבכללברזלמכילילמינרליםחמיתתמיסית

יבזןמחתשתיתעלסילחישפתשרגמחחאיריזיחלפנירקאכןלחתרחשיכלחחחרדייתרמלית

חמלח.יסקבעלשפעלייתיבתחילתבמייקן,בלימרנהכוחי,לכיייןדומחחיחחמינגיסיכשיין

חיייצריתלאחראנכיצירסביבתנמעהרשלריסציחאפשרותשלוללפצוןקלינציח mכייין

גסשיללתתמנעחרעלהקבמרייסהסדינמסיסשרדייאיפקיית .במייקןחכימיחמיגניס

ואפקי.צירסביברוסציח

סכיבחכימיתלאסרציחבתחליכיראמחרמינגיסחייירציתשלחאפשחתעלמבצעיזהמחקר

מסיףעלסביסנשדדמימיגניסמכיוונישחישביהמגנסייסהקסביסשלחגדלולפיזוראפשרית

אתולדואחלליהלאפיאיגמנסייסנהתוניסאתמדחשלחרעויישבאפריקח.חפריקמברריס

חנכותת.חנקסמותתאמהםלחפיקדכיחמיגנוסזןמ

diזeC:IiOםS, field ונוagווeIiC of jectioם Equa1 Ma po 
le. וab תומ:fer beזs um זא.aםmנrocks ofMount gםeous i 

, direcIion CזeIaCeOUS otes Lower deמ Empty symbol 
• oo diנecוi field PכחSem thc deמOteS שS 
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טהלבבסמתמ

חעחתביוווגכגנטייtכגכינ~יtכעלסגכ

צותרמכגםסיס 303156וכימיסכגםסיס,רבגן . 1

לאמזןמלאסרצימ,

.עזוי

חכוני.רארפרבניס

Z . 353/48מנגסיסיידשייא Oונחני.ריכיילבןי,עכ

במבסייםמירנלים 3 ו4Z S6אבתיס,מבבסיס,תמידוזיירס 3.

ונחני.מיטרנבומלחיפם,סיןט-ממסיס

יציב,לאמיןנגס 343/14מבבסיסממסיס,סיסי-ממסיס,נרגיסלי pלא . 4

טרקיןר pלדימחוויכן

uרחתן·

.s ידיP נגמסייםמירנלים 003/36סיסן-ממסיס,במבסיס,דנאזיסיםים

מיבונסומחלפים,גתאיסממסיס,

רבמי. Pרפיונחני+כריב

במביטיםמירנלים oo5/4Zממסיסגאתיס,מגבסיס,ירתטויםים Pדיי . 6

מיןנגסומחלפים,

ירבם. Pירפונחני+כריב

7 . P 360/4סיסן-ממסיסבמבסיס,יןרץ-תםזידוןריסZ נגמסייםמלרניים

מיגובסומלחפים,ןגנםמכיל

וניחנ.

כגםסייםמלרניים 356138סיןט-כגםסיס,במכסיס,זמרחידרלוייטדיקי . 8

מיןנגסומלחפים,גאתיס 1-רתא

וניחנ.

כגםסייםמלרניים 318100סיסן-כגםסיס,במכסיס,מרזחידןלריסי Pדיי . 9

יםרנגסומלחיפם,גאתיס " Zתאר

רבםיןם, pלודnם

חכוני.רארפרבניס
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עבזרתתפסופטשלהמיזחורמדיתאחרומעקבבתרנכהזרחותורימעהרבת
חמןצלשיציביםאזיוטופים

.אבץ .,יקלורוני .,דלקרם

יורלשיסהעבירת,האתיבסריהסלגיאלווגיה,החםלקה

זתאהגאם.לחיקרירגתאןגאבמיחזיריימייתבכרנתהזרחןרתרמימהיייםשניםמסרפמזה

בחיישי Peridinium Cinetumדהנייפלגלטיתהאצהברפיחתעליהשלדמאיגיםיסנמיםבלש

ןגאבבשעשישוניםטיפלויםלרמותזרחן.תלויתרנההא,כלכהיותה,ובשלהואמחריםהחורף

בגאםהזרחןבריכוזיעלייהנצפתהלכרנתהגמיעההזרחןכמותאתלהקטיןע"מנהיקוז

 F04-3מוסמכיוןהזרחןשעורבהכימיותהטרנספורמציותבלשהאחרונות.השניםבעשרים

שימושנעשהזולשלאהתשוחבמןת.לצוךרמהוןכואםזרנחיזיהוםקייםהאםלהרעייקשה

בתרכיבותמדראיציבזהיחס . Spלןלה , S180(PO.Jבפופסאטהחמצןלשהאיוזטופיבהרבכ

קייםאנזימיםמזורזותביולוגיותבראקציותואליונמוכות,בטמפרטורותפשוטותאאנורגניות

היחסעםמשקללשוןיהנ"להיחסאתהנמיאיםהחמצניםשלמהיראיזןטופישיחלוף

המים.לשהאיזוטןיפ

הופדרן , Box correrו- ra Sedimentו psבעזרתנדגמוובידרןבכנרתתחנןתממספרסדימנטים

איזוטופית.לאנליזהוהוכנופוספאטשללסקטיבימיצוירבעורברב,דבליללשושה

נתונימהצגתחומר.מאזןבחישובינקבעההכלליהפוספאטתמייהבזלתיהפופסאטרתומת

Sp 1 [עלומת[P כאשר)] [P שלהאיזןטופיההרבכאםללמייניתןבסדימנט)הזרחןריכוזהוא

קהצ.מרכיבישנישלמעירבובנועבאיונהפוסאפט
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לםייחםבימםחםקשייהבתצואהתהוםלוימלקעקרפוטנצילאייםסיבונים

 JZכץירגונ, Iגגcולדנ

לקחהאיחpחננרנםלחיםים,קלניקרחםןוכ • 1

לדםנייוןםצםויבאtונגריח,קחורחסביבחדפניי.נ

מליחים.במיםחישומשרהתבחתאחאיץחלקאייםגדילויםית Pלשחפשיריםבמיםחמסחור

טיפושיבשניומליחיםשפיריםבמיםייח Pמחשכתוצתאמלחיםחצטרבות Pדברנו Pמח

P ,pלרעOלחוליoלואתםוחרשוחיסרחתיוp ותpרבר.רע

 200 , 400לשימריביםעלכריםחגעיולןסןאפט,לכודיררתכתוריחכיומבלי,במיחpשייחלרחא

אמשריותר 4עד Zפיחםלאוערכיםרירתר.מי 1Sשל pבעומבחתאמח, ,ל" Pמא 13Oר-

חיריסרחתילשלpרpעלתיםלואתםהמיסpלמייםהירכוזים .עמרדבבלתישןרמרפבופלי

60 , 4S מא-18וP בערמ"לp שעדS עלרמבחדירהמאופיוהחוליהפררפילמ.יp יותררב

החרשיתי.הרפרפלילערתמלמחיםשליותרדגולהרהצטרבות

נתרו,הירניםריסזיהגיעוסבגביטובוטפולימליחיםבמיםכשים 11במןשייה Pהשלחאר

מאייpל,-60ו ZO , 10שלמריביםעלרכיםהמעודבהחריסתיהלשבפרופילסרולאפטכלורדי

(כתרהאצפסאנשרהמלחיםלכשמךו.בררפבררפילמשאריורת 4Oו- 4,10פישהםבהאתמה,

העליונים.המטריםבשלושתהצטברוסבג)רחמשתיה Pהשגמשם,

הו:נהייליה Pההש Pבממשהצפריותנכסהות

וביבלו.בצומחירדיח 1.

.z כמטייבסבגשלההשפעהצמצוםP 4להצטברותהדוותקרע ~ N • 

תאמיחש,הואpדבכשופבררפלייםמלחיםלשברטנפסורטרי Pעתיהבצאעינגנמוובהיות 3.

וחתהם.לומירוויהבלתיהאזורךותביירתרב pועלומהמים mידח

ררבנט Pובינתרומכיליםהתהרם,מיתאוהמזעיםרוריהבלתיהמאזורזים Pהמתנהמים . 4

 •רחרזלשומשנשכאיםהמיםשאכררתכתוותככסדגלהרבכןכיונים
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בגנבעבדתביווקאיטדוחתהםיפזלירתמעריתילדומ

ר.ביתנ cו.,םיסנ

רחובותהיביית,נוMחיסרבסיתויננם,לקרקיתלחנכקת

המצוייםפונטציאליםזיהוםלמקורותמתחתלעהיתהלסחעיתהיחדיההיאדבעתבחורת

האקווידרטשלההרדיוכימיהואההדירוגילואוגיהלנדמהלאכהדעורמכוז.בגכחבצפון-מרעב

ברובואתםופלסתואיכותםדגולות,איןנןבהמיםשכמויותמשוםזוחבורהבסלעיהמצוי

שלהצירוףכיכחיחוהצפונינבבגלפרוייקטיםהתשתיתקסרישתייה.כמילשמושהמקרים

מיאלמומסיםנדדיתלמנועכדידייםנמוכה,מוליכותעבליכיסוילסעיעםיבשאקלים

הזאוריים.החתום

והמרכזי.הצפוניבנבגעבדתאקוויטדראתדחרואשרהבראותכלואתרוהעבדוהבמןלח

טמפרטורהחשמלית,מלויכות , pHמפלסים,חדושדמינוטרומתוכןבראותואחתבעשרים

למאה.ואיזוטופיתכימיתלנאליזהנדגמואלהבראות Zlמ-עשרהשלשמומס.וחמצן

קדיחתבמהךלמטחןאיבדוי ) Z (הבראות,רבובהתהוםבמירטיטיוםונכחות ) 1 (עלבסהתךמ

בבחורתוחמשופיםקדיוחבבלעינישנצפוושבריםדסקים 3) (חובב,רמתאבזורמחקרקדיוחי

ו-אלודסקיםשלהדגולבחלקםשנמאצוברזלותחמוצותקלציטגסב,השקעות ) 4 (עדבת,

) S ( אוויטדרהתהוםמיכילהסיקניןתהתהום,מילאהמזהמיםדחירתקבצpאינםבעדתב

בעזרתןהשיטותדסווק.שבורבתוךורבהבמהירותזורמיםוהםברבע,שהוצעכפיפוסיליים

 ,ולפיכדזה,לתוךומיאתמותאןניהדירלואיתומלויוכתדחירותלשנמוכיםרעכיםחכדענודדמ
המרחביתההטרוגניות .באקוויטדרהתהוםמיזרימתאתכהלכהמאתריםאינםממצאיהן

איננההתהוםמישזרימתהעובדהמןכנראה,נובעת,והאיזוטופייםהכימייםבפרמטרים

סדקיםשברים,דןרלאאביותר),נמוכה(שמוליכותוהקרטוניהנקבוביהתוךודןרבהכרח

פירוסבמרחב.אחדיותלאמהירויותבעלימעודפיםהסעהנתיביהמפאשריםהמסה,ותעלות

במעלהראשייםהזנהאזורישלבקיומםתומןאינווהאיזוטופייםהכימייםהפרמטרים

נצפיתאיןהעומדמפלמכתיבאותםהאפשרייםההעסהנתיבילאוןרבpאןןיטדר.הזרימה

העשרהאזורימהוויםהמחשופיםשטחיכלכירנאהמלחיהם.רביכוזואהמיםבבליעליה

סדקיםדרדרבהבמהירותהתהוםמיאלחדוריםוהרגנהגשםמיכאשרפונטציאליים

סבלע.ושרבים
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ישראלשלהראשייםבקאוויפירםתהוםמיזיהום

ו.ביתנ

 mחרןבחניבירת,אחנויבסריסחןפםי,לקרקניחפלחקח

המיםמשקבפניהעודמתהמרכזיתהעביההאחרתות,בשתנייםבמיםהחומרהמסחורבצד

במיהממוצעתהמורדייםתכולתם. mהתמיבאיכותרהולכתהנמשכתחדהדרררתהיא

 ZSO(כאשרבממוצעבמ"ל, 1SSלכ-נמ"ל-100מחאחחרנתהנשים ZSב-עלתההחוףאקוויפר

זולהמלחהגרםהבאקוויפרממושכתיתרשאיבתשתיה).למיהמירביהריכוזהואrrגםל
לרמתמדיהאמתחמשמשתהארpריפרבמיהחנקותתכולתלשנה.גמ"ל 3-9שלבקצב

rrגםל ZSמ-תקופהאבוהתהולפכהשתיהכמיהבםהשיומשלופארשותהתהוםמילשם mהזי

קבצ .)לםגrr 90היאשתיהבמיחנקותלשהומתרתהמירבית(התוכלהו;רתרבמ"ל-50ל

שלסקרלשנח.מ"ג 1-5ביןנעמזרחוודנררםהחוףןגאלשהצפוניבחלקהניטרטיםעליית

אבקרריפרקדיוחים Z010 ,450דעישרתקר ,רנהכחיההפקהמטשרהמךשחתתכימבצעיל rrnת

עלייהבגללש) rrpמלמ ZZOלשתמדחשתשנתיתכמרת(מתןרמלמק"ש-100כידחירהשובאים

זיהוםדצבהחרף,אבזררשומביםבקולחיםלחשקייהבמימיהם.רהנחקותהכלורדיריוכזישל

ידיעלמימירלזיהרםרנהגערתקשרתהשלכרת ,האקוריפרעמלהופעליםתעשייתייםממקרררת

 ,האקוריפרבמישיתטיואבפןכללדבנקיאוננזהפאשריזיהרםדבכרת.רמתכרתי Dאורחרמר
צפיאוזה,ממקורכהדעשגנרםהנזקדמתעלהערכהכלחמיםנציבותבדייאיןלופיכד

המלחיםלשהימהטבעיתשטיפהמאפשראיננוהקאוריפרמישלהמופרזנהיצלולעתדי.

 .pאברריפרהמצטבריםוהמזהמים

מישלבאיכותממימיו 9O %-והחוףשבארpויפרמזרבגרההחחרבאקווירפהתחוםמיאיכרת

הסמהותעלותסדקיםשרבים,לאוןומימיולשהמהיריםהזרימהקבציזאת,עםשתיה.

גםלגרוםעלרלהיתרשאיבתזיהרם.למקורותבמירחדלרגישאותוהופכיםקסרטיות

היאגםהקאווירפברבחילאולשוהתפשטותםממערב,מלוחיםיםמילדחירתזהאברpויפר

תמלחותדחירתשלאפשרותישנהכימוריםחדשיםממצאיםביותר.מהירהלהיותעללוה

מתחתדהליפהקצביביןחקשר,אולםלושמתחתיותרעמוקיםמאקוויפריםגםלאקוויפר

שלהנרחביםמחשופיוהובדרולאכהדעברור.אנינובאקוויפרהתחוםמימפליסלבין

משהו.אוסמגמזהתמעפילותלפארשאיןלעיהןמיםכשחרמתהורpאפיר
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וחבבתוכרסיבבתהוחםיונןםיםוחונתנמתואפשוירתתונכס

ביתני.

 mחרובחע,תירבcaוותיסרבחסיוםםי,לקרקעחלחונחק

לסיופלהראציבתארהמוםקמיםנהיסררבקדירחינשדגמידנעתאבקרוידרטהתהרםמי

עלרבים.מזהמיםמכלייםסוםכיםרבירססמחקררבקדיוחיחרבבשרבתמהרעליהבספלות

ביזתיםחרבברתמזאברוהתוהםמיכיליסחקביןתרהכחדיימייםהרדילורגייםקישרליםסןמ

דנעתבpאררידרטהרם mרמיחאמר .ררגבגשםמילשהסבעיתלהזהנףסונביכפשם,דמליתפ

לבגרלרתבעמרלאיבשראשהמזהמיםחששישרדסרקשבורבותןורבהבמיהחתזרומים

מילשהרגירבליתהזרימהבכיורןהראחרבברמתאבזררהעקיירהזירהמכירןרחרבב.רמת

בגנהלשבמערברביברבטשחהרחף.מישרולביררןלרעמב,מזמרח-תדבעאבקררירטדההתרם

התהרםמיהחרף.אקוריפרתאהמבילהבררכרחבררתדבעתבחררתסלעימעלנוםחת

עזה.לרצתעוממזרחהחרףלאקררפירדבעתאםקררידרטרנכאהתמבזקיםשבהם)(רהמרסמים
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דו-מימדייםסייסמייםמנתוניםתלת-מימדייםגיאלווגייםמודליםקבלת

ש.קדיי .,וסוןיו

חלוןווגיאופיסיקה,נפסלמחקייהמבןו

האינטרווליותשהמהירויותמעהודבהטבעתקונבנציתליסיסימיעיובדשלההבגלותחאת

דו-מידמיים.לדווניםבעורורקןאדמויקותהתמקבלות

ןמיקוםאינטרןןליןת(המירויןתתלת-מימדימדוללשחזרשניתןרמאיםאונזאתבבעןדה

לשלביםמחתלקהומלדקבלתחתלדידן-מימדיים.סייסמייםקויםרשתמתוןאןפקים)

ואפק:כלובערהבאים

זןמ.מפתופית aCkזSחכתיתמןומהואפק t 0הההעגזמניזהיןי)א

לגצניסקי.ורפ.פשיטתלפיהקרןרפמטריחישןבב)

אניטרוןלית.מהירןתלשתלת-מידמיתעהרכהג)

עןמק.מפתפיתד)
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CI ןNa יהחדו)ירחשקרו,(תצתרועמניתוביפ

-."וינס""

חילשיtנעחביי,תחתMייסובחסגלילואוגיח,חלחםקח

תצורתלסעימתןונnועביםמעינותמילשהכימיהבכרםדבנקוכחnכיהחמקרבסמתרג

יחדיותמעטעםלרסוגיןוגירדלוומיטלסעיעביקרהנבויההתצורהיהדוה.בהרישורק

טסף.עוןי mיבםעיןומ,אצעין ,nנדPעןיהםnpנשחהעמתוניוnייראו.ת

 • 0.6-0.8בתחום Na/C1ויחסבליטרמילירגמיםאמותשל lDS') (מליחותבעליהםהמים

יסחעבליהםטסוף,רםעבגתנחתותלפיאבזרו,המעניותתאהמזנייםהגשםמיזתאלעותמ

Na/C1 ב-עדוףרמאיםהמעוכיתמיכלירמ:ים.מישללזהדחימה , 0.86לשa ב-מסחוראי

Na הגשם.למיבהשייאהחאוזיםבעשרית

מיבליןבכחעיותמיבין Na/C1ביסחההדבליםאתהמסבירמבנניןמוצענnוכחיתבבעדוה

לדכקןמ:התוצרהבעלסיהרתמחשהסמה-השעקהלשחתלדיעלכמססרהבנםרכןהגםש.

ימתעשריםןדילימיטקלציטממיסיםבסלעזרימתםבמהךלהגשםמיהמסה-נא)

עםידחעלסב.שבנייהםהיסחיםפע"ינעשיתלמיםתרןמתם . HC03ו- Mg, caברמכיבים

שתררמתר Naה-ביניהםקררט,סידורתגםהלסעמןלמיםתנרמיםהראשייםהידוסית

דאמ.נמןוךרעשהראשלסבע s(NaICa)יחסחע"פינעשתיןיחאנמרכהיחסית

זהלpציטשלסבע.ים Pועבררבחלליםמשנילציט pהמיםיעים Pמשזהבבלשהשעקה-נב)

זה,בשלבניצרלאדורלימיטהיות . Mgו- Naגםהשארביןקורטכיסדויתמכיל

דבןלה Mgב-ההעשרהירתרנרמץעה Pההסמה-הששלשברככל Mgב-המיםמתעשרים

בסלע.ררן pמהמעינרתשבמי Mgה-שרןביראצערלים. ~ר- Ca/Mgרהיחסיםיררת

בשעההגשםבמימקרריהמעיניתשבמי Naה-ררבשבמים: Naלבביהמצבכןלא

זניחה.כמעטהלסעשתררמת

מכמרתיררתדבילההמשנילציט Pשב Naה-כמרתכשארנירצהמעירכתבמי Naב-הסחמיר

השקעתרע"יהמיםמן Naה- Pסילרחארית,במיליםהלסע.ע"ילמיםכשתרמה Naה-

חבשריאהבהרחבבברהעךרשהיאשבמים, w(NaICa)היסחלפינעשהמכשילציט Pב

למים.עלסהןמרתנשם ea (Nוs )aל-

במים Mg,Oלביו Na/C1ביויסת Pהההפיכהכקררלציהלרארתאפשרזהלסנגנרוחיזרק
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סינילהוחתתלשסהיסיימתהמפה

 2ח.,ןורצ.ג,גפרונלק 2.אוהפשרססע.ג,לסןומ

ירולשיםהעבירת,אהוניבסריסהלגיאלווגיה,המלחקה • 1

חלווווגיאופיקיסה,נפסלמקחירהמכןו • 2

הדיועכפימקורו,אשררבותהרסניותדאמהרעדיותעבברארעוישרלאארץבאזור

כואתוצגלראשונהואנטוליה.ערבפאריקה,עםסניילהוחתתגבמלותקרומים,ממחקרים
נמיתוחשמתקבלתכפילהוחתתבגולותלאוןרהעכשויתהטקטתיקהשלמערוכנתתמונה
המאהמתחילתנרשמואשר MI < 4בגמניטודהדאמהרעדיות-300כשלומקיףשיטתי

עורכיהםהשקיעובהכנתםאשרקרומיםקטלוגיםמספרעלמבתססתהרשימההנוכחית.
עהיקריות:במקסנותדאוולהלורב.עמל

מרוחקיםיאזוריםחלשותרעידותמעטנקלטוהמאהבתחילתהקטלוג:שלמות . 1
התנחות,בכמותהשיפורעםשקטים.רנאוווסאץ,אילתמפרץכגוומהיסיסמוגרפים,

יסחמדביקתפחות.וףא MI < 4בעורהאזורכללבגישלםהרישום,נעשהורגישותופיזורו
לינאר,יהמיתאם MI < 5.7 < 4.7בתחוםכיעולהשלהםלמגניטרוההארועיםתדירות

שלמותגבולאתמצייוקטו,השיפועבונהמו,ךהתחום . 0.9הוא , b-valueוהשיפוע,
ומשיטותהחזקיםהואעויםממיעוטנועבגרוע,המיתאםמהבגיה,החתוםואילוהקטלוג
לשהם.הבמניטרוהבקביעתשוטת

למקורםהארועיםמוקדיביולקשרמאפשרתהשגיאהגרולידיעתבאיכוו:השגיאה . 2
וקנטההולכתלמודקהמצופרת.השגיהאבכךהכרוכההורוואתאיהדגרתתןרהטקטוני

בנפדרראועלכללשהדמויקחישובואלוםהנתינים,עידמיבשיטותבמיכשורהשיפורעם
לאיכוןהאפשריהמיטביהדיוקאתהערכנומעשיים,משיקיליםלכן, .ארןרתהליךהינו

וממצאיםאנושיותדע-ויותסןמעלניתןבהםבדדוים,מקרים(להוציאהדאמהערדיות

היוםודע , 1975,1955דעריחב,מעלת-+0.1°י , o.f +- , 1° +-כייתר)דלייקאגילוגיים
בהתאמה.

משתעריםהואועיםאבזיר.הערדיותלרובהמקורהםלהיחתתבגיליתסחייסמית:המפה 3.
עצמו.לבגילהניליייםהליחשרליבעמררתכרנאהימקורוהבגיליתלאיןרריבחכרציעית

הכרמלמקומאדי,ךמדדים,ואועיםלהוציאשקטנראההלוחתתשלהדרימיחלקי
כמי ' 'seismic gapSמספרלצייןחשיבהלוח.תתבתוךמפיזרתפעילותניכרתוצפינה
 .דעייורבורהלאם mמשעמ,וואלםוערוהקפריסאית,בקשתשואביתבערבה,למלש

מקדימותערדיותגםרנשמיתרארלםכבדדוים,מרפיעיםהואעויםררבהאררעים:ארפי . 4
 ,דשברוא aftersbocks (לוואמחחתואלמש)ל 12185אבילת, presbocks (המרכזילראעו
צמדאר ) 1-2183אלית,במפרץ swann (ערדיותהרבהלשטשףומפיעלעיתים . 3/69)

) doublet ,יכרע .) 3/56בונבלןb-value ובגליוהואמחריםהמדקימיםהואעויםללאחושמ
בעבר)נמצאשבכר(כפיהמלחיםבטרנספורם 0.8=<1כינמאצבלדב.הלניראיהתחום

 • b=O • 95 •הקפריסאיתשבקשתעברו

.s :הלוחתתאבזורנהוכחיתבהאמשעראוהמשעמותיים,הערראיםלששיטתיעידמסימם
למידק.המוצרפתהשגיאהבמילבגתהמקומיתלהוחותטקטתיקתתמתתתאמציגסניי

הפעילותללושיהם.גםתמפזרלאאלגבולותיהםרקמצטמצםאיטלהיחותביוהמעוות
המנכיותבתתכותיהםשתילעואלי,מבציעוזהרדבמימישהתלהיחתתבפציוהיססימית

לאי.לחקיםנשילש
מחקרמתחומיהליחתתעללטהדיועתאתיאמתהסייסמוטקטוניתהתמינהכלכל

הונתעהאתהלמוויםשתבלחיכיםהמורבכיתתאדמגישההיאוואלםשתים,גיאלריגיים
-90-זאבךןרני.ת mלחוביוהייסחת



שלחלואבניעםדיקייםלשהמגעבזאוריציביםאזיווטפיםשלגיאובימיה

ישלאררמןו,מתכשאינמר,צתותר

י.גתולוקי , c Zו.ןוליאג, 2,.נס.סרפ

יורלשיםהניביות,האתיטיסרבה • 1

ירולשיםהגיאלווגי,הסבןו • 2

עםדייקיםלשעגמאונזירישהידרפיואסיגניםבמרניליםנדדמיארשיציביםאיזוסיפיםהרבכ

יקלציסקאלויניט ,קיירץרמרבבת.ידנגאסיתסהסיריה,מציגיםאניומתצירתשלחולבאני

החלו.נבאילתךוממרניהאלההגמעאונזירנלקחישארדםיגראונתהידרפו

ראשון,נוצראוסיגניקיירץהיא:פסרוגרפיותמבדיקיתשנלמדהכפיהפרגנסיתהסדרה

חמצןלשהאיזוסופיההרבכקלציס.ילבסיףאיליס/סמקסיסקאוליניט,שקעיבעקבותיו

הואואסינביקוורץלשהאיזוסויפשהרםכעבדו ~ w= ~ 18 11-12%0הואדוטילטבקיורץ

200/00 ~ 13 = 180sMOW ~ • 

קריברנוצשהקיירץןכעלומבצעייםהגמעבאזירנדדמי ) 15-2O%dביורתהבגוהיםהרעכים

שליסמרפסורהמדראנמךומים/סעליחסשלבאנתיםדהייק,דחירתלזןמדאמ

 ~ 180smow = 12.7-16.7%0היאהגמעאבזורקאוליניסשלהאיזוסיפיההרבב . 250-300oCכ-

כךעלמצביעיםאלהנתתים . 16-22%0הואהממוצעהאיזוסופיהרבבימהמגעשרחוקבעדו

בתנאיםיתכןיחסית,גביהיתבסמפרסורותהואגםניצרהגמעבאזורשהקאוליניס

הדירורתלמיים.

דגולייתרהרבהסויחיסחיתמראהבקלציסחמןצלשהאיזוסופיההרבכ

180sMow=27-45%o ~ 18רהאהפחןמלשהאיזיסיפייההרבב<mB=-2-+4%o ~. רכיםnהובגהיםע

נמוךמים/לסעיסחעלרנכהאמצביעיםלאהערכיםהגמע.באזורנמדדיהחמצןשלביורת

לחארכלומרנמוכות,יבסמפרסורית ) 10%0+(לפרתת .-18oבמדאעשיריםממיםהשקעהמדא,

התמיסית.התקררות

,והיאיירתהרבהנמךובקלציסהחמצןשלהאיזוסופיההרבבהעגמ,אמזיררחיקהחילבאבני

גדלןאלהבאזורים-l80.ביחסיתדלותמתמיסיתמאיחרת,בתקיפההווצריתתיצר

בגוה.מים/עלסיחסשלובתאניםמסואריממקירממיםדהיגאנסייםהמירנלים
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 Z50,OOO:1בקב.ונ.ישרלאלשגיאלווגיתמפה

ם.וורזנפס .,יבוטרב .,ענסה

 95501יורלשיםהגיאלווגי,הםבןו

בשלושהלוארלהוצאהבהמהנמצאת Z50,000:1דמהבנקהישרלאשלחדשהגיאולוגיתמפה

מדהבקנהקיימותמפותשלממוחשבעיבודעלבמוסתסהמפהדורום.מרכזצפון,גליונות:

שוטף.מיפויעלוכן 1:50,000

ובצורותשוניםהכנהבשלבי-הגיואלוגיתהמפהאתהמרכיבים-שוניםרדביםמציגהפוסטר

מיפוייחדיותב.הקואורדינטות;ורשתהכלליהגיואגרפיהרקעא.הבא:הפירוטלפישונותהצגה

רקעה.טקטוניים;רלאמנטיםמיפוייחידותביןשילוב.דטקטוניים;אלמנטיםג.גיואלוגיות;

משלובת.וטופופרגיתגילואוגית.מפהושונים;גובהקויברמווחיטופוגרפי

פיררטלפיקדומותעבדוותעלבהסתמךהוכןהגליוןבלדב.מרכזגליוןמתיימובצותדהרגאמות

בוקקעיןרז); .א(גדיעיןמור); .א(שלםמצפהרוט); .י(לקטו.בנין); ..נז(יריחושלהלן:הגלינוות

עדרגלית); .א(חצרוןהרואקין); .י(ירושליםשכאני); .ע(רללאמה ;)ק'זי.עגנון, .א(סדוםגענון); .א(

בונכינדר); .ב(שמשביתדימנט);א.לבנת, .א(לודהירש); .פ(הקטןהמכתשבורג);א.הירש, .פ(

 .ר(איריןרדוד);נר.דימינהודיובינסקי); .ש(מלחתהתלגילת;)נא.אשתמועהירש); .פ(גובריןבית

ארקין); .י(בוקרדשהמ.רבאון);ע.זלירבןמ,(.אסטרינpסי,רביביסבגירצמן); .ג(שבעראנרדדו);

נל.ל. 1:250,000צפוןירשלאנבדר);נפ. 1:250,000ידרןזלירבמן); .ע(ניצנהזילברןמ);נע.בגננרחובות

 .)ק'זי.פחמן,ע.נבתור,ני.ק. 1:250,000רדוםרשילאגונלי);א.פיקדו,
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שלתלת-ממדיניותחלןחן:תביופתיחהבגלוןתלאןרךטנרספןרםיברב
ביתמחהלnסותיפריהוקיבע

 כI.ןוסלבא .,עאלדיןס .,אעןונג

יורלשיםעחברית,נואהיבסריטהבדור-הץרא,לדסעיהסבוו

בהכרחאונילחיתוספירהביקערשכיווועולהמתיחהבאזוריהמעוותשלמדמיתלתנמתיוח
תלת-מדמיתיוארטימזרלמצעייםאנו .} 1בציור E <ו-iהמקיסמליההתראכותלכיוווניבצ

הפלסטיות,מתורתהשאולזה,דומלהביקוע.בטרםהליפסרתירהשלמנכיתלהתדקקות
מפוזרצוראיצירתלאחרדיקם.מתכתלוחותמתיחתעייי(דהקקות)צוראיםיצירתתמרא

הבעק .) 1(ציורבעקמתפתחבומקומילצוראהעמוותאיזורמצטמצםרנבחשטחפניעל

 .~המסקיאמליתההראתכותלכיווו )~ S 90° (ובותינורצ

הדומלאתמיםבכד . ~ < 0 ~ .ןEמקיימיםהואפקיבמשיורהרעמותשכריבידורשהלדומ
לזרמיתכגובהדוקאלואואופקי,מתיחהלכוחבגתובהסבלי,ביקועהגורסתלתפיסהלשנו
בעמטפת.לעהי

ערבביווהפתיחההביקועבבגולוגיאופיזייםגיאולוגייםמחקריםתואםהתיאורטיהמזרל
התקצרותמתדעותסוףיםוצפווסואץמפרץבשולינשדדמומיקרוסטרוקטורותלרפאיקה.

תומכת ).ןE > 0 (זואופקיתהתקצרותלביקוע.שקדםהמתיחהבשלבהואפקיבמישור
מקומי.צוואלפחתכדינדרשתהיאבוהמוצע,במלזר

זהעובריאבוקיאונסקנימטיניתוח .אוקיאניקרוםתוצרהביקועהושלםכברדעובמפרץ
צירילוארןהטרנספורםרכיבהקרקעית.התפשטותלציריבמקבליטרנספורםרכיבמחייב

זה).כרן ; 1991וחוי,(באלסןוהליתופסירהביקועלשלבשרדינהראהככלהואההתפשטות

 .) 1(ציורהמוצעבדומלתוןמהואףאזהנרטפסורםרכיב

קיבוע:ביתאוריתותותסנכםרהמצועלמדול

עוביבכלפוגעתןאצר,גיאוגרפילאזורמתרכזתהביקועתאשמקדימהההתדקקות } 1
מעוביה,כ%סןהמהווההמעטפתיחלקהכוללהליתוספירה,התדקקותהליתוספירה.

בנעק.פתיחהבגולליצירתהכרחי

Z ( הדגלתעםהחומרהתחזקותאפקטתאוכוללתמציואתית,הליתוספירהשלהריואלוגיה
הבלוקיםמסיבובכתוצהאההעתקיםיעילותירדיתעםמחתזקהלעיווהקרוםהמעוות.
הדוקטיליםוהמעטפתהתחתווהקרוםמשלימות.מרעכותעיייומקיטועםביניהם

מישוריסיבוב(כמומינלריפבאריקיצירתשלמיקרוסקופייםבתהליכיםמתחזקים
דלסיpוציות}.וצימותריסזהלחקה,

לתורתהמזרלמתאיםבכדצפידים.כלוחותנעיםהמקומילצוראשמחוץהאזורים 3}
בירקע.לחארלפעלוהדחליםשלוייםנבמיעללותצפיותהלוחות

וכיווניהבקעכיווולבויהצוראיצירתלפניהתלת-מדמיהמרעותנטזורביוכרמתיקרשניתו ) 4
קינמטיים.למודליםסטרוקטורלייםנתוניםביוקישורמתאפשרבכדהלוחות.תנועת

למזרלובהתאמהשונותתצפיותסןמעלהליתוספירה,ביקערשלהתלת-מדמימנהיתוח
פתיחהגבולותביצירתמרכזיתפקדימשחקטרנספורםשרכיבעולההמוצע,התיוארטי
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שלפנתוחתוצאות-ישראלעבשווייםבננערבסקסוניספאפציס
Breakouts 

ז.סבר .,ילKיםני

ורילשיסעtו,תירבנוMחייסדבחסלוגוחי, Mגליחלחtבחק

מניתוחחושבוישרלאבמערבחעכשוויםחטקטוניםחמאמציםלשוהעוצמההכיוון

דשהפנט,קדיויחראבעבהמעצנחותיח Breakoufs -n.בישתטpחודיחוחרלשהגיאומירטה

ןזמהפומיעיםרדיnpחדחלששוהריבנכתעיירוזיאםעBJeakOUIS nירש.לארעמבסבב,

רםרבג.תותכהאצונירצם ts Bטn reako- 1).(טוטרש.רדיnpחצידימנשילזהזהםננונבמכלל
עהירקישהמןקררמחאהצמאמיםזיפרולשנותיחרדיnp.חורחלדיpטחייתטםהצמאמים

שהאמץמביאנתייורצו ts Bטreakoרר • CJeeהשמקיי,הץמאמהוא BreakoulSלהיוורצות

- S S CJee = 3aHMAXידילעומדגררשא , S,עלסהוחמזקיירתדגלוהמשיקי <Jmmn -2po רשאכ

CJHMAX -וCJhmin ו-והמיעזריחמירביהואפקיהטקטתיהאמץמהנים:fu ההבכשהונלזלחץ

בחוזקתכלות Breakoutsה-לשההיוותורצועמקתאלשחבניןתןככומעבומק.

תנתכזוהתסראת , CJHMAXל-מיבצהקדיוחוחרלשnלראתסת.רוגמים Breakoutsררלסה.ע

לוגים.מכישיראבצמועתורמדיהלזיהוי

קיימ 1-2.2לשעומקיםבטווחכובבבדשהקדיוחיםבראבעהנדדמוהקדיוחחורחתכי

החזרתעצתמאתהמפמהמכשיר.זהו Boreho1e Te1eviewer -nהטגיםמכישראבמצעות

הלגולקיטתבגוההדתבירותקלולגישודירידיעלהקדיוחחורשלהלבתיטותאהלגים

הומזחר.

 Breakoutsנצפו 31כובבבקודיח , Breakoutsל-מעוטותדעויותמרפסמצונאסבבבקדיוחי

שטוחבשישבעליהיו Breakoutsה-.עס 0בכיווןמי 1127-1161ו-מי 1380-1400בעומקים
כ-רלכיררןמי 1615-1620בערמקמז-'מעיבכירון Breakoutsנפצר 28סבבבקודיח . 700רררבחם
קדירחיםרביןקדירחבאררתמשתנה Breakoutה-לשהכירון r.מ 1940-1950עברמקצפ-'דרי

אבמצועתהקדירחחורהתכרארתלשלרמדירתבהאתהמיחאוזתיפצתס,בבבחדששומכיס

108 caliper aתn Four יכשןורמןאכדשבה.וכרענשCJmזAX למזרצופן-דררםביןמשהנת-n .מ-ןעב

ל m ,Sעלסהשחרזקמעדיהסבבבדשהופמיחתםראינםכמעס Breakoutsשאיזרירהועדבה

הדח-צרייהחוזקהקדירח.וחרלשהקעטיםרמבית,לואךר CJceהמשקייהואפקיהמאמץמ

המאמציםערצמתתארחישבנר MPa 80-120כ-עומךרסבבבדשהדורלומיטיםגיריםלש

מרטשונירצם,אינם Breakoutsרשאכשמונאצעלסה.וחזקלשלאררעכיםרבערהפואקיים

האנכי.המאמץהרא CJvכש- v CJHMAXS 1.5avשברואפקיתלשבירהמתאיםהשבירה

 • IO·6av S CJםםiם S O·8avיחא CJhminלשכועהשצהמ

לחץחישרבדייעלנפסותבשיטהפאשריתהואפקייםטהקטתיםהממאציםועצמתה-ןעכת

נמצואכרבבדשהבעררשביצעונחנושב . acidizabonה-בנחבמיהעלסאתשררבאשרנחרזל

ח-בשיטתשחרשברהאממציםבטייחעויצמתםארפקיתלשבירההמאתימיםאממצים

Breakout , ,הישטי.תביןוטבה,האתהמכלירמלמלעה
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האיזוריס .'מ 1615-1620בעומק z8כובכמקידוח Borehole Televiewerה-תמתת- . 1שרטוט

לכיווןנחוטיסדסקיסהסכהוהתסואדיות Uסהימ-ףעם',כבייין breakoutsהסתכהיסהנאכייס

ואפקייס.שיכובומישויוודוס

-96-



 Borebole Televiewerח-עמתבראבצםעותדיקבםיחויקדסםעלצתפיתו

ו.בוס .,'לCJיםני

יורלשיםהעביר,תהנואיסרביטהגליאלווגית,הלחנבקת

אבמצעותסצועהדידמות .בישרלאהקרקעבתתדסקיםנתיוחעלמעדילראשתהיוגצ
הקדיוח.חוררפטיאתי?רתואייניןתשעבזרתה • Borebole Televiewer (BHTV)ה-מרעתכ

בגיעלומציגעל-קלויםגליםאבמצועתהקודיחחררתאוסתקרלוגיםמכשריהרא BHIVדר

שלהגיואמטרירחתךצרבלשיובבשיובב,מישררידסקים,השבכר,תשלההחזרהאתתרמנה

להרגיםבחרתעםפועלהבשיתרף BH1Vה-מערכתהרפעלההחמקרבמהךלהקדיוח.חרר
מצדח.

רמברא-חמהראבלשלהגיואטכנייםבקדירחיםמדדירתברצערהמלחיםבקעלאררך

המלח.ליםמרעביתקיימ 8המרמקםהר-עיליםהפנטרדיקוחהכרנתצידימשניהמרמקמים

רכבכברשהקדיוחיםראבעבהדמדיותבוצעוירשלא-שינילשהלרח-בתת

(הגלליושרמרהלכיש)(בחלובערהמיםרבקדירחיישרלא,מערב ) 31ו 28 , 25 , 24(קדירחים

מטר 250-700לשערמקיםבטורחקידרחיםבתשעהדמדירתבוצעוהכלבשךהמערבי).

נהפט.בקדירחימטר 1000-2220ר-המים,רקדירחיהגיואטכנייםבקדירחים

 .) 1(שרטרט BHlVה-בתמרנתכההשינרשואדיהמופיעים·ברצרתשיובברמישררישדקים

נמצאבקדירחים.הדסקיםשלרהומרפרלרגיההערמק,עםהפיזררהכיררן,נדדמראלרתמומרנת

משרפביןמשנתיםהשדקיםרצפיפרתהכירוןהדסקים,בפיזררחאדירתאיןבדדרשבקידוח

שרנים.בכיררניםשדקיםעםהקטעיםביןמפרדייםדסקיםללאקטעיםלעיתים,קעטים.

לצפיפרתבהשררהאיררתדגלוהרבעררשרמרהארבל,מבוא-חמה,בקדירחיהדסקיםצפיפרת

שתיביןבערמקיםמהשרנירנבעזההדבליעלים.רהרכרבכדשהשלהפנטבקדירחידסnקים

מקרמיים.במורמיםואהקדירחים,קבררצת

בקדירחהשטח.בפנירהבמניםהשרביםןכיררןבערמקהשקדיםשלהכיררןביןהקשרבנדק

מתיחהרשדקילצפ-ימעי IJ°·SOO!'נהרטיםשדקיםדסקים:שלמערכותשתינמצאוארבל
אבזררהשרביםלמערכתמאתימיםאינםאלוכיררניםצפ-יצפ-ימז.'דעצפ-ימזיבכירוןנאכיים

בקדירחהשדקיםכיווןצפ-ידר.'הראהכללישכיוררנהטתשפורםרלשרבמע-יצפ-ימעישכיוונם

לשבריםכלליתמתאיםזהכיורןצפ-ידר.'לכיווןעדצפ-ימעיהואלכנרתמזרחיתבמוא-חמה

בקדיוח. , re hydrofracגtest bב-ונשחצהקדסיםלוכירוןהשטחבפני
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קשוראינוהסדקיסשכיווונמצאלצפ-ימע.' (.$'°_ 70°נוטיסכוכבבשדההסדקיסמרבית
מקבילהשבריסשלהסטרייקכיוווהסדקיס.נמצאובוהסלעלגילאוהסלעסוגלעומק,

השבריסשלמהסטרייקשונהאדבישראלולמונוקלינותחלץ-כוכבמבנהשללציריס

ההחזרהעסבלסעיסיורתנפוציססנכבדשההדסקיסצפ-יעם.'שהואכוכבבשדההונרמלייס

בליו BHIVה-תבמונותהסדיוקאיזוריביוטובההאתהמנמאצהיורת),(הקשיחיסהבגוהה

בקדיוחיס.החשלמיתהההתדגנותלבוגבגוהיסרעכיס

מצעושבוהר-עיליסבקדיוחהשטחופניבעומקשרביסביונמצאהביורתטובההתאמה

תמיחהוסדקיאנכייסתתגזירהשברישנינצפו.בקדיוחמטר 170כ-שאורכובקטעמדדיות

כלמז-ימעי,הואהאנכיודסהקהשבריסלשסהטרייקכיווומטריס.מסרפשלואברדאנכייס

הכיווו .הסדקיסלרוחביסחיתרצהשבריסירובח en-echelonשבריממספרמורכבשבר

בצופושנדדמושבריסלמעוכרתבהאתמההינסבקדיוחוהסדקיסהשבריסשלוהמורפולוגיה

.בגנה

למרותמדידהקשיימחמתדלהינוהקרקעבתתהסדקיסתכונותעלהדיעכללבדרד

הונכחיהמחקרטקטונייס.ולתהליכיסבתת-הקרקעלזרימההסדקיסשלהגדילההחשיבות

 . BIn'Vה-באמצעותעבומקהסדיוקמערכותאתולנתחלמדדוניתוכימציג
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סופיחהלעיגנרתלהיבילעבהרלםעירשפירתהפשעת

נתבנסיו בt.,דיםת בt.,ערבנ

יחפחאתיבתסיסוגל",וגפרחי,וחתג

התהליכיםעלמכרעתבצורהומשפעיותהיערשלהאקוססיטהמאתמונשתהשריפות

העלירגנהשיעורתאבגמירות,השריפותבראץתיתניהיםהרחשובאזוריהגירארמררפלוגיים.

טעבי.וצחמסכוילשבאנתיםנמוכיםכללרבןרשהםסהףח,ופתוקת

תדם.-4,000כלששטחהקיפה 1989סבפטרבמהכרלמשלהחורששריתפ

ימתצירת-צירימכילהקמירטווהמירכבת-שמירבתצירתנמצאהשריףמהשטח 8O %-כ

 . 30%עלעהלויםבשיפעויםהםהרשופיםמהחטשים 4O %-כהגיתית.בית-ראןר

יערשלממדרונותסחףותפוקתהעליהגנרשיעוריקבעית.אמטרות;בשתיהתדקמהמחקר

כריתהטפולבתנאיהסחףתפוקתשיעירקביעתב.שריפות.לאלחלקיתבהשייאהשרוף

שלמדרוניותחלקותנקבעיאתרבכלאתרים;-3בנערכיהניוסייםגורמיהם.וניתוחשונים

 300דע 100שלניקוזשטחכוללותהחלקותשרוף.לאשטחשלביקורתוחלקתשרוףשטח
תחנההותקנהכךכמוקלוטים.מערכתדייעלגשםראועבכלוהסחףהמיםאנפסוובהךמייר

שלודסרהרושמיםבנשינמדדהגשםקמייר.-1כשלבשטחשרוףשרובוגאבוהדירומטרית

פיהיהעהליהגנרשוערהשריפהלאחרהראשתההגשמים.בעותנהמחקרבתאריגשםדמי

המכריעהגורםהיאהגשםעוצמת . 100,000פיסהחףותרומתהבקורתבחלקתמאשר 500

לתחילתנחוצהמיימ/שעה 10שלסףעוצמתהשרופות.בלחקותוסהחףהמיםתפוקתלשיעור

השטחשלהשיקוםשעיורהנדדמ.בןגא-10%כהיהעהליגנהרשיעורהכלןסהזרימה.ראוע

הנשיה.עההתלשהתנוניםשרמאיםכיפחמיר,הואהצחמיוהכסיוי

השטח.ושיפועהדמרוךפנותהקרקע,הרבכהצמחי,מהכסיוימושפעיםוהסחףרגנהשיעורי

שיעוריאתגמבירההשריפההסחף.שיעוריתאגמבירותהשריפהלאחרכריתהשלפעולות

יותרדגלוההרשיפהעשוצמתכלכהקרקע;ותכתותהצחמיהכוסיילשהשוניידייעלסהחיהפ

לדג.לסחףפהונטצילא

-99-



גרגרלדגיבאןכלסויןת.ןתלחיכיםסביבןתלחיפןשמחשבתכנת

 •דלאוניר .,עעצוימ

ויבעראבבבגנ,ןב-גוירןותיביסדתס Mופניתוגיח,גלאילוו1עגחןמחםח

ששלחמאציכלוותנבוןל,חמוסעיםגרגיריםדבגימתראשית,גרגרדבליבאולכוסית

משמעותבעלותרנכחא,וראעבלבבדתמימטיתמשועמתבעלותשתיםנספחות,ראכלויסות

וקשייאןךאנחפסוח,ת mחראלכיסותתביולופחדיפארשאירביםבקוברים·דסינםוטלוגית.

דיבמחמןותיחולץ,לצוךרחוכחנמחשבתכנתחראשית.חראלכוסיחוביןבנייחןלחרפזי

אתמייצגותצעלויתואשרמדולורי,לונבורמלימשולשבצורתראשיתאוכלסויחגרגירית,

ללוונברלמי.לוכח,דבגימחחרגגיריםפיןןרןחתקרטתשלן,חמיוןדרתגשלן,חרבגרדבליחציןו

חאתוקבןצחטבעיותסביבותשבעחמייבצותדוגואמתאמותמכמחחתקלבוחפרמטרים

פליחפתלוגתשלמדיחרמראתשחצטברחמדיעשלפיןורדירגאומתמדבעתיים.נסוייםשל

חסביטת.
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בלס,ייחפשי"רןודוcייכחלדידמתמכברת

.עןבא .,יהפי .,ינילאחש

שיקררגניעי,לקחמרחוברם

סביתביכטסרשב Nהרארניוםשלהוידרקאסיבית mפpר mהברשתרשכייבתיירחדאורגז
תכלותנמדדת.בלועםהמקורמעלסשפתעיודמדיתעיייראתיוםללגויאמצעיהיוותבצד

ללכואיסוה.זהגמזnנירnPנטסילותכרעהיסטמםתראיוםרמצבירותאל,תוניPוקבוהוראר
לשווחזרתיישרהלדמדיהמתכרעונדיעלפוחתהבקpרע,מסוכהאניוהשסחרובnבראבץ,

הגילואוגי.והמכוןשורקממייגבריפלועהשותףןרתעלסבים,ח"פ"ישרדאורירמז

בסעבונרציםRמ 219ו_(רותרו)Rמ R, 220מ z 222רדארושללאאפקרתניופליטאיזוסופיםשטשה
החשובהאיזוסופבהאתמה. , U23Sו_ U238 111232שלהרדיוקאסיביתההתפרקותבשרשרת

ל- mכשי ,Rssמ 222ל-יום 3.82 (פסמיקןוראלשוהחייםחמציתזןמדבלב,שןכRמ 222הוא
ועסהה.דפסויהבתהליכילאססומפירהמסהעלנתתעוולפארשידכ Rn219)ל_כשיות R4מו- 220

מ.תרויוםלשריחכpוייםבמדיהותןור, mונלחכיטסישעצומעלסב

עקבנהרצבלופיקרבאנוס,בפילםשומשעלסובמסתבעלסרדאורלדמדיתפשותחההמרעתכ
ופליקרבואנספליםפסיתוםלקרקעהומנכס PVCמצנורונביהמכשיראלפ.אקרינתגפיתע

רדאורחדירתלמניעתהעליורבקצהובפקקסגורהצנורמפלססקי.כוסיתבתןוהקבועה
ללחלמסהכלפיופוהנהמוסשלהחתתורחבלקנצמתאהמסיתמהאסמוספירה.ובאק
המיסתהתחתתים.ייסמ 5לראןרבצדיוהמרצייםרחיציםהומסשלהחתתורחבלקוהסעל.
עטמים:לשניהמשמשתבמנמתהמסהכלפיהפותחבחלקהמכוסה

לזןמיחסיתראןודביפסויהבמנמתההתורורמערבזןמלמסית.ותרורלכנסיתמסחוםא.
הרדאורלדחירתרפמיהעהמתנמהאריזתא.לועתמלדחרומונמננמעכרעולחייוחמצית

תעמנייים.מ

הפלים.לקרבתלאפא,פלוסילהכליעהשויבאק,ואסעלחורמשלנכסיהמנעיתב.

שינוייםלדמדוהצוןרבשלבעיקרדיגום,נקודתבאותהחוזרותמדדיותלאפשרמנתעל
קצהוכארשפרנמנסי,בואפרלקרקע PVCה-צרונומדחר ,'"שופח",,הרדאוובתלוכתתתעיים
עהליויחמלקוהצונרלךותומדחרזהלצוןרבמיודחשפוחתמכללופקק.בעזרתאנסםעהליור
המכללואתלשלוףניןתהמדדיה,תקופתבסיוםוהפילסר.הפילםעםהמסיתאתוכולל

מ.בצואבותדחשיםופילםכוסיתולהשחלימהצנור

לאורואהצפויהה"חופשיייהרדאוילכמותבהתאםיום, 2-30למןשהפילםחשיפתלאחר
נאספיםימים,למספרבקרקעוסמוניםלבקרההמשמשיםבפילמיםהנמדדתהכמות

מיקרוסקופ.תחתנספרתהצריבותוצפיפותלאקסרו-כימיתבלהןימפוחתיםהםהפילמים.

כיולבתאשורק,בממ"גנעשה pCurie/literשלמקובלותביחדיותרדאורלרימזהמרעכתכיול
רימזעםלאתמונכסמשתמשים,םלפליםהזההכילו,פליםדיו.ערדאוימקרוועבזרתמיודח
תהליךבו.האלפאקרינתצריבותצפיפותונקבעתמפותחהפליםקצוב.לזמרדיוערדאון
הרצןר.לפילעיווחוזריםפלימיםמרפסעבזרתנעשההכיול

ובדעלי.תייחדויתהיאבסעליםהרדאוןלשזתאדמדיהשיסת
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הפןטנצילאהעברתלשפלינלוןגיים.סאפקטים(פלינןפציאס):אןרגניפציסא
להדיקוררבןניםקמןרסלעישל

י.עשת

יורלשיםהגיאלווגי,הסבוו

בוצות Pלשלושים pנחלמרינייםבעלסיםהמשתמריםהוארגנייםסהדינםטרייםים Pי pהחל

שלהפונטצילאבהערתכחישובתבעלתהיאזוה Pחלוים. Pי pהחלשלורם pמלפיריות Pעי

רובנים: Pלהרדיוור pמעלסי

גוףהיאחייהםשסביבתאורנביתדופןבעלייצוריםשרדייהאוסובסוני:האורגניהפציאס

ואצותים Pהpאריטרדהניופבללטה,כמוטון Pפיטופלנבוצות Pר Pעביהםאלהעצומ.המים

חארות.טוניות Pפלנ

מסביבתםהמריניתסהביבהלאשהובלווארגנייםים Pי pחלהאלובסוני:האורגניהפציאס

צמחישלהובלהמות Pורולות Pוטי Pגבנים,ה, Pבאגרגריר Pבעיהםאלהביבשה.ורית pהמ

יבשה.

ים Pי pהחלרובהדסימנטרי.האורנביהחומרשלותרמליביוגני Pפירושלאורגנייםתוצירם

ואירנניטייטם.מירpיניטים , fecal pelletsלמשל:אמורפיים,הם

P הדירוליצירתשלהםהפוטנציאלוביןהוארגנייםהפציאסביןטובמיתאםייםP רבונים

 ,לפיכךובל, pומבגוהים HiCבערכילרובמאופייןהאוטוכטוניהפציאסשונים.מטיפוסים
האלוכטוניבפציאסיותרנמוכיםלרוב,הם,אלהערכיםנפט.ליצירתפוטנציאלבכעל

היבשתיים).הוארנבייםים Pי pהלחסוג(לפיגזואלפנטפונטצילאיור pכמובל pהמ

פנטליצורועשוידבוליםבורה Pי pבעומתרמליתאלטרציהעוברהדסימנטריהאורגניהחומר

הברבותדרגתותאהנפטחלוןאתלהגדירניתןהנפטיי).(ייחלוןתרמליתלבגרותבהגיעו

השיטותשונים.פלינומורפיםשלהאופטיותבתכונותיהםהשינוייםת Pדביידילעהתרלמית,

על(נדדמ vitrinite reflectenceבנגים),על(נמדד Thermal Alteration Indexהןלןכנהפוצות

לות Pסיימות Pוגבנים).פולןעל(נמדדתאורגניחומרשלופלואורסצנציהויטריניטים)

שיטה.בכלהמושגותהתואצותביןמיתאםהמאפשרות

תנאיםמהוויםשונות,בשיוטתהנפטחלוןוהגדרתהוארגנייםחפציאסשלמשולבניתוח

רבנוים. Pלהרדיוור pמסעלילשהנטופצילאעלסיבהעתכרהרכחייםמדקימים
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בסמתו mוםשעם RMR)ו- (Qסחליספת mיב Mלןוימ mחpונולבהשיוטת
·וסריpנתיעלס

tדסבלפב.ג,לופקושZ Jt 

ניב"'פבסשיתורתרבח.ג
.z לוסיגלאיפוקיסיחחתגוDיירס,נידoסרביתסיפנלMלת-באיבת

טרבווטישת- aשביוטתובמצעעלסהתסמתוכיאשמוויברוחניובמוקלב
(ROCK QUALITY) -וRMR -בנייקסכאיישתט) (ROCK MASS RATING • 

איכותביוקשרעלמבציועתמנחררת,לתונכורנושאירתדימחאמותחחמורתלארשיסות
ובמליתימייללאמינחרחניבצתברהזמו(מןשחעצמיתחיציברתלזמוחשעלמשת

שתתמרטט).

חלסעמשתאכיותפיעלשחרדגררלומרתקירטרנית,שעלבסמתשמנחרותחיאערבדח
נשים.רלאפיראמתערשרת,תיןרמ)(ללאעצןמונשואתקרצ,עצמיתיציברתזןמעבכלרת

רללאעמדירתבמחרותנרכובחםארתיםבשלרשחדבנקחחקרירטניתחלסעמשתאיוכת
חסופ.ןתחעבסתןלוכשחתחחנמנרתבילןלתיתןרמ.

לסחעסמתרכיאתבנשיםחנובותחגליבמיחתפמחוחנמחמקירם

 a RMRורגחנתבח
 16 6.3 12 15 10זיקערי
 48 4.0 1,800נ 4 13) (רעשיםבית

 18 13 2,200גג G71 ( 6ומישח(

דוחישם,-זיקיעורביח: RMRבישתטיציברתרגףלפילאו mחנמרלשעהצמיתחיציברתזןמ
 aבישטתתיןומרגףלפי .) 1(רתישםכריחדכיןרתתיןומ-רומישחימים-עשריםבית

 • 1)(רתישםנושיםרסמגיםתיןרמיחיטתחבמורחתלששרת

ביחשביורתקרצחpתפוחלחאררזאתלחתומטטחחבמררתחיואומררתעליל,התנתיםלפי
עופבל.עמודיתםלזןמ

חוניחבמרחחפמחת mליציבקרתטילסעתסמאיוכתביושחשpרהיאלאועודברת mמשעמ
תימייללאעצמםתאלשתאהסמרלביםבמהרחבפמתחייתמךומתכיבזחשpרשומני.קרש
נימימלי.בתיןרמוא

מפאיניחםעלשיוכ)ב(שריוק,עלסהבמשתחרציפרירתלאימנpות RMRו- aחמירוישטרת
חלובאוגיר,רגניט,עלסבמפאנייחםחבניתבסיסעלותורדגלאושוטיתכרמזי.עןרהשתים

לאקירטתיתלסעבמתסהרציפרירתאילשהושחבהואפימןככתןצתא .בקירטןןלוארכןי
המיןו. mבשיטנוכןביטןילידיחאב
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למסותביסחירוטנית Pעלסלמסתהואפיניותתכונותמשתימתעלםהרציפויותאילול Pשי
חארים.לעלסיםלש

זותופעהומית. pממשתנות Pהסזיומאפיניתכתותירטונתי Pלסעבמסת-יקדסווםנ

מפתחבין Pדסאביותלהשנתותעשייהמפתחהדסק.ורבציופתבמפחתבעיקרמלטת

.רציפותלמשנהוהדחאנוקשיםהדסקמישוריבוסגורלמפתחחאדיםמילימטריםשל
ווכיגירודלומיטגתיט,עלסבימךכ.פחותלורובבדודיםמטריםמספרנמכשתדסהק

ייורת.מטריםפסמריםלךרואנמתכשורציופותקבועדסהקמתפח

ממעיוטניבעתרזותפעהגמהה.במסיבייתאמופיתנהקירטתיתלסהעסמת-חשיבוב 2.
ותפעהשהםהישוכבמשיוריהדסימנטציה.התבליכילהקספותביטיישהםשיכובמישירי
בקיוטון.יסחריםדולוימיטגייעלסביבלויטםוברורה,רגיתלית

פלתיחתחאתרעלסמסמתשתהבוצרהבמיבהירטונית Pעלסשסמתאלרותפעותמשמעות
ערכיםקירטוניתלסעלסמתמקנה RMRו- Qהמיוןבשיטרתהשימרשלןכבתוכה.מנהרות

הניהזוביעה pלהמעשיתהתוצהאסהלע.מסתאיכותלהקטנתבפועלהגורמיםשמרניים

גלודיםמהנרותמפתחיבתוכהלשתאמוסגלתהקירטוניתלסהעמסתבהןבמנהרותתומד

ביותר.ראןועצמיתיציביתלזןמרזתאתיןוםללא
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מננטיתתחודתמתארוךחדשתעדות-חתרוריםבאנומטמורפיוםניל

 ) ESR(תמ"א,אלקטרונית

ג z ~ג ה.,שווץר • t tןדנ 7ק, , ~רונות

קנדהאןנטיון,קם-iכסטר,אןניברסיטתלגיאןלןגיה,.המלחקה 1

ורלשים t ,עהירבתאהןניברסיטהבדה",א tלמדעהמבןולגיאןולגיה,החמלקה • 2

בלתיסרונים pאלמדידתעלמבוסס ESR) (סרןנית pלאמגנסיתתהןדהנשיסתתארךו

סבעית,סיבית Pרדיןארינה Pבןרם pמאלןסרןנים pאלבבגישים.בגפמיםהלכדויםמזןןגים

הדןגובאשלמלאכןתיתהרpנההדרג.אמלוגילהסביתביתריהנ Pהלמתברפרופרצירניןובפסרם

רינה Pהובנתהערכתמאפשרת , ESRהבראתהתןצאהרובדזיתעולות, )ך(קרינהבמנות

 ED) (הסביבתיתהובנה .) ADהרנכשת,(הובנההשעון"ייהפעלתובאזצברהשהדוגובא

כמנהובחושבהגיל . U. Th. Kהעקרייםסיביים Pהרדיואהיסדוותריכוזיממדדיתבלת Pמת

ו.Eכ ADלש

גברההסובפרסורהשלמסובורפייםסלעיםסדרתהואהגמוון")(ייהאזורחתרוריםתצורת

תוצאההראלארבסלעיםהובסמירפיזםובירדן.בישראלאזוריםבובסרפהחשופהנמךוולחץ

הקרסיקונית.עירבתצורתשלהביסוובנייםהקירסוניםשלאורגניחומרשריפתשל

שלקוגנלומרסיםעלגםתאריםובמסרפתקיה,עירב,תצוריתסלעיעלהשפיעהמסמורפיזם

פאשרהמסוביפריזםסמפרסוררתתא .) 1990(בור,גיררת.צעיריםוקוגנלורמסיםחצבהתצורת

עלהשתעררהסמרפסררותופליראגמניטיס.איזוסופייס,ובכללרוגייס,קריסריוניספיעללהעריך
- C'500להגיעוהןהקומפלקסברמביתרחב;סווח 400'C , עלעלוףאבירתרהחמותכבקדרות

1000'C . שעוןלאיפוסובספיקותכאלוסמפרסורותESR האררעאתלתארךמנתעל

הובסומרפי.

שהואצרכאלרהןבובסובורפרזה,גנועיסבלתיהןצרר,חלוקישלהיושנדבקוהדוגובראת

יבוא"ייצורם pבחלמישאש,צורשלם pבחלהיוים Pהחלומסמורפיים.מקונגלומרסים

קןנגלןרמסשלממחשןףנלקחומהןראבעחרתןרים,מןגאהןהדןגמאותכלהאלןכסןני.

מסובורפוזההמראהאח,דחלוקואילוערד-סדוס),ככבישחתררריסצימתלידמסמירפי

עקוס . )ך( 6OCOבובקירהןקרונהדוגמראתובשס.ובזרחהקייוב Zכקגיילובובחשוףקיצונית,
ע"ינקבע U. Th. Kריכוז . ADלהעריךובתבעללנקדורתהותאסאקספוננציאליצוביחה

וכיסרוניס.שלאקסיבציהאנליזת

 • OHC. E 'ראותתהנםשילוצרים.אפייני ESRסרום Pפסרמאיםהלא-מסומרפייםהחלןקים

רוויים,למעשה Al,הן Eהן'רארגניים.וברכיביםשלרביםאןותתןכו ,נ/AJהוביןחסאןת

עלתמם,זוזםןאי.מוצרהצפןיההרנווהנוגתזןתה. Pלהזאמנומכהרגישןתורובאים
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יירתדרימחוצרים,שלמספקרטיםדאמשיחנחמטררםפייםחצוריםשל ESRחספקטרום

חלששרידןאתורתעדר,קיימיםאניםחרארגנייםוחאותות E ' •מגמטיממקורלקווארץ

וכיחצורים,שלמלאחמדשגליבושרגםחמטרפרפיזםכירמאיםאלוממצאים . OHלראת

 • 1100Kבנשמח Alחראתשימשואתןרלכרציחיטבואפסחגיראכררנרלוגיחשעןראןכ

מנתיחידתחיא Gy) 2200GyכשלבטווחMכנדמדחתרוריםמצומתחדוגמראתבשלש

מיליוי 1.7ל 1בייחםלאועמכריםחחמשובים).חגליים ad lOOזלשווחוחיא " gray "חקריחנ

כלשיגלי 400Gyכלש ADלעבמשמועתי,תצעירחואוירתחמזריחחמחשוףןמחלחוקנשח.

חנש.מליריי 0.2

חצעיריםלגיליםחבאתחםנמאציםתnרוריםבגאיחמטרפרפילראועמדראחצעיריםחגילים

) 4 -z .מ(ימואתןרדשחנמיומקי ,זח.בןגאלראועחוצרעאשרשK-Ar ,בורג)וצר, , 1990

שתיםאברתיםחשריפחכיבחצעחלתמןרעשויחחמשופיםנשיבייחגיליםחדבלי .) 1991

תוצרתשלחצעיריםחגלייםבייחחתאמחאיבבללעלתחזוחצעחשונים.בזנמיםחרתחשח

אבזורחמטמורפילראוענשתקבלמ.ש) 13.5(כיורתחדpוםלגילחרתורים,ןגאבחרתורים

ביקער.עקמתתראןרבעזרתדאימים,מעלח
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תזמחואקיוןמראשיתישראלדורםלשבחתךתתרלמיתתסהטורית

.בןוק .,כiליא .,שפיינשיטןי

שבעאבר,בגנבגןירןוןבאתיבסריסתןיםלרנןגיה,לגיאלוןגיההלחנכקה

והתפתחותסקסתיותסיבבותלרבובתהחיובייםנחושאיםאדחהיבההתרמליתההיססוריה

שnנתוnבבצורהתלויההתרלמיתהסnסוריהאמךדי.טפנלוחישופידחמדסימבסרייםנבאים

לסעיחדיתשלבעומקהשינויתאלשחזראפשרהזןמ.עםהתרמליוהשיפועהקבורהעומק

ניתןלאבאלסnסרסיגפריים,נחתתיםפיעלהחתךלשהקבורהעקומתנביתדייעלהזןמעם

דייעלנחשלסותלסבעיםשוונתתכונותחום.שפיעתואסמפרסורותפליאוישירותלדמדו

לשמשויכולותהעלסשלהותמליתלסnסוריהסעבירשםמהוותהחיומםוזןמהסמפרסורות

הםנחוכחיתבעבדוההעיקרייםהפליואתרמומסרייםהדמדיםפליואתרוממסריים.כמדדים

וצירקוו.פאסיסבמינרליביקערעקבותשלונאליזות )% Ro) vitrinit.ereflectanceדמדיות

מסורציהשל » 1.0%Ro (יסחיתנמוכהרמהעלמצביעות vitrinite reflectanceמדידות

המיקריםברמביתישרלא.דנרוםהפרמי-מווזואיחבתךהאורבניהחומרלש(פיחום)תרמלית

בולזמןקדומההמירביות)לסמפרסורותהחשיפה(זמןהתרמליתהמסורציההתפתחות

ההססוריהבמהןלהתרמליבשיפועשינוייםעלהמעידדברהמירבילעומקהשבכותנקברו

 % Roשוויהקתסוריםביוהיסחבחתך,הפיחוםשלהנאכיהפרופילשלשילובהגיאולוגית.

אמפשרהשוניםבקדיוחיםזןמ-סמפרסורה-מסןרציהוחישוביבחת,ןסnסרסירגפיותליחדיות

התפתחותובזמוהתרמליבמשסרהנבדליםאיזוריםלשלושההמחקראיזוראתלחלק

הוארנגי.החורמשלהמסורציה

והתפתחותהמירביותלסמפרוטרותהחשיפהחצירה.לiכבתשהiכישרשביוהאיזןר . 1

בסיסלשההתאמהלאיקדומותהפרמו-סריסאיבחתךהאורגניהחומרשלהמסורציה

 vitrinit.e retlectanceנתונילששילובדייעלשנעשתהזןמ-סמפרסורהנאליזת .הקרסיקוו

זןמלמךש ss'b1an m-44סביבבתרמלישיפועשל nראוע nעלמצביעהביקועועקמת
ומכתש 1רמוובקדיוחיםוהאמצעיהמוקדםהיורהבתקופת ) m.y 15-25 .(יחסיתקצר

 lקסןבמכתש . 1כורנובבקידוחיותרקצרלזמןיותרבגוהתרמליושיפוע , lקסן

מתקופתיחסיתנמךוונשראמהירבקצבכנראהעדךהתרמליהשיפוע 1ובכורנוב

בגוחחיהחתןו mהקרסקיוובתקופתחתרלמיהשיפוע 1רמוו.בקודיחואיןלהקרסיקוו

חיוחפרמו-סךיסאיבחתךהסמפרסורותכו,פיעלףא .) SO<>C/ km-40(בסביבותיסחית
היחתלאלוכוהקרסיקווסיסבבהחזקהבדיועעקבהיורהבתקופתשהיואמלהנמוכות

הקרסיקוןבמןלחהותמלית.המסורציההתפתחותעלמשמעותיתהשפעהנכראהלו

 .) t1an>25>יחום(לשרלמהברומוהותמלישnיפועןעזהסרציראהואמחר-ראשית
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Z . 1עדבתהקודיחיםאתהיתרביןלוכלזהאיזיר • 1לזיאורוצפפןוממערבצהררצועה , 

במהןלהתפתחהזהבאיזירהותמליתהמטירציה . 8יזיהר 1תמחרציק , 1רחמה

-35)ן><נ C/km-נב 1שבאיזירמזהמעטנמייתרמלישיפעולשבתנאיםהקרטיקין,

המריסחיתדןעהותמליהישפעוהמקדיוחיםחבלק .) m.y 3045 .(ןוראיותרזןמולמךש

 .והציטיןאהואמחרהקרטPייןבמהןלרדהגתיואבןפואבחרים

זהאזיורהאחריםלאיזוריםבהשויאההדרומית.החויוושפליתהמעריבהבגנאזיור.נ

יירתדגלובקורהעומקלשבאנתיםשהתפחתיסחית,תונוןפיחוםפרופלידייעלואמפיין

בללדבןרהשתיימההמטירציההתפתחות .) 24-2ךCAan O (יסחיתמרתןתרמליושיפוע
שלנסוףשלבשהיהנראהמהדיקוחיםבחלק .הטרציארראשית-pהרטיקוןבשוף

מיסביתואםהקוברהעבימקגמדיילתכוצאהאםומבגל,בהיקףאמיחרייתיימטורציה

 .נמייתרמלישיפעושלבתאניםהיהזהשלבגםחארות.
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קהןטבמכתשדיקיתגלית

 Mt.a1,2 2דל 1 1 ......... 2 ~ 1 ......
ךבגר 7 ,ג,א.נוהיגשיטרי ,.א.א,חרנפגיגרובצנ ,י.ך 7נורקגJ ,ש.ני 7א, ,.ערסב 711

ננ ..........נננננ 2
 ,ת.,רדיבד. .... v '"י,ע.וסביסי ,א.יםאס N ,ר.,ןaבצב.פ,אשסוןייטא.,אהורניJב

3 3 3 
.נ,ישננובגע.,ןתו •דןח

לת-אביבאוניברסיטתפלנטירים,לודםעיםלגיאופיקיסההחוג 1.

יורלשיםהגיאלווגיהונבוו 2.
אתיביסוטתלפנטירים,לוונעדיםלגיאופיסקיהחהוגולשישי,שנילתוארטסדוניטם.נ

לת-באיב

ןלונpים.ןשפכיםסלייםדייקים,מדחרים,גממתיןתתןפעןתשלבשפעמצטייןררמןמכתש

ףאעלגממתיתלפעילןתחיצתיביטןיכהדענמצאלאהקטןןבמכתשהדגלובמתכשלעומתן

הקדיוחים.בממצאישנרשמה

דרום-מזרח-בכיווןהקטןבמכתשזוהר)(תצורתהיוראלסעיתאהחוצהוראוכהצרהתעלה

גיאותמהןלשלקדוםככתיבתיארה ) 1967 (גןדלברג . 1693/0414ב-נ.צ.מ.מצויהמערבצפון

יילשילייי.דנייקהקשורכליניאמנטראושפל

ככולהרובהמקפתוגיראפיסיתגיאולוגיתבדיקהנערכההאחרונהההיפותזהלאששדכי

התואצות:ללחןתל-באיב.אתיבריסטתשלומסךמלתלמדייקמפוסבמסגרת

מי Iל-ודעמיבגבה llמ-רוחבהמי, 500מעלרארכה N30C\vהואהתעלהכיוון-ונבהנ 1.
אלובילאי.בחולבבסיסהמכוסההתעלהמי.-10כעומקהבתחתיתה,

.l פיריטומעטדטריטיקוורץגרגרימכילחולי.דולומיט-סהביבהסלעשלפטורגרפיה
אפיגנטי.בחלקוהואדחולומיטוגאתיט.להמטיטשהתחמצן

בקוורץדחולומיטגבישישלהחלפה-צרורשלברורתהלדיניכרהתעלהשולילראןר

הואעלסבוביטויההצרורחתלדיאחריעוקבתלpציטשלמינלריזציהקריפטוקריסטליני.
וכללתזומירנליזציהרבזל.שלמינרליזציהבלוטתהתעלהשולילראןרדדחלוומיטיזציה.

המופעייםוגתאיטוהמטיטהדולומיט,להצבתהמאוחריםדורותבנשיפיריטנגישי

וכעורקים.הפיריטלשחימצןןכמורצי

גםמצויים . "Oו- Fe , מZ ,M,מ Niכמובמתכותמועשריםהתעלהקירות-גיאוביוניה 3.

מיקרון. 20דעבגלדואלמנטרי,כסףורגרגימיקרון 60דעגבדולזהברגרגיאבקראי

פסלריטכלקופיריט,גםמופעייםואגתיט,המטיטפיריט,הםהברזלמינרלי-ונינלווגיה . 4
 .וקולבט-פנטלנדיט

.s התוצאותוגרבימטריים.אלקטרומגנטייםמגנטיים,חתכיםמספרנערכו-גיאיפי;:ויסה

נמצאהלתעלהמערבדמרוםבמקצת.נטויאונאכידייקלהמצאותפאשרותעלמבציעות

נהתוניםעםהיטבמשתלבתזואנומליהסיל.שללקיומוהמתאימהאנומליה
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(נתניה)חדלאום-הצלבניםצמדותהאכריאלווגיבאתרחוםמדדיותקחר

פפחח.

 42309 4ג,,חויסשתחיוביקסתנניה

בראילואוגיים.אברתיםוחםדמדיותחקרשונבאnpםרדובעלתהגבןשחנהnכuחיתדובעהה

הראכילואוגיותהחפירותתאשתדpיםגיואפיזית-רתגביתשיסהלגבצואהיאזהnpגברגבסרת

בפחירותיהם.לבראילוארגיםיעורזהדמדיותשתוואצתתנגכעל

תאנובצלתהשיסהלאה.כתונותלפיוגביתםעלסחיםשלהרתגביותתונוכתהיםהכרתהשסיה:

הגבואפייניםשוניםבניהגבסלעיפרייסקברריםראכיואלרגייםרבגבניםשקיררתהערבדה

סביבתם.לעוגבתשונותרתגבירתבתכתרת

סבביבההקברריםגבסרתתר,תרגיררכררכלגנפיהומייסקיחתרהרדגררהרונחבונהכחיבnגבקר

רסיט.חרסיתחמרה,לש

גבצדותבארתנדמדררצופה,קרינהשהיאהשגבשקריתנע"יהגנרגברתלסגבפרסרררתפרסף

לגנאכותית.חרסגבכתע"ירגנשגברסרפמסרררתגםהנדרנה,הצנבליס

הגבידייותהחפיררתתרצואתלביןהחרסדמדירתתרצואתביןמלאתארםנמצאזהבמחקר

גבתדpםשלבגבהררההמרגשהגבחקררמושלם.דמריקנמצאהאתוםהמדידרת.לחארשנרעכו

השיסההצלחתאתמרכיחרתתרצארתירגגבלא.הראכיואלוגיבארתשנרען ,קדומרלערמת

 .ררצןגבשביערתלתרצואתשהביאה

עלמקלמתאימים,באתריםארכיארלרגירתחפיררתעריכתלפניבשיסה,השימרש

גיואפיזירתשיסרתעלרמתזרלהחשיסחכלכלי,תחבמינחחפיררתיחס.תאלתכןנחראכילוארגיס

אחרות.

-111-



שבוקהרסטעמרבתלפיבחלוקווסודםהרדיאפירהתפחתות

1 Z 
י.קז ,ע.פורןיקמ

 90906עפרהטהבע,להננתחהברהנבערן,תלקחרהברנכז • 1

Z נקהNירןשליםהעבירת,האןניברסיטהלניאלוןניה,.הל

בעזרתחחולוקןתקופתבמךשסדוסחרחמלחדיאפירשלחנתועחכמותאתלשעךרניתן

 .בחרמחילותבקרקעיתשיספתותבמשקעינמצאואשרעציסענפישל 14פחמןתיארךר
חקדומיס,חמפלסיסתסישתחדשיסזרימחמפלסילחתפתחותמביאחחמחילותחתחתרות

שבוחמחילחמפלסגילאתבקירובמייגצחעציסענפיתיואךרלכןפעילותס.חפסקתתון

מסרעדס"מלעשרותגמיעחמחילותחתחתרותקבצכינמאצעציסענפימתיואךרשקעו.

לחתרוממותומינימוסתארידנותןמסויסבאזורביותרחקדוסחמפלסגילשנח.במאח

שחלקיסמעדייסשנמצאוחקדומיסחגיליס .חניקוזסביסמעלאזוראותושלולחשיפתו

חעיליחנוףשנח. 7000-4000לפניחניקוזבסיסמפלסמעלחיודסוסחרדיאפירשלשוניס

חחלווקן.לפנילחתפחתחלחולאסדוסשבחרוחמעחת

שיעורבכשח.מ"מ S.3ב-מעוךרחחרשלמזרחייסחפצוןשוליושלחממוצעחחתרוממותקבצ

סדוסשבחרחמלחבקוץחלשיןתצורתשבכיתשליחסיחחססכמותלפיחיעךרדומח

דחרומי.

אלמנסיסשלחסיתסמדיתלפיחיערדסדיסדיאפירממיתחתרישלחסיבוביחרכיב

חמערית.בךותחמסחמפלסיא.לשחזור:ניתתנחמקיריתתנוחתסאשרשוניסגיאומורפייס

חשוואתדסיס.חרבמתשלחשסחפני .דחמלח.ראיג.נסיפיס).(דוגמתספלאותמיסב.

מזרחחחוסחחדיאפירשראשמלמדתאלולאמנסיסשלוחעכשוויתחמקוריתתנוחתס

 . 10-15° •כ-בשעיורחחולוקןבמךלח
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בץראדאחםערדיתועלקתעקרנתיאהפשעת

דירפןס"·

ח Iיחנבסחיןו,,"תיחל,לחסדנחקפחלוסח

עשללוותחואתצותתכרעחעלחלועם,ראוצתrםככומבובססן,כראץחנאיט-יססימיחתונכן

חנתחוגתלעלאוואתצותכחפשתעשכות Mוחדאמח,ערדיתכיןמחקרקעפכני Mלחפת

לסייסמלווגיח;חףגא"עישחנכוהואוצת Mפמתיחןננכתהןולהתלךי,סבוסינחןח.חחנבוב

שיקוליםלעבובססןתוחיאכראץ,ושניםזאוירםוכערתנונכייםואתצחערכירמחאחמפח

ואכוריםהפסציפייםחקעקרוחתכיחגילואוגיםאנתביםשסת Mחללאכדכל,יססילוםוגיים

חתשםו.

חתארלשיאנתמלדמחרחאונותכנשיםעבלוםשחתרחשו mקטנליערמדיותשחצטרבנחיסון

הדאמהכערדיתכהם.חמתפתחיםחניקיםועלחבובנים,תגוכתעלמכריעחחשפעה

נחיקרוכדלוגמה, , 1989כאוקטוכר-17כרפנסיסקו)סן(לדירפיאטחכ-לומחשחרתחשה

חמאפייןחערידח.שלחחשפעחאיורמשטח 1מ-יMופחותחמווחששטחםאכתריםחתרכי

הטשח.לפניתMםרכהקרקעלשחיואצמתההניולאהלירתאםחמושףת

דכיתןוחשטח,כפניחסיסימיתחתגוכחעלחקרקעתאנישלחחשפעחנדוחניוכחרצאח

שמודקחחיקחרעדיחותתרחששכמדיחמתסכרכראץ.יטפסוייםקרקעלחתכיחתייחסות

כשכבותחמכוסיםכאתריםשיתפתחוחמקסימליותשחאתוצותצפויסככיכתח,ואכראץ

מסויימיםכמקריםחתאוצות.כמפתחמוגדרותאמלומשמעותי,כואפןשתות,יחיוקרקע

חמפח.עמרכי 3-4ל-פילחגעילעולותולאתואצות
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המערביהגלליבזאןרהקרקעתתמבנה

ו.סוויר ,.ירטושטיין ,.אפלזירנדר

חלווןוגיאופיסיקה,בפטלמחקירהמכןו

דעורבריםהרכמלמשברהמשתערתמיחהאזירשלהצופניחלקיאתמהייההמערביהגליל

מספקהמערביהגלילאנזירלאחרינהשביצעעריצירבסייסמיסקרבצפין.הנקרהרשאשבר

יקייםהחדשיםיסהיסמייםהקייםמפיעניחבאזיר.תת-הקקרעמפהעלחדשהאינפירמציה

י Hעומבגלזהרגןבחצירגןב.חצישלהיאהמערביהגללינבמהכיעילהמדחש,שעיבדיישנים

רנרמליםשבירםי Hעחימים Mפצתהנטיייםבלpריםלשדסרהילרכלבצפינינהקרהראששבר

יביהקישיןשלהרגןבחציומפיעהמרעביהגלילשלהרגןבלחצימדריםמערב.מזרחשכוונם

דימיםבמניםימזכירדריםצפיןבכייןמתיחהשלתיצהאהיאהאזירבמנההפיכית.נהטיית

אפריקה.במזרחבנקעים

-114-



נקבןביבךותמיססתותימסתובויקןבנקטייבערבןבלשנערינימננטידימןת

 Z.פלימב ,גכa.ץירנםז.ג,לרפ

ו 6100וחדבתולדםי,ןציוננבםןונאהדגיה,רקחוסהביהבלדםייקלחנכה • 1

z • ו 6100וחדובתלדםי,יוצןםנכבןויכינכ,תלפסיקיהלחנכתק

משניוייםנועבתרנרגלרייםוירפים Pאבערררבבהסעההתליכיהמפאתניובזןמברמבחהונושת

לט Pפבסמפראתמפניתהזרימהבהםאבזוריםבזרימה.יצירבתואמיההדירואליתבמוליכות

יכלולאכובאזוריםובם,עסהה.להתביכירממידי Pפתרלוית pלומדלפיחהי , l)מ-ןט P (נךומ

לשמהירטיבי Pבנו Pלערבובשתלוךייציבותלאילרבוםשעושינאכיצפיפויותחגניטלהיווצ

מיבהםבאזוריםהתהוםמיבטבלתדלוגאמיוצרנאכיצפיפויותגדרניטומומיסם.מיםגופי

(גשמישונהדברגהמאדריםהחוזרהמליוימיכאשראוופיר, Pהאממילמיחיםהחוזרהמילוי

וחורף).קיץ

הסעהתהליכישלההתפתחותחארלעקובמאפשרת(נמר)הובעיניהמגנטיהדימותשיטת

תלתבדוגמאותהרנסית,ולאחדירהבלתיבצורהובמרחבבזמןבובי Pנבתודוערבוב

מאיכתואצהמיםגופילשטיבי Pבנו Pההערבובתאונר Pחזוייחדריתשיטהבעזרתמידמיו.ת

בזרימהיציבותמאיכתוצאהציה Pובנ Pתהליכירו Pנחלאבערב,גרביטציונית.יציבות

התהלךי,אחרוב Pלעהמאפשרתניסוייתטכניקהמחוסרמידמיותתלתדומלדבוגמאות

בזמניםהאנספותתמונותת Pמספנהרמשיטתובזמן.במרבחאבצעות,ביצירתהמתאפין

להיוצרותהסףתנאיהאבצעות,גדילתצב Pנמדדובאמצעותוהתהלךי,מתחילתשונים

P ובנP ,ההמרכיבשלהייסחתוהתרומהציהP ובנP לתלהךי.ודהיפוסיביטיבי

דגלההאצבעותדגילתמהירותהומוגני,פורוזיתןושלרה pבמכימראותראשוניותתואצות

מתחילהבוריטי Pההצפיפויותהפרשהתמיסות.ביןהצפיפויותלהפרשלינאריביחס

בסיסמשמשותלאותוצאותהחופשית.ציה Pונב Pהשלריילילפרמטרמתאיםציה Pקונב

מורכב.פורוזיבתןוובנקציה Pתהליכיאחרלמעקבהנמרבשיטתלשימוש
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קהקרעכתונותעלוהשפעתםונתתייםלמייחםבימםשניתרבשימוש

לקתפח.

ת-דןג tב , tילונקפבין- tMלקחחחקחםרtםנלחוtםס,לקקרעחכפין

לואת pnהלרשותעהודונתהשפיריםהמיםוכומתפירחהממצקוהסולבבישרלאהמיםמשק

בעשור.בישרלאהתעשיתיתובתשתיתבואכלויסהחפצויהגלודיבעקבותותממעתט.הולכת

שפיריםמיםלשההרמהתלחדיויבגרךליאמךדיהפשיריםהמיםרגאמידחמ,דלדוולהקרוב

ומשבים).ומיםלמיחים(מיםשולייםבמיםחבקלואתכיוםהנמוצלים

התתפחותעללהשפיעעשויהחלקאייםגדילויםלהשקייתשולייםבמיםהשיומשהרחבת

תהום.מיולזיהום(נרתון)בקרעpרחאיםכלוזקיםלהלמחהלרגוםוכןויהבולצמחים

הסביבהואיובתהיסליםרתמהקרקע,·עלתרתנייםמליחיםבמיםשימוששלההשלכות

בוהנבגעמרבצפוןאזורישמשדלרגמאזר.בהרצאהתסקרתהרם)רמיקרקע(זהום

 ) SAR (13-26תנרתיים EC 2.5-8.5 dS/m) (מלייחםבמיםשנה 1Sכ-זהחקלאיםמשתמשים

חלקאיים.גלודייםלהשקיית
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הקשייהלמיבמקורקולחיםמי

ד.ילאיבצ

יננnסעיבייאןוגר

השקייהןשיטןתמיםמפעלילפיותחהביאלואת Pלחשפיריםמיםבמקןרןתתממדיצמצןם

במחינתמןרבכןתעביןתיןצרבקלוחיםהשימןשעצםהראץ.איזןריבכלקלוחיםבמי

לאהמיםלונאםצןןרישהריעתתית,ייה Pבהשןדמןרבאמרחהחקלאי.המשתמש/הרצןכ

השימןשבחלקאןת.ההשקייהןלשיטןתלגודיליםהתמאימיםשןניםבטיפןליםןלהכשירם

השאיבה,שיטןתבעלום.ןרשאןנייידוחיהןאקןלחיםלאיוגםמרט) 15(דעעמקויםבגאמרים

לנצלםןהאפשרןתהמיםאיכןתעלמשפיעים-לסןגיןהסינןן(כימי-ביןלןגי),במיםהטיפןל

להשקיהי.

היממה.בתייןגםהשנה,לאורךשינןייםועוברתום pלמממקןםשתההמיםאיכותרמת

המיםטיהוררמתהמים.וטמפרטורותהשמשרנית pלבהתאםמשנתההאורגניתהפעילות

מפאשרת-חיפה)(שפ"ין,הלשישתיתהרמהשתים.לגדיוליםניצלום mאפשרויאתקובעת

ןדחרים.חתמץיתעשייה,לגדילויתמאיםנשיתיטשפילועבזומובגל,תלבתיהשקייה

לאיכןתעצןמהתרןמהנןתנתגארן-סנירטיתסילןקזנרךלהקשייהלאהבמיםהשימןשעצם

ןלןכהיןםדעהןכרהלאהחקלאיהמגזרלשזןתרןמהמזיהןם.התהןםמיושימןרהסביבה

המחסןרמןרגשהמחקריבצילואת. Pלחנוספיםןלחים Pמפעלילפיתןחאפשרןיןתנמנען

השקייהמתקיימתבהםבשטחיםושינןייםמצטברותתןצואתחארןמעקבמחקרשלברקע

נשה.-15כרבכזאת
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עדרבזאורתחורירם,בתצותר K • Arמדידות

י.דוני,קג.,שסיינץיא.,טסירניקסצורד. 1לו % 1 %/ 1

יורשליםחנירבית,אוווניבסריסחכדח"א,לנכדנייחמכוולגיאלווגיח,חמלחקח • 1
ירושליםוחתשיתת,אוונרגיחנכשרדהגיאלוןגי,חנככןו .%

- Kמדדיית 5נעשיחתרוריםבתצורת Ar ה"ואליב"מיחדיתמדגמיםעל> KuPh-3 ( באזיר
 . 2בטבלההדמדיותתןואצת . 1בטבלהניןתהדמגמיםתואררעד.

הדמגמים.ואתר . 1טבלה

נכינלרןגיאתןרסנכ'גדaכם

6 
25 

25D 
26D 
12D 

• Di., Geh., Thom., Mag 
. Ba-Phil., Mag ,.Aמ 

. An.,Mag 

. Di.-Hed., Hem., Phil., Mag 

. San ,.Aמ 

 Geh .גלחניט Di .-דיוספדי
 PhiL-פלייפסיטAמ-אניךטיט

 .San-נסדייו

 Wo .-וולסוטניט Thomתומסוניט-.

 Hem .-המטיט Mag •-בםנטיט/בםהמיט

- Kדמדיןתתוצואת . 2טבלה Ar . 

מ.ש.מלדוגיל 4OAr,ppm xlסX,ppm 4OArj36Ar 36N ~ 4>4מסידיגמא

6 ) 2 (* 0.40 307.4 37488 l.23 5.4 
1ZD 4.74 416.8 1302178 4.50 16 

zs 2.27 327.7 0 " 197 3.76 2.8 
(Z)ZSD * l86 3317 187187 3.67 3.3 

26D l81 333.8 Z94SS3 2.40 z.z 

הדמדיותמפסר ) (- *

- Arf36 Ar 40במרעכתלאהרעכיםפיעלגליחישוב 4Oyj36 Ar לשעןוונתוl4 .מ.ש
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סינירפיוםמיםלשגיואיבמיאפיןו

נ Z _ג

 Iנ.'ווזם ,,נווקפ,,,י.ח.רירפצ

שוקדלחנגערניילiכרקחחוברiכרשח,יישו'iכקלחנכת • 1

לת-באיבאתיבסרתסילפנירטים,לוזנבנייםגליאופסיקיהחתוג • 2

לניזנכיייציiכןובנאווגויח,ורקחסחמהבזנבניי.נ

קביצית Sל-לחלקםניתןכיעילחסינידנריםשדנגמימיםמקירית 150שלאנליזחמתןר

שתים.גיואפרגייםלזאיריםלושייכםשרטיט)(רחאגיראכימיית

חואמפייןבסיניחנביחחרחלשחרמכזיאנזירנפציביירת ) Ca ,HC03 (חתמיקיםחמיםא.

בממטיים.סעליםדייעלרביבי

חנביח.חרחלשת mבפיואפיוני , Na ,Ca ,0 ,HC03) (ותמקיםפחיתמיםב.

באזירחיאףאנמצאח Na ,Ca ,S04) (דימחמליחיתבשיעירמיםשלניספתקביצח.ב

חרבבח.חחרלשחמידרית

חים.שפתיבקרבתחנביחחחרלרמגליתנדגומ Na ,Ca ,5°4 ,Cl) (יירתמליחיםמים.ד

שפתיבקרבתחנביחחחרלמרגליתחםףאתנגלי Na ,Ca ,CI) (בייתרחמליחיםחמיםח.

חלם.
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בינתיםוחושחםסםניקקיח, , Oשני-חיתןוביהם Mצפוי-זם

 J8יוינWוג .,,יי-י

 oחי-יt,wוידבניחנווcחיסדביחסנללוMיוגחי,יי-י",

אמזפלוחתנוכסםנשפזnwולותם b,ידסנםירטינבאיםמרפס'וצaייםיmJכוןיווםזםרחבפצון
לרוחת,בנתnשרתלשלםגלסןומנגאnיםנמאציםלכרואחודרפלסpירואבח .עnלירןחמירקן
חחנתיםבמירבשירמשןרתקרח roרזעביחסבבירתב.לחיnצנבמילשקירמםתאחיחמיב

לאזרריםגםת D?חייש.גיאופיזירתבשיטרתהמחרק, ..ואמררלשיומשחניתני-םהגירארלגיים
דןוcים.

רפלצקיהכי Mלשדייעפונחעלרבצעהחמקראבזררסהטרוקרטלרייםחלאנמיטםניתרח
יבבשה.הנכםיםמחיכשבגליpחיםגהילואריגחעדילנירתסהבךמבים,רב-ררניצייםיסיסמית

הרעמתכפואקוית.טסהרתדייעלראםפיניםהתיסןהיםבצרפן-מזרחהנבמיםלככינמאצ

גאני-יגאבפייקירניה-מיסיס-גאדיריןכרסשברמכזיררםבכ,פרייחייבמנהיוצרתסלח

דםרים/דרי-םמזרח.יאסינpדריןלקטיהמזראריה,יגאנימצרפן/צרפן-רעמביתאהקיליקיח
בהםקניטיםועלמתיסחית,קשעויםהבאניםחןהרסכהןהבםקניטיםזיהיהנכםהלאיןר
פוח.תשקיעיםשפגאביייהנגאיםהיםנפימלנילובטרהסכ

-יואיאסיהאנטלויה(סניי),אפריקהערב,-זהבאזירלהוחותתניעתלשקנימטיניתיח
בעיקרן,פאקייתנתיעיתצרפיותהתיסןחיםבצפןו-ובזרחחליחיתובגליתלאיןרכירמאה

קטעבכלנקבעחובנשירהכיבלשילדגיאפייובתיחה.לשראליחnצשלמשנירבכיבלDיית
ר mיבטיבההאתובהנובהאצזה.קבעטעצןובהלרנגלשסתיבליןהונתעהסיןביןיהסחייעי

הנבמיםסיגלבין ,הקינובטינהיתיחתאצויתלפיקטעבכלהאפשרייתהנתיעיתטייחבין
ררטסnקטלרריים.הלאנמיטםנביותחלרראסשזיחייהוטסהת

שלרכיבהיאהובנשיהנתערהרכיבינאטיליה(סיני)ארפקיהרע,בביןהובשלושלגפמשובובזרח
עה Uתשילטתהובשישללובגפשובובערבהפאקית.התעuהרכיבשללזהדיובהידגלילחיצה

בניתיחנשקעבובחסםיורתצפתהניטהת mהלילובגלשסהרטייקבהםבקניטיםאפקית.
יסחית.שקעריםהפרייחייnנבובלשוברכיבייובהתאם,ובתיחהלשהיאהנשמיהרכיבהקינובטי,

התנערהרכיב ,האובירהחסםןובובזרחההליחיתובגלשלהסרטייקנוטההבםבקניטים

ת. mפשקיעיםרפה"חייחנבובירמיכבילחיצהלשכריברחאהובנשי
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 · ZOOOה-קלרתאשונתהפםיגוקשהנח~םלשהיהבטים

ש.נקרוס

mחבתדקםת

לז1בתססחייתב.הפלאייסל~תזה)ךותב.·הראצי(והפמלעהוביםובקשלעדוםתהתזח'ת 1.
דוסי:עורבותפסמרעל
וברונייבה.ךצחיחכבחנכמהיופציונשח-

תעהדיי.הוביםזאמןברמכייבהצפיוהוגשי-

ענדומ.נפביןחהוביםיאסתבעיות-

הובים.עפונליוברכייבלשהלונכטוגיתההתפחתות-

הצופי.הערמיהודיקם-

.z תP רמכיביהם,הדגרתעללי.הופמרטותהרוסיעמודבותדחאכללכנכימלהנכסהיריהעצר

אתםוההתמדדוותלמימושםנחדירש Mוהדגלשהםהחיונ'ותמתדיהונשי,ואופייססיי
להןל.שיוואבנחכתים,·כפיבוכתיםהפעליותלמדוpרבnחירגתאמוחוים

ןמבריביחחצידבחבבמנחצחםיוחשניי 3.

3.1 P נוכחגםהטעבי,הרביינוחכגםלשפנוני,עבשירייךליילדגעהירתיתצהירהכגדילובצ

הצופיה.עהליהלקיסתניחכוגםלפנשהצריחכגודיל

לאות Pמהחשפיריםמיםירות Pמלהפניתהצירדאתיכתיביהמיםמאזןמגבלית 3.2

מטוהרים.שופכיםומימליחים)(כיללשלוייםמיםע"יוהרמתםהעירתיתלרציכה

ה Pלהספסהגתלותתחייבחממהחלקאותשלבסויבחלקואתהצפויהההפתתחות 3.3

מיכבתת. mואביכרים Pבמו,בנתאיםביירתאמניה

גאבמהפכני,שנייתעבוריבולוליחידתשטחליחדיתמיםשללאית pnההרציכה 3.4

מים.הפדסיונםיתעהpשיהשיוטתלימדו

3.s המיםלמחזירדרכיםלהבטיחציןרייהיהותןלדגתללתעשיהשתדרשהמיםכמות

חוזר.לשמיש
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עהדיתיהוביםובזאןברםביביהצפויהשנוי . 4

הגערוילהדגלתהגורםשלילימיםמאזישלבמבצכיוםנכרנמצאתישראלדמינת 4.1

תהום.במי

לאפשרעשויהאשומספקתשנתיתרבגאיוההעדועקבגםמתעצםהגועויגדול 4.2

שפל.לנשותושמיותםגשומותבנשיםמיםשליתוניצול

ניצלולצוותמונכריםוואלינכוניםמדוליםלסןמוצןויהיהננעיהנכונהלטפלדכי 4.3

מקומיות-במעיותהתסלקותתודכולללואמיבהיבטהשוניםהתהוםמימקווות

בהבתנעמקותיתויחייבזהנושאתיפעול.התוכניתאתמכתיבכגווםעונתיות

מכשלותדאומים),(קויםהניצולמגבלותהפוויים,האקויפויםשלהגיאולוגיה

בזה.וכיואצלמלש)למחמי(דחיותלמיניהם

בכנותהגאוויםהמיםלניצולכוקעהדוושכלעדיייידועיםאיננושאנורנאה 4.4

חיתיהקווב(בעשוווביולוגיות.כימיותהדיוולוגיות,-שוונתמבגמלותוהמושפעים

עמקות).ביתובכרנתהתופעותלהביי

בטכנולוגיותטבעיים,שאינםדחשים,מיםמקווותפתוחמחייבהצפויהמיםאמזי 4.5

להזכיו:צודילאהיבןדחנשיות.

מליחים.מיםהתפלת 4.5.1

עתדיות.כחתונחתעםשליובתןוים,מיהתפלת 4.5.2

ונגהה.לומהביובמיטהוו 4.5.3

לדחנשיות.קיימותבשיטותהמטוהנגות 4.5.4

 .אויומזגוחזויאלקימיחזוי 4.5.5
אידיות. Mנמעית 4.5.6

ואפוטונפסוואמציהלהקנטתאמצעים 4.5.7

טנכיקותפיוים, ,מינהווכוללתהום,מילניצולמתדקמיםנהסדייםכליםהתאמת 4.6

קיימים.דקוחיםוניקוילחדיושדחשיםואמצעיםמדותיותדקיחה

נעדוםבפניהםהיובםאיבותבעיתו 5.

בשניםמכויעגווםתהווהומשופותיותרגבוההבומהמיםלאיכותדהוישה 5.1

מזיקים)בלתידחשיםחטוי(אמצעילשתיההמיםלאיכותהדבויםכוונתהבאות.

מים.ליחדיתיבלומקסימוםשיבטיחושוניםחקלאייםלגדיוליםהמיסואיכות

s.z למעקבהןמודקתהווהבאוכלוסיההצפיפותעקבמיםמקווותשלהזהוםענית

והמיקוומזהמיםהמזהמיםלסילוקאמצעיםלחיפושוהןדהבויםהתתפחותאחו

למנייהם.

הןנושאספקללאתהווהליםאולנחלסילוקםבטוםביובמישלהטיהווומת 5.3

הדגרתכוללהנדושים,המופעליםמימוידוכילהדגותוהיטכנולוגיהלפיתוח

המזהם.לעהארחיות

מיס.במרגאיהבילווגיהמןועעסלהתמחרכידצללמדונצטךר 5.4
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ינכםםפלעיםבויבילשטהכנלווגיתההפתתחות 6.

כלעלשישפיעטכנןלןגיפיתןחאתםיביאןלשפנניןהנשיםכילנהחהמקוםיש 6.1

המתרחבהשמןשהמים.מפעליאתהמרכיביםהשוניםוהבאיזריםהמיבנים

שלהמשןפרההדירלויהתכנוןאחרים,ובלזייםלאןוחמריםפלסטייםבחןרמים

תנכוןשלחדשעדיןיפתחוווניקשוחיםבמניםלהקמתהמתדקםהעדיבאיזרים,

והבערתלגאירתוהאמצעיםהעקרוניהתנכוןעקרוונתעלגםוישפעיומפורטהנדיס

למקום.ממקןםמים

6l עלייתרטןבהשליטהיפאשרןמרחןקהלאקטריניתיהלשיטההמתקדםהמיחשוב

הצריכהניתוחעלבהבתססדקימהצריכהתחזיתלפיהמןכתבתתיפעילתוכנית

בבער.

עולהעמרתכלשהדירלוייםנתתיםעלנונןבזןממעקביאפשרהלאקטרתיהפיתוח 6.3

ורמיתחטויאמצעיעליותרטובהשליטהתתאפשרךכהמוספקים.המיםאיכות

רטחי.

השלןביבטיחןבמערכתוהגאירההייציראמצעישליירתהטובןתנהיצןלפאשרויןת 6.4

ההןאצהלכךסשךכדגלו,)חשמלצרכן(בהיותןהמיםומpשהחשמלמשקלשהנכון

במטמנקדותביותרכלכליהאנרגיהמקןרותוניצןלמינימליתתהיההשניםשל

לראמית.

צהיופהדפעידיקחסן . 7

להוותיכלואשרסבסיילמחקרבהתייסחדמעי,פיתוחשלכוללאמץממחייבהארמרכל

לונכטוגי.לפיתוחרעק

יסמם . 8

הישראליהמיםמשקבמבנהמהפכני,אפילושניי,בתוכוציפןשהעתדיספקאין 8.1

שינות:ראותמנקדוןת

דמעית-

לונכטוגית-

כללכית-

במנית-ראגןנית-

8l מקליטתהמשתמעןאתלעליהאמורעבקבןתהמשמעותיהשנויתאנזכיראםדי

יםמיהתפלתעלבמוססיםבמערכתמיםשלמעוקביםמטריםמליוניםמאות

דומהיהיהלאהראציהמיםמיפעלכילהניחשאיןלהביןכדיכח) mתנחעם(בשילוב

כיום.ובציונודלמותוהאלפייםבונשת

לכת.רמחיקינשוייםעםוהתמדדוותהסלגתותחייב.היאואיטיקלהנשייאין 8.3

אתםמביאיםאשרהידעשלני,התעיזהכושרהמים,במשקהייםעדשנצברהדיע 8.4

 .מאינתינדרשבאשרלעדומשונכללהנחהמקיםניתניםהדחשים,העלוים
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באר-שבעובבקעתהמערביבנבגהמלחהתהליכי

 1.בילפכרס , Zא.רזונלט , 1.גוינברגר , 1י.קרונפלד

לת-אביבאוניברסיטתפלנטירים,לומדעיםלגיאופיסיקהחהוג • 1

ירושליםההידרלווגי,השירותהמחקר,מלחקת • 2

יהודהבחורתאבקויפרהזורמיםהתהוםמימשאבישלבאיכותםופגעיםההמלחהתהליכי

וסדימנסולוגייםגיאולוגים-ססרוקסורלייםממחקריםהנגב.יבמערבבאר-שבעבאזיר
בחורתבאקויפרארסזילחץתחתהכלואיםשהמיםהאפשרותנסבתרהשבוצעו,מפורסים

מילהמלחתלגרוםובכדיהדוהמחבורתהאקויפריותהשכבותלתךולדחוריכוליםכורנוב
שבהם.התהום

התפתחותבמגמתלהבחיראפשרברא-שבעאמזורהתהוםמישלהכימיותהאנליזותמתךו
הדירוכימיתהתפתחותהתהום.מיזרימתמסלוליולאורדהחוזרהמלוימאזוריכימית

אלה.בגזרותהחוזרהמלויאזורלשיחסיתהצרבחתוםאפילוהובחנוהמיםבהרבכושינויים

נעאלאפחתמיים)באקויפרים(כמרצפהפחמתיסידני-דועודאינונהמיםשלהכימיהרכבם

יהודהבחורתבאקויפרהזורמיםהתהוםמישלהכימיהרבכםנתתי-כלורדיי.הרבכעבראל

מישלהכימישההרבכבעדוהשפיריםהמיםשלקצהכמרכיבנבחרוובשומרוריהדוהבהרי

לוארדהשני.הקצהרמכיבאתמהיייםהנובית)החול(אברכורנובחבורתאבקויפרהתהום

לנתרני-בהדרגהוהופדמשתנההשפירהקצהרמכיבמישלהכימיהרבכםהזרימה,מסלולי
בשיייכללאינםיהדוה,בחורתשלהפחמתימהאקויפרשנשבאומיםמקרים,במסרפכלורדיי.

יחדיה)(ולאמובהקתדוגמההינם Zאשליםקידוחמיהפחמתיים.הסלעיםעםכימימשקל

בויוניםומאסףבגוהותסמפרסורותיחסית,נמךו pHדייעלאמופיינים.המיםזותופעהשל

וכתוב.בחורתאמקוירפמיםדחירתעלבבירורעמדייםלאה.מקריםונתררהכלורדישולסים

לערכיםמתאימיםהמחקרבאזורשנמצאוביותרהשפיריםהמיםשלהאיזוסופיהמאסף

בחינתפי(עלנקבעהבהרבארותבואתרמאדי,ןיהדוה.בחורתאקויפרבמילצפותשניתר

הינםשנמדדוהאיזוסופיםכורנוב,בחורתאקויפרמישלחדירההאמקרוכימיים)המרכיבים

והמליחיםהעתיקיםהמיםאתכלל,דברדהמאפיינים,אלהבירמצוייםדהיינובינייםבערכי

יהדוה.בחורתשלהשפירהקצהמרכיבתאהפאמייניםללאהוכרנובחבורתאקויפרשל

סלסאיזוסופימציירהמייההדבנקים,במיםשנמצאה C 14שלהנמוכההתכלוה
פוחתשוקת,בדשהשנמצא ) 64pmc (ביותרהגבוההערדנהוכחי.המחקרממצאיאתהאמפיין

אחדיים ~ 13cעורכיאמחרשבע.בראקידוחישדהעבראלמחציתולכדיעדומגיעבמהירות
הרדיוקרבוןשתכולתרנהאיהדוה,באזורהעכשוייםהפחמתייםבמיםשנמדדיםללאהדוומים

במסאתואןכהאקויפרשלהפחמתייםהסעליםעםאיזוסופייםחבלופיןקשורהאינההנמוכה

המים.גילאת

 • 14Cשלאחדותליחידותומערכתנמיכה,כורניבבחירתאקויפרמישלהחייקרביןתכןלת

דע-מוקדםהיליקרהיא:החיזרהמלוילאזוריהקרוביםהתהיםמישלשגילםנראהלפיכד
דבוליהדוהחבורתאקויפרלששהואגרלהסיקאפשרמכןאנשים).לאפימספר(דהיינןתיכןו
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חלפחםילשסנרסחופoרלארוילחתציבובני

 Zג
י.,וסרבבי.סחוירייס

לוחןווגיאפוויווקי,נפסירקחaבלהסבוי • 1

Z • חייסהגאילווגי,הבפויwל

תיראייחנםחמלחיםנרטפסירםלשקעטייןוראלסיסימיםרpסיםמרפסביצעיכחעד

nציחל.ממירתוחת

 :)םm nןופצמרדס(ליפחםרן:ודבנשחאזייים

רגןבלשחמועבימדצינתעוחחראישחשרבמיבערJמל.תרנכצמפיינnיש,ארפכאזיר-

חיא mחשביאזירלשרירבחלתרנכצמופןחלוחח.רגןבלשחמרזיחרצחלרבעחתרנכ

ירתודדם.צפיnנשרבלשמהלכןרחאיעלקןבקשהרחיף.עמייתרמחארחיאייקמ, 1-2כ

יבדרעיסמטרי,איחראלnרחשלרילשחמעררתרצ.בקעטיררתרמרכזרחראפיתח,חמרערת

יחרבי.רפייח"nנבםpסררם,ררמחאחרעמיברלבptרחייליזפ,לשםחמזריחחלברק

אזרריכןרב.עp,צדיימנשינרטופסרם,שירבנשיחדב mתרנכ.ליםחדםםרנכית,בבעpת-

נותןחאזירחיחתמיחח,לשתןpפחלארחבnק,עיצייתבמךלחכינקעברנבח.מעירת

קשיררנכחאחיחחטקנוטיבמרטשחןנשיבתמיחח.רשבשחלחתףליחצח,לשמרטשתתח

חראיש.שחרבלשרןרויכימקרםשנןכיי

חרמחאאנינטיסבי,מעריתלשאזררחיאחנרטספירםשרבחמלח.יםמצופןיריחי,אזיר-

עצירים.קמיטםבסמרפחקשרוחחופחכ, mשבילשרמכיבים

תדערחיחסית,צעירגמילבמנים,ליצירתשגרמחלחיצחלאילת.מצפיןתנמע,אזרר-

חשרבקרחאריערקבחקרקעתבתחרמכזיחשרבבאזרר.בשועססיסמייםןpיםבמסרפ

חגילראןגי.חופמיpסברישחותרחרעnnב,לשחרמסית

-lZ5-



ישראלשלהחוףבמישורהעמוקמהקרוםהחזרות

א.פ,.פלזירדנרסטברןמ .,יסורשיסין

חתןןןגיאןפיסיקה,נפטלמחקירהמכןו

מורבבהחתךבישראל.החוףשפלתלאורךנערךמ np-120כבאורך Pעמוסייסמיחתך

נשיות. 14שלהחזרהלזןמדעמיודחעידובעודבושארנפסלחיפושייסיסמייםוים Pראמעבה

בחציובמיודחמ, np-40מלמעלהשל pלעומדעסייסמיותהחזרותריבוימראיםנהתונים

רביםבאזוריםנצהפאשרות Pעהומההחזרותדפוסתאלאזוונרנשלדיאםהחתך.שלהדרומי

כימלאבסחוןדעייןאיןלחליפין,סיפוסי.מסיבשלהואהחוףבמישוררום Pההריבעולם,

רה, pמבכלהעליונה.המעספתמתוךהחזרותאלואיןוכיאבזורונגםף Pתהקלאסיהמדול

הליתוספירה.התפתחיתיעלהבמנהעלמדיעמכילותדריהמנסיהלכולןאשרהחזריתחבילית

שלמברי Pהפר ) accretion (והבניהההפחתהשלהתהליךעלמדיעלתתעשיייתהןבמייח,ד

באזיתי.להיתיספירה
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ןסייסמלוןגיןתגיאןלןגיןתעדןיןתהלמח:יםדרןםבאזןרהמאמציםדשןת

ס.י,.וי-עאא,.ולסןומח,.והפשרססןור

חלווווגיאופיסיקה,נפסלמחקייהמכןו

טקטוניתלפעליותותנניםוהינםהיוזוהרהנבמלשהמרעבייםוהשולייםהלמחיםדרוםאזור

סהוריתהקשתשלהטקטתיהמשטרלהשפעתנותןהזאורהיום.ודעהקרתיקוןמסוףהחל

מאמצעהחלהמלחיםבקעופתיחתהטרנסופרמיתהונתעהולמשטריורתעהתיקבשלב

ע"ינעשההיוםדעוהקרתיקוןאגבזאבזרופעלוארשהמאמציםמשטריתיותח.לידומהמיוקן

נותנידאמה.עודיותשלסייסמיותותצפיותשבירהנבונישלסטרוקטורליותתצפיותאיוסף

הימיםתעלתבמנהרתהדחאבאזור,ארתיםבשנינדדובוהעתקים 122שלוהתנועההכיוון

ואכלוסיותתמאצוסנטדרטיותבשיטותבוצעהשבירהנתוניותנוח.עיבדוזהרבמעלהוהשני

למשטרוהןסהוריתהקשתלמשטרהןהואפיניותואופקיתנורמליתשבירהשלשבירהבמני

במשטרגםפעולתםעלמעדיותאשרתופעותאובנחומההעתקיםחלקעלהמלח.יםבקע

גמניטדוחבחתוםדאמה,רעדיות-60מיותרשתות.בגממותןאהצעירבמשטרוגםהעתיק

המלחיםגאבןהתרחשו , 1988אפרילדע 1986ואגסוטשלתבקופה ML=4.2דע ML=O.Sלש

המאתיםמיכניזםישרעדיו,תראבעמלדבללוכם,כירמהאהשבירהמיכניזםדביקתרדהומי.

מוגציםבאזורשפעלופכיהראשייםהאממציםכיווניהמלח.יםבקעשלהטתספורםלתונעת

הבאה:בטבלה
P T 

Type No. 
Dip Azimuth Dip Azimuth 

Earthquakes 1 10 319 10 50 
2 7 319 7 50 
3 27 312 27 57 
4 3 315 3 44 

5 77 0 9 42 
6 50 285 36 "79 
7 53 110 6 11 

Faults 8 12 99 12 9 
9 5 336 5 66 

למצדהומזרחיתהלשוןבוקק,,עיןללשוןדמרוםמצביריםהם 4דע 1מקריםעבורנהתונים

ומזרחיתבוקק,עיןללשון,דרומיבאזורים 7עד Sמקריםהןובדדותרעידותבהתאמה;

המלח,יםבקעשלנוכחיומשטרהסוריתהקשתעבורהם-9ו 8מקריםבהתאמה;למצדה

בהתאמה.
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סדוקיםבאקויטרדיםתהוםמילשזרימהביווואיתור

םג.גםץיר , Z.בוקרבבץיי Z.1ד.ןנור.בג,אפור

 76100רחובותלםדע,ויצןםכנכווהאנרגיה,וחקרהסביבהלםדעיהקלחננה • 1

 91063יורלשים 6381,ת.ד.הדיהרלווגי,שהירתוהםקחר,.ם;nחת 2

ניתןואנאיזוטרופיתהומוגניתה, Pדסובלתיגרגרית,במערכתההדיראוליתהמוליכותשדה

בוהכיווןאתמייצגהארןוהציררייס. Pעיציריסשניבעלתאליפסהבאמצעותלתיאור

המוליכותבןהכיווןתאהמייצגצר Pההצירנמצאלוומיבצבגוההההידראוליתהמוליכות

ומתוראתלאזימוטבהתאסבדהרגה,משתנהההדירואליתהמוליכותנהומכה.ההידרואלית

במערכתניצביסבהכרחאינסזרימהווי Pופוטנציאלשוויוויס Pהאליפסה.מעטפתעייי

כזו.הדירוגילואוגית

בpאויפריסר Pבעי , Pהסידואזימוטעייימוכבתיס Pדסוויפריס Pבאתהוסמיזרימתכיוון

ויאלויס Pהדסלואןרתתרשחהזירמה pלנומכה. ) Pסהדיו(לפניראשנויתרפמיבאלייותעבלי

התהוס,מיפניששיפועמכדנובעמשמעותית.זרימהכלתתרחשלאאחראזימוטבכל

שר Pייס Pלאשלמעשהמאחרמאדודגוללהיותיכול , Pהסדיולכיווןבניצבשיחושב

הפיזור . Pדיסהויכווןשהואהזירמה,בכיווןמניילמייהיההשיופעאמךדי,זה.בכיווןהדירואלי

והומוגני.אנאיזוטרופיוידרט Pאיוצרת, Pמפס Pהסדיושצפיפותבהנחה , Pהריסולשהרמבחי

דחוסהאליפסהאבמצעותלתוארניתןכזהויטדר Pאבההדיראלויתהמיליכותדשהכיומצע

זההיהיהי Pהכיייןהכיויניס.בשנילאירכה, Pראפשריתהזרימהכאשרי) P(אימאיד

 .ייטדר Pאב Pסהדיילאזיומט

המוצע.המודללאורנבחניחובב,ברמת Pהסדוני Pהאיאיייטרד Pמהאמפלסיסנתוני

- 220°האזימיטיסבתחיסנמצאינמוכיסגרדיינטיס 2SOo . המדןייהאזימיטP ,שחישב

התהוסמיזרימתכימיצעלכן . 238°היהלמידל,הנתנויסשלאופטימיזציהבאמצעות

 238°באזימוטמתבצעתשנלמ,דהשטחגבבולותחיבב,ברמת Pהסדיני Pהאיואויטרד Pאב

זהה.אזימוטבעליע Pר Pהבתתיס Pדסעיייר Pבעיונשלטת
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זלובןועוקמחיפהזמ'צפ'לשלוחנקווית mחרסי

י."וaכתקי ג.,יוסןם .,רורתיי

,יחפהסהבגיןולגיאוסנבלווגיה,הםלחקה

עמקושללחוף)הקרובההיםרקעית P(כוללחיפהמזרחצרפןלשההולונpיםהסדימנטים

האב:הללכיהחתךבתןרסרחיותשלובכשתשתימכלייםזבולון

חצובלוח

חכהרפארהסלפיטתיסרחתשלדעשות

 ) 90%(דענרןכיכותלשדעושתעםפאורוחל
הרתחתןבלחקהליסרטיתוחמהאפורה,לפסיטתרחיסת

רנחnכיהוחףבקרתבלוחיתקשה,גיריתחולבאן

דויונתלוחחם-

וברקיתביצתיתפתאה-

pובידע-ימי

תאפה-עמט

דרדוליטורללשתאפה-

וייחרסיתעליונהייייחרסית(המכונותהחרסיתיחדיותשתישלההנדסיותתכונותיהם

רביםקונסולדיציהנתונימבנים.ביססולצורךשנה 3Oמ-יותרבמןשדבנקותחתנוהיי)

אתלשחזרמנתעלבהםלהשתמשניתןהטכניון.לשע Pר Pודלרכיםבבמדקהנמצאים
 • Komomik et al) ., 1970 (החרסיותבתןרלמאמציםבבערשגרמוהגיאולוגייםתנאים

סשבלההמסpימליהלחץשהיא ) overconsolidati מo(בירת-קונלוסדיציהזהלצוןרמשתמשים

עבלותבחרסיות . gz) (הנוכחיהכוסיישלטיבי Pהאפהלחץפחות , PO) (רח.רסיתבערב

הרסבילמץחדגלולחץל-אספ.רשוהיתרקנוסולדיציתכלומר~י gzונרמליתקנוסולדיציה

בלגלהסרחיתהתיבשותשלאןבניתייםהסוראשרכוסיילשתוצתאלהיותילוכעבברדהיום

יבש.לים Pאבראירעםבעגמיבושראחתוםמיפניירדית

-1-(ציורראשנוהקבוצהבוצות. Pלשלושהאממציםהסיטוריתלפישייכותדבנשקוהחסריות
A ( להישהעליונהיי.הייחרסיתאתמאפיינתP מיפנימעלשהםבחלקיהיתרונסולידצית

תהום).מילפני(מתחתהתחותןה pבחלנורמליתוקנוסולדיציההרבע)ושלהיום(שלתהום

בחלקהנורמליתקונוסלדיציההתחתנוהייהייחסריתתאהמפאייתנ ) I-B(ציורנשיהלקונחצ

היתר-שבעומקלבלשיםישהתחתון.בחלקהמדוגשת)(דאמיתרוקונסולדיציתהעליון
P כנראההואזהמבצתהום).מישלהמפלסהורדתדייעלמתקבל(ההפךעולהונסולדיציה

-(ציורשלישיתקבוצההשטח.פניעלשנמאצדסחימנטשלתקופתיתהתיבשותשלתוצאה
l-C ( חרסיותהכרמלשללמורדהקרובותהחרסיותאתכולל)יתר-ישהעליוןיינשריי).לחלקם

יתר-בעלאונורמליהואהתחתוןם pחלןאהעליונהייייחרסיתלכמוקונסולדיציה

ראוזיה.שלכתוצאהלהיווצרשיכולמבצ-קבועקנוסולדיציה

כדלקןמ:הגיאולוגיתהסnטוריהתאלשחזראפשר

ים-לאקליםהעונתיתחשיפתהברקית.דעפלוביטיליתבסביבההורדבההתחתונההחסרית

העליוןהחלקהתחתון.החלקשליתרונסולידצית pלגרמהפולן)(בדיקותיבשתיכוני

תת-מימיתלהרבדהגרמהטרנסגרסיהשלכתוצאההמיסמפלסעליתכאשרנוצרהנורמלי)כ

הפסירה.לפני-8000לעדן Pההלוומסוףהתרחשזהדרבהחסרית.של
-129-



בסביבהסהפירהלפני 3000אחריארכיאיליגייתעדיייתסןמעלהירבדההעליינההחרסית

הביצית.תאיבשינחיקיזעבדויתכאשרהקדומתלמאהעדהתקייםאשרברקיתעדביצתית

חסרהאפיריהחילאמחרשינה.איפימראלםהכרמללמתלולקרוביינשר"מטיפיסחרסיית

מכילהזיחרסיתשתיהן).(כנראההתחתינהואהעללינהבחרסלתמדיברהאםלדעתאיןשם,

הסטירית .) 1טקטיניית(פעיליתפעללהאריזיהעלהמרמזלםיחילאבניםאיפקלגם

ההלויקן.בזןמטליס)(כנראהכיסןישלואיזיהעלרממזתהלליחרסייתשלהמאמצים

Clays Haifa of Fig.1 :Overconsolidation 
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גשןר"ב"ארץמאתירםבחרסיםחסריתמינלריהשקתמןת

.אנוידיי.ג,יקשרג, נJtספבר.ג,.וננ,וליש.%יג,קבשובלא

אביברננתהפתוחה,האתיסרביטההפזיקיה,קובוצתהגיאלווגיהקבוצת • 1
יורלשיםהגיאלווגי,הננכןו • 2
אביברננתלת-אביב,אוניבסריטתאלכריאולוגיההננןוכ.נ

החרסית,מירנליהרסשלתהליכיסכללדבןרמתרחשיסלחסרגלסחומררציפתבמהךל
ממירנליחלקהצריפהלרחא . Xלקרניאומרפיחוומוהיוורצותשלהסההדירוקסיליסניותק

ההדירוקסיליס.חזרתתןונשרצףחבוומלהשתקסעשויהחסרית

מאזורוהברזלהברונזהמתקופותבחסריסחרסיתמינרליהשתקמותבנדקהזובעבדוה
והןהמקוריתהחרסבאקתעלהןנערסהדביקותוומרדותיו).הגלוןמערב(דרוסגשורייייראץ

גלסחומריבנדקוכןהחולי).(המקסעבחרסהחסמיסןמשהורפדחרסיתימקסעעל
בהירעכות , Xקתיעקיפתבאמצעותנדבקוהדוגמאותהמחקר.מאזוראחדיסאפשרייס

המיסלסילוק KBrדיסקיחימוסלאחראינפר-אדאוסספקסרוpסופייתובאמצעותמודעפת;
סבפקסרוס.ההדירוקסיליסתחוסאתהמסתיריסדבוגאמותהספוחיס

סמקסיס(ואאיליסו/או(מונסמורילוניס)סמקסיסהסבחרסיסשהודגרוהחרסיתמינרלי

בכמותהחרסיסמצוייסבומביתהחרסיתמינרליקאיליניס.נמצאלאהצריפה).בשלשקרס
בספקסרוסקיפייתלשימושבמחקרהדעפה,הייתהלפיכךלדוגמא.מדיגאמהמשתניתקסנה

סיליקסיסגסמכיליסהחרסיסןמחלקאמורפי.ניתרנשצרףהחווממרביתאינפרא-אדיס.
לאחסריסבמעסידיופסדי.אנורתיסגלניס,גבוהה:לסמפרסירהבצריפההנוצריססידנייס
כלל.חסריתמילרניהובונח

ניתוקסמפרסורתהחרסיתלמינרליהחרסיסבמרביתכינמצאתרמיתבאנליזה
חזרושבהסחרסייתמאפיינתזותיפעהכיידיעיחסית.נמוכהשנייההידריקסיליס

החרסיתלמירנליכינמצאהחרסיסמןבכמהבצריפה.ניתוקסלאחרההידריקסיליס
כיייתכןמקורייס.חרסיתמינלוישללזידהימהיירתבגיהההדיריקסיליסניתיקסמרפסירת

(ברפסהצריפהבסמרפסורתהידריקסיליסניתיקעוביילאיציביסשהיוחרסיתמינרלילהלו
יחסית).בגיהההדיריקסיליסניתיקבסמפרסירתהמצסייןאיליס

כימעידהשנבדקוהחרסיתבמרביתהחרסיתמינרלישליהמשתנההמעסהכמיתס
כימבציעיתהניסויייתהתוואצתההדיריקסיליס.לניתיקמספקתהייתההצריפהסמפרסירת

בהתאסהידרוקסיליסניתיקשלציריתשתימתקיימיתלחרסגלסחימרצריפתבמהןל
בסמפרסירתהמתרחשהפןיואחלקיהידריקסיליסניתיקהראשינה,הצריפה:לסמפרסירת

השנייה,ההדירוקסיליס.חזרתתןומשתקמיסהחרסיתמירנלילאחריו,יחסית.נמוכהצריפה
לחאריו,יחסית.בגיההצריפהבסמפרסירתהמתרחשהפןילבתיואמלאהדיריקסיליסניתיק
סידןבסיליקסילעתיסהמלייהאמורפיחומרניתריבחרסמשתקמיסאינסהחרסיתמינרלי

ניתוקהתחזקייתרגביהההייתההצריפהשסמפרסירתככלגביהה.סמרפסורהשל
ירדה.שהשתקמיאיליסי/איסמקסיסהחרסיתמינרליוכמיתהפןיהבלתיההידריקסיליס

 .שבנדקיבחרסיסהשתקסולאנמיכההדיריקסיליסבסמרפסירתמצסיייקואליניס
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המלחיםשלהדרומיהאןגשלחדשהטקטוניתהערבה

א.קשאי ,ח.ןמש Zנ.לו

 61500לת-אביבבעווננ,להאונניתהנפטחברת • 1

Z • 46371רהצליהנפט,לחפושייועץ 

שלקיומיעלבברורמצביעיםישניםקויםמספרשלהחוזרועיבדוםדחשיםסיסמייםקוים

 .) 1(איירמזרחדרום-עמרבצפוןבווונ,אשרהכרבואנתבאזורבגוהרבס

אמציהושלהליסטריתהשבירהאזורוהתפתחנוצרבעטיו,הנראהובבלזהלרכסמעל

הפליסטיקני.החתךתאהמעתיק

דעדיועהיהלאקיומודרבשעלעמיק,מקומישקעהתפתחזהרבסשלהדרום-מזרחיבצדיי

רינמיתצירהלשקעפליסטוקן.מגילבנראההיטבמשיבבלםבמשקעיםהתמלאיאשרעתה,

קדיוחממוקםעליהמוגבהתפלטפורמהמצויהלודרומיתצפון-דרום.בצירמאופייןוהוא

 •-1לערבהדרומיתק"מ Zב-לאבסתישברשלחציתוע"ידרוםבלפימסתייםהאגן . 1ערבה

ימלחפליסטוקנייםבמשקעיםהמלאניסףצעירשקעמצייהלשיןבאזירלרכס,צפינית

הומקדם.בפלטסייקןהמלחשקעיתלרחאהלחהלאהשקעיםשלההמירהשקיעתםקני.פליי

המלחיםשלדהרימיהןגאשלהמרבזלתהררצעהאתלחלקניתןאלהמימאציםעלבהסתןמ

לצפין):(דמריםהבאיתהטקטינייתללחדיית

הגרבןלבסיסהממיצעהעימקהערבתערבה,שלהפלטפורמהא.

מומצעעומק,הערבתאמציהונחלשקעב.

ממיצעעומק,עהרבתהבירבנראתרבסג.

ממיצעועמקהרעתבהעיקרי,המרכזי.דהאןג

ממיצעעימקהערבתהלשין,שעקה.

ק"מ 4

ק"מ-8-6.5

ק"מ 4.5--נ

ק"מ 7- 5.5-

קיימ 8- 6.5-

בגוהיםערביםבעליתאונמליותגתנלולאלאחרינהשביצעראיגמנטישבסקרלצייןהרראיןמ

בהתרוממיתמלייההיתהלאזוטקטיניתשתיפעהבךעלהמצביעדברהשקעים,בתןו

הגממה.
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אחרתנישההצפוני:הננבמבנישלקימוטשלבישלושה

שחרי.

 92233 10,רמכוסרח'ירושלים,

אתבינחתהזיהעבדרהבעימק.הרפכיםשבריםדייעלבדייכמישרבים FORELANDמיבני

הפיכחשבירחואיליקיומטשלבישלושהומעדיפח NE-SWשכיוונןחצפוניהנבגשינקלינות

 .בלדבמשניתבחשיבותמדווגת

 FLEXURALבשגונןשימרטיותשינלpינותונרצותיסן)איואקן-תיסן(טורוןחרשאוןבשלב

LDAD . חשניבשלבשמן.ופצליפושפטיםשלוליטולוגיחעובימפותבעזרתמוצגהדבר

עםהפוכה,שבירהבגללמערבלצפוןנדדוהשינקלינותציריתיכון)מיוקן-תיכון(איאוקן

תןוששקעחחציבחתצורת . 11IRUST BAND FOLDהחתלתשלוסבגנוןמי,-100כשלזריקה

תנאיםבכדומוכיחחהשטח,במרביתלליטולוגיחבעובידומה ,הטקטוניתהפעילותכדי

המלחיםשקענפתחהווה)-תיסן(מיוקןשלישיבשבלהגאנים.בכלדומיםמורפו-טקטוניים

עפריסעויןוארוןדיומנחחשנילpיונת.שלושחצפתיבגנחלשדירפנצילאיתחרתוממותדכיתןו

ההתרוממות,מןכללנגפעחלאשינקלינחכלןאביניהן,מי SOOכ-שלגובההפרשיקיבלו

והשבירחהתייובצהמלחיםשעקשוליהפליוקןבתקופתהנאטיקלינות.שלויעםהגמעלרבות

ברמכז.רקחמשיכח

מחלוקת:מעורריונשאיםמשפרבנחנים

.l מיואןג.ואבקרטיקוןהפוכחשבירה

 sAG BASINS.תיאוריתדגנכחמיוקןעדוהליטלווגיההמיבניסחאדיות . 2

חצבח.בתצורתהגגקג'ל . 3

והן ) 2%רק(התקצרותבשגנוןהןהצפונילנבגמתאימיםאינםאלפיניקימיטשלמדרלים

שדקיםמערכת . 1200- 1400בסוןשדיוקלמערתכרגםחזההלחץמזרח).דלרום(לחץבכוון
-אורוןסינקליתנשלבשדימנטיםנמצאהלאדלרוםחלחץשנויעלכאילושמעידחונשפת
יםשקעחלחץ.כווןלשוניולאדהיפרנצילאיתלהרתוממותקשורהשהיאמוצעולכןנקאים,

מזרח.דרוםלכווןבלחץחואגםומשברלהיותיסלהמלח
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יםבאזוראדמהרעידותמוקדישלמחדשומיקוםהעמוקהטקטוניהמבנה

הלמח

 Z.לפליירש.נג,רבעןבץיג.ג,שסיבבגר

חלוןוןגיאןפיקיסה,נפסלמחקירהמכןו • 1

.z רתמ-אביבבע",מלנפסתהשתיתחברת.

אילת-יםמפרץהתזוזהמערכתלוארדביותרוהרמשיםהעמוקהשקעהואהמלחיםבקע

ביוהמקשרק"מ, l,OOOכ-בואןרשאמליתזוזהשברהיאהמערתבכלליתירדו.המלח-עמק

 .בצפווהטוארוסשלההפחתהאזרובלוידנרוםסוףיםלשהתפיחהרמכז

עבליצפוו-דרום,הלכלישכיותםדמורגים,שלאמיים,תזוזהשברידסרתע"ינורצהגזירהאזור

שלמהירההשתפלותיצרההפתיחהתובעתהמלח.יםבאזורק"מ 10Sכ-שלובללתהסטה

חולותמחרסיות,בעיקרמורבבהבקעמלויבגוה.השקעהקצבוןבהמלח,יםאןגקרקעית

 10-לשמירביעלוביוגמיעומלחים,בגסיםעםחבלופיםגאמי,ואנחליממוצאוקוגנלומרטים,

 •לימוני.ודעהמיו-פליוקולןמק"מ 8

גיאופיסייםוקסריםעומקותבמראותתוצאותהשטח,פנישלגיאולוגיה-הנאסףמהחומר

שבריבשילפיהיאהשבריםפריסתהמלח.יםבקעעבירמורכבטקטונידגםנוצר-שינים

בזויתליסטרייםשבריםאלכסוניים,ואמקביליםכמעטדמרגהבשברימלוויםראשיים,בגלו

מלחשלךןיאפיריםצעירלמוישלבליקיםלהעמדיירכלזהדגםאפקית.תזיזהישברינמיכה

תשתית.לסעיואמזיזיאייםלסעיםמיל

נתיניםמתידטימיגרפיתבשיטהידניעלחישבהמלחיםבאזירממדיתלתמהיריייתדגם

יםאבזירסייסמייםראיעיםשלמחדשלמיקיםראשיובשלבבאזיר.הקיימיםסייסמיליגיים

גיאיפיסיים-נתיניםעלבהתבססק"מ 1Sלעימקעדמהיריתשלשכביתחישביהמלח

לדמי.דימהינמצאהקייםהגילואיגידלגםרחשייהשנירצהמהיריייתנבמהגילואיגיים.

החלקלשהמהיריייתבמנההראשיים.הבעקשברילכיייונראיתהסייסמייםהראיעיםסהטת

גביהה,מהיריתבעלתשכבהשלמעלהכלפיחדירהעלמצביעהמלחיםבקעשלהעמיק

הבקע.הייצריתתהלדיחנבנתלעזירהיכילהעידבה
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שלאיזןטןפיןתמדידןתלאןרתמנעהרשלהמגמתיהקןמפלקסהתפתחןת

ןנאןדיניןםסטרןנציןם

 JZכבייטר.ג,טשןר

בדלאסקטססלשאוניבסריטה • 1

Z • ירושליםהגיאולוגי,המכןו

בהררייס Pהעיהפלןטןניהסלעטיפןסיראבעהכינמאצבדודיסןן Pצירגבישישלבמדדיןת

דיןריטוהגברי,נשהמיליין 625לפניליני pאל pל Pההרגניטגיל:בוצות Pבשתידחריתמנע

 •-1990בהבחרהבנכסדווחכדלעשהנ.מליון-610כלפנינרגיטילאלpי

לבגרןליני, pאל pל Pהלגתיטסטרונטציוסשלהאיזוטופיסשלההתחלתייסהערכיסטווח

 •-0,70339ל 0.70312ביןנעאלה,נליליסמחןשבדלןיןריט

האפסילןןמגמתיןת.סדרןתשתישלברןרהתמןנהמצייריסנאדויניןסשלהאיזןטןפיס

 3.4+הןאדביןריט , 3.6+הואשבננחבדוע-5.9+ן 5.6+הןאלאלpיני pל Pההנרגי~שלדואניניןס

 • 3.9+הןאגתיטולאבלpי

I 
M 44םNdIE-NdIT ~ 43Nd/ ~ 44Ndi ום/~S 4ך ~ Zircon ple וםSa Rock Type 

) Ga ( ) T ( Age 
) Ma ( 

0.84 +3.4 2 ! 0.51242 0.102 610 MB-109 Diorite 

0.70 +5.6 2 ! 0.51252 0.100 625 ) MB-113(a -Calc 
alkaline 

0.69 +5.9 2 ! 0.51255 0.105 625 ) MB-113(b granite 

0.80 +3.9 2 ! 0.51244 0.101 609 MB-115 Alkali 
granite 

0.85 +3.6 2 ! 0.51248 0.115 611 MB-119 Gabbro 

Sr/(Cl8Sr)j ךCl ( "sr ~ sr/ ךsrICl ךRb/Cl ךSr ICl Rb ple וםSa 
 ) pP(ום ) pP(ום

0.70339 4 ! 0.70511 0.198 855 58.4 MB-109 
0.70312 4 ! 0.70434 0.137 772 36.7 MB-113 

 reset 4 ! 84680 .. 0 17.4 23.4 139.0 MB-115)0.69568כ
0.70321 4 ! 0.70446 0.143 365 18.0 MB-119 
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יבשרלאנפטחביפושיסלענלעיניחמקר

 • 2לשויי

חלוייוגיאופיסיקת,נפסלונחקירתונכיי

רמשאנקעבכללןדמהידקחח.תמלהךידרפנבלתלחלקחמווהפנטבקודיחיגעליניםלקיחת

עםואסמוימיםסטרטירגפייםבואפקיםהמטרה,בבכשותילקחושגלעיניםהקדיוחתבכנית
וגז.פנטסינמיהופעת

בןרדואמטןחאבמצעותלדביקחניתניםשאינםרפמרטיםלדבוקאמפשרהגלעיןחמקר

וע~.דינבאטיםתהליכיםסידוק,פטרוגרפיה,הסלע.שלשקיעחתאניהפתוגכן,חארת,

וגםפטרופיזייםפרמטריםולקביעתהחשמלייםלהוגיםלכיולגםמשמשיםחגלעינים

רגאמ.הנסדתשללחישובים

שנדקחועומקיםבקדיוחיםלגענייםשלרבמרפסשיהומקדומתוהשישיםהחמישיםבונשת

המיקרולו,גלוגמדבלזו,בתקופהחארים.ורבים 1,2טקןמכתש , 1קרןבקדיוחכמואברץ

הבסיסלמעשחהיתחגלעיניםשלנקבוביותואנליזותנקבוביותלחישובילוגיםהיוטרם
מדיחחנקהיוםדעמשמשיםשוניםגבלענייםהפרמיבאיליותרעכינקסביות.לחישובהיחדי

במנחים.בהםנעוששלארביםברגאמיםזותנוכהלרעהכתיח~ית

שנלקחוהגלענייםבמפסרמשמעותיתנסיגהחלהנקבוביותלשהלוגיםהתפתחותמאז
אדחבקדיוחאמשרגלענייםפחותנלקחוראבץהחארוןעבשורנשדקחובקדיוחיםבקדיוחים.

החמישים.בנשותנשדקח

ניתןמסויםלסלעואפינייםוהרוויההנקבוביותמשווואתשלשפחרמטריםלשכוחלנוסאור

מערביבבגנקרןבתצורתבאן-חולשלהצמנטציהפקטורסהלע.גלעיןבאמצעותרקלישם
אלאביורתהמשוכללמהלוגזהמידעלהשיגאין . 16-15שלעןרבעלהוא ) 1קרן(בקדיוח

שלהרוויהמידתלמשל,זוהר,שלהגזשבדשההעובדהלמרותהמתאים.מהגלעין

זחגזדשה-50%מפחותהואחשמליים)לוגים(לפיזוהרשלהגירבאנישלהדירוקרסנים

במסגרתקפילרילחץשלרבותבדיקיתנעשוזיהרגירבבאירבית.נשיםמשדנקיגזמרפק

גםנקיגזגםלקבלנריתיבגיההיאהגירבבאיהכלואיםהמיםשחאיזשהרואנפטארבחת
הלאהדהיגואמת.שתינמןרהיאהחשמלילהיגשומאהבהדיריקרביניםהריייחשמדיתמסעל
יחסית.נמוכחפרמיבאלייותבעלימרגאבסלעיהגעליןחמקרשלהחשיבותתאמרואת

שלג~לותאלקבועניתןנמוכהפרמיבאיליותסלעגעלינישלקפילרילחץשלבדיקותעבזרת

נקי.נפטשלהפקהלצוןרמים-נפטהמערבאזור

המטחןחומרבעזרתלקבועוקשהגלעיניסשלביורתקטןמספרישהחוףשפלתשלבביואגן

שקמהבחיליתגלעיניםנלקחולאקונגלימרט.אוריףקייסאיפההקידוחיםשלהקיים

עתלומה.דגברנשראהחולמקורהיוסועדשקמהבקדיוחי
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תןצאןת-אשדןדשלהרדןדהגזמאגרבאזןרגבותהבהפרדהסייסמיסקר

ראשוניות

 •דשסיב ,.ב,בובכינדרי.ןב-גיא 1נ.יין %נ %גלש

רונת-אביבבע",ונלנפסהשתתתיחברת.ג

חלווןוגיאופיסיקה,נפטלונחקריהונכןוג.

ירולשיםהגיאלווגי,הונבון • 3

דזויתשיבכיתשתי . 1976בנשת Zאשדדו-זודייחבעתבאזוראינתגלהאדשידשלהגזמגאר

גזמפיזויתהעליתהיפיתצירתבתיימ' 42Oי-וב'נ SOלשבעימזויצפדיםגסיםזולטסיםשל

דרדויםזודירחים 9עדונדקחיזהגילייעבזוביתשנה.ואבתהנשזודח-1גזאדשדובזודייחובתו

המפיזויתשהשבכיתלרמיתההפזוה.אתלהרחיבבמטרההראשיולזוידיחימצפוומדרים

יבש.שהיהאימסחריתכומתהפיזולאחמםדחאאףהזוידיחים,ובשראבחלזוגםנובצאי

פנטחיפישילוצןרנשעשיסללסובללםסלקריםרפטגיאופייסים,סקריםללאנעשולאיזודיוחים

המטרה.באזירבייתרנמרכהרזלורציהבעלירהם

שיטיתלבחרובמטרהבגוההבהפדרהסייסוביסזוראשדדובאזירביצעהחרלפתבשנה

יללברוסיסיבשיטתענשהנחיתכיסnרקהחרף.ובישירבכלדומיםגזרגאונילתאררגיואפיסיית

זויובצעהובטרה.אבזורהאפשרככלרחבדחירותתחוםלשמןרהיתהשמטרתםבפרמטרים

בכיייוקייםישניהזודייחים,ריבבקרבתהעיברזו"וב 5שלבוארדצפיו-דריםבכיייןאחד

זודירחאתיהשני-1גזאדשדוזודייחתאחיצההדחאאדח,כלזו"וב Zשלבאיןרובזרח-מערב

 . 1דרי-םבני

עםלזושירהנחיתניםהמשכייםובחזיריםהקייםבכלנתגליראשיני,נתיניםעיבידלאחר

אליובחזיריםשלאונובליתהיפעהנובצאהעצומהקדייחבאזירבקידיח.המפיקיתהבכשית

שלכמיתיתנאליזהמתבצעתזהבשלבשלהם.יבפזהבתדיריתבאמפליטדוה,התמבטתא

הובפיזובזוידיחרזוהיפיעהשהאונובליההעידנהיבש.ובקדייחבזוירתנתיניובילאליתנינים

מרגאיםזיהייאתפשראכוןאכשנבחנההשיטהכיזהראשיניבשלבבכרלזובןעובאפשרת

 .לאכןקוללמיםבמדיהנרפסים,

בובזויםהובגארלונחכיתשהיאלכחרקייתובציתאהיאהתונקרשלזהבשלבהרמכזיתהעניה

החרף.בובישירונספיםרגאוניםמציתאלציןרלבצעשישסnקריםפנחתאלצמצםדכיזה
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 ZOOOה-שנותלקרתאהמםיליאבותדמדים

ףלש.(

לירשלאסבביייגיבםןוסחנביןו,ווtcחד,תלנnסדtו noחpפלו

לקרשאטיייטסייאלויקאמימנסייןנכראהנnיבעתהמיםלאיכיתמיידחתרגישיתלדאם
מקללריייtכ,יימיםראביתיייי,יימערלייהמתחיםלשושרשיהםהשתיה.מייביןרביואתישבין
מתיקיםיי,ייימיםזכיםיייימיםחייייtכ,יימיםלעימתידכיימיכיםיייימיםראםריייtכ,יימים

סחפירהלנפיהשומחנ-עשרהבהאמחמירביבחיקיבכרהתיוסחתלאיהםיישביירתעתקיים

ביבשתייתרמיעטת(יבמדיהיסאיהבאיריפההדגלויתמהגמיפיתדגלוחלק .יבתנייך
שתיהממיעבניהבטן,וטיפוסכלורהמגיפותרביבןהתעשייתית,המהכפהמזאארמיקה)

רגנומתמדיבקת)(צהתבזיהומיתדבכדולקת(פוליו)דלייםשיתוקרגכןיחמליתמזיהמים

מזיהמים.מיםשתיתייעירבהבמדיה

רנכחיתיבמיידחהמיםשלהכימיתהאיכותמדוגשתהנוכחיתהמאהשלהשניהבחמצית
ולחבקםרעלייםבחלקםשהםוארגנייםוחרמיםדטרנגטיםנחקן,תרמבותדבכות,מתכות

כסמנטרים.יעודים

נשותמאזשנים 1Oכ-בלכמתדעכניםרשמי,בתקןלריבהמבתטאיםהמיםאיכיתדדמי
מיאיכותלתקןהועדיתבראשהבריואת.שרעיייהתממנותודעותבאמצעותהחמישים
תאלעדכןממשיכההשתיהמיאיכיתלתקןוהועדהעמדהבחםר,-1986יב-1973בהשתיה

העםבריאיתפקדותעייפלפרקיםדחשותתקנותמוצאיתלאיתיקוניםבעקביתהתקן.

שלהמותריםבריכיזיםבהחרמה)כלל(דברדבשינוייםמבתטאהתקניםעדכון .) 1940 (

ישלכימייםחירמיםריכיזישלהקןליפורם),חיידקי(גביןאידניקוטריםמיקריוארגניזמים
מצטפריםעשורדמיןככומדברוי).טעםעבצ,עכירות,(גבוןיררארנגפליטיםפיסיקלייםדדמים

החארוןבתקןדלוגאמןככן.לפנידיעויםהיולשאכמרסנטיםואוכעלייםהחשדויםחירמים

לליטררוגרם Pמי 100בתמירביתרמהמופיעהאחרות,מפןתחותב"ןאצותתקניםובעקבות

מקורםיאשרכמסרטניםהידועיםחומריםהכלורופום),(משפחתטרי-הלי-מתאניםשל
רמחף.ואמסיסוארנגיחומרלשתכלוהבעלימיםשלבהלכרה

איכותובתקניהמיםאיכותבדדמירביםשינוייםרנכאהיחלוויחאתהעשריםהמאהלרקתא
ההרכבביןלקשרפרואיותהוכחות )א(האבות:מהיסבותנובעיםלאושינוייםהשתיה.מי

תסמונותעוברים),על(השפעהטרטונגיותתסמןנותסרטן,מחליתוביןהשתיהמישלכחימי

האנליטיבמיכשירההתדקומת )ב(ינפשיית;התנהגיתייתיתסומרנתייתכןשיניתפיזייליגיית
כימייםחומריםשלבייתרנמוכיםריכיזיםלזיהייהמדבעתיתאבבליזהדהייקיברמתהכימי
החידריםחדשיםכימייםבחומריםהתעשיתיוהשימושהתעשיההתפתחית )ג(במים;

כלירי-יחמריםרב-טבעתייםפחמימביםכגיןאירגניםחימריםבמיוחדהמים,למקירית

הגדלתזמניתיבייההדחההמיהילכישרבמחינתהמיםורות pמהדדללות )ד(-יאורגניים

ההדירלריגייי.המעגלףיקיציריהחלקאיהתעשיתיהעיריני,הזיהוייtכייעימס
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עלושמירהלעילהמנוייםהגורמיםעקבאחרותמבארצותקשההמיםאיכותמצבבישראל

הביובבעיותופתרוןהמיםזיהוםבמניעתמותניםהעשריםהמאהלקראתהמיםאיכות

שתיהבמיסיפולמפעלימהקמתכנראהמנוסיהיהלאוהחקלאי.התעשיתיהעירוני,
פחםבאמצעותנכגוןספיחהאףויתכןחיסויסינון,שיקוע,נפלוקולציה)הפתתהבאמצעות

דה-מנמרנות,באמצעותסיפולכגוןמתקדמיםסכנןלןגייםבאמצעיםשימושןףאפעיל)

דועו.בילווגיתנירטיפיצpיה
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דאמהלרעדיןתהתראהזמנישלזיהןיקריטריןנילשרטרסופקטיביתבחינה

בישארל

שפארי.א

חלוןווגיאפויסקיה,נפסלחפי'יהמכןוסייסמלווגיה,אגי

סהברבתותעליחקייתמשםחזןמלזיחויקריטריתיםקבלתלעחלמיץלסייסומלוגיחחףגא

אלחקריטריתיםופסרים.דוחשיםלשזןמלוקרפומדגראבזורדאמחערדיתשללחרתחשותח

(בעיקרבעולםשוניםבמקומותחסיסימית.חפעילותבקבצשינוייםזיחויעלמסבתסים

חפעילותבקבצשינוייםביןקורלציחעלחסבמחקיימתויפן)סיןברחיימ,בארחייב,

נומסתדעיןחןחאפמרייותחסהרבתויותזתא,עםידחואחפ.ערדיותחיייזו"'בליןיסחיסמית

חביאבישראלוגםבעולםשוניםבמקומותשחצטברחנסיוןלקבל.קיוושחמדעניםממח

ואחפ.רעדיותבפנילחרתהאתשותפעילחרומתלחדגרתסיסילומוגייםקריטריתיםלגיםש

חפעולחרמותבחגדרתומשמעותםחקריטריוניםשלרטרוספקטיביתבחינחנערבח

בי:וררבתמ 1969-1989לתקופחואחפרעדיותקלטוגנתתיעלחבתמססים

דאמחרעדיתעלחמשטרחבנפילחרתיעחמלצחמדציקיםשחיורים pמ 5זוחו 1969אמזא)

רקעצמחלעחזרחחתרעחרתמות. Pבומצדחבתררוייחתרעותיי 3תמובםלנזק.שגתרום

ץראב.שוניםלאזוריםחתיחסוחמרקים 4שראובלאליתאבזור

ערידתשתרתחשפאשרותעללמשטרחלחודעיחמלצחמצדיקיםשחיורים pמ 14זיחוב)

ייומדצקויית.בחדועותחרבתרי 8ותמבס . O ~ (ML. (ומרגשתדאמח

פעמים. 26פגאיתלבנתיתיינדרשייסייסלומוגיחףגאחיחנשיס) 20 (חתקופחבבלג)

 1990בארפילחתרחשח Pחזאדמחלרעידתלאפשרותחתיחסותשחייבחאחריןרח pחמ

סננותחייבחת, Pבמוצדשחתבררחחמבצ,חערבתבחרבחח.יותראזחרח pמאילת.במפרץ

למשטרת.תדועתנמסרתולאבלבדגאפית
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זוהרתצורתגגעלסטרוקטורליתמפה

ל.פליישר ,.צ.אשרתקו

רתננ-אביבבע"מ,לנפטהתשתיתחבתר

 .זוהרתצורתגגעלססרוקסולריתמפהמוצגת

השפעהעםבמקומות,שוניתיתגיר,מבאןבעיקרהמורכבתהתיכון,היורהגמילזוהר,תצורת

בקרובמסרים-180ל 100ביןהואהתצורהעוביוחרסיות).חולות(הופעתבמזרחיבשתית

תצורתע"יגדועההיאהנבג,בהרבדרום,בעיקרה.החרסיתית ,כדיודתצורתמונחתכשמעליה

המוקדם.קוןקרסיהןמכולןיפה.ותלמיבגערםתצורותע"י-שבמרעבהחוףובמישורחתירה,

חיפה.תצורת-רצוףקרסונילגירוכדידוזוהרתצורותשלהמלסעמשתנהצפוןכלפי

במזרח " P "החשמליכמסמןודיועאי-התאמה,מישורהואוכידדוזוהרתצורותביןהמגע

מסרים-50כהמופיע " R "המסמןהואהחוףובמישורשבשפלהבעודיהודה,ובמדברהנגב

למפוי.ביותרהסוביםהסייסמייםהמסמניםכחאדמקובלזוהרתצורתגגיותר.עמוק

הלאביאןגגושלבגנבהסורוןגגשלשדהמפויעלמתבססהמוצגתהמפהשלהמזרחיחלקה

חלקהבאזור.לקידוחיםבהתאמהזוהר,תצורתגגאלמהםוהפחתההשומרון,באזור

המפותגיאופיסיים.ומסקריםמקידוחיםנתוניםשלוקונסורציהעיבדוהואהמפהשלהמערבי

 .כאןמוצגתהמשולבתהמפהמספרת.ע"ילמחשבוהוזנוידניתששורססו

מזרח.צפון-מערבדרוסהכללישכיוונםאסימסרייםבמניםבסדרתלהבחיןניתןבמפה

יהודהשבהריבעדוהפוכים,בשבריסוהמלווההתלולהואמזרחיהדרוםאגפםהנגבבאזור

(המעברהליתולוגיהשינויעקבבאיב,מתלצפוניתלמערב.ההפוכה,האסימסריותבולסת

הזוהר.גגמסמןאתבברורלמפותניתןלאחיפה)לתצורת
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The geochemical classification of southern Sinai waters 

Zafrir, 8.1, Kronfeld. J.2, Mazor, E.3 

1. Applied Field Research Group, Soreq Nuclear Research Center, Yavne 

2. Department of Geophysics and Planetary Sciences. Tel Aviv University 

3. Geo-Isotope Group. Weizmann Institute of Science, Rehovot 

Analyses of 150 water sources in southem Sinai could be classified in 5 geochemical groups 

which conform to rather distinct geographical sub-regions: (a) the freshest water sources are 

. found in the central. predominantJy magmatic. highlands (52 sources. averaging 13 meq/l TDI) 

These waters are dominated by Ca and HC03• (b) slightJy saltier waters are found along 

• the mountain slopes (28 sources. averaging 28meq/l) whose dominant ions are Na. Ca. Cl 

HC03• (c) here too are found another smaller group (5 sources. averaging 27 meq/l) whose 

dominant ions are Na. Ca. S04' (d) saltier waters (30 sources, averaging 78 meq/l TDI) - of 

32 ( Na, Cl, S04' Cl composition as well as (e) those having a Na, Cl, S04' Cl composition 

sources, averaging 123 meq/l TDI), are found in the low lying areas close to the sea. In each 

, region there is the interplay of rainwater. with varying contributions of sea spray/ocean water 

. and the exposed rock surface 
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Timing of the evaporitic phase in the Dead Sea area during the 
Pliestocene - Holocene transition 

Yechieli, y.1, Magaritz, M.1, Levy, y.2, Ronen, D}, Carmi, 1.1 

1. Weizmann Institute of Science, Rehovot 

2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Israel Street, Jerusalem 95501 

Three shallow boreholes were drilled in the southem part of the Zeelim alluvial fan (81 depths of 

10.18 and 34m). The deep borehole (DSIF - 34m) is olcated at coord. 1880/0822. elevation 
about -394m. The upper part of the lithological section (24m) is composed mainly of detrital 

material (alternation of gravel. sand and clay). At a depth of 24m layers of halite, 6.5m thick. 
are found. They are composed of halite crystals of grain size upto 0.5 cm. Undemeath. a clay 

layer. 2m thick, containing giant halite crystals (up to 10 cm in size) was penetrated. The 

bottom of the section is built of alternating aragonitic and clayey laminae. 

Several samples of wood fragments. found in the boreholes. were dated using the C-14 method. 

The upper samples. from depths of 17 and 18m, gave ages of 8255:1:.70 and 839O:t80 years 

B.P. respectively. The age of the lower sample. found 81 a depth of 32m is 11.315:1:.80 years 
B.P. The age of the sediment at the bouom of the section (resemble those of the Lisan 

Formation) is about 22,000 years B.P. (dated by A. Kaufman. using the U-Th method) .. 

These age determinations show that the ha1ite deposition began approximately 11,000 years ago. 

coinciding with the recorded arid phase in other parts of Israel described by Magaritz and 

Goodfriend (1987). The youngest reported age for the Lisan Formation (14.600 Y.B.P. -

Druckman et al., 1987) was reported from an elevation of about -19Om. The main aridic phase 

of the shrinking of the Lisan Lake had to be 81 the end of the Pleistocene while for the previous 

period (14,600 - 11.000 Y.B.P.) there is evidence for a wetter period in other parts of Israel (in 

the coastal area and in the Negev - Magaritz and Goodfriend. 1987). 
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Dalwe Basalt (northern Golan): A product of various degrees of 
partial melting and high pressure fractionation 

Weinstein, Y .1,2, Navon,O.I, Lang,B.2 

1. Institute of Earth Science, Hebrew University, Jerusalem 
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

e, 0rtaI Fm, Mor, 1986), is the lowest exposed volcanic unit, covering toceמ Dalwe BasaIt (pleis 

large surfaces in the northern part of Golan Heights. 15 samples, representing mainly the upper 

part of the Dalwe section, were analysed mineralogically and geochemically (total oxides and 

selected trace elements). The rocks show an alkaline character and can be defined as alkali 

,) 03(15.0-16.6% wt לAbasalts, hawaiites and basanites. They have low MgO (5-7% wt), high 

and low Ni (42-133 ppm) contents. The phenocrysts assemblage is composed by frequent 

. xene, olivine and occasionally plagioclase זסyclinOP 

The examination of the chemical data show that it is impossible 10 explain the chemistry of 

different Dalwe samples by fractionation of a single primary melt Low «8%) and variable 

. span the compositional ranges of the incompatible elements סtdegree of partial melt is needed 

Ce, Sr and Eu, suggests that the סtThe enrichment of highly incompatibles (Ba, La) relative 

. melting סtsource was enriched in the highly incompatible elements prior 
. .. 

, Mass balance of compatible elements (e.g. Mg, Ca, Al, Ni, Co), as well as the FelMg ratio 

30% fractionation of the primary melts. The principal crysta1lized phases are סt20 indicates 

clinopyroxene (70-90%) and olivine (10-30%). The clinopyroxene was Al-rich, or 

altematively, a small amount of other Al-bearing phase (garnet or spinel) was also removed. The 

correlation between Sr and other incompatible elements, suggests that plagioclase fractionation 

was not quantitatively important 

8 Mahood and Baker (1986), studied the fractionation of an alkali basaltic melt at 1 bar and 

03 and Si02 content in our samples with their לA, Kbar. The good correspondence of MgO 

8 Kbar experiments (Fig 1), as well as the high abundance of clinopyroxene phenocrysts and 

the incompatibility of Sr, strongly suggest that Dalwe Basalt is a product of a high pressure 

. fractionation 
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Geochemical and mineralogical criteria for mapping volcanic units 
in the A vital-Bental area (northern Golan) 

Weinstein, y.l,2, Halicz, L.1, Sneh, A.1, Lang, B.1, Navon, 0.2 

1. Geological Survey o( Israel, Jerusalem 
2. Institute or Earth Sciences, Hebrew University, Jerusalem 

The Pleistocene volcanic rocks in the studied area were divided by Mor (1986) using 

geochronological and morphological criteria, into the older ortal Fm (Dalwe Basalt and Sheivan 

Scoria) and the younger Golan Fm (Muweisse and 'En Zivan Basalts and Odem Scoria). Our 

petrological study based on 55 samples studied mineralogically and geochemically (major and 

. elements analyses), confmn generally this division זrace 

According to the SilicaJTotal Alka1ies diagram, most of the rocks are basanites, although 

hawaiites and alka1i basalts are present. Under microscope, the porphyric texture is evident by 

the presence of olivine, titan-augite and occasionally plagioclase phenocrysts within a matrix 

consisting of the above phases, K -felspar and ores. 

Although the rocks are petrologically similar, there are several differences in the chemical and 

mineralogical composition of the various rock members, which can be used as indicators for 

mapping purposes: 

a) DalweBasaltis characterized by low MgO «7%) and high ~03 (>15%) contents 
(Fig 1). 
A higher frequence of clinopyroxene phenocrysts is observed in thin sections. 

b) High concentration of MgO (>7%) and of incompatible elements (La, Ce, Ba, Sr, K) are 

characteristic for the Muweisse Basalt (Fig 2). 

c) The 'En Zivan Basalts show a high chemical variabi1ity even between nearly located lava 

flows, and span the compositional domains of both Muweisse and Dalwe Basalts. 

Mineralogically, most of the 'En Zivan rocks are characterized by the presence of 

abundant plagioclase phenocrysts. 

d) The two scoria units in the area show clear geochemical affinities to the associated 
basaltic units: Sheivan with Dalwe and Odem with 'En Zivan and Muweisse. The 
differences between them are most1y textural, related to the type of eruption occured. 

Our resu1ts point out several chemical and mineralogical features which, at this stage, clearly 

distinguish between the Dalwe and the Muweisse Basalts. Further research is required for a 

better characterization of the 'En Zivan evenL A detai1ed petrological study concerning the 

. the area is in progress, some of its fmdings are presented separately מivolcanic units 
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Sources of ochre inthe Natufian assemblage of El-Wad Cave, 
Nahal Me'arot, Mt. Carmel 

Weinstein-Evron, M.1, Ilani, S.2 

1. Department of Arcbeology, Haifa University 
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Pigments called "ochre" are found in prehistoric sites beginning in the Middle Paleolithic. It is 

y held that ochre was used by prehistoric man for ceremonial, symbolic and artistic זall gene 

e, yellow and brown which ~ activities. Ochre occurs in a variety of colors including red, oran 
reflect the varying concentrations of iron and different redox states. A geochemical study of the 

ochres found at EI-Wad Cave was carried out for the purpose of identifying the sources of this 

• raw material 

" Natufian (12,000-10,000 yrs. B.P.) ochre samples found at the EI-Wad Cave are of "jasperoid 

03 content varies between 2% and 28% and the Si02 content varies וcomposition. The F 

between 36% and 72%. However. at this same site, iron found on basalt grinding stones (used 

. for grinding pigment) is composed of the iron oxides hematite and geothite 

Five iron mineralization sites were found in the Carmel Mountain area. The iron is found as 

hematite and goethite in veins which contain up 10 79% iron oxides as well as various amounts 

association with quartZolite veins in the contact zone of מiof silica. These veins are found 

Turonian age. These sites are found at a distance of סtcarbonates and volcanics of Cenomanian 

. 3 10 10km from the cave 

The chemical composition of the iron material found in the cave and that of the mineralization 

sites is similar. This may indicate that these local resources provided the ochre used by the 

. inhabitants ofEI-Wad Cave נan Natuf 

The difference in material between the pigment retained on the basalt grinding stones 10 that of 

the fragments distributed at the site, may indicate that the latter were the discarded waste of raw 

grind easily (more than 36% silica). Rcd quartZolite fragments also occur סtmaterial too hard 

within the Natufian layer. though their iron content is very low. It is possible that these red 

stones were collected for their aesthetic value rather than for the extraction of pigment 
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d Stratigraphy מics a מTecto מ:Paleomagnetism 01 Sedom Formatio 

Weinberger, R.1, Agnon, A.1, Ron, 8.2 

1. Institute 01 Eartb Seiences, Tbe 8ebrew University, Jerusalem 
2. Institute lor Petroleum Researeb and Geopbysies, 8010n 

• The identification of bottom and top in the vertical beds of ML Sedom is not certain 

• graphic sequence sו:rati Knowledge of the original magnetization will affinn the sense of the 

and geochemical modeling, zak (1967, PhD, The Hebrew ctuזessוru g to sedimentary oזdin Acc 

e sequence is facing easL Therefore he concludes tlו University) has suggested that the top of 

e Dead-Sea (Fig. la), and it followed a westward tlו demeatIו that the salt body originat.es from un 

of SOשCe e top of the sequence is facing west, the tlו direction during its ascenL Altematively, if 
.) the salt-body is underneath A'mia'z PIain (Fig. lb 

ents lD'e1מ e bedding planes, 50 magnetic meas tlו tIו The remanent magnetization has been ti1ted wi 

ty. Sedom Fonnation contains ferromagnetic minerals, and some of ceזtain may resolve the un 

the remanent magnetism is like1y to be depositional. Upon tilting the beds on a north-south 

axis, the inc1ination becomes declination (Fig. 2). Measurements of the magnetic vector in the 

ine the sence of rotation, regardless of the magnetic po1arity tnמ vertical beds will enable to de 

.) nonnal or reverse ( 

The original flux dips 45° below horizon northward (nonnal), or above horizon southward 

-e flux to point north tlו reverse). Tilting the top of the sequence to face east (Fig. la) brings ( 

the other hand, tilting the top to מO.) Fig. 2b) or 5Outh-eastward (reversal ,תna1 westward (no 

Fig. 2c) or 5Outh-westward ,תna1 e flux to point north-eastward (no tlו face west (Fig. lb) brings 

.) reversal ( 

We will present paleomagnetic data that will help 10 unambigously identify the sense of 
emergence of the salt body. This identification is necessary for stratigraphy of the thickest 

section exposed in the Dead-Sea rift (2 km according to Zak. 1967). 
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the Negev, Israel מits i מrock u מi מRado 

Vulkan, u.1, Shiloni, y.2, Steinitz, G.2, Zafrir, H.1 

1. Soreq Nuclear Researcb Center, Yavne 

2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

The content of "free" radon (viable to transport) was measured in several rock units in the 

these uni1S. Measurement sites were on מisouthem Judean Desert in order to define its level 

surfaces of typical outcrops having simple geological situations and overlying formation 

thicknesses of at least several tens of meters. Some 30 films, sensitive to Rn derived alpha 

radiation. were placed on each site at a depth of around 50 cm for 2-21 days. Alpha tracks were 

counted on the films after development and translated to concentrations as pCurie/1iter. Uranium 

and radium concetrations were measurect in the rock samples and gamma radiation was 

. measured at the surface 

various rock uni1S מiTable: Radon concentration 

Rock Unit Lithology No. Rn at Surface 
samples SOcm radiation 

(pC1/1) (cps) 

Hazeva Fm. conglomerate 25 68:t 26 46:t 4 

Ghareb Fm. 011 shales 20 72:t 39 129:t 10 

M1shash Fm. phosphorites 35 5180:t2067 677:t 145 

Mishash Fm. massive chert 27 1260:t 475 206:t 128 

Menuha Fm. cha1k 27 223:t 84 67:t 8 

Nezer Fm. limestone 29 80:t 40 25:t 10 

each formation. The concentrations span two סtThe IeveIs ofRn in the rocks seem to be typical 

orders of magnitude. The content of "free" radon is non-random. probably being dependent on 

geochemical and physical parameters. Among those. the uranium content is most important as 

the phosphorite sequence. A comparison of the Rn concentration at a depth of 50cm מiobserved 

1 on the ך:(pCurie/1iter) and radiation (cps) on the surface shows ratios which vary from 

0.5:1 for the oil shales. Thus the Rn content at such depth cannot be derived סtphsophorite 

different Rn סtdirectory from surface radiation measuremen1S. The differences are attributed 

. the different rock uni1S מiemanation rates as well as varying mobility of the "free" Rn with 
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The influence of the Yarkon-Taninim aquifer and artificial water 
recharge on the chemical composition of groundwater from the 
Coastal Aquifer in southern Israel 

Vengosh, A.1,2, Starinsky, A.3 

1. Hydrological Service, Water Commission, Jerusalem 

2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St., Jerusalem 95501 
3. Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 95501 

The chemical composition and the location of groundwater from the Southem Coasta1 Aquifer in 

 Israel reflect two main water groups. In the west, characterized by low salinity (25 to 50 mg/l,כ

2.4 and 2.2, respectively). The סthigh Na/Cl and high Ca/Mg ratios (in equivalent units, up 

groundwaters of the second group are located 5 to 10 km. eastem and were sampled from sub

and כ,aquifer B. These waters are characterized by relatively higher salinity (100 to 300 mg/l 

 t0.6 lower Na/Cl and Ca/Mg ratios (ranges of 0.8 to 1.3 andס respectively ,1.3.כ

Assuming that the main source of chlorine in the groundwaters is meteoric, we use the different 

calculate the marine and terrestrial (salts that have been derived from סtchlorine ratios סtions 

interactions with dust and country rocks) fractions. The assemblages of the terrestrial ions are 

detect the composition of minerals that have been dissolved and control the water סtused 
- t90%; calciteס up סt60% -composition. The calcu1ated mineralogical composition is: dolomite 

20% and minor tracers of gypsum. In the mass-balance calcu1ations excess of Na, HC03 and 

N03 are recognized and explained as products of diagenetic reactions of the unstable carbonate 

dances of "dolomite" (high concentrations of ?שmineral phases in the Kurkar unit. The high ab 
the כMg in the waters, Ca/Mg ratios of about 1) can be explained by three different sources: (I 

water from the adjacent Yarkon-Taninim Aquifer; (2) artificial water סtmain sourse is attributed 

. low-Mg calcite סtrecharge; and (3) diagenetic reactions in the transformation of high-Mg calcite 
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Boron.isotope composition of modern biogenic carbonates: 
A potential new tracer for palaeoenvironments 

Vengosh, A},2, Kolodny, y.3 , Starinsky, A.3 , Chivas, A.R.1, McCulloch, 
M.t.1 

1. Research School of Earth Sciences, The Australian National University, 
Canberra, ACT 26001 Australia 

2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St. Jerusalem 95501 
3. Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 95501 

The abundances and iso1Opic composition of boron have been examined by negative thermal
ionization mass spectrometty in modem, biogenic calcareous skeletons from the open ocean, 
Gulf of Elat, Israel. the Great Barrier Reef, Australia and in modem deep-sea sediments. The 
selected species (Foraminifera. Pteropoda, corals, Gastropoda, and Pelecypoda) yield large 
variations in boron concentration that range from lppm in gastropod shells to 80 ppm in corals. 

The boron content of the biogenic skeletons is independent of the mineralogical composition and 
is probably related to biological (vital) effects. The 011 B values of the carbonates range from 
14.2%0 to 32.2%0 and overlap with the 011 B values of modem deep-sea carbonate sediments 

26.2%0). The variations of 011B may be controlled by isotopic exchange of סt01IB=8.9%o ( 
boron species in which 1uB is preferentially partitioned into the tetrahedral species, and l1B is 
enriched in boric acid. Carbonates with low 011B values (-15%0) may indicate preferential 

) 1 ( : incorporation of tetrahedral species, whereas the higher 011 B values (-30%0) may indicate 
uptake of both boron species assuming equilibrium with seawater; (2) preferential incorporation 
of B(OH)4 - from in-situ high pH intemal fluids of organisms; and/or (3) isolation of the intemal 

. reservoir from seawater 

The B content and 011 B values of deep-sea sediments. Foraminifera tests and corals are used 10 
estimate the global oceanic sink of elemental boron by calcium carbonate deposition. As a result 
of enrichment of B in corals, a substantially higher biogenic sink of 6.4f.0.9xl01U g/yr is 
calculated for carbonates. The carbonates are an important sink for B in the oceans being -20% 
of the 10tal sinks. The preferential incorporation of 1uB into calcium carbonate results in oceanic 
lIB-enrichment, estimated as 1.2;tO.3xlOI2 permil.g/yr. 

The boron-isotope composition of authigenic, well preserved carbonate skeletons may provide a 
useful tool 10 record secular boron-isotope variations in seawater at vaious times in the 
geological record In addition, boron isotopes may record variations in seawater at various times 
in the geological record. In addition, boron isotopes may record variations of the alkalinity of 
seawater. The potential use of boron-isotope geochemistry in skeletons as a tracer for 
palaeoenvironments is demonstrated in Ostracoda and Foraminifera from the Gulf of 
Carpentaria, Australia. The 011 B values of glacial-age, buried skeletons (4.0%0 and 4.9%0, 
respectively) are lower than that of their modem equivalents (13.30/00 and 17.60/00, respectively). 
This may reflect a "terreslJ'ial" boron-isotope signature of the water in the Gulf during the Late 
Quatemary when it was isolated from the ocean. 
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The Triassic outcrop in Makhtesh Ramon: A reference section for 
Middle East Triassic palynology: Preliminary results 

Van Houte, M.1, Eshet, y.2, Druckman, y.2 

1. Utrecht Univer~ity, The Netherlands 
2. Geological Survwy or Israel, Jerusalem 

The Triassic succession in Makhtesh Ramon (Anisian-Camian) is the best preserved and 

inifer and conodont זam documented section in the Midd1e East It is conttolled by ammonoid, fO 

zonation. Lithostratigraphy and depositional environments are well understood. All previous 

efforts 10 obtain productive palynological samples failed, due 10 the use of inappropriate 

. g techniques מisampling and lab process 

Since the Midd1e East is lacking a Triassic palynological reference section, this research is 

tensive sampling מI. designated 10 establish the Ramon outcrop as a regional standard section 
. started at the Gevanim Valley (Gevanim and lower Saharonim Formations> 

the recent study, samples are taken from depth of up 10 1 m 10 avoid oxidation effect as much מI

as possible. Core samples from 1 m deep didn't exhibit observable difference from samples 

taken from 20 cm deep, suggesting that the effect of oxidation is probably greater than usually 

the Gevanim Fm., Schulz מimost samples מibelieved.Because palynomorphs are carbonized 

the מiSolution (HN03 with KCl) is used 10 bleach the organic residues when needed. Samples 

Saharonim Formation exhibit lower carbonization rank, suggesting that depositional processes 

the coalification rank of organic matter. The use of these lab techniques מimight be involved 

. the studied section מiresulted in the recovery of palyniferous assemblages 

In order 10 present the section as a comparable standard. location of each sample is marked 

clearly by spikes and metallic labels. Sample location is marked with reference 10 the YD 
(Druckman, 1974) samples that were USed 10 mark the lithostratigraphy. This will enable 

comparative studies of the section by other scholars from other disciplines. 

Preliminary observation of the palynological assemblages reveals the predominance of the genus 

Aratrisporites in most samples. along with a variety of typical Anisian palynomorphs such as 

Densoisporites nejburgii, Triadispora spp., Enzonalasporites vigens and 

Lunatisporites pellucidus. Aratrisporites is typical of nearshore vegetation in humid 

paleoenvironments. and it is indicative of the depositional environment of the Gevanim 
Formation. 

Next stages of research include the completion of intensive sampling of the Saharonim and 

Mohilla Formations. labora1Ory and data analysis. 
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K·Ar measurments in the Hatrurim Formation, Arad Area 

Tzur, D.1,2, Starinsky, A.1, Steinitz, G.2, Kolodny, y.l 

1. Department of Geology, Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, 
Jerusalem 

2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

5 K-Ar measunneots were perfonned 00 samples of "olive" rocks from the KuPh-3 unit of the 
Table 1; results are presented מithe Arad area. Sample descriptions are given מi. Fm Haוrשim 

. Table2 מi

Table 1. Sample descriptions. 

Sample No. Mineralogy 

6 Di .• Geh .• Thom .• Mag. 
25 An .• Ba-Phil .• Mag. 
25D An., Mag. 
26D Di.-Hed.. Hem .• Phil .• Mag. 
12D An .• San. 

Di. - Diopside Geh. - Gehlenite Thom. - Thomsonite Wo. - Wollastonite 
An. - Anorthite Phil. - Phillipsite Mag - Magnetite/Maghemite Hem. - Hematite 
San. - Sanidine 

Table 2 . K - Ar results. 

40 Ar. ppm x 104 model age Ar 4Oז<f6 Sample No. ~, ppm 4OArf6Ar 

6(2)* 0.40 307.4 37488 1.23 5.4 
l2D 4.74 416.8 1302178 4.5 1.6 
25 2.27 327.7 197770 3.76 2.8 
25D(2)* 1.86 331.7 187187 3.67 3.3 
26D 1.81 333.8 294553 2.40 2.2 

* - ( ) - Number of measunnents. 

a 40 Arf6 Ar -4ogj36 Ar system yields a value of 1.4 Ma. מiAge calculation from these data 

-111-



Late Tertiary subsidence history of the southern Levant margin 
and its implications to the Messinian event 

Tibor, G.1, Ben-Avraham, Z.I, Steckler, M.S.2, Fligelman, H.3 

niversity 1ס. Department o( Geophysics and Planetary Sciences, Tel A viv 

2. Lamont-Doherty Geological Observatory, Palisades, NY 
3. Petrolenm In(rastructure Corp. Ltd., Tel A viv 

the מiThe late Tertiary subsidence bistory of the southern Levant continental margin situated 

the coastal מiean sea was quantitatively analyzed. Several deep wells terraמ southeastem Medi 

plain and shelf area were backstripped. The paleodepth of the base Neogene. base Messinian 

and top Messinian were reconstructed along a 140 km long northwest-southeast trending 
. sect which cross the margin traת 

ic subsidence follows toמ the tec eזa1 gen מiThe subsidence analysis of the deep wells indicate that 

 ia smooth path which corresponds 10 thennal subsidence. During the Pliocene a majorמ icreaseמ
250 crease 10ward the margin and ranges from מiIts magnitude זשed. c subsidence occ toמi the tec 

the shelf area. מithe outer coastal plain 10 about 700 m מim 

Two dimensional paleodepth reconstruction across the margin suggests that the paleobathymetry 

of the margin has not changed much since the Neogene. This implies that the deposition of the 

. a deep basin מideשזean sea occ ten'aמ the eastern Medi מiMessinian evaporites 

ian rates. Thus מithe deep wells decrease 10 the pre-Mess מithe Quatemary subsidence rates מI

dicating that the shelf area and the coastal plain aiready recovered from the Messinian event מi
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Alteration processes in basaltic dike, Maktesh Ramon, Israel 

Kolodny, y.l ,ג. Ayalon, A ,ג, Teutsch, N.l 

iversity, Jerusalem 1ם. Department of Geology, Hebrew U 

2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Lower Cretaceous basaltic and trachytic dikes are intruded into Triassic and Jurassic 
sedimentary rocks in Makhtesh Ramon. A basaltic dike, exposed in Wadi Ardon, is relatively 

in its center and consists of plagioclase (mainly labradorite), olivine, pyroxene (augite) and fזeSh 

. ore minerals (mainly i1menite). The phenocrysts compose about 30% of the rock 

• During the a1teration processes, olivine is a1tered rust, followed by pyroxene then p1agioclase 

Authigenic phases include high-Mg and low·Mg calcite, K-feldspar (orthoclase), anhydrite. Fe
and Ti-oxides, silica (mainly chalcedony), and several clay minerals; smectite. illite/smectite 

• linite and chlorite kaס • mixed-layer. iIlite 

Formation of a1kaIi feldspars such as orthoclase and a1bite, characterize the advanced stages of 

the a1teration. The mode of a1bite formation isn't clear yeL Calcite is a very common authigenic 
the מOut the a1teration history. Authigenic calcite form סhphase. forming very early and throug 

. previously formed authigenic K-feldspar, thus implying that it post dates the K-feldspar 
Idiomorphic anhydrite crystals often accompanied by chalcedony in their center. replace the 

• phenocrysts 

Alteration processes are characterized by loss of Mg and Fe fmm the system. The remaining Mg 

and Fe are redeposited as authigenic clay minerals. As a1teration proceeds. Ca and Na are aISO 

removed. Calcium. which is released fmm the pyroxenes and the plagioclase, forms calcites and 

tassium is enriched in the rock. contributing to the formation of סp, anhydrite. In contrast 

. orthoclase and illite 

The solutions which were present during the a1teration processes were enriched in COz• SO 4' 

and K. These components were either related to the dike intrusion, or originated from the 
sedimentary country rocks. 
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Inmar sandstone contact ןStable isotope geochemistry 01 dike 
zones, Makhtesh Ramon, Israel 

Summer, N.S.1,2, Ayalon, A.2, Kolodny, y.l 

1. Hebrew University or Jerusalem 
2. Geological Survey or Israel, Jerusalem 

from contact zones within the Inmar זals The stable isotope composition of authigenic mine 
fonnation, illusttate a complex magenetic history. The paragenetic sequence obtained from 
pettography is: tirst quartz overgrowths followed by kao1inite and then calcite. These authigenic 

," were separated from samples taken at intervals away from contacts, from "Nagariot eזals min 
. and from unaltered Inmar sandstones 

whereas those of authigenic ,2CH0 = 10.5 10 1 כאsוn0w 818 Isotopic composition of detrital quartz is 
quartz are 8180smow = 13 to 20%0. These data imply that the authigenic quartz fonned under 
conditions of very low water!rock ratio, 250-300°C, and from a highly enriched fluid). The 

16.7%0, 10 12.7 = isotopic composition of kao1inite in the contact zone ranges from 8180smow 

These da18 suggest that .2CH2 כא while in unaltered sandstones the range is from 818Osmow = 16 to 
, the kaolinite in the contact zones formed under lower, but stil1 relatively high temperatures 

conditions. Ca1cite isotopic composition ranges from drotheתnal possibly under hy 
818Osmow = 27 to 45%0 and 813CPDB = -2104%0. The highest values are found at the contact, 

> indicating low water!rock ratios, low temperatures, and a 8180 enriched fluid (8180smow 
.) 10%0 

s of the inuusive event have a peratש'e Quartz and kao1inite which formed under the elevated tem 
much narrower range of 8180 values than calcite. However all the data from contact zones 

, imply: low water!rock ratios, and precipi18tion from a 8180 enriched fluid. In contrast 
sandstones far from contacts, show lower quartz, kao1inite and calcite 8180 values reflecting 
higher water/rock ratios. The clustering of 8180 calcite values from unaltered sandstones and 

. nagariot suggest that the calcite formed from meteoric derived pore waters 
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I I 
44Nd ~ Nd/ 44 !~ 4נNd ~ Sm/ 4ו ~ Z1rcon Sample Rock Type H םE-Nd T 

Age ) T ( ) Ga ( 
) Ma ( 

D1or1te MB-109 610 0.102 0.51242:t2 +3.4 0.84 

-Calc ) MB-113(a 625 0.100 0.51252:t2 +5.6 0.70 
alka11ne 
gran1te ) MB-113(b 625 0.105 0.51255:t2 +5.9 0.69 

0.80 +3.9 0.51244:t2 0.101 609 MB-115 Alka11 
gran1te 

$ 
Gabbro MB-119 611 0.115 0.51248:t2 +3.6 0.85 

Saropl וe וb א Sr 87Rb/87SrI87Sr/uoSr ו Sr/(80Sr)j 8ו ( 
) ppm ( ) ppm ( 

MB-109 58.4 855 0.198 0.70511:t4 0.70339 
MB-113 36.7 772 0.137 0.70434:t4 0.70312 
MB-115 139.0 23.4 17.4 4 ! 0.84680 ) 0.69568(reset 
MB-119 18.0 365 0.143 0.70446:t4 0.70321 



Sr· and Nd isotopic constraints on the evolution of the Har Timna 
igneous complex, southern IsraeI 

l, Beyth, M.Z ..נ Stern, R 

1. University or Texas at Dallas 
2. Geological Survey or Israel, Jerusalem 

Four principal plutonic rock types of o1ivine gabbro, diorite caIc-alkali granite and a1ka1i granite, 
comprise most of the late Precambrian Timna igneous complex. These were dated using zircon 
evaporation techniques by Kroner and Beyth (1990). Two age groups were recognized: the caIc
a1ka1i granite (625 Ma) and the gabbro-diorite-a1ka1i granite (610 Ma). We repon here new Rb
Sr and Sm-Nd isotopic studies intended to further constnUn the magmatic evolution of the 
Timna igneous complex. 

Our Rb-Sr studies of the four plutonic lithologies yield inconclusive results: The four points 

SrjJ6Sr= 9ך scatter about an errorchron (MSWD=II) with an age of 585:t60 Ma and initial 

0.7033:t2 (enhanced errors). We interpret these results to indicate thermal resetting of the Sr 

isotopic systematics in the a1ka1i granite and possibly in the other lithologies as well. Initial 

97 Sr{J6Sr obtained using the above mentioned zircon ages for the gabbro, diorite, and caIc-a1ka1i 

te fall in the range of0.70312-O.70339, in a similar range obtained for other plutonic rocks graמi 

. of similar age in the Arabian-Nubian Shield 

Nd isotopic studies provide strong suppon for the identification of two distinct magma series in 

Timna. Duplicate analyses of the calc-a1kali granite yielded Epsilon-Nd (625 Ma) = +5.6 and + 

5.9. This may correspond to Batholithic Phase m of Bentor (1985). Epsilon -Nd(610 Ma) for 

the gabbro (+3.6), diorite (+3.4) and the alkali granite (+3.9) are indistinguishable within the 

estimated uncenainty of :t0.3 epsilon units, establishing these as part of separate magma series, 

which we here term the Timna Bimodal Alka1i Series (TBAS). The TBAS may be equivalent to 

Batholithic Phase IV. Interestingly, T DM for the calc-alkali granite (0.7 Ga) is younger than for 

the TBAS (0.80-0.85 Ga). Although the slightly higher Epsilon-Nd of the alkali granite 

compared to the diorite and gabbro permits some of the calc-alkali granite to have been 

assimilated, the alkali granite for the most pan evolved from the fractionation of more mafic 

parental magmas of the TBAS. The details of this process await resolution, but suggest that in 

general, the development of Batholithic Phase IV involved fractionation of alkali granite from 

more mafic precursors. 
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Deep seated tectonic structure and hypocenter relocation in the 
Dead Sea area 

Steinberg, J.1, Rabinowitz, N.1, Fleischer, L.2 

1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 
2. The Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat-A viv 

-The Dead Sea graben is the deepest and most significant depression along the Gulf of Eilat 

Dead Sea - Jordan Valley rift system. The rift system is a sinistral transform fault link, some 

1,000 km in length, between the Red Sea spreading center in the south and the Taurus 

subduction zone in the north. The shearing zone is formed by a series of en echelon left lateral 

tal amount of displacement of סtstrike-slip faults trending generally north-south, with a 

approximately 105 km. The strike-slip movement induced extensive subsidence in the Dead Sea 

basin, accompanied by a very high rate of sedimentation. The fill consists mostly of clastics of 

lacustrine clays, sands and conglomerates altemating with evaporites and reaches a סtfluvial 

recent סtmaximum thickness of 8-10 km. from Mio-Pliocene 

From all the collected data, such as surface geological mapping, deep well results and various 

geophysical surveys, a very complex tectonic model for the Dead Sea graben has been 

established. The fault pattem of this area is composed of two major border faults accompanied 

by sub-parallel to diagonal step faults, low angle listric faults and the main strike-slip faults. 

This presumed fault pattem produced a structural configuration of the graben which might be 

expressed by opposing block relations of young fill and salt diapirs to old Mesozoic or 

Crystalline basement 

A three dimensional velocity model beneath the Dead Sea area was evaluated by applying a 

the local seismological data. As a first attempt to relocate seismic סttomographic procedure 

events in the Dead Sea area, a series of velocity layers down to 15km depth, based on present 

geophysical-geological data was compiled. The resulting velocity structure has been compared 

. correspond סtt geological model and found שren to the C 

be vaguely oriented along the major סtThe displacement of the relocated seismic events appears 

graben faults. However, the derived velocity structure of the deeper part of the Dead Sea graben 

indicates a definite upward penetration of a high velocity layer. This fact may support a new 

. nic view regarding the opening process of the graben סttec 
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Na/CI in spring water (Soreq Formation, Judean Mountains) 

Starinsky, A. 

Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 

The present study deals with the chemical composition of the water in springs flowing from 
rocks of the Soreq Formation, Judean Mountains. The Soreq Formation is essentially composed 
oflayers of dolomite and limes10ne alternating with smal1er, marly units. The springs that were 
studied are: 'En Handak, 'En Moza, 'En Bikhora and 'En Sataf. 

The salinity (l'DS) of the spring water was found to be a few hundreds mg/l with a Na/Cl ratio 
of .6-.8. This contrasts with the salinity of the rain water which feeds these springs. Rain water 
collected at two stations in the area, Givat Ram and Sataf, proved 10 have a Na/Cl ratio of .86 
which resembles the Na/Cl ratio in sea water. There appears 10 be a significant surplus of Cl or a 
significant deficiency of Na in the spring water as compared 10 rain water. 

10 This study suggests that the mechanism responsible for the above Na/Cl discrepancy is due 
: dissolution-precipitation processes taking place in the Soreq Formation 

ugh the rock, rain water dissolves calcite and dolomite while it thrס a) Dissolution - As it flows 

becomes enriched with Ca, Mg, and HC03 according 10 their proportions in the rock. Trace 
the very סtelements are also added 10 the water, among them Na which is added according 

. low Na/Cl ratio in the rock 
. b) Precipitation - At this stage secondary calcite is deposited in cavities and grooves in the rock 

This calcite contains trace amounts of elements, among them Na and Mg. Since dolomite is 
not yet formed at this point, the water is enriched with Mg. As dissolution-precipitation 

 rce progresses, the Mg enrichment increases and the Ca/Mg and Mg/Cl ratios rise. The soט,
then, for most of the Mg in the spring water is the country rock. The source for most of the 

e contribution of the country rock is almost ן:ןNa in the spring water is rain water, whereas t 
. negligible 

 iThe deficiency of Na in the spring water results from the situation where the amount of Naמ
the secondary calcite is greater than the amount of Na contributed to the spring water by the 
country rock. In another words, removal ofNa from spring water as a result of its precipitation 

the secondary calcite is done according to the Na/Cl ratio in the spring water: a much greater מi

. value than Na/Cl contributed by the country rock 

Additiona1 support of this dissolution-precipitation mechanism is evidenced by the inverse 
correlation between Na/Cl and Mg/Cl found in the investigated spring water. 
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3D geological model reconstruction from seismic line data 

Sorin, V., Keydar, S. 

The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 

seismic data processing results from the fact that the מal One of the limitations of conventio 

. only for 2D models שate acc aזe interval velocities eStimaזed 

In this work we show that.:tbe 3D model (interval velocities and horizon location) can be 

reconstructed from a set of seismic line profiles. The process of 3D model estimation includes 
the following stages for eaclt;o1ogical horizon: 

• stack sections and time map construction oם· a) to -time horizon recognition 

. Gelchinsky method dוe b) Ray parameter calculatiOlUlfter 

timadoם. c) 3D interval velocity es 

d)Mapmigration. 
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Geological Map of Israel, 1:250.000 Scale 

Sneh, A., Bartov, Y., Rosenzaft, M. 

Geological Survey or Israel, Jerusalem 95501 

A new 1:250.000 geological map of Israel is currently being prepared for publication. in three 

sheetS: North. Central and South. The map is based on a computarized edition of existing 

1:50.000 scale maps and on presently carried niapping. 

The poster displays various layers ,; comprising thegeological map .. in different preparatory 

stages and in a variety of presentations: a. The general geographic outline and grid; b. 

Geological mapping units; c. Tectonic elements; d. Mapping units 'and tectonic elements. 

combined; e. Topography in d.ifferent contour intervals; f. Combined geological and topographic 

map. 

e geological edition is based bן. The examples presented are patches from the Central sheet only 

 E;) on the following maps: Jericho (Z.B. Begin); W. Qilt (1. Roth); Mizpe Shalem (U. Morמ

;) Gedi (E. Raz); En Boqeq (A. Agnon); Sedom (A. Agnon. 1. Zak); Ramalla (E. Shachnai 

ataמ Jemsalem ('1. Arkin); Har Hezron (A. Gilat); Arad (F. Hirsch. A. Burg); Hamakhtesh Haq 

. (F. Hirsch); Lod (A. Livnat. E. Dimant); Bet Shemesh (B. Buchbinder); Bet Guvrin (F 

. Hirsch); Eshtemoa (A. Gilat); Tel Malhata (S. Wdowinski); Dimona (R. Roded); Oron (R 

Roded); Beer Sheva (G. Gvirtzman); Revivim (A. Starinsky. E. Zilbennan. M. Braun); Sede 

1:250.000 Boqer ('1. Arkin); Rehovot Banegev (E. Zilberman); Nizzana (E. Zilberman); Jordan 

. (F. Bender); Israel North 1:250.000 (L.Y. Picard, U. Golani); Israel South 1:250.000 ('I.K 

.) Bentor, A. Vroman. 1. Zak 
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Tectonic review of the southern Dead Sea basin 

Sbulman, H.1, Kasbai, E.2 

1. Israel National Oil Corp., Tel-Aviv 61500 
2. Petroleum Exploration Consultant, Herzliya 64371 

the מidicate a high ridge מiNew seismic profl1es and recent1y reprocessed older lines clearly 

Top of this ridge and probably triggered by it, מO.) 1 . Neot Ha1dkar area trending NW-SE (Fig 

. gh the Pleistocene sequence throט t zone. cutting faטl evolved the large Amazyahu 1istric 

ed the ממetough - tentatively rוSoutheast of the ridge a hitherto unknown. and very deep.local 
tified sediments of probably וra Nahal Amazyahu trough - has developed. filled with well-s 

10 er טrth Pleistocene age. This local trough is rhomb-shaped and has a remarkable N-S axis. F 
the south a higher platform is found. on which the Arava 1 well was located. The basin is 

• 1 scurrent fault some 2 ki10meters south of Arava traמ inated at the south by a large oblique זerm 

Northward another young trough is indicated in the vicinity of the Usan peniosula. filled with 
-Pleistocene deposits and thick Pliocene salL The rapid subsidence of the troughs initiated post 

• salt deposition. probably in the Early Pleistocene 

 ral Based on the above findings the cenו ibe1t of the southem Dead Sea basin can subdividedמ 10

:) the following tectonic units (from south to north 

• 4K.m 

• 6.5 - 8K.m 

• 3 - 4.5K.m 
• K.m 5.5-ך 

• 6.5 - 8K.m 

a. the Arava platfonn. estimated average depth (e.a.d.) to the graben floor 

. b. the Nahal Amazyahu trough. e.a.d 

• c. the Neot Hakikar ridge. e.a.d 
. basin. e.a.d וral d. the main Cen 

• e. the Lisan trough. e.a.d 

lt should be noted that the recently executed magnetic survey did not fmd anomalous high values 
. the troughs. indicating that no magma up-welling exists undemeath מi
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Reconstruction of clay minerlas in ancient pottery from "Land of 
Geshor" 

Sboval, S.I,Z, Beak, p.3, Levy, D.1, Gaft, M.1, Kirsh, y.1 , Yadin, E.3 

1. Geological and pbysics group; Tbe Open University of Israel, Tel-A viv 
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
3. Institute of Arcbeology, Tel-Aviv University 

, During the firing of raw materials to pottery, processes of destruction of the clay minerals 
g some גrin dehydroxylation and formation ofX-ray amorphous matter usually occur. After the f 

. clay minemls may reconstruct in the fired matter and rehydroxylate 

-Reconstruction of clay minerals in Bronze and Iron age pottery from the "Land of Geshor" (S 
W Golan hight and slopes) was investigated in this work. The samples includes: bulk pottery 
powder, clay minerals which were separated from the tempers of the pottery (the sandy 
fraction), and some potential raw materials for pottery in the excavation area. The samples were 
investigated with X-ray diffraction in preferred orientation and by infrared spectroscopy after 
heating the KBr disks 10 remove the absorbed water in the sample that overlaps the OH-region 
of the spectra. 

Smectite is the most typical clay of potential raw materials from the excavation area. The clay 
minerals found in the pottery were smectite (montmorillonite) and/or illite (or desintegrated 

g), but not kaolinite. Clay minerals appear in most pottery in small גrin smectite formed by the f 
amounts which vary from sample 10 sample. Thus infrared spectroscopy was preferred method 

-used. The fll'ed matter mainly remains amorphous. Some pottery contain high temperature Ca 
si1icates formed by fning - gehlenite anorthite and diopside. No clay minerals were detected in 

. some pottery 

Thermal analysis of most pottery showed lower second dehydroxylation temperature of the clay 
minerals. It is known that this phenomena is connected with reconstructed clays. Some clay 
minemls have higher dehydroxylation temperature under repeated fIring resembling those of the 
originally clays. It is possible that these clay minerals are stable 10 dehydroxylation at the fIring 

.) especially illite which has higher dehydroxylation temperature ( שre tempera 

Experimental results demonstrate that according 10 fIring temperature most probably two kinds 
, of transformation of clay minerals took place under fIring the raw materials to pottery. Firstly 

after partly or reversible dehydroxylation of clay minerals when firing at relatively low 
temperature they reconstructed by rehydroxylation. Secondly, after complete or non-reversible 
dehydroxylation when fIring under higher temperature no reconstruction of clay minerals took 
place and amorphous matter sometimes with high temperature Ca-silicates remained in the 

• pottery 

The various and smaU amounts of the clay minerals in most pottery examined indicate that the 
cted by trט fning temperatures were high enough for rehydroxylation. The clay minerals recons 

rehydroxylation (and also by rehydratation of smectite) of some of the flfed matter after partly or 
g temperature. When most of the clay minerals underwent גrin reversible dehydroxylation at the f 

, complete or non-reversible dehydroxylation, only amorphous matter remained in the pottery 
sometimes accompanied with high temperature Ca-silicates. As the temperature raises the 
amount of non-reversible dehydroxylation increases and the amount of reconstructed smectite 

 iand illite decreases. Kaolinite has lower dehydroxylation temperature and not reconstructedמ
. the pottery examined 
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A structural map of the Top Zohar Formation 

Shertok, E.Z., Fleischer, L. 

Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat·A viv 

A structural map of the top Zohar Formation is presented. 

 iThe Zohar Formation, of Midd1e Jurassic age, is composed mainly of limestones, reefoidalמ

places, with continental influence in the east (increasing sands and clays). Its thickness ranges 

between 100 to 180 meters and it is overlain by the predominantly shaly Kidod Formation. In 

 i• the southמ ithe Negev Mountains • the formation is truncated by the Hatira Formation an<Lמ

the Coastal Plain to the west. by the Gevar'am and Talme· Y afe formations, all of Early 

Cretaceous age. In the north, the lithology of both the Zohar and Kidod formations changes to 

. cha1ky limestone • the Haifa Formation 

The contact between the Zohar and Kidod formations is an unconformity surface which is 

known as the electric marker ''P'' in the eastern Negev and Judean Desert and as the "R" marker, 

occurring some 50 meters deeper, in the Shephela region and the Coastal Plain. The top Zohar is 

considered to be one of the best seismic markers for mapping purposes. 

The eastern part of the presented map is based on field mapping of the top Turonian in the 

Negev and the top Albian in Samaria, reducing the thickness to top Zohar from them, with ties 

terpretation מithe area. The western part of the map was computed by seismic מito wells drilled 

with well control. The hand drawn maps were then fed into a computer using a digitizer. The 

. resulting combined map is presented 

the Negev מI. The map shows a series of asymmetrica1 structures, trending general1y to the NE 

their SE flank is steeper and accomapnied by reverse fau1ts, whi1e in the Judean Mountains, the 

asymmetry lies to the west North of Tel-Aviv, due to litho10gical changes (the transition to the 

. Haifa Formation), it is impossible to map the top Zohar to any greater degree of certainty 
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Towards the twenty-flfSt century. we can expect significant changes in drinking water quality 

standards. These changes will stem from the following:(a) increasing evidence of the association 

between the presence of chemical compounds in water and cancer. teratogenic syndromes and 

possibly physiological and even behavioral syndromes; (b) the advancements in the resolution 

of chemical analytical methodology and instrumentation facilitating the detection of minute 

ons of chemicals in water. (c) the continuous introduction of new chemicals. such as וrati concen 

poly-aromatic-hydrocarbons and chloro-organic compounds for industrial and domestic uses of 

chemicals that finally appear in water. and (d) the reduced water resources in general and the 

diminishing dilution and wash-out capacities. together with the increased "pollution load" from 

municipal. industrial and agricultural sources coupled with the "shortening of the hydrological 

cycle". The above factors are particularly severe in IsraeI. and maintaining an acceptable water 
quality requires proper solutions as far as municipal. industrial and agricultural wastes are 

concemed. 

Israel wiII also have to resort to the treatment of its municipal water supply by conventional 

methods of coagulation. flocculation and filtration. More advanced technologies such as 

tration and lגactivated carbon sorption. biological or physico-chemica1 removal of nitrates. ultra-f 

. reverse osmosis membranes should be also considered to elevate the quality of drink:ing water 
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Water quality criteria towards the 21st century 

Shelef, G. 

Faculty of CivU Engineering, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa 

man to be particularly sensitive 10 the quality זed Ancient or even atavistic experience has rende 

of drinking water associating it to health or malady. The roo18 of "well poisoning" "cursed 

early laws such as מiwaters" vs. "sweet waters" and "living water" are found reference 

. Hammurabi's Laws (18th Century B.C.) and biblicallaws 

pant cholera and typhoid epidemics in Europe and Asia since the זam A significant part of the 

Industria1 Revolution was caused by polluted drinking water. Severe vira1 diseases such as pollo 

and infectious hepatitis in the second ha1f of this century are aISO water borne. Current1y. we are 

also facing the contamination of water with chemicals such as heavy metals, nitrogenous 

.ma10 מ compounds. detergen18. as well as organic compounds known as cancer causing 

dards in Israel have been updated every decade since the fifties by taמ Drinking water quality s 

committees appointed by the Minister of Health. The author has been the chairman of the 

dards in 1973 and 1986. The last one has been assigned as a taמ committees who updated these s 

dards are becoming official taמ ding committee 10 continue this periodic updating. These s taמ s 
regulations according 10 the Public Health Act (1940). Recent updating was concemed with 

allowable concentration of indicator microorganisms such as Coliforms of chemical compounds 

and of physical and organoleptic limits such as turbidity. color. taste and odors and the like. In 

dard, for example. a maximum pennissible concentration taמ the 1986 updated drinking water s 

of 100 micrograms per liter of tri-halo-methane (chlorofonn being part of this group) was 

introduced. These compounds are known carcinogens and their presence in water is usually a 

result of chlorination of waters rich with dissolved or suspended organic matter. typical of 

. surface waters 
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Retrospective analysis of current criteria to identify the time of 
increasing probability of a strong earthquake in Israel 

Shapira, A. 

Seismological Division, Institute for PetroleUffi Research and Geophysics, 

8010n 

identify the time of increasing סtThe Seismological Division has recommended certain criteria 
srael within a short time interval (a few זprobabi1ity of the occurence of a sttong earthquake in 

months). These criteria are based on world wide observations and suggestions for precursors 

based on detecting seismicity changes. Although there is general agreement regarding the 

precursory effect of such changes, the observed rate of success is lower than hoped for. Based 
on local and world wide experiences, proeedures for earthquake a1ert in Israel have been 

formulated. 

A retrospective analysis of these criteria and their implementation was performed for the period 
1969-1989, based on the available earthquake catalog. This analysis revealed that: 

a) Since 1969 there have been five cases identified as alert level B (the highest practical at 

present). Three of these were followed by strong earthquakes and are considered justified. 
the area. מifour different seismic zones סtThese five cases correspond 

b) Fourteen cases were identified as alert level C (which would lead to notification of the 
ese cases preceeded felt hוauthorities that a felt earthquake [M2:,4.0]may occur. Eight of 

 akes earthqט.
20 years, there were 26 possible occasions on which the Seismological Division מic) With 

would be a1erted. 

The last analyzed case occurred during April1990 in the Gulf of Eilat and will be described in 
the conclusion that no סtdetai1. Seismological evaluations and practical considerations have lead 

the authorities. This decision was apparently justified. סta1ert will be issued 
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Three stage folding of the northern Negev foreland monoclines of 
Israel: A different approach 

Shahar, J. 

10 Marcus St., Jerusalem, 92233 

Foreland monoclines are often interpreted as the result of inverted thrust faults. This paper 

reexamines the NE-SW northem Negev synclines and suggests three stage mild folding, rather 

than reverse faulting. The first stage (mid. Turonian - mid. Eocene) produced symmetrical 

folding by flexuralload. The symmetry was checked by means of lithology and thicknesses of 

.) some synclinal sedimens (phosphates + oil shales 

the NW of the each סtDuring the second stage (mid. Eocene - Mid Miocene) the axes shifted 

syncline. Syntectonic horizontal sediments of the Hazeva Fm., similar in thickness and 

lithology, indicate similar morphotectonic conditions all over the region. Small scale reverse 

faults (up to 100 m.) which acted during this stage, only play the role of the "side pushers" in an 

ambrionic style of thrust band fold. Rifting of the Dead Sea and differential uplift are the result 

of the last mid. Miocene - Recent 3rd folding stage. Some 500 m. of differential uplift is proved 

,) by different horizontallevels of Hazeva Fm. in 3 adjacent synclines, (Dimona, Oron. Ofarim 

while no faults are observed along. During the Pliocene age the Dead Sea margins became 

. stabilised. but intence faulting commenced along its centr8I strip 

: Some controvertial subjects are reviewed 

. us V s. Neogene Thrust faulting tace1 ס. Cre 

. 2. Sag basins Vs. homogeneuity of structure and lithology 

. conglomerate tסP 3. Hazeva 

Models of Alpine deformation are not appropriate for the Negev region, neither in style 

(shortening of 2%) nor in stress direction (SE). The SE stress direction produced one set of 

joints and mesostructures. directed 120°-1400 . Other joint directions are probably the result of 

the differential uplift and not to change of stress to the south. since the synclines (Oron

Kanayim) were not affected the Dead Sea rift is also interpreted by the same SE stress direction. 
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High resolutions seismic survey over the shallow gas field in 
Ashdod • Preliminary results 

Scblein, N.1, Ben-Gai, V.2, Bucbbinder, B.3, Sbavit, D.2 

1. Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat-A viv 

2. Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, Holon 
3. Geological Survey of IsraeI, Jerusalem 

The Ashdod gas field was discovered in 1976 during the drilling of Ashdod-2, an oil 

exploration wel1. Two thin Iayers, consisting of coarse cIastics and shells, produce biogenic gas 
at the Ashdod Gas-l wel1 which was drilled in the same year. These layers lie within tbe Upper 

Yafo Formation (Upper Pliocene) at deptbs of 350m. and 420m. Following this discovery, a 

further nine wells were drilled to tbe north·and soutb of the flfSt Although tbe porous layers 

were penetrated by tbese wells, none of them produced commercial quantities of gas. These 

wells were drilled witbout any geophysical control, except for seismic sections collected in the 

area for oil exploration which have a very poor resolution at tbe target deptb. 

During the last year, a high resolution seismic survey has been conducted in tbe Ashdod area in 

test geophysical metbods for tbe detection of simi1ar gas reservoirs in other parts of tbe סtorder 

coastal pIain. The survey used tbe Vibroseis method witb parameters aimed at preserving a 

broad frequency band at tbe target. Three lines were shot in the area: a 5 km north-soutb line 

2 across most of the wel1s, two east-west lines 2 km each across the Ashdod Gas-l well and a 

. km east-west line across tbe Bene Darom-l well 

After preliminary data processing, continous reflectors correlating witb tbe productive Iayers can 

be observed on all of tbese lines. At the Ashdod Gas-l location tbese reflectors are characterized 

by the anomalous appearance of amplitude, frequency and phase. We are now conducting a 

quantitative analysis of tbe data collected from the productive well in comparison witb data 

col1ected from a dry hole. 

The fact tbat tbe anomaly appears only over tbe productive weU encourages us to believe tbat tbe 

method used so far will indeed be useful in identifying gas reservoirs elsewhere in tbe coastal 

plain, if such do exist The main problem at tbis stage of tbe research is to find tbe pattem 

explaining the accumulation of gas at tbis particu1ar spot; this will minimize the volume of 

required seismic data to be collected while exploring for additional reservoirs. 
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Core studies in Israel's oil explorations 

Schlein, N. 

The Petroleum Infrastructure Corporation Ltd., Ramat-A viv 

oil wells is part of the drilling process. 1t is generally part of the drilIing מiTaking cores 
the target zones, in certain stratigraphic horizons or with the מiprogram that cores be taken 

appearance of oil and gas shows. The core study faci1itates checking of parameters that cannot 
, be shown by rock cuttings or by any other method such as depositional conditions 

petrography, fracturing, diagentic processes, etc. The cores are required for calibration of 
electric logs and physical parameters of logging formulae and also for reservoir engineering 

. purposes 

-t wells dri11ed in Israel such as Qeren rtaמ many deep and impo מi, the Fifties and early Sixties מI

1, Machtesh Katan-l, 2 and many others, a large number of cores was taken. At that time, with 
the exception of micrologs, there were no logs 10 compute porosity and the core permeability 

. values of many reservoir rocks remain until today the only way 10 estimate this value 

Since the development of porosity logs, the number of cores taken in wells has declined 
wells dri11ed during the last decade,less cores were taken than in wells drilled in the מI• sharply 

sity parameters and saturabon equation are pסro es. However, we cannot forget that the גfti early F 
typical 10 certain rock units and can be extracted from the study of relevant cores. The 

the Qeren Formation in the westem Negev (Qeren-l מicementation factor of the sands10ne beds 
well) is a value of 1.5 10 1.6. This data could not be extracted from welllogs, but only from 

har gas field the water saturation value is over 50% (from סZthe מispite of the fact that מI. cores 
welllogs), the field has been producing clean gas for many years. Many capilliary tests were 

dicated that the מiperformed on the reservoir limes10ne here by the Naptha Company and these 
connate w8ter percentage of this carbonate is very high. Thus, pure gas can be produced from a 

. n saturation arbס rock with low hydroc 

rock with relatively low permeability מiThese examples show the importance of core studies 
values. Capi1liary pressure studies of low permeability value cores can determine the size of the 

uce clean oil. For stimulation purposes, such dסoriginal oil-water transition zone required 10 pr 
the מias acidization and fracturing and core analyses are required. There are very few cores 

and it is difficult to find fmm well cutting if certain rock units are מiNeogene of the Coastal Pla 
reefs or conglomerates. No cores were taken in the Shiqma sands of the Shiqma wells and the 
source of these sands is still unknown. Three core studies in various formations are briefly 

. this review מidescribed 
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A new seismicity map of the Sinai Subplate 

Salamon, A!, Hofstetter, A.'1., Garfuokel, Z.l, Ron, H.'1. 

1. Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 
2. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 

ve been attributed by Iוa the Levantine region מiThe occurrence of many deslructive earthquakes 
t time we נrs various researchers to their location on the Sinai Subplate borders. Here, for the f 

present an updated perspective of the present plate tectonics activity; as compi1ed from a 
systematic and comprebensive study of 300 events recorded since 1900. The present list is 
based on previous catalogs 00 which their authors did much work. Here 1 Wi1I discuss the main 
subjects 

of the catalog: few low magnitude events were recorded at the beginning of the eteמess 1. compl 
century and remote regions seemed quiet. Later, with the improvement of instrumentation 

arises from the Frequency-Magnitude relation 11וis . the list becomes complete for M1>4 
which is linear to 4.7> Ml >5.7 and it's slope, the b-value, is 0.9. The lower range, where 

ess. The weak correlation at the upper eteמ the slope decreases, indicates the limit of compl 
g events and the different methods of determining their stroמ range is due to the scarcity of 

. tude magמi 

r allows one to determine the סn2. The error associated with the epicenter: knowing the e 
decreases with the nסr associaIiQg events with their tectonic source. The e מiוmcedainty 

strumentation and data processing methods, however the exact מiimprovement of 
, calculations are time consuming. Therefore we estimated the uncertainty to be -+ 1 u, O.sU 
. and O.lu degree for the time period of 1900-1955, 1956-1975, and 1976-1990 respectively 

• 3. The seismicity map: the Sinai subplate borders seems to be the main source of events 
ecting the distributed וtHowever, the events are spread as a wide band along them, re 

e southern part of the subplate is quiet whi1e dו. , general מI• the plare margins מition omוa def 
t activity inside the plate. It is interesting to note some promineמ מote north of the Carmel we 

the Arava, Bet-Shean, the Cyprean Arc, etc. Nevertheless their מiseismic gaps such as 
explanation is unknown as of yet 

. 4. Type of events: most of the events are singular, but some are preceded by preshocks (e.g 
1-2/ wan, 3/69). We also note swarm (Eilat lוad Ei1at, 12187), or followed by aftershocks (S 

on, 3/56). B-value of the Dead Sea Transform and the cyprean Arc (Leba83 מ) or doublets 
were found to be 0.8 and 0.95, respectively. We excluded pre and aftershocks, and regarded 
only the linear range. 

ed events in the Sinai subplate represents the d5ז. Conclusions: The systematic study of the reco 
plate tectonics activity with respect to their associated errors. The concenll'ation of events 

. ers dזalong the p1ate margins shows that the deformation is distributed along the plate bo 
The southem intraplate zone is silent, while it's northem counterpart is active. This is 

. probably due to their different mechanical properties 
Thus, whi1e the seismotectonic picture supports our established knowledge, it also 

the complexity of the processes accompanying the relative plate motions in the lוasizes emp 
• region 
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Interactivel Automated crustal modelling using multiple data sets 
and multiple optimized intuitive/Automated inversion tecbniques 

Rybakov, M. 

Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, 8010n 

perform סtThis paper describes a computer method using automatic and interactive methods 
inversion of geopbysica1 and geological data in order to describc tbc gcometrica1 and 
petropbysical pai'ameters of geological bodies. The result is a volume model of the Eartb's crust 

. t parameters portaמ ons for tbe most im estiוnati witb reliability 

The program metbodology consists of two interrelated stages: 
mated inversion of gravity and magnetics data aided by seismically-determined סt1) au 

ts. and 2) interactive definition and geological interpretation of a וrain geomebica1 cons 
 volume model. Thc results of tbc fגiC st stage. augmented by regional geological and rמסeCt.ז

. data. are used in tbe second stage 

This metbodology minimizes tbe danger of using an a priori modcl. which is inappropriare to tbe 
actual situation. and allows defmition of a variety of models commensurate witb tbe original 

data. The process enables new insigbt into tbe problem and tbus e1aboration of new ideas. 

The program includes leaming methods wbich. through the use of the "Particular Pointsn 

algorithm for interpretation of gravity and magnetic data and cluster analysis of tbe resulting 
characterizations of density. magnetization contrast and seismic velocity differences. can 
automate tbe process of defming a model. 

Quality estimations of the interpretations are also given. The programs are user friend1y. with 
provision for correction and output of intermediate and final results on a color graphic display 
and as bardcopy. Examples are given for several regions with differing materials. 
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Deep crustal reflections in the Coastal Plane of Israel 

Rotstein, Y., Trachtman, P., Frieslander, U. 

The Institute for Petroleum Research and Geophysics, 8010n 

A 120km long. deep seismic reflection profile extending along the coastal plane of Israel is 
presented. The profile consists of four oil exploration lines which were special1y processed and 

• extended to 14 sec. The data indicate a multitude of crustal reflections to a depth of over 4Okm 
the southem part of the section. If the crustal reflection pattem. which has been מiparticularly 

observed in many areas around the world, is applicable to the coastal plane. the crust is that of a 
thick craton. At present, however. the possibility that the reflections are mainly from the upper 
mantle cannot be ruled ouL Regard1ess of the thickness of the crust in the region. the deep 

. reflections most likely carry information on the structure and development of the lithosphere 
More particularly. the reflections appear to be distinct southward dipping wedges. possibly 

. reflecting the early subduction-accreting lithospheric development in the region 
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Compressional tectonics across the Dead Sea transform 

Rotstein, y.l, Bartov, y.2 

1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, 8010n 
2. Geological Survey, Jerusalem 

form are dispJayed וrans The resu1ts of several seismic reflectioo surveys across the Dead sea 
fזOm( describe and analyze the structure of this feature. The areas sbJdied are םtand are used 

:) south םtמorth 

The Kfar Hanasi area, north ofLake KinnereL Here the main fau1t zone transfers the motion -

the eastem margin of the Hula םtmargin of the Kinneret-Zemah graben te1ת from the wes 

graben. Immediately north of I.ake Kinneret, the main fault is a 1-2 km wide zone of 

• the north םtdefine. Further םtextensive deformation and a discrete main fault trace is hard 

the deformation is less extensive and is concentrated in a narrow fault zone. Deformation 

across the plate boundary is asymmetrical and, whi1e the eastem block is quite coherent, the 

. gh1y fau1ted and defonned with a positive flower structure lוi westem side is 

orm וransf The Kinarot VaIley. south of Lake KinnereL The location and character of two -

be wide zones of םtsegments on both sides of the valley were detennined and are shown 

 idefonnaUon. rather than discret.e fault traces. After anמ asin itial extensional period. theכ1

dy. The receמ ion reJatively teמs der compression which was repJaced by a renewed ex מuwas 

the location and מinic regime was, most probably, associated with the change םttec מichange 

the area. מidirection of the Transfonn 

on oתnati tense def מifonn is a zone of traמs The Jericho area, north of the Dead sea. Here the -

. g a reverse fau1ting component associated with several young folds מishow 

The Timna area, north of the Gulf of Elat. Recent compression is documented along the -

. detail מitransfonn and the young tectonic activity can be descn1>ed 
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Determination of groundwater flow direction in fractured 
aquitards 

Rophe', 8.1, Ronen, D},2, 8erkowitz, 8.2, Magaritz, M} 

1. Environmental Sciences and Energy Research, Weizmann Institute of Science 
Rehovot 76100 

2. Research Dept., Hydrological Service, P.O.8. 6381, Jerusalem 91063 

The hydraulic conductivity fleld of homogeneous anisotropic unfractured aquitards have an 

ellipsoidal shape, where the long axis of the ellipse describes the azimuth of high hydraulic 

conductivity and the shOl1 axis describes the azimuth of lowest hydraulic conductivity. Between 

these two axes, the hydraulic conductivity changes gradually, according 00. the angle of rotation. 

In such systems, f10w lines and equipotentiallines are not necessarily orthogonal. 

The direction of groundwater f10w in fractured aquitards which possess low primary 

permeability is main1y controlled by the .azimuth of the joints, since the bulk of the f10w will take 

Hydraulic gradients calculated perpendicular 00 the joint azimuth may .tuזes place within the frac 

. very high gradient values due 10 lack of hydraulic connection in that direction מiresult 

in relatively דr~~ Conversely, a calculation of the hydrauIic gradient along the jOint 

low gradient values, due 10 the high hydraulic conductivity in thatdirCction. Given a sufficiently 
densely fractured formation, the spatial distribution of the joints can create a medium with 
relatively homogeneous and anisotropic hydraulic properties. Therefore, it is proposed that the 

hydraulic conductivity field of such a system is best described by a very compressed ellipse 

even approximating a line), where the f10w direction is practically limited along the line in both ( 

. directions. The azimuth of the line is identical 00 the azimuth of the joints 

We analyzed water level data from the Eocene chalk aquitard at Ramat Hovav, using the above 

mentioned model. Low gradients were found in the 2000 to 2500 azimuth mnge. Calculation of 

an exact azimuth, using an optimization procedure, yield the direction 2300. It is thus proposed 

that groundwater f10w at the Eocene fractured aquitard is mainly controlled by subsurface 

. or joints at that azimuth tuזes frac 
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uents in the תHazardous . aspects of irrigating with sewage ef 
replenishment area of phreatic aquifers 

Ronen, D.1,2, Magaritz, M.2 

1. Research Department, Hydrological Service, Jerusalem 
2. Environmental Science Energy Research, Weizmann Institute or Science 

Israel has been under a מiYam study area שThe sandy, 30 m deep, phreatic aquifer at the G 

high organic carbon load (140 kg Cor/hBIyr) due 10 the utilization of sewage effiuents as 

from נnatter imgation water since the early 1960's. Under a supply of biodegradable organic 

,) gCon/cm2/yr nדzone (average DOC flux calculated 10 be at least 3.1xl0-satשated the un 

02 groundwater at the water table region is consumed, the average מithe oxygen dissolved 

10 decreasing 0.78 mg/J/cm. Oxygen consumption, the very high concentrations of N20 (up 

400 J1g/l) and CO2 (log pC02 from -1.7 10 -1.3) and the large amount of bacteria (bacteria1 

popu1ation 105 10 l06/ml) at the water table region are evidence of the intensive biological 
ce of DOC under taמ activity operative at the saturated-unsaturated interface. The persis 

our case-study) indicates מi, unsaturated conditions for very long time periods (about 15 years 
that the moisture content may be a major controlling factor in biodegradation. Limited moisture 
content can control bacteria1 activity directly or indirecdy by limiting nuttient availabi1ity or 
contro11ing pH requirements. The preliminary BOD-tests, conducted with samples from the 

 iunsaturated zone obtained while drilling research well WT -4, support this hypothesis sinceמ
the studied מI. these experiments water content was the major variable changed in the system 

field at Glil Yam area the unsaturated zone is aerobic, nitrogen is not a limiting nutrient, and pH 
values are neutral ranging from 6.7 10 7.4 both in the unsaturated and saturated zones. We 

tensively מiassume that phosphorous is not a limitingfac10r in the unsaturated zone of an 
DOC observed at the capillary מiany case the dramatic decrease מIcultivated and fertilized area. 

fringe and groundwater anoxification at the water table region as a result of biodegradation can 
ce its concentration in Israel מihardly be related 10 a sudden supply of phosphorous s 

groundwaters range from 0.01 to 0.19 mg/l only. The major variable changing at the water table 
region is water content of the porous media between unsaturated 10 saturated conditions. We 
postulate that the gases produced during the biodegradation of the organic matter and/or air 

the porous medium during groundwater recharge accumulate as a distinct gas phase מientrapped 
bubbles - down 10 a depth of less than lm below the water table, the theoretical critical depth at -

) which bubbles are most likely 10 be found in the study region. Large bubbles (radius -200 m 
-50 reduce volumetric water content and, hence, hydraulic conductivity. Small bubbles (radius 

L At a depth of less teמ m) clog pores without significandy decreasing the volumetric water con 
than 1 m the pressure at a point in the moving fluid (0.1 atm) is at least one order of magnitude 

10 smaller than that required 10 both initiate the movement of bubbles through a pore space and 
capillary מice 10 flow offered by detached gas bubbles and liquid drops taמ overcome the resis 

10 conduits. Thus, the presence of gas bubbles significantly reduces the flow, leading 
sec) down זn/ the development of an almost stagnant water layer (specific discharge lxl0-6c 

to a depth of 60 cm below the water table. This is the depth of the a1most stagnant water layer 
the aquifer are מiYam. The hydrau1ic properties developed שthe field experiments at G מifound 

, sient and difficult to predict due to the dynamic characteristic of bubbles (production זran 

mobility and dissolution). This fmding of long-term migration of DOC which is biodegraded at 
the water table region renders highly questionable the suitability of imgation with sewage 
effluents (containing large amounts of organic carbon) in the replenishment area of phreatic 
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Stress orientation in the southern Dead pull apart basin: 
Geological and seismological evidence 

• Eck, T מA., va מ,H., Hofstetter, A., Salamo מ,RO 

 The Iמ stitute for Petroleum Research aמ d Geophysics, Holoמ

The southem Dead Sea region and the westem side of the Zohar structure were and still are 
subjected to the influence of the tectonic activity starting at the end of the Creataceous period 

-the mid מiSyrian Arc system [SAA] regime) and.later, the Dead Sea Transform Fault starting ( 
terpretation of both stress מiMiocene (Dead Sea Sttess [DSS] regime) until recent times. The 

study of structural observation of faults and seismological iמed g a comb מius taiמed regimes is ob 
two sites in the southem Dead Sea מidata. The direction of motion of 122 faults was measured 

. basin. The faults can be interpreted as being associated with the typical SAS and DSS regimes 
. Some of the faults were actived under both stress regime, but with a different sense of motion 

the magnitude range of 0.5 S. ML S. 4.2 during the 20 month מi, About 60 earthquakes 

the southem Dead Sea basin. A מideשזobservaUon period from August 1986 to April1988, occ 
g liמ study of the focal mechanisms of all except four of them exhibits a typical present prevai 

: compressional and tensional stress axes arelisted below maiמ DSS regime. The 

P T 
Type No. 

Dip Azimuth Dip Azimuth 

Earthquakes 1 10 319 10 50 
2 7 319 7 50 

"3 27 312 27 57 
4 3 315 3 44 

5 77 0 9 42 
6 50 285 36 79 
7 53 110 6 11 

Faults 8 12 99 12 9 
9 5 336 5 66 

Eiמ , The table includes fault parameters for composite solutions (nos. 1 to 4, south of the Lisan 
south of the ך,Bokek, the Lisan and east of Massada respectively), single event (nos. 5 to 

8 Bokek and east of Massada, respectively) solutions and the SAS and DSS (cases Eiמ , Lisan 
.) and 9, respectively 
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Fig.1 :Overconsolidation of Haif6 Clays 
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Holocene Clays from NE Haifa and the Zevulun Plain 

Rohrlich, V., Wiseman, G., Komornik, A. 

Department of Geotechnology, Technion, Haifa 

The Holocene sediments from NE Haifa (including the adjoining sea) and the Zevulun Plain 
: have the following generalized section 

Yellow fine to medium sand 
Lenses of dadc gray plastic clay 
Gray sand with lenses of up to 
90% mollusc shells 
Dark grey plastic clay, brown 

Paזt lower מiand silty 
Calcareous sandstone sandy near to 

land מithe present shore, hard 

- mostly dune sand 
- brackish swampy fauna 

- marine to brackish 
- poor in fauna 

- sha110w 1ittoral fauna 

The engineering properties of both clay units (termed "Upper clay" and "Lower Clay") were 
investigated for building purposes. A wealth of consolidation test accumulated over three 

ry of the clays and the geological סtdecades. They can be used to determine the stress his 
condition causing it (Komomik et al., 1970). For this purpose the over-consolidation, i.e. the 
maximum pressure felt by the clay during its history (pO) minus the actual overburden pressure 

normally consolidated clays PO = gz, i.e. the overconsolidation is zero. The מI. (gz) is used 
the past by o:ver-burden מiexcess of the actual overburden pressure was caused מipressure 

ce eroded, by drying do to lowering of the ground water level or by desiccation do to מis 
) a dry climate. iמ( subareal exposure 

ss - history to three groups. Group A tזe The clays studied belong - according to their s 
its upper part do to מi(Fig.l-A) is characteristic of the "Upper Clay". It is overconsolidated 

its lower מilevel, and normally consolidated aזer draining of water above the actual and past w 
its upper מipart. Group B (Fig. l-B) characteristic of the "Lower clay" is normally consolidated 

the lower. It should be noted that at greater depth the מipart and heavily overconsolidated 
creases (contrary to the situation when the water table is lowered). This מioverconsolidation 

) indicates periodical subareal exposure and desiccation of the sediment. Group C (Fig.l-C 
the Carmel escarpment ("Nesher clays"). Its upper part shows סtcomprises of clays near 

art is either normally consolidated >ןoverconsolidation similar to the "Upper clay", but its lower 
or overconsolidated at a constant rate. This could be compatible with erosion of overlaying 

. strata 

: The geological history of the clays can be envisaged as follows 

termittent מiThe Lower Qay was deposited in fluviatile to brackish swamp environmenL Its 
-the air in a dry Mediteuanean climate (according to pollen) caused over סtexposure 

conso1idation of the lower part. 

Later, because the oncoming transgression, the water level rose and the clay was constantly 
. 8000 BP סtwater. The time span of this unit is from the beginning of Holocene מisubmerged 

a swampy מiThe Upper Clay was deposited after 3000 BP according to archaeological evidence 
the last century and מito brackish environment which persisted until the marshes were drained 

. the beginning of this century 

The "Nesher Clays" near the Carmel escarpment show a diff'erent character. As the gray sand is 
missing it is not clear to which unit they belong (probably to both). They contain also horizons 

tonic activity 1). There stress history זec ofboulders and sand, indicating active erosion (due to 
. dicates erosion of overburden (probably talus) during the Holocene מi
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Timing of metamorphism in the Hatrurim basin • new evidence 
from ESR dating 

Porat, N.1 , Koloclny, y.2, Schwarcz, H.1 

1. 'Geology Department, Mc Master University, HamUton, Ontario, CANADA 
L8S 4Ml 
2. Department o( Geology, Institute o( Earth Sciences, The Hebrew University, 
Jerusalem 

paired electtons trapped 1שElectron spin resonance (ESR) daling is based m the measurement of 
are produced by natural radiation and their number is ttoמs crysta1 defects. These elec מi

cia11y irradiating arוifi proportional 10 the environmental dose rate and the age of the sample. By 
of the BSR signal. the tota1 reSPOםSe doses and measuring the Yנ( the sample with increasing 

g (the מisince its formation or signal zero abSOזbed radiation that the sample מatural amount of 
tal dose rate (ED) is obtained fr"om the vUסnmen The en deteתnined. acquired dose or AD) can be 

age is then calculated from the 11וe concentration of the major radioactive elements U. Th and K. 
. ratio between the AD and the ED 

The Mottled Zone (the Hatturim Formation) complex is a sequence of high-T low-P 
metamorphic rocks exposed in severalloca1ities in Israel and Jordan. The metamorphism of 

ous marls of the tשnin Cretaceous bi מithese rocks was caused by combustion of organic matter 
contact with air oxygen. Metamorphism involves rocks of the Ghareb and מi. Ghareb Fm 

ger טy1שsevera110calities it affected cmglomerates of the Hazeva Fm. or מI• Taqiye Formations 
hism can be estimated by mineralogical. oזp conglomerates (Burg 1990). Temperatures of metam 

These apparendy varied considerably. reaching 400 - soooc זeria. isotopic and paleomagnetic cri 
some "hot spots". Such מithroughout most of the complex and probably close 10 l0000C 

temperatures are suffICient 10 reset the ESR clock in cherts. thus enab1ing the use of chert 
for the daling of the metamoIphic event. omeגates congl rpbcנsed pebbles from metamo 

yzed. The aתal Five samples. including unmetamorphosed and metamorphic chert pebbles were 
pebbles are both of Mishash chert and of alloch1Onic "Import chert". A11 samples are from the 

basin. four from an outcrop at the Hatrurim Junction and one extremely trשim Ha 
metamorphosed chert, from a locality about 2 km. east • The samples were irradiated with a 

e was fitted 10 the points. in order 10 calculate v6שOeo ("f) source and an exponential growth c 
. ysis aתal the AD. The concentra1im ofU. Th. and K was measured by neuttoD activation 

pebbles show ESR spectra typical of chert, with E'. OHC and Al signals oזphosed The unmetam 
and a host of organic components. Both the E' and the Al signals are essentially saturated and 

Uradiatim. as expected from Mesozoic cbert. The ESR signal םthave a very low susceptibility 
y from tha1 of chert and resembles quartz of igneous madaכd1 sזof metamorphosed samples diffe 

. origin. The E' and organic signals no 10nger exist, and only a very weak OH signal is observed 
• s that complete recrystallization and resetting of the geochronometer took place וrm This conf 

. The Al signal measured at 110oK. was used for dating 

the range of 2200Gy (Gy is the energy מiThree samples from the Hatrurim Junctim have AD 
it "gmy": l00rad). and the preliminary calculated age is 1 -1.7Ma. The pebble from the 1שdose 

400Gy and the age about O.2Ma. םtdy younger; the AD is close lCaמ other locatim is signif 

accord with the young מiThe very young ages for the thermal event in the Hatrurim basin are 
• ages suggested for this basin from freld considerations and preliminary K-Ar dates (2-4Ma 

Burg 1990. Zur, 1991) . The range of dates for the two localities may confmn previous 
suspicion (based on the discrepancy between the young dates for the Hatrurim basin and the 

simultaneous מot 13.5Ma fission track age of the Maale Adumim complex) tha1 combustion was 
. at the various outcrops 
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The Q and RMR classification systems are based on the discontinuity (joints and bedding 
planes) of the rock mass and their different parameters. These systems were dermed based on 
investigation of the parameters in granite. limestone. sandstone. etc. and not in chalk. As a 
result, the character of the discontinuities in the chalk rock mass is incorrectly expressed by the 
claSsification systems. 

In practice the weighting of the discontinuities ignores two factors which are characteristic 10 the 
chalk rock mass compared 10 other rocks. 

1. Joints - in the chalk rock mass the joint characteristics change locaIly. This phenomenon 
can be seen mainly in the joint opening and its continuity. The opening varies in the same 
joint from a few millimeters 10 a close one in which the joint planes touch one another. The 

• joint continuity in chalk rock mass is generally a few meters long and usually even less 
while in granite. dolomite. limestone etc .• the joint opening is constant and continuity is 

. ly longer זab conside 

2. Bedding planes - the chalk rock mass is usually very massive. This phenomenon results 
from the smal1 number of bedding planes which are the consequence of interrupted 
sedimentation processes. A large number of bedding planes is a common feature in 
limestone and dolomite and not typical in chalk rock mass. 

The significance of these facts is that the chalk rock mass react differently then other rock 
masses 10 excavation of tunnels. The use of Q and RMR systems generates conservative chalk 
rock mass values which tend actually 10 decrease the computed rock mass quality. 

The practical results of this determination is unnecessary supporting of tunnels in which the 
chalk rock mass can manage unsupported large SPfU1s for long periods of stand-up times. 
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The customary system for rock mass classification (Q and RMR) 
and their meaning in chalk rock mass 

Polishook, B.1, Flexer, A.2 

1. Petroleum Services Ltd. 
2. The Department of Geophysics, Tel-Aviv University 

tunnel designing to classify the rock mass quality in the Q-Barton system מiIt is customary 

. rock quality) and the RMR-Bieniawski system (rock mass rating) methods ( 

The methods which constitute a primary scale for the designing of tunnels point out a relation 

which the tunnel is set-up מibetween the rock mass quality and the stand-up time duration 

.) without support and without collapsing 

chalk rock mass in spite of having according to the rock mass quality a short מiIn fact, tunnels 

. stand-up time. exist (without support) tens. hundreds and even thousand ofyears 

The chalk rock mass quality was investigated at three different sites. where tunnels without 

support were excavated. Data of the tunnels (all of which have a horseshoe cross-section) is 

shown below. 
Rock Mass Quality Tunnels Span in meters 

age חTunnels Locatio 
RMR Q years in Width Height 

6S 6.3 12 10 IS Ziq חEi 

48 4.0 1,800 . 4 3 ) 13 ( Beft Shearfm 

18 1.3 2,200 6 3.3 ) Maresha (G71 

: The stand-up times of those tunnels according to the RMR system stability chart is as follows 

. ziq - months. Beit Shearim - days and Maresha - support (required) during excavation (fig -iמ E 

1). According to the Q system support chart, the three tunnels require different types of support 

.) 2 • fig ( 

According to the above data. the tunnels should have collapsed after a very short period 

compared with their actual stand-up time. 

the ~ The significance of these factors is that the relation between the chalk rock mass quality 

span stability is a conservative one. This relation dictates support of the chalk rock mass in 

fact can stand up with little or no support. מiels which ממut
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Magnetic resonance imaging of miscible displacement in porous 
media 

Pearl, z. 1, Magaritz, M. 1, Bendel, P. 2 

1. Envirinmental Scinces and Energy Research, Weizmann Institute 01 Science, 
Rehovot 76100 

2. Chemical Physics Dept., Weizmann Institute 01 Science, Rehovot 76100 

g processes of water and solutes m granular aquifers is a miכdn and traמSPOrt Spatial variations m 

result of spatial variabilities m the bydrau1ic properties of the aquifer and flow mstabilities. In 

aquifer cbaracterized by a small Peclet number (pe < 1). molecular diffusion is the dominant 

sport mecbanism. However. m sucb systems vertical density gradients can develop. e.g. m traמ 

table region. wbenever tbe recbarge water is more saline than the aquifer water. This ateז the w 

. a rapid mixing of water pan:e1s oזgradients migbt cause a fluid instability tbat willlead 

Convective processes caused by gravitational instability are cbaracterized by tbe development of 

finger sbaped pattems wbicb cannot be studied by conventional tecbniques. Usmg nuclear 

s m tbe liquid pbase can toמ magnetic resonance imaging (MRI) tbe 3-D spatial sidttibution of pro 

tbe critical conditions .זate be detemined nondestructively and noninvasively. Tbe fmger growtb 

for tbeir development and tbe relative contribution of tbe diffusive and convective components 

were studied. Preliminary results mdicate tbat that for bomogenous porousmedia the fmger 

the density gradienL Tbe critical density gradient is m agreement oזte is proportional aזgrowtb 

with the Rayleigb parameter for convection m porous media. Tbis results set the basis for using 

. porous media ~ beterogeno מistudy convective processes oזMRI 
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Temperature study of the archaeological site Crusades Fortress 
Um Haled (Netanya) 

Paparo, H. 

14 Tchernichovsky St., Netanya, 42309 

This study is a follow-up previous research on temperature measurements on various 
archaeological sites. The aim of this research is to apply a geophysical-thermal method to 

archaeological sites prior to a period of digging. This method is to guide archaeologists in their 

research. 

Derming the method: getting to know and define the thermal characteristics of rocks in order 
: classify them. The method relies on the fact that archaelogocial findings, buried underground סt

walls, buildings and various building rocks, have different thennal characteristics in contrast to 
their immediate environment 

e cut walls buried in toמ this research, the proposed thermal method identified kurkar and limes מI

. hamra, clay and loam surroundings 
addition to temperatures brought-about by the sun which is continuous, temperatures מI

• 100 stemming from artificial sources such as artificial heat shock were detected 

The immediate diggings carried-out on the site confirmed the thermal-method fmdings. There 
was a perfect correlation between the two. This research is more advanced than the previous one 
carried out in Gamla. The outcomes support considerably the effectiveness of the proposed 

. ry results סtmethod in providing satisfac 

actual planning and digging on archaeological sites, provides סtUsing the thermal-method, prior 
, arcaeologists with new and efflcient 1001, solving some of their problems. Financially 

. the proposed method provides a cheaper solution than other geophysical-methods 
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ow in Avdat aquitard, the תA conceptuaI model for groundwater 
Negev desert 

• Nativ, R ,.ז , im ~ Ni 

Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Hebrew University, 

Rehovot 

S of groundwater טn:e The Avdat Group is the upper rock unit that underlies potentia1 SO 

the north-westem and central Negev. So far, neither the hydrogeology nor the מicontamination 

died because of small groundwater quantity and טthave been s וardטi hydrochemistty of this aq 

the מition of vanous plants coמstrטc that preceded the StטdieS low qua1ity. Environmental bnpact 

, northem Negev assumed that the combination of dry cJimate with low permeability cover rocks 

• water טnd ent to prevent solute migration to the local gro טffici is s 

y all the wells that penetrate the Avdat Group at the northem and central Negev tטd g the s Dטrin 

and dissolved OXygen were bנl'e al conductivity, tempem וric were located. Water level, pH. elec 
21 wells. Chemical and isotopic anaIyses were מig one year dטrin monitored on a monthly basis 

. made on groundwater samples from 13 of these 21 wells 

g the טrin circulation d dטtard's groundwater, (2) loss of m aqטi the מiThe presence of (1) tritium 

, cores and outcrops מis bנl'e drilling of research weUs at Ramat-Hovav area, (3) joints and frac 

4) secondary precipitation of gypsum, calcite and iron oxides in most of these joints, suggest ( 

umed, but flows mther pזes tard is not fossil as previously iטthat groundwater in the A vdat aq 

c 1טidזa ons of low values of hy 1טati for calc טsed medium. Methods bנred rapidly through the frac 
to depict טsed ctivity and penneability are irrelevant 10 fractured medium and cannot be טdcon 

tard. Spatial hererogeneity in the chemical and isotopic parameters iטgroundwater flow in this aq 

with prefetTed flow tש'es ng main1y through joints and frac טrri is caused by the flow pattern, occ 
us medium (having very low penneability). The distribution porס paths, mther than through the 

of the chemical and isotopic parameters do not suggest a good correlation between the updip 

areas and recharge zones. No increase was observed in groundwater age nor in salt 
c gmdient. Apparendy, the entire outcrop area serves 1טi concentrations a10ng the inferred hydra 

tטred off water percolate through the jointed and frac rטn as potential recharge zone, as rain and 

. networks 
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Potential hazards from groundwater contamination in the Ramat 
Hovav area 

Nativ, R. 

Tbe Seagram Center ror Soil and Water Sciences, Tbe Hebrew University, 
Rebovot 

Groundwater sampled from monitoring wells in the national site for treatment of hazardous 

. Ramat Hovav and in adjacent exploration boreholes contain various contaminants מiwaste 

Hydrologic and hydrochemical evidence suggest that liquid waste leak into the aquitard. As 

, tensive jointed and fractured network מigroundwater of the Avdat aquitard rapidly flow via the 

the מicontaminant migration outside the Ramat Hovav area becomes plausible. Groundwater 

the aquitard-from east to wesL In the מiRamat Hovav area follow the regional flow direction 

western Negev, rocks of the Kurkar Group, eontaining the Coastal Plain aquifer directly overly 

the Avdat Group chalk, thus groundwater (and solutes) from the Avdat aquitard may migrate 

. to the CoastaI aquifer מi
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Groundwater contamination in tbe major aquifen of Israel 

Nativ, R. 

Tbe Seagram Center for Soll and Water Seienees, Tbe Hebrew University, 
Rebevot 

g the last two years is accompanied by an even more שin Israel d מiThe severe water shortage 

serious problem: the oogoiog deterioratioo of grouodwater qua1ity. Mean cbloride 
g the last 25 yr uriת creased d מiconcenttations in groundwater of the coasta1 P1ain aquifer has 

-g the upper limit for drinking water). Long-lasting over מifrom 100 10 155 mg/1 (250 mg/l be 
309 on a1 a rate of sa1iתizati groundwater מiwater from the aquifer resulted טnd pumpage of gro 

on. has מati dicates groundwater contami מimg/1/yr. Nittate concenttation. whicb generally 
doubled at the same period from 25 10 50 mg/l (90 mg/1 being the upper limit for drinking 

the southeastem areas of the Coastal P1ain aquifer מithe nortbem and מiwater). Nittate increaSe 
er the present pumpage טnd varies from 1 to 5 mg/1/yr. A survey made by Tabal suggests that 

yr) will bave 10 sbut down ןg 100 million cubic m מirates from the aquifer. 450 wells (pump 
because of the increase of cbloride and nittate concenttations in their water. Irrigation with 

dustries. has serious מithe Coastal P1ain area. and operating polluting מitreated waste water 
-implications on groundwater contamination by organic materials and beavy metals. Over 

to מig of these contaminants shiת t1u מatural pumpage of the aquifer groundwater do oot allow for 
the sea. No regional surveys concerning this pollution are available. as the aquifer groundwater 

. is not monitored for these constituents 

the Mountain aquifer is better tban tha1 of the Coastal P1ain aquifer. and מiGroundwater quality 
ts מi90% of its water is potable. However. the rapid t10w rates of its water along fractures. jo 

tbis aquifer may מiand dissolution cbannels makes it vulnerable 10 pollution. Over-pumpage 
sea water encroacbment from the west, and its penetration into the aquifer may be very מiresult 

rapid. New fmdings suggest there is a possibility of cross-formational t10w of brines from the 
the aquifer is מiunderlying deeper aquifers; the co1Telation between this leakage and water levels 

not yet clear. So far. the extensive outcrops of the aquifer bave oot been defined as water 

protection zones wbere polluting activities are banned. 

-74-



Saline water irrigation • potential disadvantages to soil, plant and 
groundwater 

Nadler, A.1, Magaritz, M.z 

1. SoU Physics Division, Soil and Water Institute, ARO 

2. Environmental Science & Energy Research, Weizmann Institute of Science 

Scarcity of fresh water for crop irrigation has accelerated the use of saline waters. Salt 

accumulation due to fresh and saline water application on nearby sandy and clayey loess soils 

were studied and compared to uncultivated profiles. After fresh water irrigation the 

-concenttation of uncultivated profI1es. After fresh water irrigation the concenttation of Na +, CI 

,) the sandy profI1e maximallevels of 400,200 and 130 (mmole charge/liter מiand S04-2 reached 

15m; these values are 24 times higher when compared to the nearby ~ respectively, at a depth 

uncultivated profile. The maximal concenttations for the same ions for the calyey profile were 

60, 45 and 18 (mmole charge/1iter) at the upper 5m. Higher salt accumulation and deeper 

. penettation characterize the sandy profI1e, relative to the clayey one 

Under saline water irrigation and gypsum amendment for twelve yr, Na+, CI-, and S04-2 content 

,) of the clayey loess cultivated profile reach level of 100, 20, 60 (mmole charge/1iter 

respectively, which are 10,4 and 40 times more than the nearby uncultivated profile. All the 

added salt (rain, irrigation, gypsum) have accumulated in the upper 3m. Expected potentia1 risks 

. 2 . plant growth and crop yield מirelated to the above irrigation management are: 1. Decrease 

S04 accumulation. 3. As ~ Reduction in gypsum effectiveness as a soil conditioner due to N 

there is an enhanced salt penettation (relative וransport, fingering is the major component of salt 

to the unsaturated zone and the local ground water. 4. As מi) to the one assumed for piston flow 

water draining the unsaturated zone has Na+ and HC03- as its major ions - hazard of soil 

. sodification increases, as this water is reused for irrigation 
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A geohydrologic model of the deep aquifers (Triassic to 
Cretaceous) north to Beer-Sheba 

MeJ1asbe, S., Nativ, R. 

Tbe Department of Soll and Water Stientes, Tbe Hebrew University, Rebovot 

northem Israel deep aquifers (I'riassic to Cretaceous) underly the Turonian-Cenomanian מI

aquifer and contain saline water. and in places. gas and oil. Oil exploration wells and a few 
outcrops provide data for these aquifers including formation thickness and lithology. Drill stem 
tests. swabs and core analyses supply information on the porosity and permeability of the tested 

• intervals. and on the pressure. salinity and temperature offormation water 

the proposed geohydrologic model the study area was divided into the northem and centtal מI

taceous formation in each basin were divided into Cזe basins. The rock sequence of Triassic to 
hydrostratigraphic units using lithologic criteria. The validity of this division was examined 

hemical criteria. cזסdusing hydrologic and hy 
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 Hydraulic calculation of grouמ dwater.f1ow velocity and age iמ
real field conditions 

Mazor, E.1, Nativ, R.2 

1. Department of Environmental Sciences and Energy Research, Weizmann 
Institute of Science, Rehovot 76100 

2. The Seagram Center for Soil and Water Sciences, Hebrew University of 
Jerusalem, Rehovot 76100 

10 in a laboratory setup and later exuapolated to field conditions ~ Darcy's law, develo 
: calculate groundwater flow velocity is 

 n = vןe K )!ו& A(ו
K is the hydraulic ו,.:\ where v is the average velocity of a particle moving along a distance 

 conductivity, ne is the effective porosity, and.M1 is the hydraulic head dropacross \:.ו.
The uavel time, t, often refe1Ted to as groundwater age, is given by 

2 /K.:\h ו)t= ne(A 

Groundwater-flow velocity and age are calculated using these equations for systems that span 

across tens and hundreds of kilometers; These values are employed during site assessment of 

. repositories for industrial and nuclear waste 

These computations are meaningful only for systems that fulfill basic premises e.g.: (1) the 

system is homogeneous to a degree that it can be described by measureable and representative 

values of aquifer porosity and permeabiltiy, (2) the recharge area is well defined (and is not 

) 4 ( , distnbuted over the entire system), (3) topographic and geologic controls are accounted for 

groundwater flow obeys Darcy's law, (5) structural and lithological barriers are identified and 

calculation are made for hydraulically connected sections, (6) the system hosts a single water 

, body, or else, in the case of mixing, the end members have been identified and accounted for 

7) active throughflow has been established between unconfined and confined segments of the ( 

deep מisystem, (8) the possibilty of groundwater enuappment in dead volumes, especially 

 iconfined systems, was considered, and (9) the special meaning of the hydrau1ic gradientמ

transient systems was evaluated. 

, These premises can be quantified with the aid of physical, chemical and isotopic measurements 

and a variety of dating techniques. Therefore, updating of groundwater inventories and the 

understading of the natural systems is possible (and much needed) with (a) existing data 

important also as base lines), and (b) new measurements of old and new parameters. The task ( 

ventories. and מiin Israel is enormous, as it is in all advanced countries: updating of the 

. deepening the understanding of natural groundwater systems 
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tbe soutbeastem מsport i מt ·tra מMulti·temporal analysis of sedime 
g מsi מcoast by remote se מea מMediterra 

Karnieli, A.2 , Gitelson, A.2, Ben-Avraham, Z.l ,.ג Mayo, M 

1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-A viv University 
2. The BlaustaiD Institute of desert research, Ben-Gurion University 

-the NIMBUS-7 satel1ite was a multi מOounted ,וn ) er (CZCS caמn The Coastal Zone Color S 
bands centered SPeCםa1 colors. it bad six OCeגm measure ןסspecttal scanner devoted principally 

8t 443, 520, 550, 670, 750, and 1150 nanometers. the satellite was operated by NASA for 7.s 
. 1985 mid 1978ןס years between late 

, ean coast were produced by the scanner iteמan A few hundred images of the southeast Med 
providing the potential of examining the mesoscale circulation pattem, and the sediment 

eli coast Isזa model of the region, from the Ni1e delta to the וransport 

develop an optical model which is more suitable for estimation of ןס: The goals of the study are 
find the annual variation of the ןסcentrations from CZCS data, מosuspended sediment c 

compare the ןסbetween 1978 and 1985, to tind the seasonal variation. and eמts suspended sedim 
. results with known conventional models 

on variation takes וrati We found that the maximum sensitivity to suspended sediment concen 
place at around 550 nm and the minimum - 8t 520nm. therefore, the radiance differences 
[R(550)-R(520)] and [R(550)-R(670)] are direcdy proportional to suspended sediment amount 

. the W8ter מi

Preliminary results show th8t the most suitable function for deriv8tion of Css (suspended 

sediment concentration) is: 

550)]b (ןR) 520 ( Z = [R(550)-R(670)]a[R 

calculate the concentration using the equation ןסwhere Z is used 

Css = A+B*log(Z) 

a,b,A,B are experimental coefficients. Results show that remotely sensed data is an effective 
tool for mapping suspended sediment distribution in the coastal zone. Signiticant seasonal 
variations have been obtained. The winter and spring currents can be recognized by using the 

. above ratio 
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Submerged coastal terraces off northern Israel: Evidence for sea 
level variations in the Eastern Mediterranean 

Mart, y},2, Belknap, D.F.3 

1. Israel Oceanograpbic and Limnological Researcb, Tel Sbikmona, Haifa 
2. Department of Maritime Civilizations, Haifa University, Haifa 
3. Department of Geological Sciences, University of Maine, Orono, Maine, 

USA 

Observations on submerged rocky terraces along the lower continental shelf west of Haifa, at 

120 m were carried out recently using remotely opened vebicle (ROV). The סtססdepths of l 

terraces rise several meters above tbeir surroundings, and tbey have steep slopes seawards and 
gradual slopes landwards. The terraces ate covered partly by hard and litbified biogenic 

ce, and partly by soft unconsolidated sediment. The tbickness of tbe biogenic cover is taמ subs 

commonly 1 - 2 m, and stratification pattems along outcrops ofbedrock suggest tbat tbe hills are 

built of calcareous eolianite ("kurkar"). Occurrences of layers of coquina were encountered in 

several sites at tbe base of tbe lithified biogenic cover, built of shells tbat were not observed at 

tbe present environment of tbe submerged terrace. This type of eolianite is known in tbe coastal 

have originated from litbified coastal dunes. Therefore tbe eolianite and tbe סtplain of Israel 

coquina suggest tbat tbe submerged terrace was located at the near shore zone, probably during 

. d staמ e sea levellow toceמ the late Pleis 
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Cretaceous structures along the Levant continental margin 

Mart, y.l,Z 

1. tsrael Oceanographic and Limnological Research, Tel Shiqmona, Haifa 
2. Department of Maritime Civilizations, Haifa University, Haifa 

region teתaמeaמ The Cretaceous sedimentary sequence in the continental margin of the SE Medi 
is characterized by three significant depositional series, constrained by four major 

ers. The unconformities are the maזk unconformities that are indicated by four signifiant seismic 
products of tectonic activities during the Cretaceous and the early Tertiary, that led to repeated 
faulting, folding and subsidence, as well as drastic changes in the sedimentary regime a10ng the 
continental margin. The unconformities are stacked one on top of the other, and their 

. superposition shows the impressions of younger tectonic events on the preexisting structures 

Interpretation of the marine seismic reflection data suggests that the Cretaceous continental slope 
and rise were located approximately parallel to the present continental margin, and several 
depositional basins developed in places a10ng the deeper part of the margin. The earliest 

were atttibuted to the Iate Jurassic - early Cretaceous tectonic regime of uplift, atterמs Sb'Uctural p 
normal faulting and subsequent erosion. The overlying Albian to Turonian series shows 
structural pattems that are commonly compatible with the underlying early Cretaceous 
structures. Therefore it can be presumed that the middle Cretaceous was a period of relative 
tectonic stability. The depositional regime ofthe early and middle Cretaceous is associated with 

-elongated depocenters. The possibility that these depocenters could be associated with a north 
sform fault, that affected the tectonic development of the Levant וran south trending Tethyan 

margin cannot be ruled ouL 

The seismo-stratigraphic unconformity atttibuted to the base of the Seoonian indicates extensive 
subsidence of the Iate Cretaceous marine basin. The late Cretaceous co-occurrence of the 
extensional basin subsidence at sea and the compressional folding of the Syrian Arc a10ng the 
continental shelves of the Levant is enigmatic. However, if we correlate the basinal subsidence 
in the Levant with the oceanic subduction off southem Anatolia. and with the incipient 
continental collision between Arabia and eastem Anatolia in the Senonian. a comprehensive 
regional tectonic stress field can be reconsb'Ucted. that could account for the co-occurrence of the 
Syrian Arc and the deepening marine basin in the Levant region. The seismic reflection data 
from the Levant margin suggest that some of the SlI'Uctures that were formed in the early 
Cretaceous were rejuvenated and reversed by the tectonic activity of the Iate Cretaceous, but the 
systematic patterns of the SbUctural superposition and reversal was could not be resolved. 
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Table 1: Summary of magnetic field directions and magnetic mineral content in the igneous rocks of Mount Timna 
.) ogy and magnetic properties וnineral • hy peוrograp מO(based 

ts מCgmmc 

• time teתnineduםde Altered minerals-

rpriתL R.ecent ove 

sub-recent .aגs Altered miner 

direction. 

sub-recent .aגs Altered miner 

direction. 

le magnetization. Direction וabמs U 

• Cretaceous זeLow oזsimilar 

sub-recent .aגs Altered miner 

. direction+Precambrian component 

sub-recent .aגs Altered miner 

direction+Precambrian component. 

,' cra מוD'rcst1oQ Magnctls m t ומBods u 

303°/56° Magnetite, cbromite o זb1. Gab 

Magnetite 353°/48° 2. "Deshe" 

te וhi Magnetite, Ti-haematite, goe 42° / 356° 3. Monzodiorite 

Magnetite, Ti-haematite, haematite 14° / 343° Alkali-granite • 4 

te, וhi Magnetite. Ti-hamatite, goe 003°/36° 5. Andesite dikes 

haematite 

te. 'baematite וhi Magnetite, goe 42° / 005° 6. Rhyolite dikes 

5Ub-recent .aגs Altered miner Magnetite, Mn bearins Ti-haematite 

• direction 

42° / 360° orite נnonzodi 7. Qz. 

sub-recent .aגs Altered miner 

direction. 

Alleled minera1s, Precambrian 

L eזpזin t OV receם. direction+sub-

te וhi Magnetite, Ti-magnetite, goe 8. East dolerite dike 356°/38° 

site#l 

Magnetite, Ti-magnetite, goelhite 9. East dolerite dike 318°/00° 
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ding dec1inations indicate that Mount Timna hasn't rotated about a vertical axis treמ The north 
since the acquisition of the CRM. The horizontal Cambrian sediments on 10p of the igneous 

rocks preclude significant tilting as well. The absence of reversals imply that the acquisition of 
on of normal dשati g a time interval oot longer then 1 ma. the maximum שin d deשזthe CRM occ 

. polarities since the Oligocene 

The magnetite-held shallow inclinations are interpreted as remnants of the original 
thermoremanent magnetization. They therefore indicate a near equatoria11ocation of the area at 
the end of the Precambrian, a conclusion compatible with the nature of erosion and weathering 

. -Cambrian penepJain infזa which resulted with the 

the fresh-looking מi, in sub-recent time. However deשזAlteration of the gabbro to "Deshe" occ 

10 gabbro (the pro1Olith of the "Deshe") the magnetite is associated with alteration of olivines 
 aserpentine. Its different magnetic direction indicates that the serpentinization occurred atמ

. earlier (pre-Miocene), as yet undetennined, time 

Equal Area projection of magnetic field directions, 
igneous rocks of Mount Timna. Numbers refer 10 table. 
Empty symbol denotes Lower Cretaceous direction, 
star denotes the present field direction. 
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Paleomagnetism of the igneous rocks in Mount Timna: Tectonic 
implications 

Marco, S.1, Ron, 8.2, Beyth, M.3, Navon, 0.1, Matthews, A.1 

1. Department of Geology, The 8ebrew University of Jerusalem 
2. Institute for Petroleum Research and Geophysics, 8010n 
3. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

dy was carried oot on the shallow intrusive rocks נbA combined paleomagnetic and mineralogic s 
.) me of the Arabo-Nubian basement complex (29.8"N ; 34.9°E וre of Mount Tirnna- the north ex 

All the igneous rocks of Mount Timna are of Late Precambrian age. However, a magnetic field 
Present was identified in samples of altered gabbro סtthat of Miocene סtdirection similar 

Deshe"), monzodiorite, dikes of various composition and quartz-monzodiorite. The average "( 
field direction of these rock units is 359°/41 0 ,· <X95=4 0 • This direction is difficult 10 reconcile with 

A second component, of .riaת the apparent polar wander of Africa at the end of the Precamb 
shallow inc1ination and northwest trending declination, is found in the dikes. This direction is 

Early Cambrian in southem Israel and Africa. -riaת compatible with data from Late Precamb 

Electron microprobe analyses show that the shallow inclinations are carried by magnetite which 
is a primary mineral in igneous rocks whereas the dominant magnetic minerals in the rocks 

the sub-recent are hydrous and oxidized phases סtwhich have a magnetic field direction sirnilar 
. e מatur of secondary 

The following phenomena are interpreted as indications of hydrothermal alteration of the ore 
: minerals in the igneous rocks 

, Alteration of single crystals into separate Fe oxides and Ti oxides * 
) Presence of haematite and hydrous phases (goethite and limonite * 

, ese within the ore grains gaת Veins and vesicles of calcite, dolomite, barite and man * 
Fe-Ti oxides replace primary sphene grains. Secondary overgrowths of sphene on the same * 

. grains 
. Magnetite appears inside serpentine as an alteration product of olivine in gabbro * 

The association of secondary magnetic minerals and sub-recent magnetic field direction s irnplies 

that large area in Mount Timna acquired chemical remanent magnetization (CRM) due to 

hydrothermal alteration. The hydrothermal activity must have occurred prior 10 the uplift and 

erosion which exposed the basement, when the magnetic direction was similar to the sub-reeent 

These conditions point to the Miocene, the time of the early activity of the Dead Sea transform. 

Since goethite dehydrates to haematite at about 250°c its presence rules out prevalence of higher 

temperatures after its formation. 
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Mathematical model of the development of Dead Sea Transform 

Lyakbovsky, V., Ben·Avrabam, Z. 

Department of Geopbysics and Planetary Sciences, Tel·A viv University 

The evolution of the Dead Sea Transform is not well understood. Several key questions 

regarding its Sb'Ucture and evolution are: Is sea floor spreading activity propagating from the 

Red Sea in10 the Gulf of Ei1at7 Did rifting activity started simultaneously aIong the entire length 

of the Dead Sea rift, or did it propagate from the other rifting centers? 

on of the asymptoticaIIy expanded boundary-layer equation one obtains gזa!i Proceeding with inte 

butiODS. Using this tזi the anaIyticaI boundary-layer solutions as a function of inner-mantle dis 
results and assuming that the viscosity of subslratum under the crust is much smaller then the 
viscosity of the crust itself yields an equation for the regionaI stress field. The equation makes it 

. d of the lithosphere 1סa possible 10 take in10 account variations of thickness, flexure and verticaI 

. To solve equation of this type, a finite element method was applied 

The results of the mathematicaI model1ing suggest that there were two phases in the evolution of 

Dead Sea Transform. 

Phase 1: Opening of the Gulf of Suez, origin of weak zones in the central part of Dead Sea 
Transform and Gulf of EilaL 
Phase 2: MechanicaI interaction of stress fields of Gulf of Eilat and weak zone in the centtal part 

. results in the creation of active shear zone nתof Dead Sea Transfo 

It is aIso possible that a preexisting weak zone was located in the region of the Dead Sea rift 

prior 10 the opening of the Gulf of Suez. 

motion and the propagation of rifting activity are the results of the nתTwo processes, the transfo 

. common reason: opening of the Red Sea 
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Explicit up and dowm separation for wavefield extrapolation 

Loewenthal, D.1, Shtivelman, V.1 

1. Department o( Geopbysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University 
Research and Geophysics P.O.Box 2286, Holon וn2. The Institute (or Petroleu 

The availability of dual up/down streamers technique developed during the last five years for 

time to treat correct1y two boundary conditions needed וrst gathering marine data, allows for the f 

for appropriate hand1ing of the wave equation which is the basis for several processing 

particular we show here a process by which the pressure field can be separated מI. procedures 

into upcoming and downcoming components of the total wavefield. The separation is 

accomplished through reconsuucting the vertical particle velocity component. The particle 

velocity is determined from knowledge of the pressure field at two adjacent depth levels or 

equivalent1y. the pressure vertical gradient. The pressure gradient is integrated in time by 

summing all the previous time samples. By adding and subtracting the pressure and the scaled 

version of the particle velocity fields, the desired separation is achieved. The scaling factor 

equals the characteristics acoustic impedance of the water in which the two up/down streamers 

are immersed. 

Note that we achieve the desired separation for the total pressure field without the need to 

decompose the wavefield into a set of angular plane waves. 

The method can be naturally extended for full three-dimensional separation problem but then we 

need to measure a set of two horizontal planes of the pressure field at two depth leve1s. 
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Discharge and water quality in flash . floods: Immediate 
determination of the stage-discharge and stage-bedload discharge 
curves for Nahal Yatir, Southern HebronMountains 

Laronne, J.B.1, Yitzcbak ·y.1,Reid 1.2 

1. Department 01 Geograpby, Ben-Gurion Univ. 01 tbe Negev, Beer-Sbeva 
2. Department 01 Geograpby, Birkbeck College, London 

try's channels is based on inaccurate stage-discharge שנWater discharge data for most of the co 

the hydrau1ic geometry of the measured section. Severa1 מicurves which result from changes 
years of record are required for the construction of a stage-discharge curve due 10 the sma1l 

addition 10 the inaccuracy of water quantity determination, the מI• off' events mתnumber of 

qua1ity have not been assessed מiquality and, specifica1ly, the spatial and temporal changes 
. with few exceptions 

updated w8ter quantity and quality data base is required 10 handle the national water budgeL מA

Accordingly, we have made a first step in this direction by operating a hydrometric station at 

ter. Water stage is מiNahal Yatir 10 continuously record water quantity and qua1ity as of this w 

measured at two ends of the study reach for the continuous digital recording of water surface 

slope during a flood, a documentation that enables the immediate consttuction of a stage

discharge curve. Calculations are based on the equations of mass and energy conservation. A 

a semi-arid environment, is מiIsrael and מiשed unique water qua1ity parameter, first ever meas 
. the discharge of coarse bedload. The 8.1.1991 flow event is used 10 exemplify the technique 

t. bedload discharge more than 50 percent ~ Water surface slope varied as much as 10 perc 

cross-sectionaly and maximum bedload (sub aerial) discharge is the highest ever published, over 

. 10 Kg/ms 
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Salinity processes in the Beersheva region and western Negev 

Kronfeld, J.1, Weinberger, G.1, Rosenthal, E.2, Flexer, A.1 

1. Department o( Geophysics and Panetary Sciences, Tel A viv University 
2. Research Department, The Hydrological Sevices, Jerusalem 

Salinization processes are affecting the quality of the groundwater reserves within the Judea 

Group carbonate aquifer in the Beersheva region and the Western Negev. A detailed 

geohydrologic study encompassing stratigraphy, tectonics, and sedimentology has shown that 

in this region intrusion of the underlying saline pressurized water of the Kumub Group 

. to the Judea Group is feasible מi)" Nubian Sandstone "( 

Chemical analyses of the groundwater resiQing within the Judea Group, demonstrate that the 
water undergoes geochemical evolutionary processes from the recharge region along the flow 

trend. This evolutionary trend falls along a mixing trend line where the ea. Mg, HC03 waters 

the carbonate aquifer in the Judean Hills) is the fresh end member on the one hand מifound ( 

while the water of the Kurnub Group can be taken as the salty end member on the other hand. 

In several instances, water is pumped from the carbonate aquifer that is not in chemical 

equilibrium with the carbonate aquiferial rocks. The water in the Ashalim-2 well is an example 

of this phenomenon. The water is characterized by a weakly acidic pH, high temperature and 

whose salt is dominated by Na and CI ions. These wells clearly indicate that Kurnub Group 
water have relatively recently intruded into the J udea Group. This is corroborated by an isotopic 

analysis of the regional waters. The freshest water is denoted by a stable oxygen and hydrogen 

composition that is similar to recent and Holocene age precipitation. In opposition, the Kurnub 

Group water is paleowater, relatively depleted in the heavy isotopes. A correlation can be seen 

between the CI content and the stable isotope content of the mixed waters. The radiocarbon 

content of the saltiest water is very low, of similar magnitude to that exhibited by the Kurnub 

Group. 

The highest radiocarbon value encountered so far is (64 pmc) in the Shoqet well field. The value 

, decreases rapidly in the surrounding and down dip wells. As the 513C values remain constant 

age. It appears that the age of מithe radiocarbon is attributed primarily 10 increase מithe decrease 

even the water closest to the recharge region have a large component that is of Late tO Mid 
Holocene age. It is proposed that the Judea Group aquiferial reserves in the study region is 

. greater than has been assumed until now 
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The northeast Mediterranean • structural elements, plate 
kinematics, and tbeir correlation 

Kempler, D., Garfunkel, Z. 

Geology Department, Tbe Hebrew University, Jerusalem 

entary basins wbicb bave sediנn Paradoxically at first sigbt, tbe nortbeast Mediterranean includes 
-been subsiding at least since tbe Upper Miocene, wbilst it accomoda1es a part of tbe Eurasia 

Afroarabia convergence. We present bere tbe results of a combined study in wbicb most of tbe 
available geological data from tbe study area were used in geopbysical metbods wbicb are 

. applicable elsewbere as well 

elements in tbe sbldy area were identified, based on tbe interpretation of multicbannel bגIa1וruc S 
seismic reflection profl1es offsbore and tbe known geology on land. It was found tbat tbe main 
sttuctural elements in tbe nortbeast Med:iterranean are continuous across tbe sea-continent 

ey - nortbwest Syria to Cyprus. Tbe sttuctural elements are kשboundary , from soutbeast T 
cbaracterized by lateral offsets, and form togetber a complex flower-sttucture. Tbe nortbeast 

tbe centre, tbe מiture consists of tbe Kyrenia-Misis-Andirin Range וruc Mediterranean flower-s 
to tbe מiortbwest, and tbe Iskenderun-Latakia-Mesaoria Bas rtb/מ Adana-Cilicia Basin to tbe no 
. ture וruc southlsoutbeast Differential subsidence of tbe main segments is evident along tbe S 

A kinematic analysis of tbe motions between Arabia, Africa (Sinai), Anatolia and Eurasia reveals 
tbat tbe expected motions along plate boundaries in tbe nortbeast Mediterranean are 
predominantly strike-slip, accompanied by a secondary component of eitber compression or 
extension. Tbe type of motion along any segment of plate boundary is defmed in terms of 

sverse motion traמ tension and tbe relative magnitudes of tbe lateral and tbe traמsמ/ spressio traמ 

components, as inferred from tbe relations between tbe strike of tbe plate boundary segment and 
. tbe direction of tbe local relative plate motion 

A good correlation was found between tbe expected motions along eacb plate boundary segment 
as revealed from tbe kinematic analysis, and tbe type of sttuctures along tbis segment. East of 
tbe nortbeast Med:iterranean triple junction, a ttanspressional motion is accomodated by tbe East 

and tuזes Anatolian Fault and similar left-lateral faults and by east-west striking tbrust sttuc 
folds. West of tbe triple junction tbe tectonic regime cbanges from transtension along plate 

spression along segments traמ boundary segments wbose orientation is closer to nortb-soutb, to 
stensional segments of tbe traמ wbicb strike closer to east-west. Tbe sttuctures along tbe 

nonheast Mediterranean flower-sttucture are relatively more submerged tban along tbe 
. spressional segments traמ 

-60-



173/256 
KAFRI.1963 
KAFRI.1965 

174/263 
FREUND.1960 
FREUND a RAAB.1969 

z 
0 

a::: ~ 
~ « 
 ~Cמ
~ -a::: 

LITHOLOGY ~ 0 
~ Ia. 

4-
' l:!i 

1 1 I §ןI 
 1ו3 1 1

z 
1 1 0 a::: 

J 1 ~ ~ « 
1 1 

rt) מC
Eב

LITHOLOGY Eבa::: 
J j .tב ~ 

~ 
1 I כ~ 

~ 

ב 1 1

ו- 1 1

1 1 I 1 I ~ 1 1 1 
~ 1 1 <tL 1 1 t'ל ~ 
o ~ 1 -

.tנ.. ..ג.. ..נ.. ב.. 

Cכ ~-כz ? C.U . C.U פ_ Cכ. 
 ..ג.. ..ג... ~

1 1 -1 1 1 
 a1 jב 1 _ 1

1 1 1 1 1 1 
j 1 1 1 _ j ~ 

1 1 1 i 1 
N :I: -(f) 

1 1 1 1 -
c-~ 

1 I 1 1 1 

I I 
.tב I I 
כ

1 1 1 
1 1 

~ 

J 1 1 
1 1 T7.e (_ ..1 ..ג ....L.. j _ 

1 1 . T6b (.ג.. 1 ..ג.. I ..ג.. 

1 ~ 
\ 1 \ 1 

)~ 1 ....... I 

'"'J Z "-' 
 ..ג.. ..L.... ..ג..

J ~ 
 » ..L.... ....ו..

1 "-
 ~ ..ג... ..ג.. ..ג. T60 :נ>

צ:
-:0 ..ג..-י- ..ג..צ:

-- ..ג.. :0ד 71 1 1
1 7 "' > 1 ""' 1 'v > 

~ T5 1 rv '" 1 
z 

~ I .. I ..נ: ..ג
Jצ: T4 • 1 ...1 ...נ Cו: 

~ I 
 .. 1 ..נ..- 1 (/)

4 
> 

m 
50 

o 

Western Gali1ee exhibiting the stratigraphic position מiComposite sections 
.) te zone T8 (Coi10poceras sp aוווmoni of the conglomerate (Kub2). high above 

erate is oוn 1989) • The cong1 ( עwSubdivision 01 zone T6 according to Le 
. tral Israel מeregarded as a facies of the C1astic Unit (C.U.) of c 

-59-



Turonian conglomerate in Galilee 

• dler, A םKafri, U., Sa 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

 Tשס i) 1963 ( nian conglomerates were described from Ga1iIee within the B'ina Fm. by Kafriמ
 iML Gilon and Buchbinder (1965) near Ma'aloL Simialr conglomerates were found laterמ

adjacent areas. All these are regarded as a stratigraphic unit which overlies the top of the coarse 
crystalline reefal member (lower Kishk Fm. Meleke. etc.) of the Bi'na Fm. The thickness of the 

. conglomerate varies between half a meter to 24 m 

It consists of angular to subrounded pebbles with a size between a few millimeters to a few tens 

of centimeters. A considerable amount of the pebbles are "black pebbles" with a typical dark 
brownish-grey colour. Their thin sections like those of the light coloured pebbles show a typical 

grains in arז.z Turonian limestones microfacies. Sand-size "black pebbles" altemate with qu 
laminated soft micritic limestone in the upper part of the Gilon section. The maUix changes from 

" marl, in which palygorskite is the main clay mineral, to hard limestone. A micritized "chalk 
layer is observed in a freshly cut walls (at the Gilon section) in which thin fragmented layers of 

.) reted as a synchronous Turonian nari (calerete pזdark limestone are preserved. This layer is inte 
The stratigraphic position. the "black white" appearance. the rapid change of thickness and the 
association with quartz grains and palygorskite enable us to regard this conglomerate as another 
facies of the Clastic Unit (Sandler & Zilberman. 1985) whose sandstone facies has been known 

.) 1972 • from the Judea Mts. for many years (Weiler & Sass 

The Galilean facies is much alike the conglomerate. which was found recent1y at the flank of the 
Hatira anticline. where a "black and white" c?nglomerate also show a thinning upward 
structure. There two appearances are probably the result of short distance (kms) mass-flows 
during episodic floods. 

reted as an insitu pedogenic process. clearly seen in pזThe blackening of the pebbles is inte 
sitional profiles from bedrocks to paleosoil in the Arad area. The phenomenon traמ outcrops of 

of rock-flour nari, like that of ML Gilon, also occurs in the Clastic Unit in the vicinity of 
. Jerusalem 

Karst features, known in centre and south of the country. preceeding the sedimentation of the 
clastic unit, probably diminish towards the North (Sandler, 1990). The conglomerate is an 

al sedimentation that occurred in Galilee as part of the tזi evidence of areal exposure and terres 
same regional evenL Ammonite zonation (Freund & Raab, 1969), indicates that this event (at 

. Gali1ee), is younger than the Upper Mbr. ofthe ora Shale in the southern Negev מileast 
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Effects of the 1989 Carmel Forest Fire on runoff and erosion 
processes 

Inbar, M., Tamir, M., Wittenberg, L. 

Department of Geography, University of Haifa 

the מI. Fire changes forest ecosystems causing major effects on geomorphic processes 

Mediterranean forest area of Israel, fue increases runoff and sediment yield rates relative to 

. undisturbed forested land 

The September 1989 Carmel fire covered an area of 4000 dunams. Eighty percent of the bumed 

40% e Bet oren Fm. About toמ area is in the chalky Shamir Fm and twenty percent in the limes 

. 30% of the bumed area have steep slopes, exceeding 

Objectives of the present study are: (1) To determinate rates of water runoff and sediment yield 

unbumed areas; (2) To determine the sediment yield from סtfrom burned slope sites, related 

rs affecting the סtbumed sites under different logging techniques, and (3) to analyze the fac 

. geomorphic processes 

. Three study plots were established with burned and unbumed areas 

. 300 sq drainage areas of different slopes סt100 Plots were located on 

Runoff and sediments were collected after each rainstorm by a collector system. A hydrometric 

station was established in a bumed one sq km atershed; rainfall was measured by 2 recorders 

and several raingages at the experimental sites. 

the first rainfall season after the fue, runoff and sediment yield were 500 and 100,000 times מI

r in סthigher respectively than in the unbumed areas. Rainfall intensity is the dorninant fac 

. sity of 1Omm/hr is needed to initiate nmoffs teמ runoff and sediment yield rates. A threshold in 

nmoff in the first year was 10%. Revegetation and recovery of the tסtal , the measured basin מI

. area is rapid, as shown by the results from the second season 

Runoff and sediment yield are related to vegetational cover, soil properties slope steepness and 

exposure; logging activities after fue increases sediment yields. Through its effects on 

• tial for erosion teמ vegetation cover and soil, fire severity increases the po 
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00 the problems involved with Focal Mechanism determination 

Horstetter, A., Rabinowitz, N. 

Seismological Division, Institute ror Petroleum Research and Geophysics, 
Holon 

A common technique for detennining the source mechanism of an earthquake is 10 use P-wave 
t onsets. the polarities of which fit some assumed theoretical mechanism. The fault plane וrs f 

solution depends on two parameters: angle of incidence and azimuth. If we assume that the 
epicenter location is knOWD, meaning no significant sideways epicenter shift. then the azimuth 

the focal סtthe other hand. the angle of incidence is sensitive מO• remains essentially the same 
depth. the crustal model and the availability of nearby surrounding seismic stations. We can 
overcome this difficulty by using a large number of far stations recording Pn-refracted waves 
and which are not influenced by the focal depth or the crustal model. This. in turn. stabilizes the 

. focal plane solution 

In reality. the situation is far from ideal. Usually there is only partially unifonn and/or uneven 
such a case. where the condition of covering many stations מI. station coverage of the azimuth 

within a restricted azimuthal range is inapplicable. the P-wave data may defme on1y one nodal 
many מI. plane with a large uncertainty conceming the defmition of the second nodal plane 

cases the 10tal number of seismic stations is quite small. especially where a portable network 
. designed for moni1Oring the seismicity of a specific area during a limited period of time is used 

 tIf the number of stations is small. then it may be that the fault plane solution is very sensitiveס
t P-wave onsets of some individual stations. Furthennore. a cluster of stations in some וrs the f 

azimuthal direction can bias the solution by giving higher priority for some preferred nodal 
. plane 

some tזate impair the reliability of the estimated fault plane solution. We demons tםrs All these fac 

ed on February שזof the above difficulties and pitfalls for the Zofar event (ML =3.9) which OCC 

rift fault system. We propose an efficient algorithm for the סrdan 5. 1988 along the Dead Sea-J 
. estimating fault plane solution. This algorithm. based on a constrained nonlinear programming 

approach. allows us 10 estimate the unknown focal mechanism using P-wave onset polarity data 
and/or a rough description of some P onset amplitude. The perfonnance capability of the 
algorithm is tested using the Zofar event Combining the P onset polarity and absolute amplitude 
data. we show that this nonlinear approach may substantially improve the estimated focal 

. mechanism 
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Gravity and teleseismic constraints on the crustal structure 
beneath a small local seismic network: An example from the Mt. 
Carmel area, Israel 

Hofstetter, A., Feldman, L., Rotstein, Y. 

The Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, 8010n 

The sttucture of the crust under ML Carmel and the Lower Galilee area was studied using P 

vel time residuals of 47 teleseisms recorded by the Isrnel seismic network. The regional וra wave 
vel time residuals in the ML Carmel and Lower Galilee is up to וra time differences between the 

ect of the eastward dipping Moho. most of this difference can זtO.7S sec. After subtracting the e 
be explained by volcanic units in the upper crust under Mt. Carmel. Independently of the 
telesismic residuals. the Bouger gravity anon\alies were used as an additional aid to examine the 

. sttucture of the crust under Mt. Carmel 
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Israeli rains מThe isotopic composition of strontium i 

Herut, B., Starinsky, A., Katz, A. 

erusalem נDepartment of Geology, The Hebrew University of 

water. The model combmes זain מjthe sourees of soluble salts וrace 10 A model was developed 
Sr isotopic data ('K1Srf'6gr) and chemical data (0, Sr, ca and SO J obtained from analysis of 

the מithe rains. It is possible 10 ideotify originally-acid rains, which have beeo oeuttalized 

the sampImg bottle before pH-measurement, and 10 calculate the size of the מjatmosphere or 

. antropogenic SO 4 fractioo 

rain are, a) sea spray; b) dust and gas of oatural, ooo-marine מiThe three main salt sources 
. origin; c) gaseous,liquid and particulate anthropogenic materia1s 

The high abuodance of chloride io the ocean, and its scarcity io crustal rocks and io 
The .iמ put ioto ra מianthropogeoic materials make it a good tracer of the marine salt 

rain and its isotopic composition represeot a mixture of sea spray מjcoocentratioo of strootium 
87 Sr/86Sr=O. 7092) with continental dust which is introduced into the rain via dissolution of ( 

minerals (mainly carbonates and sulphates) at the site of cloud formation or wash ouL 

) 198819 23 samples were selected from rains collected during three winters (1981fl, 1982/3 and 
the Golan, Galilee, Judea mountains, the coastal plain and the northern Negev. The samples מi

were analyzed for their chemical and Sr-isotopic compositions. The N8/Cl ratio are close 
10 0.86 indicating a clear marine origin for these ions. Mg, K, Ca, Sr and SO 4 show an 

additional non-marine fraction from calcite/aragonite, gypsum and dolomite. The main acidity 
sources for the rains are sulphuric and nitric acids. Excess sulphate (over its marine fraction) is 

Hence this su1phate is .jמ closely balanced by hydrogen and Ca-ions of a pon-carbonate orig 
probably derived from neutralization of sulphuric acid by carbonates and from gypsum 
dissolution. The model enables to calculate the fraction of dissolved gypsum in each sample and 

. 10 obtain the relative contributions from the other sulphate sources as well 

: tion of the rain data into the model resulted in the following conclusions גbThe substi 
10 1. All the samples fall on a mixing line between marine aerosols and Upper-Cretaceous 

. Eocene limes10ne and chalks 
. 2. The isotopic composition of the non-marine salt fraction is different from sample to sample 

3. Most samples contain a non-marine phase with a higher 87 Sr/86Sr ratio than that of 
. Iimestone and carbonate rocks. Recent marine gypsum is a Iikely candidate for this phase 

. 4. The relative contribution of the sulphate sources to rain changes temporaly and spatially 
) 5.6 < 5. Most rains contain anthropogenic sulphate. Few of them impinge as acid rains (pH 

. whereas the others show acid neutralization by carbonate minerals 
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36CI in rainwater in Israel 

Herut, B.1, Katz, A.1, Paul, M.2, Starinsky, A.1, Boaretto, E.2 

1. Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 
2. Department of Physics, Hebrew University, Jerusalem 

Concentrations of the cosmogenic 36CI in 11 rainwater samples, from 9 different locations in 

Israel, have been detennined using accelerator mass spectromety . 

Chlorine-36 is prodoced in the atmosphere by cosmic-ray induced reactions, mainly by cosmic 
ray spallation of 40 Ar and neutron activation of 36 Ar. Neutron activation of 35Cl and spallation of 

. or due to the low abundance of the parent isotopes in the atmosphere מiCa and K are very m 

About two-thirds of tbe production is in' tbe stratosphere and about one-third is in the 

tbat exceeds the cosmogenic component 63ם addition, a pulse of tbennonuclear מI. troposphere 

by three orders of magnitude, was reported in rainwater collected during periods of nuclear 

. 350 s by stable troמ testing (1953-1964) through capture ofbomb-produced neu 

After a short residence time of about one week, meteoric 360 together with stable chloride from 

aerosols (marine sea spray) are washed out by rain and snow. The fraction of 360 tbat enters 

the oceans remains in solution unti1 it decays (tl12=3.08xl0S yr) because of tbe long oceanic 

residence time of chlorine (lxI08 yr). 

The fallout rate of chlorine-36 is latitude dependent. The average calculated fallout over Israel 

is about 7.9xl04 atoms cm-2 yr-l. Assuming an averagerainfallof 100-700 mm/yr, the <>32 <א ( 

. atoms 36cJ/liter, respectively (/נ predicted 36Cl fallout is (1.1-7.6)xl 

 I. The 36cl concentration in Israel rainwater ranges between (0.3-125)xl06 atoms 36Cl/literמ

rains witb chlorine concentrations of about 40 mg/l or more, tbe 36Cl concentrations have 

. positive 1inear correlation with the chlorine and the 36CVCl ratios are higher tban in seawater 

tbe 36Cl concentrations and tbe 36CI-Cl correlation are not מiThe reasons for the differences 

: known. They may be caused by 

1. Uneven introduction of high 360 concentrations from tbe stratosphere into tbe troposphere 

during the periods of mixing (tropopose fall). It is probably that these situations increase the 

. to tbe atmosphere מiinjection of seawater material 

sity at the cloud base level and te2 מ. Evaporation of the fa11ing rain which depend on tbe rain in 

• ce from tbe cloud base taמ on the fall dis 

3. The average 1ifetime of a cloud wich places an upper limit for cloud drops-meteoric 36CI 

. fallout inreraction time 
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erals from the Paleozoic מclay mi מסts מAr·Ar age measureme 
southem Israel מi מsectio 

2 • ky, A sםitz, G.1, Stari מiHarlavaD, y.l.2, Ste 

1. Geologieal Survey, JerusaleDl 

2. DepartmeDt of Geology, Hebrew UDiversity, JensaleDl 

two of biotite separares from the נnineraJS; of cJay SePaזafeS study six clean dוiS the course of מI

Shehoret Formation. 3 muscovite separates from the Amudei Shelomo. Shehoret and Netafim 

with the Ar-Ar easשed on were m Foתnati ons and 1 illite separate from the Shehoret םaForm 

method. 

probe analyses nםס-illite. Blec וhe genic origin for dוi XRD and IR data suggest probably an au 
indicate that the biotite differs from it's ideal composion and tbat this difference postdates the 
formation of the sediment. The muscovite show only s1ight difference from it's ideal 

• posilion coמi 

e זag ages calculated for all heating steps is 200-700 Ma. However the tמge of appare זan The fUU 

for each mineral separates is much smaller and is 220-480 Ma for illite. 240-620 Ma for the 

biotite (with 560 Ma is the mode) and 500-700 Ma for the muscovite (with 660 Ma as the 
.) mode 

Plataeu ages calcuJated for two of the muscovite separates show an age of 650Ma. The biotite 
maximum age is 6S0Ma. 

: age groups were distinguished for the i1lite 11וree 

; ts relict muscovite זepresen 1) 580 Ma - this age group ( 
2)470Ma; ( 

3)380Ma. ( 

The last two groups represents a late heating evenL 

separates indicates that the system suffered argon eזal Ca1cuJated isochron for the various min 

. loss after it's closure 
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Drastic and gradual thickness changes within the Daya and Inmar 
Formations in the Negev 

Grossowicz, Y. 

Institute of Petroleum Research and Geophysics, 8010n 

 i) Thickness changes within the sediments of the Daya and Inmar fms. (early midd1e J wassicמ

es. These changes can be devided מideep wells and seismic l מithe Negev area can be observed 

. cbJra1 elements tזu to several types depending on s 

: tic thickness changes Dזas . 1 

ity of old faults. A spectacular מiThis type of thickness change can be found in the vic 

). example for this type is found between the Qeren-l (583m.) and the Shezaf-l (195m 

ity of the reverse fault located מiwells. The thickness change occurs in the proximate vic 

version with the מictural tr2.5 ט km east of the Qeren-l well. Here one can observe a s 

the currently high Qeren block and the minimal thickness is in the מimaximal thickness is 
. Shezaf block which was high during early midd1e Jurassic times 

: 2. Gradual thickness changes 

 u This type of thickness change is due to local sזA. ctural changes within a fault block tמ

. example is the thickness variation observed in severa1 wells in the Rekhme chain 

Thickening can be observed both northwards and southwards from the Zavoa-l well 

the Tzia-l well it is מithe Daya-l well is 261m. and מi195m.). northwards the section ( 

the Boqer-l מi. the Rekhme-l well and 252m מi. 318m. Southwards the section is 241m 

. well 

: type eשateteזm 3. In 

This type of thickness change combines both gradual and drastic thickness changes within 

block. South of eשate example for this type is the Nevatim interm מAan intermediate block. 

this block is the Shezaf block with a thickness of about 200m. and to the north lies the 

Qeren-Hazerim block with a thickness of about 6OOm. A10ng the 15km. of this block a 
gradual northward thickening occurs superimposed with drastic thickening (of lower 

. magnitude then case 1) relevant to old faults 
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The Samra Aquifer in a buried drainage system of the northern 
Arava 

Golts, S.l, Rosenthal, E.2 

1. Morphoproject Consulting Group, 4114 Meir Naqar St., Jerusalem 93803 
2. Hydrological Service, Research Div., POB 6381, Jerusalem 91063 

Sediments of the Samra fonnation are represented by two rock-types: lacustrine marl,limestone 

and silt in the northem part of the area and by coarse alluvial sands, sandstone, pebbles and 

the south. These rocks are exposed south of Gebel מilarge boulders buried in river channels 

, Khufeira. The fluviatile deposits fill up young grabens (evidence from wells Hazeva 5, 5A 
Marzeva 5 and En Yahav T/594) and incised valleys (Zofar T/610 A) that drained towards the 
grabens which at their tum, constitued during the Mazar-Samra period erosion bases for that 
drainage system. The sands and conglomerates filling these valleys and grabens, are interbedded 
by layers of sands and mar1s of lacustrine-marine origin (information from wells Marzeva 5 and 

cision of the מiZofar T/610). A new forceful phase of graben formation caused accelerated 

drainage system down 10 the lower part of the Arava conglomerate and 10 the bottom of the 
.) dissected valleys (reaching to depths of 200-250 m in the area of En Yahav and southward 

led by coarse alluvium.This lגWithin a short time the grabens and the valleys were partially f 

phase was followed by the formation of the Samra lake. By considering the depth 10 which the 

buried valleys were incised, the level of the Samra Sea did not drop below -250 m. The lake 
filled the valleys reaching as far as the area of well Zofar T/610. The level of the lake fluctuated 

, between (-40) and (-60) m (evidence from well Zofar T/510). During the Mazar-Samra period 
the drainage system was well developed. It was later buried under younger fluvial deposits -also 

of the Samra formation- which form a regional rock -unit and which is now characterized by 
l occur in the area of lגaquiferous properties. The buried valleys and the their sedimentary f 

distribution the Arava and Mazar conglomerates. As by evidence from well Zofar T/610, this 
aquiferous unit is up to 150 m thick and the Q-content of groundwater flowing through them is 

.) 195-350 mg/l (fig.l 

the Arava, should facilitate the מiReexamination of subsurface data from wells drilled 

reconstruction of the drainage system which existed during the Samra period. The valleys of 
this drainage system filled up with coarse alluvial material could serve as a new fresh-water 

. aquifer in the Arava 
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Tbe lower Hazeva formation • a new aquifer in nortbern Arava 

Golts, S.I, Rosentbal, E.2 

1. Morpboproject Consnlting Gronp, 4114 Meir Naqar St., Jerusalem 93803 
2. Hydrological Service, Researcb Div., POB 6381, Jerusalem 91063 

the northem Arava, it was concluded tbat the מiBy employing morphostratigraphic methods 

the Arava, is composed מion occuring at the base of the Miocene sequence oתnati lower Hazeva f 

. of aquiferous sediments 

Water well Hazeva 14A dril1ed during the summer of 1990, penetrated below the Mashaq and 

to layers מied thickness of which is 199 m. The boring penetrated מiGidron members the comb 

of white, light grey and yellow well sorted, medium grain-sized quartz sands. These sands 
buted to tוri the Arad region and could be a מiresemble to those found close to the water divide 

the relief which was מied depressions 11נ the oldest Neogene continental beds. These sediments f 

borehole Hazeva 14A are מifonned following the regression of the Late Eocene sea. The sands 
a shallow beachrock מi3 m thick and overlie detrital Upper Eocene limestones deposited ך.

.) facies (SLipson, personal communication 

of the northem Arava constitues a mosaic composed of N-NE elongated bגre The tectonic slrUc 

tectonic blocks, narrow horsts and graben and one-sided grabens (ramp valleys). Borehole 

an aזtesi one of these grabens. It reached down to the lower Hazeva מiHazeva 14 A is located 

300 aquifer (fig.l). The Cl-content of groundwater flowing through this aquifer reaches up to 

mg/l. This new aquifer was encountered within the depth range of 199-206.3 m. The new well 

.) or 1.4.106/yr ( ןbr yielded 160 m3 

the basis of geological considerations, it can be assumed that these aquiferous beds occur מO

other parts of the northem Arava. מialso 

A ~ A. I/נIIIrY 

C' 8r ..ן 

!lAUl'At5T . &ם: -i 
 ).., jג

A9 זuHA 

---
IIIיI 

 uC'RETIC!Oנ

-Joo 

IDN sa:ז-fl9.1. CROSS 

-48-



On the identification of the Biblical Odem Stone 

Ginzburg, D. 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

es (Exodus, 28: 17) and is also toמ The Odem S10ne is a gem used as one of the breastplate s 
. Ezekiel (28:13). It was also the symbol of the ttibe of Reuben מithis sense מimentioned 

2:7> "Reuben, his stooe is odem and the color of his f1ag is red. .. "(Midrash Rabba on Numbers 
• 15) : 28 , of Bilhah" (Rabbi Babya on Exodus מibecause "his face became red because of the s 

Odem is translated in Aramaic as "Samqan" - red. In most of the early translations and 
is identified as Camelian. A stone known as "Lapis toמe commentaries of the Bible the s 

Sardius", was known by ancient Greeks and ancient Romans. A red stone. the color of blood 
." ancient time as an amulet which had the power 10 confer "long life מiwas used 

Sarion" is also identified with odem by theSeptuagint, Pliny, Josephus and Vulgata. Carnel is " 
known today as Red Quartz. Rabbi Bahya identified this gem with Ruby, "It looks as red as 

e and it would help her זniscaזriag would oot have a eמblood: a pregnant woman, carrying the s10 
cbildbirth" (R. Bahya - Exodus 28:17). The Ruby is a red gem, a variant belong 10 the מi

ancient מithe Moss scale. The red Ruby was not found מO9 fami1y, its harness is COrUndשn 

. Egypt. It is possible identify the odem as Red Jasper 

Reference to stone Date Source 

SardioD . 285-245 B.C.E t וuagin Sep 
Sardius lstCentury Pliny 
Samqan lst-2OO Century ) Onkelos (Exodus 
Sardonyx 38-100 Josepbus 
Sardius םtury 4th-Sth Ce Vulgata 
sadernagin Sth-6th Century ) Midrash Rabba (Exodus 
Reds10ne Sth-6th Century ) Midrash Rabba (Numbers 
S'maqta 7thCentury Yerushalmi Targum 
Ahmar 9thCentury Saadiah Gaon 
Rubina 14th Century RabbiBabya 
Comeola 16th Century SaIitei Hagiborim 
Sardius ) 1611 ( 17th Century • A. V tתUוSIatiOn English 
Sardion 18th Century ersioם French V זhorized Au 
Cameline 19th Century • Bib. Dic זaםce Lebsca -F 
Cameol 19th Century Gennan UaםSIatiOn Kautsch 
Rubin 19th Century on to Gennan traםslaIi Konig 
Saridus=Cameol 19th Century Dillman translation to Gennan 

ofl9th Eמd English םtRevised version 
CarneIian 1885) ( Century 

) Sard (Camelian 20th Century וanicaזi Encyct B 
sard 20th Century ) Jew. Encycl.(Miares 
Redjasper tury Ce20 מth Lexicon of the Bible 
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Educational xames as a learninx tool 

Ginat, H.1 , Orion, N.z 

igb Scbool, Ma'ale Sbabaroot. Yotvata ~ 1. 
2. Science Teacbing Department. Tbe Weizmann Institute or Science Rebovot 

uction of geology into וrod Over the last few years. We have witnessed an advancement in the in 
the educational system. One of the causes has been the development of educational materia1s in 
geology for teachers and students. The materials used up until now have been used primarily 

, with students of the upper grades and in two leaming areas: the 1ab and the field. Lately 
leaming materia1s and teaching seminars have been created for the midd1e and lower grades as 
well. Within this ftamework, educational games have been developed dea1ing with a variety of 

• subjects in the earth sciences 

1001 The game is an accepted 1001 in the field of scientific teaching. The use of the game as a 
capable of sharpening basic concepts stems from its ability to integrate object matter, enjoyment 

.prסcess and motivation into the leaming 

This poster presents 16 geology games designed on the basis of card and board games. The 
games are suited to different age levels, from early chilhood unti1 the upper grades. They can be 
divided into three categories: 
1) The "MIKSAM" games: This group contains games belonging to the "MIKSAM" set 1He 

set includes on-hand examples of minerals, soils, rocks and fossils found inside Israel. THe 
, group includes a memory game for rock identification. Rock Quarters,Rock Rummy 

Mineral Rummy, Minneral Domino, Fossil Domino, "MIKSAM" Bingo and Triangles of 
the Rock World. 
These games can be integrated into the learning process once the students have a basic 

help the students define and internalize סtfarniliarity with earth materials. Their objective is 
the properties of the materials, identification systems, environments of rock creation and the 

. existing connections between mineral, rock and soil 
2) Board games: This group includes two board games dea1ing with the cyclical process on and 

. within the earth's crust - Nature Water Cycle and Nature Rocks Cycle 
3) Puzzles: This group includes three puzzles games: The Geological Suuctures puzzle, a 

. puzzle on the plates of the earth's crust and a puzzle dealing with plate tectonics 

During the summer vacation of 1990, more than 150 geology teachers of the upper and midd1e 
grades participated in a seminar on the subject of Geogames. Except for the Memory Game for 
Rock identification which is being commen:ia1ly produced, the rest of the games were produced 
in a "do it yourself' manner. The teachers received duplicate sheets with the components of the 

. different games and booklets explaining how they can build and use the games themselves 

This year, many teachers have already integrated the games into their classrooms. Early results 
 tof a survey research which accompanied games indicated their positive contributionס

. improving the students knowledge and standing in the geology discipline 

The Geogames have also been used in more informal educational settings in nature and hik 
groups, in nature museums and within the family setting. 
In a stimulating and enjoyable way, the geology games offer an additional tool in the 
presentation of earth sciences to the general public. 
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The calcite-dolomite-magnesite system in sea water and Dead Sea 
brines: An experimental study 

Gavrieli, 1., Katz, A., Matthews, A. 

Department o( Geology, The Hebrew University, Jerusalem 91904 

sea water, evaporated sea water, Dead Sea brines and מiThe calcite-dolomite-magnesite system 
diluted Dead sea brines was studied at 250uC. Experiments were conducted with constant 
volume of solution 10 which various weights of calcite or aragonite were added. Magnesite was 

initial low מI. found to be the stable phase in all of the experimental solutions at 250uC 
solid:solution ratio (50 mg: 10 cc) both aragonite and calcite completely dissolve within few 

. hours whi1e magnesite crystallizes 

Increasing the initial solid:solution ratio enables the crystallization of calcium phases by 
changing the Mg/Ca ratio of the closed system. At high solid:solution ratio (few grams of calcite 

. lving calcite grains diss10 ס cc of solution) a fl1m of magnesian calcite crystallizes around the מi
ows down the reaction as no homogeneous calcite זThis armouring fi1m prohibits or strongly s 

. crystallizes 

With intermediate solid:solution ratios products from calcite and aragonite runs differ. With 
calcite as reageJit, run products include magnesian calcite + magnesite, sometime with remnants 

an assembly מione experiment מiof calcite, or magnesian calcite + calcite. Dolomite crystallized 
with calcite and magnesite. Clearly, these assemblages are metastable and thus the solutions 

 I. chemistry at the end of the experiments are not at equilibrium with the carbonate phasesמ
lomite crystallize at low solid:solution סd+ similar experiments but with aragonite, magnesite 

. lomite + magnesian calcite crystallize at higher ratios סdratio whi1e 

coosistency between the run products from calcite and aragonite experiments is due 10 the מiThe 
the surface area and crystallography of the two reagents. The surface area of the מidifference 

aragonite is much larger than that of calcite, enabling enhanced dissolution rate as compared 
with calcite. Furthermore, the minute grains prevent massive solution circu1ation through the 
dissolving aragonite. This in tum causes a sharp decrease in the Mg/Ca ratio within the 

the stability field of dolomite. Such a mechanism does not סtinterstitial solution, bringing it 
. require the entire solution in the closed system 10 be at equilibrium with the dolomite 

lving calcite changes the dissס Solution circulation through the calcite grains is easier. Thus, the 
Mg/Ca ratio of a larger volume but 10 a smaller extenL Thus, higher solid:solution ratio is 

reach the stability field of the calcium phases. However, two סtrequired for the solution 
crystallization mechanism are active here: magnesite crystallizes from the bulk solution and at 
equilibrium with it while magnesian calcite crystallizes from a calcium rich thin solution f1lm 
around the dissolving calcite. In the later case the calcite serves as a nucleation center. The 
reaction s10ps or strongly slows down once the magnesian calcite has completely armoured the 

. dissolving calcite 

Experiments with crushed calcite support the suggested mechanisms: Some of the assemblages 
+ lomite סdobtained from such runs agree with those obtained from aragonite, including 

magnesite, while other were similar 10 calcite run products. such intermediate behavior of the 
agreement with it's surface area and the mobility of the solution through it מicrushed calcite is 

• Its surface area is smaller than that of the aragonite but is larger than that of the original calcite 
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00 d otber mic:roorgaoisms מs a מRe-establishment 01 lic:be 
tains מtbe Carmel Mou מatic: roc:ks after severe forest nre i מc:arbo 

Garty, J. 

Department of Botany and Institute for Nature Conservation Research, The 

G.S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University 

the Carmel Mounlains. we observed. on ChaJk rocks. ascocarps מiTwo years after a forest fire 

of the free-living fungus DydymeUa applanata which is considered to be the first visible 

pioneer on such rocks following a forest conflagration. 3-4 years after the fire. we observed 
unicellular green algae on bumt surfaces of the rocks. and clusters of ascospores of the lichen 

pinhead holes. small pits and other small מiCaloplaca spp. and Xantholia parietina located 

rock depressions. Young tha11i of the lichen Xanthoria parietina were found 3-6 years after 
thalli of crustose וrst the bumt area. The f מig rocks מithe forest fire especia11y on north-fac 

lichens which were observed on rocks 4 years after the fire were of Caloplaca aurantia. The 
total volume of several selected structural weathering elements formed by lithobiontic 

ibution of these זtregard with the con מiated esוim g the prefire period was שin microorganisms d 

lithobionts to local pedogenesis. Water holding capacity of empty pinhead holes and small pits 

• bumt areas was estimated too מion rock surface 

the Carmel Mountain area. lichens. algae and free-living fungi do not depend on long מI

processes of micropedogenesis on the burnt rocks since the microrelief which was fonned by 

provide favorable conditions for re-estab1ishmenL וies lithobiontic communi oמner f 
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A reevaluation 01 tbe lake sediment cbronology in tbe Dead Sea 
Basin based on new 230THIU dates 

2 • Gardosh, M.1, Kaufman, A.2, Yechieli, y 

Tel-Aviv 1,ו. Israel National Oil Compan 
2. Weitzman Institute, Rechovot 

by Kaufman זermined t de נrs the Dead sea area was f מi1be absolute age of the Lisan formation 
the present work the same method was applied מI• of the Uranium series tםpes g iso מi1971) us ( 

lD'eS and new locations north pסזced cal yוi luding improved anal iמc again to the Lisan sedimenrs. 
from the older Samra formation were dated for the מesזadditioo, sedim מI• and south of the lake 

• firsttime 

columnar sections were sampled; at Hazeva. Bitron and Amatzyahu in the northem מeSev 
va north of the Dead Haaזa Al'ava. Perazim, Massada and Darga west of the Dead sea. and at Bet 

Sea. 
thirty samples which are מiThe relative abundance of the Th and U isotopes was measured 

generally composed of finely laminated aragonite and delI'ituS varves, except for the lower 
was sזty limestone was sampled. The age of the sedimen ~ Bitron and Hazeva sections !.!!.ere p! 

the origina11akes (Kaufman מio זaD mtio to the isotopic ~ calculated by comparing the 
• 1965) , and Broecker 

can be found. 1be sזmost of them three stratigraphic uni מiThe sectioos are 20 to 70m thick and 
clastic materia1 מily rich זal e מeg sזe and fluviati1e sedimen lacusוrin lower part is composed of 

and displaying dark colors which be10ng to the Samra formation (Picard, 1943, Bentor and 
Vroman, 1957). The upper part is composed of soft, light colored sediment of the Lisan 

to the Laminated member at the bottom and the chemically rich מiformaIioo which is subdivided 
.) 1974 , White Cliff member at the top (Begin et al 

the Beit Haarava, Perazim, Darga and מiThe lower stratigraphic contact is prominent 
these מiat the base of the Lisan formation sזAmatzyahu sections. The age of the sedimen 

. sections is S9z2.9ky to 71;t3.Sky 
in the Perazim and Massada sections. The maximal age of the tמThe upper contact is promine 

at the base of the white Cliff is 39.:t2.2Ky. The age of the Samra formation is from sזsedimen 
. • about 70ky to more than 3SOky 

the present work, at Amatzyhau, is 18.:t2ky old מts. dated i מe1be youngest Lisan sedim 
older part s1זbe Samra formation as it appears in the sampled sections is not of a uniform age. I 

which is represented by the oolite and platy limestone beds at the base of the Hazeva and Bitron 
sections is more than 170ky old. During this time the Samm lake level reached a topographic 
elevation of at least -18Om. The pronounced hiatus between the Samra and the Lisan beds at the 

this area during the upper Pleistocene. The Samra מidicates erosive conditions מinonhem Al'ava 
erally מeva. are g Haaזa the central part of the basin, at Perazim, Darga and Bet מisediments 

. the lacustrine phase which preceded the Lisan lake מiyounger than 120ky and were deposited 
The Lisan sediments started to accumulate about 60ky to 70ky ago. The clay and aragonite beds 

the w8ter level to מithe Amatzyahu section ret1ect a rise מiated member מiat the base of the Lam 
at least -280m at the beginning of the Lake Lisan period. The lake probably reached its largest 
areal extent during the time of the White Cliff member. as can be learned from the young age of 
the Lisan sediments at Bitron and Hazeva. The high content of chemical sediments in this 

. the central part of the basin was probably due to a low supply mte of delI'ital material מimember 
conclusion. the new ages presented here improve the defmition of the stratigraphic units and מI

the Dead Sea Area. מie toceמ contacts. of the Late Pleis 
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Reexamination of t1uid involvement in regional metamorphism in 
view of the Cycladic massive (Greece) case study 

Ganor, J. 

Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem 

dies from sites all over the world shows that fluid composition, fluid source גbComparison of s 

and fluid-rock ratio in regional metamorphism are highly variable. Does this picture reflect a 

real natural variability of regional metamorphism? Furthennore, some of the interpretations 

conflict with our understanding of fluid behavior under metamorphic condition; infl1tration of 

surface water (i.e. meteoric and sea water) down 10 metamorphic depth is believed impossible if 
the fluids are under lithostatic pressure. A high fluid-rock ratio can not be explained by any 

ce contradict the widely accepted מeknown source of fluids under the metamorphic pile and h 

single-pass model. A suggested model of convection under a less permeable cap can not explain 

infiltration of water from the surface and therefore does not solve the contradiction. These 

inconsistencies must lead either 10 remodeling of the system, maybe even 10 changing some of 

10 our basic understanding of metamorphic petrology (fluid pressure = lithostatic pressure) or 

reexamination of data interpretation. To that end we reexamine fluid involvement in 

.) metamorphism at the Cycladic massive (Greece 

A detailed study of iso1opic analyses of interlayered schists-gneiss sequences on Sifnos and 

180 ~ Tinos islands indicate a common tectono-stratigraphic succession: a lower 

metavolcanoclastic dominated sequence overlies a more 180 enriched mainly metasedimentary 

180 compositions of eclogites, blueschists and greenschists are ~ unit Within single layers, 

similar to each other, but they differ from layer to layer, showing neither evidence for the 

introduction of an exotic fluid nor that large scale exchange has occurred across lithological 

boundaries. Previous studies at Sifnos island, assumed that the present isotopic composition of 

the overlaying unit represents the composition of the lower unit prior 10 retrograde 

metamorphism. This means that the differences between the iso1opic compositions of the two 

units represent changes due to infl1tration of fluid during metamorphism. That assumption 

results in an exaggerated evaluation of water-rock ratio. In .contrast, the new results 

demonstrate that the retrograde metamorphism require a minor amount of fluid. Such a minor 

. ding of metamorphic hydrology taמ amount is in agreement with the basic unders 

It is suggested here that changing the assumed initial compositions in other metamorphic 

complexes and attributing some of the chemical and isotopic compositions 10 processes prior 10 

metamorphism, as is demonstrated here for the Cyclades, will yield lower water-rock ratio and 

different fluid sources, that will better agree with fluid flow modeling. This will also lower the 

variability of fluid sources and fluid-rock ratio. 
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A section through the Pre-Pottery Neolithic well of Atlit-Yam, 
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The Atlit·Yam Neolithic well, its Palaeogeographic and Eustatic 
implications 

Galili, E.1, Nir, y.2 

1. Israel Antiquities Authority 
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

r well dating from the beginning of the 6th millenium BCE was recently redug at the aזe A w 
Atlit-Yam site by divers headed by the first author. This well is located some 400 m west of the 
present shoreline at the Nahal Oren oudet, north of the Crusader castle of Chateau Pelerin. The 
well's opening lies at a depth of ca. IOm water. It served the pre Pottery Neolithic vilIage at the 

, vicinity, the age of which was found 10 be 8,150-7,550 yBP. The well is cylindrical in profile 
cemented quartz מate is a local term for carbo "kשkar"( ted of undressed kurkar s10nes מstruc co 

Om below the seafloor (i.e. some 16m below 5.ד sands10ne ofPleistocene age), extending some 
. .) present sea level 

The sedimen18 of this site consist of terresttial dark clay, which in places is covered by a sand 
layer. This site was found during an overall investigation of the northem Carmel coast and 

ce, also discovered a few sites rtaמ shallow shelf. This investigation, of extraordinary impo 
dating from the Pottery-Neolithic period, and remnan18 of wrecks and their cargoes. It seems 

this section of מig of beach sand caused an enormous deficit in sand מithat the excessive qwury 
the recent exposure of the underlying clay layer where the finds מicell, resu1ting ttoזa1 the Nile li 

ocaזed. are l 

cident with the discovery of the Atlit-Y am Pre-Pottery Neolithic village which covers an מiCo 
ulus") was found. This mound was opened bעn"( area of about 40,000 sq.m., a s10ne mound 

, and found to be a water well, perhaps the earliest one yet discovered. 118 upper section (ca 
. 3.5m) penetrates the clay, and therefore was lined with S1ones, while i18 lower section (ca 

 i1.6Om) was dugמ ithe kurkar, and therefore was not lined. We estimate that in this well, asמ
, many other ancient wells around Israel, the groundwater layer was around 50-6Ocm thick 

ce the groundwater surface s10pe is מialIowing large quantities of qua1ity water 10 be drawn. S 
about 1 %0 towards the sea, it wou1d appear that the sea level during the digging of the well has 
been some 5.5m below its mouth, or some 16m below present leveL The vilIage therefore was 

• some 4OO-65Om eastwards of the ancient seashore and about 4-6m above sea level 
, The well, after i18 desertion, was mainly fdled with clayey sand and s10nes of various sizes 

various מie tools, animal and fish bones, seeds and other sectioos of plan18 סמtflint, bone, and s 
• stages of preservation 

This find has a typical anthropogenic origin, indicates that the well was deserted beforc the 
entire vilIage was abandoned. Ca1cu1ations of sea level changes, based on the above mentioned 
data on both sea levels and ages of the building and abandonment of the site, show a very high 

sea level slowed somewhat 10 on1y מiThis rise .rמ/yr te of sea level rise of about 17m aזge aזave 
ian transgression, fading at about 6,500 yBP when 8שזמmm/yr 10wards the end of the Post-W 

the level stabilized. 
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and ecologically pure separation of coarse ores (grade t2מ. Beneflcation of ores on high eff1Cie 
• disttibution of useful components n250ת mm) characterised by ununifo סtsize from 1 mm 

this process au10matical separation of ores takes place before traditional methods of מI

nתtensity of distinctive luminesceoce feature is possible 10 fO מirecovering. Based on 
concentrate and waste. Uoder this separation 50-90% of lumps go 10 waste with average 

The method succeeded in cases of .nceםtזate time less then the lumps in co teם centrabon coמ 

. diamonds. sheelite. fluorite and apatite but it can be used for any other luminescent mineral 
. eously with pho1Ometric separatioo taמ Beoefication is most effective if used simul 

chemical. and magnetic methods allow sometimes eתna1, ent of ores by th trea1מl Preliminary 
ial value. which do eזc artificially induce selective luminescence upon minerals with comm 

.) and so on מZ• minerals of Au, Ag. Pb. So. W ( nתura1 fO םat מioot have this property 

addition lumioescence can be used for dosimetry (zircon. calcite. anhydrite). dating of מI• 3 
.) archeological samples (quartz). dating of geological events (quartz. calcite. zircoo 
• evaluatioo of mechanical and gemological properties of natural and artificial diamonds 

quantitative phase analysis of luminescent minera1s. quantitative elemental analysis of 
. 2+ and other LC) מM• luminescent impurities (lR2+. TR3+ 
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Practical applications of luminescence of minerals 

Gaft, M. 

Geological and pbysics group; Tbe Open University of Israel, Tel·A viv 

Luninescence is emission of light by a non-thennal process. The material is excited with a pulse 
of energy, such as a burst of light from a laser or a flash tube, X-rays and so on. The electrons 

elevated energy states. After the סtin definite defects of the crystal structure are excited 
the ground state and release energy in the form of light. The סtexcitation they are relaxing 

, spectrum, intensity and decay time of the luminescence as well as the excitation spectrum 
.) on on the nature of the defects - the luminescence centres (LC rוnati provide important info 

Many minerals exhibit under different excitations characteristic luminescence which is connected 
, ed 3d-shell (Mn2+ גll the following LC: impurity elements ofFe-group with partially f סtmainly 

-1ed 4f-shell (1R2+ - Eu, Yb, Sm, TR3+ 1גimpurity lantanides with partially f ר,+, Ti3 ~ Fe3+, C 

-Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb), impurity mercurylike elements with partially filled p 

, 4-] 4 molecular complexes [U02]2+, [MoO 4] -2, [Ti06l8-, [WO 4]2-, [VO ר,shell (Tl+, Pb2+, Sn2 

. donor-acceptor pairs and water-organic complexes absorbed on the surface of minerals 

For practical applications determine a selective window (SW) • optimal parameters of excitation 
and registration of luminescence. This gives an opportunity of selective detection of useful 
minerals. If this SW is found luminescence can be used for prospecting, benefication and 

 res analysis of minerals andס.

1. Prospecting and evaluation of ore deposits based on discovering dissemination zones in the 
host rocks, which are formed by both useful minerals (cassiterite-Sn, sheelite-W, 
molybdosheelite-Mo, cerussite-Pb, zircon and baddeleyite-Zr, evcryptite and spodumen-Li, 
willemite-Zn, embolite and cerargyrite-Ag, strontianite-Sr, non-metallic halite, microcline, 
fluorite, apatite, anhydrite, barite) and ancillary minerals associated with certain types of ore 
rocks (zircon and baddeleyte - deposits of TR and Ta-Nb, embolite-Ag, Ag-Au and 
polymetallic deposits, fluorite - ore zones of Be, Ta-Nb, TR, apatite - indication of rock 
types, calcite - deposits of Pb-Zn, Cu-Bi, Ag-Au). Method can be used for ground and 
airbom prospecting. Using powerful UV laser excitation developed geophisical systems of 
distant zonding which gave an opportunity to detect from distance 50-100 m surface 
concentrations of useful minerals - O,n%. Similarly, system can be used for the 
mineralogical mapping and wells logging. 
Luminescence methods can also be used for oil prospecting before deep drilling. This is 
based on specificalluminescence of rocks overlapping oil zone. The most effective method 
combines distant zonding with laser excitation and laboratory investigation of discovered 
potentially oil containing zones by methods of thermostimulated luminescence and Spolsky 
spectroscopy. 
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The effect of local soil conditions on earthquakes in Israel 

Frydman S. 

Fac:ulty of Civil Engineering, Tec:hnion, Haifa 

most other counb'ies. is based on an estimation of the מiAnti-seismic design in Israel. as 

accelerations which may develop at the soil surface during an earthquake. and consideration of 

g designed. The basis for the design מithe effects of these accelerations on the structure be 

process is the acceleration map prepared by the Seismological Division of the Petroleum 

Infrastructure Corp. Ltd. The map. which defines design acceleIations for different regions in 

account תסIsrael. was developed on the basis of seismological considerations alone. and takes 

. the various regions מiof the geological conditions and the specific soil profiles 

recent מithe world מiExperience accumulated from catastrophic earthquake which have occured 

years shows that site conditions have a major effect on the behaviour of buildings during 

earthquakes. and on the resulting damage which occurs. During the Loma Prieta earthquake of 

ted at sites whose are tזa 17 Oc1Ober 1989. for example. most of the damage was concen 

represented less than 1 % of the totaI area affected by the earthquake. The characteristic common 

. 10 all these sites was that they are all underlain by poor soil conditions 

This lecture discusses the effect of soil conditions onseismic response at the soil surface, with 

the event of a strong מiIsrael. It is shown that מispecial reference 10 typical soil profI1es 

ons which develop eזati Israel or its vicinity, the maximum accel מiearthquake whose epicenter is 

ferent from those defined by the acceleration ~ at sites underlain by soil deposits may be very di 

map. In some cases the actuaI acceleIations may be as high as 3 - 4 times those specified by the 

. map 
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Holocene evolution of the Mount Sedom diapir based on karst 
evidence 

Frumkin, A.1, Zak, 1.2 

90906 1. Israel Cave Researc:h Center, Ofra 
Hebrew University of Jerusalem ,oוY 2. Department of Geol 

The amount of movement of the Sedom saIt diapir during the Holocene is estimated by 

sediments witJAfi saIt tזbOO radioc:aibdD dating of wood fiagments found em'5edded in aIluviaI 

caves in the mountain. Entrenchment leads to the development of new stream passages and the 

abandonment of earlier cave levels, and therefore dated twigs represent the approximate age of 

the karst passage in which they were deposited. The entrenchment rate of the caves was found 

to reach one meter per cenbJry. The oldest age of a cave provided by the wood-dated sediments 

gives a minimum age of the rising and exposure of the area, above base level. The determined 

7000-ages indicate that different parts of the Mt Sedom diapir were aIready above base level 

to develop before the taזted 4000 years ago. Surface morphology and karst could not have s 

·.oceםe Hol 

The ~ of 3.5 mm/y ~ se at an ave. 1י; was found. ~ ~ tem part of ~ The no 

same rate was suggested by the'amount of dispIacement and tilt of beds of the Lisan formation at 

. the saIt spine of southem Mt. Sedom 

The rotational movement of the upper part of the diapir was measured by the tilt of 

. morphologicaI elements whose initiaI position is known. Used for this anaIysis were: a 

ace וu::f Solution levels in caves. b. Speleothems (e.g. stalactites). c. The salt mirror. d. The s 

plane of the Mt. Sedom plateau. Comparison of the initiaI and present-day positions of these 

elements suggests that during the Holocene the top of the diapir rotated 100 _150 to the east 

,. 
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The subsurface structure in the western Galilee 

Freislander, U., Rotstein, Y., Sorin, V. 

Tbe Institute for Petroleum Researcb and Geopbysics, Holon 

g from the Carmel fault teמdin sional area ex teמ em part of the ex oזth ee is the n Gaש The Westem 

the north. A multichannel seismic survey, recent1y מithe south 10 the Rosh Haniqra fault מi

 icarried outמ ithe Westem Galilee area, provides new information on the subswface Sb'Uctureמ

. this region 

Interpretation of the new seismic 1ines and reprocessed 1ines shows that the Westem Galilee is a 

half-graben. This half-graben is bounded by the Iarge Rosh Haniqra fault 10 the north and 

contains a number of tilted blocks dipping 10 the north, separated by E-W trending nonnal 

faults. The Kishon half-graben, in which the tilted blocks dip 10 the south, extends south of the 

Westem Galilee half-graben. The Sb'Ucture of the entire area is a result of a N-S extensional 

es in other extensional regions, particularly the East Africa bנrtזuc stress and is quite similar 10 s 
. Rift System 
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A newly discovered dyke in Makhtesh Qatan. 

Flexer, A.1 , Ilani, S.2, Kronfeld, y.l, Ginzburg, A.1 , Rosenfeld, A.2, 
Honigstein, A.1,2, Goldberg, M.2, Aharoni, A.3 , Artshtein, P.3, Kazman, R.3 , 

Nachmias, A.3 , Siman-Tov, 0.3 , Kasler, D.3 , Ravid, T.3 , Ron, D.3 , Ronen, 
E.3, Shinenberg, N.3 

1. The Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-A viv university 
2. The Geological Survey of Israel, Jerusalem 
3. Graduate students, The Department of Geophysics and Planetary Sciences, 

Tel-A viv university 

no surface expression of magmatism is found. However, a geophysical taמ the Makhtesh Qa מI

investigation (using magnetic and gravimetric techniques) over a curious 500m long linear 

feature, that has been variously described as a tidal channel on the one hand or related to igneous 

inbUsion on the other hand (Goldberg, 1967), is indeed conf'mned to be related 10 a basic 

. sion in the subsurface uםmagmatic in 

The presence of this magrnatic body is made manifest as well by the mineralogical and 

. ded (Jurassic) Zohar Formation uםgeochemical alterations noted along the wall rocks of the in 

The dolomite host rock has undergone silicification and dedolomitization. Solution cavities have 

been fi1led with chalcedony, and later by calcite and iron sulfides and oxides. Along this CODtact 

zone the metal poor dolomite host rock has been enriched with a variety of metal bearing 

minerals. Pyrite, sphalerite, Co-pentlandite, as well as gold and native silver grains have been 

, identified using the scanning electron microscope. Although they are not of any economic value 

sives for altering and enriching the uםtial of magrnatic in teמ they serve 10 demonstrate the po 

. l with metals Isזae cover rocks of מate carbo 
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Mesozoic to recent thermal history of southern Israel 

• al, M., Kobn, B וFeinsteiD, S., E 

Department 01 Geology and Mineralogy, Ben Gurion University, Beer Sbeva 

mechanisms ofbasin evoIutioo and for ושderStaםding fCX' emeמt Thennal bistty is an essentia1 el 
gradient with dוennal depth and שia1 t on the variation of b depeמdeמ explora1ion. It is leשn petro 

curves from bשia1 of וion time. ReconsbUCtion of clepth with time is possible by consbUC 
can be directly hiStםrY theתnal stratigraphic analysis. But neither pa1eothermal gradients nor 

wbicb are natural PaזameterS of thermally dependent rock beז measured. However. a nUm 
vitrinite .paraנneters We bere apply two of tbese .paJeodוeמnoוneI recorders can be utilized for 

for tbermal bistory .ZiזCOn apatite and מireflectance (%Ro) and flSSion track analysis 
soutbem Israel. מireconsttuction 

« maturation of organic mareria1 theמnal reveal reJatively low easuremeמts te reflectance m םini Vi 
10 on time (time of exposure tש'ati tbe Pennian-Mesozoic section.1n most cases ma מi) 1.0 %Ro 

dicating significant variation of the tbermal מibשial maximum temperalUres) predates maximum 
gradient tbrougb time. Based on tbe combination of: 1) the maturation profi1e. 2) the relation 
between isoreflectance contours and stratigraphic units. and 3) time-temperature-maturation 

. calcuJations, tbe study region may be subdivided into three areas 

1. Tbe area between Hameisbar and Makbtesb Hazera. Exposure 10 maximum 
te tbe pזeda tion of organic materia1 in the Permo-Triassic section bגra temperatures and ma 

te reflectance and tזini ty. Time-temperature analysis using vi תni basal cretaceous unconfo 
tbe Ramon 1 and מI." dicates an Early to Mid Jurassic "thermal event מifission track data 

C/km over ca. 15-25 Ma. סs44-5 . ents reached ca gזadi Makhtesb Qatan 2 boreboles thermal 
dicated. In מiKumub 1 even higher gradients over a shorter period of time are מiwhereas 

Ramon 1 tbe Early Cretaceous tbermal gradient was relatively higb (ca. 4O-500C/km) but 
on it did riot overprint organic maturity attained during וnmcati due to deep basal cretaceous 

1 t in Ramon gradieמ dוennal g Late Cretaceous-Early Tertiary time tbe Duזin • Jurassic time 
2 and Kumub 1 thermal ataמ Makhtesb Q מI.) C/km סs20-2 ( decayed to its present day level 

. g Cretaceous time שin gradients bad already decayed to this level d 

1 2 A narrow belt NW 01 area 1. This area includes Avdat 1. Rekbme 1, Zuk Tamrur 
this area evolved during Cretaceous time מiand Zobar 8 boreboles. Thermal maturation 

. 1 C/km) over a longer period (ca. 3045 Ma) tban in area O35-3ך under lower gradients (ca. 
. g Late Cretaceous to Early Tertiary time was variable שin t decay d gradieמ theתna1 Rate of 

3. Western Negev and southern coastal plain. Compared 10 tbe areas above tbis area is 
cbaracterised by a moderate mabJrity profI1e that evolved under deeper burial and lower 

-general, maturation peaked during Late Cretaceous מI.) C/km O24-2ך thermal gradients (ca. 
Early Tertiary time. However. in some of the boreholes there are indications for a resbicted 

late maturation," possibly due 10 deeper buria1 or additional beat transfer via a חphase of 
. fluid phase 
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Palynological aspects of source Organic facies (palynofacies) 
rock evaluation 

Eshet, Y. 

Geological Survey or Israel, Jerusalem 

to three major facies groups מiגed marine rocks is classif מiSedimentary organic matter (OM) 

hydrocarbon source-rock מiaccording to their origin. This classification is a1so significant 

eva1uation: 

The autochthonous organic racies: organic particles whose origin is the marine 

environment; consists mainly of organic-walled phytoplankton (dinoOage1Jale cysts. acritarchs). 

The allochthonous organic racies: organic particles that originated from land vegetation: 

pollen grains. spores. vascular and cuticular tissues. 

Organic products of bio- and therma1 degradation of the OM. These include mainly 

amorphous OM of all kinds (e.g. feca1 peUets. micrinites and inertinires.) 

dicative of the source-rock potentia1 מiThe chemica1 properties of these palynologica1 grOUPS are 

• terized by high H/C ratios. and is lוarac of strata. The autochthonous organic facies is usua1ly c 

therefore. considered good source-rocks for wet hydrocarbons. The a1lochthonous organic 

facies is usua1ly characterized by low H/C ratios. and is considered gas-prone. 

at great burial depth to generate hydrocarbons ("oil זered The sedimentary OM is thermally a1 

ed by applying optica1 eזerrnin window"). The oil window and maturation rank of OM can be d 
on Index זerati Al eתnal methods to various palynologica1 particle types. These methods are the Th 

measured on spores). vibinite reflectence (measured on vibinites). and fluorescence (measured ( 

optica1 properties of the מion pollen and spores). These methods are based on detecting changes 

• measured palynologica1 particles under increasing maturation 

tions are crucia1 in appropriate source-rock eזermina Organic facies and therma1 maturation d 
eva1uation. It can be achieved by applying the above methods to the pa1ynologica1 particles 

rock strata. מipreserved 
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Fig 1: Fractured pebbles in the base conglomerate of Hazeva Fm. (Naha1 Marzeva) 
Fig 2: The trends of more than 650 fracturcs in pcbbles. Three sitcs in En Yahav regjon 

(N= ... number of cracks). 
Fig 3: The main faults and the stress trajcctorics 01' (jI-IMAX drawn according to the fractures in 

pebbles. 
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Fractured pebbles- a new paleostress indicator, with application 
to stress analysis in central Arava, Israel 

Eidelman, A., Reches, Z. 

Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 91904 

pebbles are pebbles that contain open, subpara11el cracks that cut through them. These tשedFזac 

Sea trough Califomia, and toמ the conglomerates of the Sal מipebbles are extensively distributed 
local and regional scales the fractures display systematic patterns מO. the Arava ValIey, Ismel מi

and they appear to be a useful and reliable indicator of the tectonic paleosttesses. We present 
En Yahav area, Arava. מihere the analysis of fractured pebbles 

-A typical fractured pebble is a rounded, ellipsoidal pebble, crossed by two to five through 
 i, cutting, subparaIlel fractures (Fig 1). Cracks within neighbouring fractured pebbles showמ

aces of the fractures are generally smooth and curved and fשgeneral, no direct continuity. The s 
places they are stepped, composed of en-echelon segments. This geometry and the opening מi

to the axis of oתnal dicate that they are extensional fractures, fonned n מimode of the fractures 
maximum tectonic extension. It is assumed that a pebble embedded within a poorly cemented 

which the tectonic stresses are amplified. מimateria1, behaves as a rigid inclusion 

the conglomerates of the Miocene Hazeva מipebbles are common tuזed In the Arava valIey frac 
Fonnation. These conglomerates are composed mostly of limestone and chert pebbles with a 
common size of 15-30 cm for the fractured pebbles. The trends of more than 650 fractures were 

pebblesl tuזed cludes at least 10 frac מithe En Yahav region. Each site מithree sites מimeasured 
dicating that i2 (מ m2. The fractures are subvertical with a mean strike of 33sO :t 2rP, (Fig 

. this direction מiHMAX' the axis of maximum horizontal compression, also trends ז<

The Dead sea transform and the faults of the Sinai-Negev shear zone are the main fault systems 
this region, that were active after the deposition of Hazeva Fonnation. The stress 1Iajectories מi

gle of about 4sO with the direction of the Dead Sea מaמaFig. 3) form מiHMAX (heavy lines ז<of 

.) transfonn fault, and with two faults of the Sinai-Negev shear zone (Saad Nafha, and Masor 
the other hand, the 1Iajectories are almost perpendicular to the Arif Batur fault and to the מO

angle of about ']1)0 with the Marzeva faulL מaRamon fault, and they form 

the angle between the 1Iajectories and the various faults, may reflect different מiThe differences 
the mechanical properties מiages of formation, changes of the regional stress field or differences 

. of the faults 
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The geothermal potential of Poland 

Dowgiallo, J. 

Embassy of the Republic of Poland, Ramat·Gan 

Geotbennal conditions are not particularly favourable within the Polish temtory, the heat flow 
density seldom exceeding 70m Wm-2• However,large amounts of thennal water are avai1able in 

various regions at depths·mostly less than 2000m. The most privileged areas in which low 
, resources may be developed and largely utilized are: the Inner Carpathians eתna1 enthalpy geoth 

. the Sudetes, and the south-westem part of the Polish Lowland 
The Tatry Podhale hydrogeothennal system (Inner Carpathians) is situated between the Tatra 
Mts. and the Pieniny Klippen BelL 

The sub-Tatric calcareans nappes and Eocene nummulitic limestones covered by Palaeogene 

flysch fonn here a resourceful artesian basin. Temperatures of water struck at 1500-2500m and 

flowing under artesian pressure amount here to 70-80oC. A comprehensive program of its 
utilization, mainly for space heating is at present under implementation. The Sudetic crystalline 
formations (granites, gneisses) yield thermal water both from springs and drillholes. The 
maximum temperature obtained till now from a 750m deep drillhole is 68°C (spontaneous 

outt1ow from Variscan granite but geothennometric calculation suggests that temperatures up 10 

900 C exist in tbe lower parts of the system. These waters are typical of their very low salt 

content and are till now uti1ized exclusively in health resorts for therapeutic purposes. 

t aquifers rtaמ Large artesian basins of the south-westem part of the Polish Lowland include impo 
mainly of Jurassic and Lower Creataceous age.-They yield thermal water of relatively low 

OoC, from depths less than 2000m. These waters are 60י-salinity and temperature as high as 
used up 10 now only in health resorts. Plans of their utilization for large scale space heating are 

. being prepared 

be made of her low enthalpy geothennal סtPoland's tense energy balance requires the full use 

. resources 
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A comparison between geological maps and processed Landsat TM 
images: The Ramon case study 

Dody, A}, Sbosbani, M.2 , Eyal, Y} 

1. Geology Department, Ben Gurion University, Beer Sbeva 
2. Geograpby Department, Bar Ilan University, Ramat Gan 

A comparison between existing geological maps and images of Landsat TM is a crucial step for 
utilizing remote sensing data for geological mapping. A preliminary study conducted in 
Makhtesh Ramon reveals: 

1. Regarding the separation between parent rock and colluvium, geological maps have severe 
the geological map of Givat Gaash no מi, limitation relative to satelite images. For example 

situ basalt, and its rockfalls, whereas on the image they are -iמ separation exists between the 
. distinguishable 

geological maps, the colluvium is signed as, q, without information about its lithological מI. 2 
composition, which may change from one locality to another depending on their source rock. 
Differences betwwen colluvial exposures were observed on the images although their 

. accwate composition is yet not known 

3. Some rock units which, according to the geological map, are expected to have a uniform 
, their colour image. For example מireflectance pattem (=colour) show marked differences 

the ratio image it מion the geological map, Shen Ramon is signed as one unit, whereas 
. consists of three units 

the image. For מi4. Some rock units consisting of different lithologies appear uniform 
example, the gabbroic rocks of the Ramon Laccolith and the basalt of Givat Gaasb, have the 

. same colour in the image, although mineraloically they are different 

These cases indicate that satlite images, because more sensitive to lithological differences. may 
assist to improve the geological mapping. 
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A bistory of data acquisition tbrougbout Israel and a look to tbe 
future 

Dekel, A., Asael, R. 

 The Institute ror Petroleum Research and Geophysics, Holoמ

Israel מied out caזri Many oil exploration surveys using the seismic reflection method have been 

this wotk most of the digital seismic data gathered over an area from Beer מIover the years. 
ed. The location of מithe north have been exam מitemational border מithe south to the מiSheva 

all seismic lines is presented. From the present map the imbalance in the dispersion of seismic 
surveys over various areas of the countty is evident: 

c data has been collected from areas covered with aluvium which comprise isזni 1. 85% of the se 
. only 25% of the whole countty. The information is mostly of good quality 

2. The remaining 15% has been collected from areas with exposed carbonate and basalt rocks. 
. poor quality סtThe information is mostly of fair 

the following criteria: cable length should be סtField parameters have been optimized according 
at least 4500 meters, mu1tiplicity should be at least 48 and the frequency specbUm bandpass 
generated and recorded shou1d be as wide as possible and include 8-48Hz. The aim was to 
isolate the credible seismic data which can provide reliable information from the deep 
sedimentary section, the Jurassic-PaIeozoic geological section, which could be a target for oil 
exploration. The fmal map obtained provides an idea of the amount of reliable seismic data 

presently available for oil exploration and shows that there are large areas of the countty for 

which we possess little seismic information. This phenomenon is prominent in the central 
mountainous area. This is a large area in which there is great interest in its geometric and 

nic regime in the deep Jurassic-Triassic basin, as observed in the Ramalla-1 well and which tוסec 

. appears to extend southward 

oil exploration activities over the years, as observed from the מiAccording to the trends 
additional graphs (km of drilling and km of seismic lines), we may conclude that we appear to 
be facing the end of oil exploration in the near future. All the above proves there is good enough 

, be done in oil exploration in Israel and that סtbelieve that there is stil1 a great deal סtreason 

create new vitality in the coming סtthink of changing old concepts in order סtperhaps, it is time 
. decade 
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The danger of clogging the Coastal Aquifer due to dense 
urbanization 

Dan, J. 

The Institute of Soils and Water, ARO, Bet Dagan 

the central coastal plain of Israel. in the replenishment מiVarious sediments and soils are found 

areas of the coastal aquifer. The amount of water that percolates through the soil to the 

groundwater is mainly related to the soil texture and vegetation cover. The highest rate of 

groundwater replenishment is in the bare shifting dunes. This replenishment rate is reduced 

the sand fields due to the evapottanspiration of the plant cover. A stil1 relatively מisomewhat 

the sandy Hamra areas. while in the typical מihigh rate of groundwater replenishment exists 
. Hamra soils it is reduced aJready quite considerably 

The groundwater replenishment of the finer textured soils like the Grumusols and grumic dark 

Brown soils is negligible. Most of these soils are also calcareous as lime leaching is restricted 

. water זain due to the re1atively shallow penetration of the 

The sand and Hamra areas are very suitable for urbanization. as a result these areas are gradually 

covered by concrete and asphalt. The groundwater replenishment of the urbanized areas may be 

related both to the percentage of the concrete and asphalt cover and the soil properties in the 

noncovered areas between the houses and the roads. 

sandy areas most or even all of the excess rainwater may penetrate the groundwater. even מI

when the concrete and asphalt cover is high. more than 50%. due to the good permeability of the 

the Hamra areas high amounts of water may aJready be lost, even when the cover is oot מIsand. 

• 90% typical urbanized areas where the concrete and asphalt cover reaches 80 or מI. very dense 

. nearly all the rainwater is Iost due to rapid runoff 

the central coastal plain should be limited in the future. in מiThe concrete and asphalt cover 
• order to prevent stil1 more 1088 of water that rep1enishes the coastal aquifer 

the east and to the מiIt is thus suggested to shift the future urbanization to the hilly areas 

. the Ga1ilee and the Negev מire1atively empty areas 
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Hydrocarbon Generative Basins, Onshore • Offshore Israel 

Cohen, Z., Kaptsan, V., Flexer, A. 

1. Israel National Oil Corp., Tel·A viv 61500 
2. Petroleum Inrrastructure Corp., Tel·A viv 69978 
3. Tel·Aviv University, Tel·Aviv 69978 

Four significant generative basins are believed to exist in Israel. These basins are related to four 
grabens; the Paleozoic-Mesozoic NE offshore Pleshet and onshore Judea and Ga1ilee. and the 
Miocene to recent N-S Dead sea pullapart related to the East African rift system. 

t three are elements of a basement controlled tectonic block mosaic. They were formed in נrs The f 
ian. Early to Middle Triassic and Middle Jurassic. Each of ממat least three phases: pre-Upper Pe 

s with a depositional sag basin centered above the graben and תninate these stacked grabens te 
extending beyond its boundaries. The grabens and their neighbouring horsts have gone through 
a series of vertical ("yoyo") and tilt ("seesaw") inversions in response to regional extensional 

 resses and compressional sו.

in the Miocene and has gone through ממסThe Dead Sea graben on the other hand, began to f 
. stages of subsidence. sagging and wrench tectonics 

Examination of the stratigraphic column indicates that most of the potential source beds that are 
ian Arqov ממrich in organic matter accumulated in depositional sag basins. These are Late Pe 

on. Late Triassic Saharonim-Mohilla. Late Jurassic Kidod. and Late Cretaceous Mount תnati Fo 
Scopus group; the latter. though. accumulated in fault-fold sag basins. In addition. the 
argillaceous parts of the basinward sedimentary wedges resulting from regional tilts are also 
considered to be sites of hydrocarbon generation. These include the Midd1e Jurassic Bamea 

. Formation and the Neogene Saqiye Group aזam Formation. the Lower Cretaceous Gev 

on studies indicate that only Triassic and older sediments had reached maturity in the bגrati Ma 
Paleozoic-Mesozoic basins. It seems that the same is true in the basinward edges of the 
sedimentary wedges. 

the Dead Sea basin. on the other hand, sediments as young as Mio-Pliocence that are buried מI

at the great depths of the graben have reached maturation. Therefore all potential source rocks 
that are older than Pleisocene are probably capable of generating hydrocarbons. Of particular 
interest are Senonian rocks. known to be extremely rich in organic matter in the vicinity of the 
DeadSea. 

ve basins (besides the Dead Sea basin) each having a eזati The presence of a stacked series of gen 
tion program applicable to this specific loזa graben at its core, requires the planning of an exp 

• tectono-stratigrapbic setting 
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. The low chemical activity of mineral media requires precise watering and ferti1ization regimes 
Y irregularity, such as water shortage, or a decrease of pH for a few hours, may result in תA

irreversible damage. Introduction of organic matter into the container medium mix is likely to 

small greenhouse מiprevent damage. This approach seems to have advantages especia11y 
ons where the cost of a precise conlrol unit is too high. Future resean:h will concentrate אזT.ui o 

on the use of the same medium for as long as possible after proper disinfestation (chemical of 
addition, investigations on optima1 container size and shape, and optima1 watering and מI.) solar 

fertilizing regimes are being conducted. 

Greenhouses vegetables (inelons and tomatoes) production using container media resulted in a 
gross income of 15-20$ (US) per 1 m3 of water, while the same amount of water used for 

. growth provides a gross income of about 1$ only ttoמ co 
Therefore, greenhouse agriculture seems to provide a promising alternative for some of the 

. conventional agriculture 
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Cut-flowers and nursery plants are grown in container media for many years while vegetable 

growth in containers is a relatively new practice in Israel. Experimental work conducted so far, 

showed that greenhouse winter tomatoes grown in container media produced earlier yield, 

improved fruit quality, and usually higher yield than that obtained from plants growing in soils. 

The use of container media facilitates improved fertilization and irrigation regimes so that 

optimal growth conditions may be achieved. As recently found by our research group, soil-bom 

diseases can be eliminated or reduced by the utilization of suppressive composts which are 

accommodated to container media. The introduction of organic matter into the media usually 

increased yields. 

order to save water and to מI.) Future substrates should be environmental friendly (recyclable 

. minimize pollution, recycling of the nutrient solution should be considered for fuwre planning 

Rain water should be collected from the greenhouses roofs and used for irrigation. This requires 

recycled fertigation (irrigation + fertilization) the fate of plant מI. some engineering alteration 

. disease, changes in nutrients concentration and pH, should be investigated and controlled 

Recycled waters and rain waters may save up to 50% of the water used during the main growing 

season. 

Container media can be divided to three general categories: (1) mineral; (2) organic; and (3) a 

mixture of the two. The main mineral components used in Israel are: Tuff (volcanic ash), perlite 

and rock-wool. These media exhibit limited chemical activity (rock-wool almost none), low 

buffering capacity to pH variations, low water and nutrient content, and they are usually 

pathogen and weed free, but conducive to plant diseases. Tuff from the Golan Heights is the 

major mineral substrate used in greenhouses in Israel. Recently, our research group found that 

industrial bottom coal cinder can be used successfully as a growing media provided it was 

mixed with organic matter (peat or compost). In the near future the use of rock-wool in Israel 

may expand, as it did in the Netherlands, but, alternative media should be explored since rock

wool is costly to recycle and fertigation requires high standards of management and control. 

The main organic components used for container media are peat and high quality composts. 

Their main advatages are high buffering capacity, optimal water to air ratio, high microbial 

activity which may suppress plant pathogens, and the presence of humic substances which 

enhance the cation exchange capacity and availability of micronutrients of the medium, and may 

enhance plant growth. 
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Intensive modern agriculture in times of water shortage - The 
development of greenbouse agriculture using container media 

Chen, Y., Inbar, Y. 

Department 0' soil and water Sciences, Faculty 0' Agriculture, The Hebrew 
University 0' Jerusalem, Rehovot 76100 

The severe water shortage in Israel and worldwide results in recent changes of strategies of 
planning. Intensification of agricultural planning components. and beneficial water nגra1 agricul 

c value of an agricultural crop סmi use becomes a main factor in these coosiderations. Future econ 
will be firstly evaluated by the gross income per cubic meter of water. Efficient cropping in 
greenhouses may enhance the net income through the achievement of high quality and quantity 

• of any given crop. For successful greenhouse operation high capital and energy input costs 
all מiand high degree of competence tמappropriate supporting systems of research and develope 

th growers and extension סbm frס aspects of plant science and engineering skills. are required 
service supervisors. Crops that may justify and support such systems must have high cash 

. value. Included are cut flowers. vegetables and omamentals 

A further development of greengouse agriculture requires testing of the advantages and 
disadvantages as compared to the competitor European grower. During winter. Israeli weather 

ter מisupport plant growth and high quality yields. W סtprovides sufficient solar radiation 
Israel are mild and the expenese for heating energy are low. The absence of מitemperatures 

. rms enables building of low cost plastic covered greenhouses סtd and snow s מisevere w 
. Vegetables and cut flowers cultivars that have been breeded in Israel are of outstanding quality 

The main disadvantages of greenhouse operations when compared to Europe are excessive heat 
and radiation during late spring. summer and early autumD. which shortens the growing season 
and forces a short cropping season. or altematively a capital investment in shading and cooling 
the greenhouse environment. The long distance between Israel and the target market leads to 

.sזs increasing marketing co 

Greenhouse cultivation in which plants are grown in container media covers a continuously 
increasing number of greenhouses. Most horticultural crops share this increase. Important 
groups of crops are cut flowers, vegetables, omamentals, nursery plants, forest seedlings 

uction, and sometimes fruit trees. Farmers are switching to grow plants in container media dסpr 
ns: Low quality soils. deterioration problems such reasס rather than in soil due to the fol10wing 

m diseases, paddy soils exhibiting permeability problems, and yield decrease due to סbas soil 
mono-culture practices. Insufficient availability of suitable soils and difficulties in maintaining 
proper control of irrigation and fertilization regimes in many soils, enhances the search for 

 rti container media (substrates) in protected hס tculture. The use of substrates provides meansס
. achieve high yields סtovercome most of these problems and 
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Higb resolution seismic reflection survey across tbe Carmel fault 
zone 

Bruner, 1.1, Rotstein, y.l, Kafri, U.2 

1. The Institute for Pekoleum Research and Geophysics, Holon 

2. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Previous geological and seismological investigations of the Carmel fault zone have shown it to 

be one of the most cwrently active in Israel. Several tectonic models describing the Carmel fault 

system and noted that motion on it may account nתzone have related it to the Dead Sea Transfo 

for some of the apparent northward dissipation of motion along the transform. A high resolution 

seismic reflection survey was carried out across the Cannel fault zone. The survey comprised 
four Iines, all with field parameters designed to study the details of the uppermost part of the 
sedimentary column. The Iines were located near the Yagur junction. Tivon, Yokneam and 

. Mishmar-Haemeq 

Alllines crossed the main fault zone but the Yagur junction line crossed it only at the extreme 
end of the line. All the Iines clearly delineate the main fault zone and show the location of other 

faults in the area, several of which were previously unknown. In addition, the profl1es show 

the sense of the dip component of the slip, indicating a change in the stress regime מichanges 

compression VS tension) along the fault. Finally, detailed information from the shallow ( 

subsurface facilitated the study of the temporal changes in the tectonic regime along the Carmel 

• FaultZone 
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Viviparus beds from central Jordan Valley • The southern 
correlative of Gesher Benot·Ya'akov formation 

Braun, D.1,2, Techernov, E.3 

1. Geological Survey of Israel, 30 Malchei Israel St. Jerusalem 95501 
2. Department of Geology, Hebrew University of Jerusalem 91904 
3. Department of Zeology, Hebrew University of Jerusalem 91904 

A lacusttine limestone bed, which contains a rich Molluscs assemblage of fresh water, was 

/ 20365 • the central Jordan Valley, near Kibbutz Ashdot Ya'akov (coord מifound recently 
22775). The thickness of this unit is -1 meter, and is exposed only along 20 meters. The 

, Yarmouk basalt, which was dated nearby at 0.7;tO.3 m.a., is overlayed by the limestone bed 

and the Naharayim conglomerate covers iL The Wurm Lisan formation overlies the 
conglomerate. All this section is horizontal. A flint flake, unre10uched was found within the 

. layer 

The paleon1Ologic assemblage contains the Viviparus apameae, which is known as aguide fossil 
from the Gesher Benot Ya'akov Formation at the Hula valley. This endemic species is also 

known from the Orontes in Syria. Other species that were found associated with it are Thedoxus 

sp. and Melanopsis sp., and Unio tenninalis. 

At the area of Gesher Benot-Ya'akov the Viviparus beds overlie the Yarda basalt, whose age is 
0.8;t0.15. Based on the similarity of the stratigraphic position of the two Viviparus beds and the 

. similarity of the faunistic assemblages, these two units are probably of the same age 
al Jordan Valley further south than previously rוThe Viviparus aparnaea extended 10 the cen 

. known 
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Magnetostratigraphy of Erk el Ahmar formation in the northern 
Dead Sea Rift. (A hominid tool bearing strata ?) 

Br~un, D.1,2, Ron, H.3, Marc:o, S. 2,3 

1. Geologic:al Survey or Israel, 30 Malc:hei Israel St. Jerusalem 95501 
2. Department or Geology, Hebrew University or Jerusalem 91904 
3. The Institute ror Petroleum Researc:h and Geophysics, 1 Hamashbir St. 

Holon 58122 

The Erk el Ahmar formabon was sampled for paleomagnetic measurements. Ninety samples 
cludes a polarity sequence of RNRN מiwere taken from type locality section. The formation 

logy and וסp) which is correlated with the absolute polarity time scale based on paleon וסוס(base 

palynology. The reversal of 2.04 ma is within the studied section and the upper normal section 
may correlate with either the Olduval or the upper Reunion (2r-l) subchrons. Sedimentation 

year זn! year or 2.3 m זn! rate, during the lower normal (sequence of 47 meters), is either 1.6 m 
. respectively 

,) date (1001וס Based on these results the Erk el Ahmar formation predates the earliest known 
bearing strata out of Africa, the Ubeidya formation. If man made artifacts which are found 
throughout the outcrops of Erk el Ahmar formation are insitu, they indicate a pre Ubeidya 

. the area, about 2 ma ago מitherefore the earliest) hominid presence ( 

-16-



Legend 

1 MB 226 
Na20 + ~~20 wt% 

2 MB 229 
'5 phonolite MB 230 

MB 232 
'3 MB 236 

3 MB 235 
foidite 

" 
/ 3rhYOlite 

1 
basaltic 

andesite 

picro- basalt andesite 

basalt 

37 4' 45 49 53 S7 6' 65 69 73 77 

ULTRABASIC I BASIC INTERMEDIATE ACID Si02 wt% 
45 52 63 

-15-



A preliminary study of the dike swarms in Har Timna, southern 
Israel 

Beyth, M., Peltz, S., Baer, G. 

Geological Survey o( Israel, Jerusalem 

A preliminary study of the dikes in Har Timna (Timna Mountain) reveals three distinct dike 

S. The oldest swaim is composed of rhyolitic. N-S trending dikes, the intermediate aתn sW 

includes ENE trending andesitic, rhyolitic. and composite dikes, and the youngest dikes aתn SW 

are NW trending doleritic dikes. Similar dikes are known from Elat, Sinai and other areas of the 

Arabo-Nubian Shield 

Timna dikes are up to 4 km long and are a few centimeters to 40 meters wide. All Haז The 

composite dikes are rhyolitic at their centers and andesitic at their margins. Diffusive contacts 

between the rhyolite and the andesite members of the composite dikes, indicate 

most cases it appears that the andesites were the fll'St מI. contemporaneous intrusion of the two 

. to intrude, however, opposite relations were also found 

Field evidence (stepped contacts, flow lineations and elongated vesicles) indicate subhorizontal 

propagation of the ENE andesitic dikes and subvertical propagation of the NW trending doleritic 
dike. The ENE dikes are generally thinner (up to 6 m) and occupy a dominant pre-existing joint 

system; individual dikes "wander" between adjacentjoints. The doleritic dikes are significantly 

thicker (up to 40 m) and intruded self-generated fractures. 

The prevalence of groundmass in the dikes (more than 70% of the whole rock) limits the rock 

definition by modal composition to give only a "pheno-name". For the COITeCt defmitions, a few 

major element chemical analyses were carried out and compared to the modal analyses. The Har 

. hyandesitic composition וrac Timna composite dike swarms reveal a bimodal: alkali rhyolitic to 

O% = 6.4 to 6.7 in the trachy-andesites, and 8.9 in לI+ O ~ The magma has an a1ka1i trend, N 

. O in all the analyzed rocks לIO> ~ the rhyolites; N 

The dikes are hydrothermally altered. This alteration is selective: the melanocratic minerals are 

completely altered, whereas the feldspars are only panly altered. 
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Shallow ret1ection profiles with a ground penetrating radar 

Basson, U., Ben-A vraham, Z., Ginzburg, A. 

Department of Geopbysics and Planetary Sciences, Tel A viv University 

Several surveys with a Ground Penettating Radar (GPR) of the shallow section (0-20 m) were 

conducted recendy by the Department of Geophysics and Planetary Sciences. Tel A viv 

-eering geology and neo giמ University. These surveys are parts of studies in archaeology. en 

tectonics. 

map the subsurface with a high resolution. The radar transmits high frequency סtGPR is used 

the electrical מielecttomagnetic pulses which are reflected as a result of the differences 

properties of the layers. Depth of penetration. amplitude of reflections. and resolution are mainly 

. tensity of transmission and the type of the subsurface material מi, functions of the frequency 

Our GPR, pulseEKKO-4 type' operates on two frequencies, 100 and 200 MHz. The receiving 
. and transmitting antennas are in contact with the ground in order to reduce energy loss 

nas and the radar console are by means of optical fibers which teמ Connections between the an 

eliminates noises that are created by ordinary communication wires. The data is digitally 

the field. More sophisticated analysis is done with special מirecorded and is processed on-line 

programs that were developed at our department 

. es from several applications 1גDuring our work with the GPR we have acquired reflection prof 

clude: foundation engineering, sttatigraphic sections and profiles from the מiThese profiles 

these profiles we could מI. archaeological sites at Tel-Malchata, Tel-Michal and Mount-Temple 

. identify caves, types of soils and rocks, folds and ancient structures 

-l~ 



Computer program searching for environments and processes in 
grain-size populations 

Azmon, E., Elazar, D. 

Department 0' Geology and Mineralogy, Ben·Gurion University 0' the Negev, 
Beer·Sheva 

g "moon" subflaתkin grains. may have six וransported on of fluid pסpuI8ti A major grain size 

population. two of merely matbematical significance. and four of possible sedimentological 
value. It is often irnpossible to differentiate between the "moon" sub-populations, but it is 
possible to separate them from the major popu1ation. A computer program was designed to 

, ttiangle omוal a form of a modular logn מiextrude from a granular sample a major population 

where the sides of this ttiangle represent its median diameter, its degree of sorting, and the 
al disttibution, These parmeters were obtained from oמn approach of the total sample to logn 

environments, and one set of laboratory מatural several hundreds samples representing seven 
experirnents. Spreading diagrams of the above show some segregation on the basis of the 

. environments 
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Diagenesis of the Inmar Formation, southern Israel :Stable 
isotope studies of carbonate minerals 

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

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
, Ontario, London, Ontario 2מ. Dept. of Geology, University of Wester 

Canada 

n isotope compositions of diagenetic minerals from the Lower Jurassic caזbo and מThe oxyge 

Inmar Formation. 80uthern Israel are used to identify changes in pore-water composition during 

. diagenesis. These changes can be related to major geologic events within southern Israel 

Diagenetic carbonate phases include early siderite (8180SMOW = +24.4 to +26.5 %0; 813CPDB = 

-1.1 to +0.8 %0.) followed by ankerite (8180SMOW = +18.4 to +26.3 %0. ; 813CpDB = -2.1 to + 

1.3%0.) and dolomite (8180SMOW = +19.8 to +25.8 %0; 813CpDB = -2.0 to +0.2 %0). Calcite 

shows a much larger range (8180SMOW = +21.3 to + 32.6 %0; 813C PDB= -4.2 to +3.2 %0) . 

The interpretation of these resu1ts is that shallow diagenesis. early in burial history included 
formation of siderite and early calcite cements. Burial diagenesis included formation of ankerite 

and late calcite cements. Dolomite formation took place late in the diagenetic history. 

A significant negative correlation obtained between the burial depth and the 8 180 composition 

of dolomite cements indicates that dolomite formation postdated the tectonic activity and uplift 

and formation of the present relief of 80uthern Israel. most likely following Pliocene migration 

of subsurface brines. 

tains perfectly fit מu8 180 compositions of the dolomites in the northern Negev and Judea Mo 

the present-day formation waters whereas formation water in the central Negev show much 

lower salinity and 180 composition. indicating Pleistocene invasion of fresh water. Recharge of 

the Inmar Formation by low 180 meteoric water occurred during the Pleistocene. leaving no 

effects on the dolomite isotopic composition 
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Measurement system of "Free" Radon in rocks 

Assael, Y., Yaffe, Y., Even, O. 

Soreq Nuclear Research Center 

the uranium radioactive decay series is considered as a source for מi" Radon gas as "daughter 
. rocks מienvironmenta1 risk and can be used for uranium exploration by measuring its content 

world the measurements were performed on soil covering the rocks for the exploration ~ ;. . 
Israel, where most of the rocks are exposed, the system was developed מI. I and risk estimation 

. on between Soreq and the Geological Survey coסperati the rocks by מifor direct measuring 

nature מi219 are found מR220 (Thoron) and מR, 222 מR: Three Alpha emitting radon isotopes 

t isotope is rtaמ products of the radioactive decay of U238, Th232 and U23S respectively. The impo 
4 222, 55 seconds of Rn220 and מRRn222 due to its relatively long half-life (3.82 days for 

seconds of Rn219)which enables its migration in the rocks and to the air by diffusion and 

. the rock Thoron may appear provides its Thorium contents מI. sportation processes traמ 

 1m The developed system for radon measurements in the rocks is based on polycarbonate fז,
serted into the מiwhich is etched by alpha radiation. The device is built of PVC pipe which is 

 ate rock (or soil) with a piece of polycarboמ ifilm mountedמ ia small vial. The pipe is pluggedמ
. its lower part, towards the rock מiits upper part to exclude radon and dust. However it is open 

to the lower 5cm of the pipe to alIow radon penetration. The fl1m-holding vial מiGrooves are cut 
: ses pשpo is covered by membrane for two 

to the vial. The Thoron diffusion time through the membrane מia. To avoid Thoron migration 

is long compare to its half-life, so the membrane prevents Thoron migration, whereas Radon 
is practically unaffected. 

. m dust or a1pha emitting rock fragments frס b. The membrane protects the film 

To alIow repeated measurements of the same location, specially for seasonal variation, a PVC 

m are lוpipe sealed permanently into the rock, and the upper part is plugged. The vial and the f 
g buried on appropriate amount of time, the fl1m is מiserted through the upper part and after be מi

. withdrawn and replaced with a new film 
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Refinement of earthquake hazard assessment in and around Israel 

Arieh, E. 

The Iostitute for Petroleum Research aod Geophysics, Holoo 

troducing additional high מiand around Israel was reassessed by מiThe earthquak.e hazard 

-quality seismicity data and by re-evaluating the seismicity parameters required by the Comell 

the process of מiMcGuire probabilistic method used in this analysis. The main improvements 

: this reassessment are 

a) The introduction of a new seismicity zone along the Negev-Sinai fault system and 

refmement of the borders of the Carmel-Farah seismicity zone in accordance with recent 

• observed seismicity 

, b) Improved evaluation of the required seismicity parameters, i.e. earthquake recurrence rates 

troduced Kijko-Sellevoll מib-values and maximum magnitudes, achieved by the newly 

statistical approach. This method permits integrated analysis of the available incomplete and 

inhomogeneous long term seismicity catalogs with the recent high quality but short term 

. data 

 iThe reassessed earthquake hazard of the studied area is defined here (asמ i) previous studiesמ

terms of the probability of unexceeding horizontal peak ground acceleration (pGA) per 

prescribed time interval. The refined earthquake hazard maps thus obtained show PGA values 

. with a 90% probability of unexceedence within a time span of 50, 100 and 500 years 
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s with a Borehole מIsrael: Observatio מSubsurface fractures i 
Televiewer system 

Amiel, Y., Reches, Z. 

Geology Department, Hebrew University, Jerusalem 

We present here the first analysis of subsurface fractures in Israel. The study is based on 
10 V), that enables the interpreter Iח' measurements with the Borehole Televiewer system (B 

observe the borehole walls in detail. The BHTV is a logging device that scans the borehole with 
. ultrasonic pulses and provides images of the borehole and its three dimensional geometry 

, These images display the relative reflectivity of the layers, natural and artificial fractures 
. bedding surfaces, cross bedding, the borehole's cross section and the spalling of the walls 

. were logged with the BHfV system ~ Nine borehol 

Along the Dead Sea transform we logged the Arbel and Mevo-Hamma geotechnical wells 
located on both sides of the Sea of Galilee, and Har-Yaelim oil welllocated 8 km west of the 

, 24 Dead Sea. Within the Sinai-Israel subplate we logged four wells in Kokhav oil field (wells 
25,28 and 31), and the water wells of Ajur (Judean HiUs) and Shomera (westem Galilee). The 
field work done in cooperation with Mezada Logging Company, and Iogging ranges from depth 
interVal of 250-700 m in the geotechnical and water weUs, 10 the depth intervaI of 1000-2220 m 

. in the oil wells 

. Fractures and bedding surfaces are recognized as sinusoidaI, dark curves on the BHTV images 
We measured their orientation and depth distribution and evaluated their morphology. In a 
given borehole the fractures are not uniformly distributed, their density and orientations vary 
between severaI zones. The intensity of fracturing in Mevo-Hamma, Arbel, Shomera and Ajur 
boreholes is clearly greater then in the oil wel1s of Kokhav and Har-Yaelim; this may be related 
10 the depth difference between the two groups of boreholes, or 10 the Iocal intensity 

. differences 

. We correlate the orientations of subsurface fractures with trends of surface faults and structures 
, In Arbel weU two sets of fractures were recognized: fractures dipping 50u-80u northwestward 

and extensional vertical fractures striking NE-SW to NNE-SSW. These orientations are in 
disagreement with the faults which bound the Arbel block that strike N-S and WNW -ESE. The 

, fractures in Mevo-Hamma well, east of the Sea of Galilee, the fractures strike NW-SE 10 N-S 
which are partIy compatible with surface faulting and the direction of the induced hydrofractures 

. in the driUhole 

NW or to SE. Here, the orientations סtIn Kokhav oil field, most fractures dip 50u -70u to either 
of the fractures are not related to depth, rock type or the age of the host rocks. The strikes of 
these fractures generally paralle1s the axis of the Heletz-Kokhav block and the major monoclines 
in Israel. However, these fractures differ significantly from the NW-SE striking normal faults 
of Kokhav field. The fractures in Kokhav weUs are more common in zones of high acoustic 
reflectivity and a positive correlation was found between the fractured zones observed on the 

. BHTV images and the high resistivity zones of the resistivity logs 

Probably the best correlation between surface and subsurface fractures was found in Har-Yaelim 
weU. Three large fractures were recognized within the Iogged interval of 170 m. Two of them 
are subvertical, shear faults with secondary en-echelon structure and small aperture; they strike 

. in E-W direction. The other Iarge fracture is vertical, extensional fracture with wide aperture 
The trends and morphology of these fractures couelate well with the faults measured in the 

. northem Negev 
The character of subsurface fracturing is usually poorly known despite its significance 10 the 
understanding of subsurface fluid flow and tec10nic processes. We discuss some possible 

. applications of BHTV observations 10 subsurface analysis 
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MPa. We calculate the bounding magnitudes ofthe tectonic stresses for this given values, and 

~ v 1.5>ז e slip conditions in which tוik find that for no breakouts, the faulting regime fits s 

v which ז<HMAX is ז<v is the vertica1 stress. The minimum magnitude of ז<v; where ז<~ HMAX ז<

e slip and nonnal fault regimes. The corresponding magnitude of tוik indicate simultaneous s 

· S O·&Sv <רmun hmin is O·6Sv S ז<

The magnitude of the horizontal tectonic stresses was also estimated from the breakdown 

represent conditions of ססt,pressure during acidization tests in Kokhav wells. These results 

. strike slip faulting with magnitudes compatible with the above results 

Fig 1. - Borehole Televiewer image ofKokhav 28 between 1615-162Om; Wide vertica1 black 

zones are breakouts directed E-W, dark sinusoida1 curves are fractures dipping southward and 

re1atively flat bedding planes. 

Br ~Ik C' .. .lI'~ 

JוןV5 E " 
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Western Israel - Results of Breakout מIn-situ tectonic stresses i 
analysis 

,Amiel, Y., Recbes, z. 

erusalem נ,tו Department ot GeoIOIY, Hebrew Univeni 

westem Israel. including מioo of the contemporary ta:tonic stresses טali We present here an eval 

situ -iמ the orientation of the ·principal srress axes and an estimate of the magnitude of the 

the breakout method that מianaIysis of borehole geomelry tIוe מOstresses. 1be results are based 

• four wel1s, Kokhav oil fie1d, westem Israel מiwas completed 

 Breakouts are vertical zones of spalling and tiacturing of the borehole WaIIS (Fig. 1). that fממס

due to the amplificadon of tectonic stress at the borehole. Analysis of the srresses distribution 

• main soun:e for breakout SPeUing is the cin:umferendal srress tIוe around a boJehole shows that 

ee. Breakouts develop if the circumferendal stress is greater then the rock strength. S. as c:ז 

are the maximum and ז:cםUנוhHMAX and c:ז HMAX - CJmmn - 2p 0 where 3c:ז = ee c:ז describe by S S 

 :i minimum horizontal taמui c saresses and po is the pore toת n d pressure. 1be breakoutsתifOמ

and thus breakout zones lead to the elongation of the borebole 1וmiמc:ז the direction of 

can be detected and measured by Iogging devices. It is gaticםנ is elm וd: perpendicular to CJUMA:X 
Streמgth. ofbreakouts initiation as function ofthe rock dePdוS the deteתnine also possible to 

1-terval of מidepth מiv field okIוa K מile cross-section in four oil WeIlS boreIוo We measured the 

2.2 km with the Boreho1e Televiewer system. This system maps the reflectivity and reJief of the 

ving the pulses reflecred from nבcei d pulses. and שוosborehole WaJl by emitting high frequency 

thewall. 

Kokhav 31 breakouts observed at מI; Kokhav wells we found a few cases of clear breakOuts מI

 odepth of 1380-14OOm and at depth 1127-1161m and the directiמ eak of these'זiout is l3QO bמ

Kokhav מI• 700 of the breakouts are fIat bOUOm with mean width of SIוaPe 11וe tervaJs. מithe two 
-S אt direcred aJmost bזeakou outs direcred B-W observed at depth 161S-I62Om and bז'eak 28 

of the breakouts changes within one מoe observecl at depth 1940-19SOm. The orientati זew 

of tioמ are compitable with the direc ObSerVatiOמS y boreholes. These neaזb borehole and between 

~ of מoti diזec caliper log. Thus. the aחn with four detemוined the elongation ofboreboles 

• vary between N-S 10 B-W 

Kokhav fJe1d, indicates that the מiof fuIly developed breakout zones ecמe1שזbe inftequent occ 

aIong the borebole walls. The '.c:ז circumferendal stress tIוe rock strength S. is larger tben 

80-120 Kokhav field can be estimates as מites kכmi and do limeSIםneS of the Streמgth confinecl 1ש
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Climatic t1uctuation in the northernmost Red Sea region during 
the Late Quaternary (Last 130,000 years) as inferred from the 
marine record 

Almogi-Labin, A.1, Hemleben, Ch.2, Meischner, D.3, Erlenkeuser, H.4 

1. Geological Survey or Israel, Jerusalem 

2. Instit. rur Geologie und Paleontologie, Tubingen, Germany 

3. Geologisches Palaontolog. Instit., Gottingen, Germany 

4. Reine und Angewandte Physik, Kiel, Germany 

A continuous Late Quatemary sedimentary record from two cores taken in the centtal Red Sea 

(RIV Meteor, cruise 5/2) has bearing on the subrecent climate of the northemmost Red Sea and 

peninsula. The climate of this region exerts significant control on the structure iתai the southem S 

of intermediate and deep water throughout the Red Sea. The intemal structure of the water 

column may be reconstructed on a basis of observed numerical variations between 

nonmigra1Ory/epipelagic pteropods to migratory/mesopelagic pteropods with the latter 

on at intermediate water depths. Bottom water conditions זati representing the overall degree of ae 

are deduced from the mode of preservation of the aragonitic pteropod shells, the rough 

proportion of aragonite 10 calcite, and total organic carbon of the sedimenL 

The dominance of epipelagic pteropods, especially if accompanied by good shell preservation 

and occasionally by enrichment of the sediment in organic matter suggest sluggish vertical 

circulation in the water column. This suggest a humid and mild climate in the northemmost 

Red Sea. Dominance of the migra10ry pteropods and poor shell preservation suggest better 

aeration of the water column down 10 the sediment-water interface, which may point 10 colder 

and drier winters, similar or even more arid than that of the region today. 

Stable isotope stages 1-5 (last 130 ky) were established along the core, and on the basis of 

pteropoda evidence, calc/arag. ratio and mode of shell preservation the following climatic phases 

were recognized (from past to present): Early stage 5 (5e): more arid climate than the present 

. one. Middle stage 5: similar to present-day arid climate. Late stage 5: more arid than today 

Stage 4 and early stage 3: milder and more humid climate. Middle stage 3: similar to 

presenL Late stage 3: milder and more humid climate than today. Stage 2: more arid than 

today. 13.0-12.0 ky: transition towards a more humid climate. 12.0-8.5 ky: much more 

8.5-7.5 ky: transitonal ו.humid than today, except during the Younger Dryas event (10.4 k 

10wards a more arid climate. 7.5-4.6 ky: similar 10 present climate. 4.6-2.0 ky: more arid 

. than today. 2.0-0.0: present climatic conditions are established 
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Transform component along divergent boundaries: A three 
dimensional analysis of extensional lithospheric breakup 

Agnon, A., Eidelman, A., Abelson, M. 

Institute of Earth Science, The Hebrew University, Jerusalem 

A three dimensional analysis of the strain in extensional regions entai1s that lithospheric rifting is 
not necessarilly perpendicuIar to the maximal elongation axis (~ in Fig. 1). We suggest a 
three-dimensional theoretical model for the mechanical thinning of the lithosphere prior to 
breakup. This model, borrowed from the theory of plasticity, describes necking in thin metal 
plates under extension. After the formation of a diffuse neck in a wide region, the deformed 
zone narrows to a local neck in which the rift forms (Fig. 1). The rift forms at an angle <p S90") 
to the axis of maxima1 extension €H. 

In that the .t10 ~ ו > The model dictates that in the horizontal components of strain satisfy €H 

model is consistent with the passive rifting notion. According to this paradigm the breakup is a 
. response to horizontal extensional forces, and oot necessarilly in response to mantle upwelling 

t plate boundary ergeמ The theoretical model mimics geological and geophysical studies in the div 
between Arabia and Africa. Measured microstructures from the margins of the Gulf of Suez and 

0), that took < l1ו ( Nortbern Red-Sea record shortening in the horizontal plane. This Shortening 
place in the extensiona1 stage that preceded rifting, supports the suggested model, where it is 

• required for local necking 

In the Gulf of Aden breakup is complete and new sea-floor has been forming. Kinematic 
analysis in this embrionic ocean requires a significant transform componenet parallel to the 
spreading axes. This uansform componennt apppears to be a relict of the breakup stage 

this volume). The transform component provides additional support to the .וAbelson et aI ( 
.) 1 . suggested model (Fig 

The suggested model displays several advantages in describing breakup: 

1) The thinning that precedes breakup focuses to a narrow geographic zone, whilst it affects the 
whole thickness of the lithosphere. The lithospheric thinning, including the mantle part with 

. its 70% of the tota1 thickness, is necessary for the formation of a divergent boundary 
2) The lithosphere rheology is realistic; it includes material wodc-hardening effects. The upper 

crust hardens with the decreasing efficiency of faults, due to block rotation and fault 
segmentation by conjugate sets. The ductile lower-crust and mantle harden by microscopic 
processes of fabric formation (e.g. rotation of glide planes, dislocation concenuation and 

• tangling) 
this way the model conforms מI• 3) The regions externa1 to the local neck move as rigid blocks 

plate tectonics. as well as the observation that margina1 Sb'Uctures cease to be active 
• following the rifting 

ng ritוi 4) A quantitative relation is given for the three dimensional strain-rate tensor, the 
directions, and plate uajectories. This a1lows connection between sb'uctura1 data and 

• kinematic mode1s 
 iIt follows from the three dimensional analysis of rifting, based on various observations andמ

agreement with the suggested theoretical model. that the transform component plays a centra1 
• the formation of divergent plate boundaries מirole 

-3-



Legend; 

-Spreading 
axis 

transform 

~e 
velocity 

........... --~-... ........ " ........ , .. '". 
 .. ..... ,' .. 'י"יי"י ,' .. ' ,' .. ' .. ' .. 1

',' ... :,, ' ...... ' .. ! .. ' .... " ' .. ' ...... 1 
I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '~ 

," ."' ." 0 "' 0 " 0 " ."' ." 0 " ." ."' .. " 

• : 1.': continental 
'. I·th h · ... 1 • I osp ere .. .. 
t ............. "'~ 
' .. ' .. ', ........ ',, ' .. ' ...... ' .. ' .. ' e.. 

."' ' .. ' .. ' .. ' .. '", ' .. ' .. ', ' .. ' .. " k 

... :";";";";";";":":":": h 1 ~1 .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ ..נ"'-"-

dary מt bou מof a dlverge מthe evolutlo מןFlg. 1: Stages 

-ו ~ :---bd ~ rן~ : i !'י
 Iו--י

I I I 

' : : 
I 

J 
s90° 'י' 

c. 
Mature ocean 

, 

 _ו=/י !~
r---&..-... ', __ 

 , , ' ,-י
... ........ ............. ' 

 ",יי,

: ': ': ': ': ': .... , .... 
,"""""" .. "' ........................ .. 

'יייייייי,ייייי '" ...................... "' .. "' 
 .......... '"" ...... '" .............. ", .. , ",,", ",,", ",," ........ , ... , .. , '"," '"" '", """",ייייי

 '" ............... "" ............ """ "1'יייייי
'יייייי "',יי, '" .............. '" .......... .. ,,,," .. " .. , .. ," .. 

 ........>וו .........................

 ~~~~~~~~~~~~~~~."'""ייייייייי

b. 
Embrionic ocean 

. ... ...... .. 
""" ............. 

""", 
~ .. ' .. ':":":":":":" :" 

"~,, """""",,, 
""""" """""""" "", ,,,,,,,,,,,,,, 
", ", ",," , "" ", "" ", ", "" ", ", ", 
""" """ ... """ ... "" 
:;:: ... , ... ::;:: =: =;:::;:::::::; 
"'" ,,',,', ",,',,', "" ",'" """',, "" ", 
:;:;:; =; =::; =::;:; =;:;:: =;:: 
", "" """',, ",,"',,', ", ", ", "" ", ",,"', 
", ",',,"',,', ", "" ", "" "" ", ", ",,"', 
:;:; =::: =::;:;:;:; =;:; =;:: =: 

rt. 
I 

a. 
Continental breakup 



The evolution of divergent plate boundaries from breakup to 
maturity: A map view 

Abelson, A., Agnon, A., Eidelman, A. 

The Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem 

 iAnalysis of data by Woodcock (1986, Phi1. Trans. R. Soc. Lond. A. 317, 13-2) shows thatמ
clined to the spreading axes. This מiries are םtmost ocean spreading centers, the plate trajec 

entails a transfonn component along the spreading axes. Qnly 40% of the divergent boundaries 
onn component (that is, smaller than a third of the respective divergence traמsf show a small 

component). This is surprising, since we expect a convective configuration that minimizes 
. ry and the spreading axis םtfriction, which would entail right angles between the plate trajec 

sfonn component is charachteristic of lithosphere ttaמ A recent study suggests that a significant 
sfonn component traמ breakup or rifting (Agnon, Eidelman and Abelson, this volume). If so the 

 talong spreading axes may be a relict of the rifting stage. To asses this hypothesis we needם
• (Fig. 1) with the degree of evolution of the ocean 'י' examine the variation of the angle 

the evolution of divergent מibetween Asia and Africa displays a few stages זמetThe rifting sys 
with the degree of 'י' boundaries, and provides a test case for the evaluation of the variation 

the מioceanic evolution. The rifting has propagated northward, so the degree of evolution 
active divergent boundary increases southward. 

. tennediate stage between the continental breakup stage (cf מiThe Gulf of 'Aden represents an 
the Indian Ocean). Assuming that the gulf מithe Gulf of Suez) and the mabJre oceanic stage (as 

the breakup מi'י' shores delineate the extinct continental rift trace, we can estimate the angle 
the מisfonns and the traces of the magnetic anomalies ttaמ stage. The angles between the active 

deed is greater than the מiThe laner is .'י' active spreding axes (Fig. 1b) give the recent angle 
. angle from the breakup stage 

sfonn tra90° מ. This means that the םtthe Indian Ocean spreading center tends מi'י' The angle 
g ocean basin. מזatuiin this מit is neglible poneמ com 

creases with the degree of maturity of מi'י' It emerges from all the analysed data that the angle 
seefloor spreading מisfonn component traמ the seatloor. This supports the suggestion that the 

and ,'י' axes is a relict from the continental breakup. Further refmement of the age relation of 
g of מiwill require highly accurate mapp ,'י' the identification of the mechanism of growth of 

magnetic anomalies. 
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