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NEW OBSERVATIONS ON THERMO - ~INERAL KARSTIC PHENOMENA 

IN THE MAKHTESH - KATAN AND JUDEAN DESERT 
~ 

) 

by 

A. Issar 

Geo1ogica1 Department and Desert Research Institute 

Sede Boqer, Ben - Gurion University of the Negev 

In previous reports (Issar and Gross, 1969; Issar, Eckstein and 

Bogoch, 1969) thermominera1 karstic caves were reported from Ma'a1e Ha-

meshar in the Centra1 Negev and a possib1e therma1 spring deposit was 

described f·rom the Arad area on the southern margins of the Judean Desert. 

Simi1ar phenomena were observed 1ate1y by the author and his co11ab-

orators in two other p1aces in the Northern Negev and Judean Desert. 

At the entrance to the Makhtesh - Katan, karstic caves were observed, 

10cated in the upper part of the strong .. dipping, 1imestone and do10mite 

1ayers of the upper part of the_J\1dt!l:I.~ group. (Observation made with 

Mr. Amos Bein, of the Geo1ogica1 Survey of Israe1). A c10ser inspection 

of these caves revea1ed that their wa11s are coated with 1ayers of 1aminated 

ca1cite, iron and manganese oxide. In the fractures surrounding the 
י

caves, veins of ca1cites, iron and manganese oxides cou1d a1so be seen. 

The minera1ogica1 study of the iron and manganese oxide carried out ~ 

by Shu1amit Gross, of the Geo1ogica1 Survey of Israe1, has revea1ed that 

+4 +2 the b1ack materia1 contains Bernessite, which is (Mn Mn (CaMgNak) 

(0, OH) and Ramsde1ite, which is -Mn02' and Psi1ome1ane. The reddish 

materia1 is main1y Goethite. 
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, Sim.i1ar deposits were reperted from the same structura1 1ine (R. Freund 

• unication) on the entrance to Naha1 Zafit וmn verba1 ce 

0n the western margins of the Jud.ean Besert, about 10 km east to the 

vi11age of E-Samua, in the upper part of Judea, a group of limestones a10ng 

the eastern flanks of the Beni - Naim. anticline, with many joints filled 

with black ca1cites were observed. The joints cover an area of about a 

square km and in this area, in the digging of a water cistern, thick deposits 

st of the calcite was b1ack סM• oftravertine looking calcite were found 

in colour, caused possibly by manganese oxides with seme layers of reddish 

: colour, possibly rich in limonite 

, This phenomenon en the whole is very similar to that of Ma'ale Hameshar 

• except that the picturesque caves are net found at the latter 

The sim.ilarity in the field appearance between the a'bove-mentioned 

phenomena and the relative enrichment in iron and manganese mineralization 

• 1eads to attributing them with a similar genesis, if net the same phasing 

-It is assumed that they are connected with the upward migration of hot 

minera1ized brines, rich in CO2, iron and manganese oxides a10ng tectonic 

weakness lines. These brines dissolved the limestene rocks which were found 

a10ng their route and at a later stage ef their migration, prebab1y after 

their pressure and temperature has been exhausted, d.eposited calcites with 

• iron and manganese oxides 

An intriguing question is whether a genetic relati0nship exists between 

• the phen0mena described above and the mettled Z0ne phen0menon 

~ 
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DID THE DlRECTION OF THE SHEAR MOTION ALONG 

THE DEAD SEA RIFT CHANGE IN TlME? 

by 

R. Freund, Z. Garfunke1 

Department of Geo10gy, The Hebrew University, Jerusa1em 

It has been shown in severa1 studies that the shear movement a10ng the 

Dead Sea Rift took p1ace in two stages: c.60 km prior to Miocene (probab1y 

during 42 M.y. tp 34 M.Y.) and c.45 km after Miocene (probab1y during 1ast 

4-5 M.y.). 

Detai1ed examination of the Dead Sea Rift shows that a1so the direction 

of motion between Cis-Jordan and Trans-Jordan changed in time. Name1y, the 

o 1ater movement of Transjordan deviated by c. 10 east of the previous, pre-

Miocene northwards movement. Therefore the depressions in the Gu1f of E1at 

and Kinneret areas were created on1y during the 1ater movement, whereas during 

the ear1ier movement, the Gu1f of E1at region was a site of 1oca1 compression. 

Also the younger depression of the Dead Sea is wider from the older one due to 

this change. This resu1t has a common aspect with Picard's c1assica1 opinion 

that the Neogene structures of Israe1 are compressiona1 and the P1eistocene 

ones are tensiona1. 
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~ LlNES, ON TIIE WEST SllOllE OF Tlrl ר-ANCII1'NT SlIOIlB ~ IN'IERPRETATION OJ CIPrORA KLEIN: 

• SEA סDEA L 

:/ ,.~!! a. Lo'W _lev 

 The leve 1 of the Dead Sea has dropped 8 ms. since the beginning of i ts reguln'נ
daily meo.surements in 1930. This d.rop, from -392.12m in 1930, to -400. 48n1 irl ' 

tages, concurring with tllree periods ofdrou,q11t 1כDecember 1974, ho.s occurred in thrce 
' tCl ןin the dro.ino.ge basin during 1929/30 - 1936/7, 1954/5 - 1962/3, o.nd since the Wjl 

.)( 1969/7 of 

e 

' on the recently uncovcred stretch of land thcre o.re scvcral shore-lines, sOln<.' ()l 

ORe בthem ancient, some recen:t,: on the del tns flat, cementcd, wnvc-worn sllillgle bars c 
smo.ll lo.goons; a big, 6till o.ctive terrnce cut in tlle Cerlomo.nian limestone at t.he 

ants of two consoll.idated· sllingle ba.t's on i ts מfoot of the Ras Feshkha cliff, the rem 
; 1 (' s above ground 1cv ןformer surfo.ce jutting horizontally out of tllo clift' 1.5 - 3 n 
ld וo. scarp; drift-wood n dג) lother S!)ot on thc Fesh 0ו. long strip of crust' o.t -392m nt o. 

boulders covered by 'severo.l layers of crust above the present wnter level, and dea,d 
 C.1'ust-covered tree1.runks, broken by the wave(s to a uniform height sto.llding sti 1]. ilו

t.he water. All these beo.r evidcncc that the present low Dnad Sen lcvcl was a frequcflt. 
e dend trees (growing once on the shore) lower the past wo.ter גone in the po.st. Tl 

ea ~ level even more. Vo.rious types of documen·ts confirm 0. steady leve1 of t11e Dcad 
at -402ms (a11owing the Dead Sea to be forded in the south) for some periods during 
thc 19th, 18th, 17th, 14th and 121;11 centuries C.E., nnd the 9th c. D.C. Thc fortresl:> 
Mezad G'ozal, at the northeo.stern tip of Ivtt. Sodom, buil t in the 11 th c. D.C. was 

• guarding perbaps the head of such 0. f'ord mentioned in the 19th c 

1 (=Rujm el linl1r of ~ agnnit Ifo.-Mc1a יMa ןlcc !וAnother steail.y levcl at -401m - -400m cnn 
, :t.o function 0.5 a smo.ll harbour in tl1c Deo.d Sea during t.lle Isrneli tc וthe travelogues 

Roman, and Crusader periods, and attradted; later pilgrirns as a curious is1o.nd/penillsula 
" near the shore (-399m - -395m) in the 15tl1 - 19th ccnturics. "Scientific sCel)ticism 

of its very existence - indico.ting Deo.d Sea 1cvc1s 11igher than -395m -(top of the 
ed by a r..;rent mo.ny tro.vc11ers during the 16tl1 - 18th ccnturies who סs ~ lirlS) was expr ת

e hip,h leve1s ho.ve 1eft scycral 1ayers of crust on וwere 1001o;:ing :t:or i t in vo.in. Tl 
most of i ts stones. Lack of crust on tho othcr stones in(licates only that i t llad 

• peeled off 

) The existenco of t,he southcrn basin of the Dead Sea (i.e. levels higher tllan -402m 
. can be inferred from the descriptions of the Arab geogrnphers of the 10th - 14th 

centuries, and from the Bavto. po.pcrs dating from the enrly 2nd c. C.E. found in a cavc 
• o.ccs !ו! lazro. ' a o.s two differcnt .ןand referring to Zoar nnd וin Na.1"lo.l I.Iever 

s of the pnst levcls of thc Dead Sca fresh traces wore 1cft in the 20th זךon the trac 
c. 'by t11e steady levels occurring between the drought periods: a 1o.yer of 100so flat 

, pebbles mixed ILnd crowned with drift-wood on top of the ancient wo.ve-worn slling1e bo.rs 
• and 0. new coating of crust forming even smnl1 sto.lactites on the stones 

t 

~~ __ !!!fr~_!~!~!~ 
, lcre are two morc, o.t -387.2 - -386In זf crust at Ras Feshkha t מAbove ithe lowest 1ine 

• and at -376.4 - -374.2ms 

;incc ],967 on tllC llortlIW(!sterll ~ (l ~ s f!xc(l,vatf ~ lin ן(bui מsits on tw .וAcco:rding t(J t,he depc 
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shore, both these 1evels were reaCllCd by the Dead Sea during historica1 tilDeS. The 
base is at -395m, and, judging by its form and ~~ e is on the Qidron delta. Its חt o ~ fir 

alternative landing l}lace מaa mooring stone found among the debris, it 11as served as 
, 'aganit Ha-Me1a1l wllen this was submergcd undor the Dead Sea waters. In its turn ~~ to 

this place, . too, was submerged several tirlles and left covered by several layers of crust 
and shingle ba.rs. The top bas is a t tl1e SE\.lne 11eight as the midd1e strip of crust at 
Ras Feshkha. A thick layer of sand in the midd1e of its eastern section cut by the 

e Dead Sea tlג excavators indicates relative1y deep watcr there, i.e. a. higher 1evel of 
• than the top of the bar covering the ruins 

del ta, and i ts height corres!}onds ~ The second bui1ding excava.ted is at the Samar (Turab 
011 • Several layers of crust - mainly ~ to the third strip of crust on the Feshk11E\. 

i ts northern wa.f\ - ind.ica.te several periods of submergencc since i ts erection in the 
• 8th century B.C 

Laboratory analyscs have dated the 10west crust-strip (-392m) on the Feshk11a c1iff 
as 3800 :t 240 B.I:', tl1e middle one as 5210 :t 1,10 I3P, a1 though tho crust onthe Qidron 

- building.י at the sa,ne height - as 2060 :t 230 BI 

-Bec/J:use of tl1C great differcncc of age at overlapping 11eights, we may conclude re 
curring Dead Sea levels, whi1e thc cvery cxistence of three conspicuous 1ines of crust 
on the c1iff-face indicates tl1ree dil.'ferent I)eriods of steady watcr 1evel. Thc smootll 

g ןcst a steep cllange of 1eve1 ei ther upwards duril ~ interva1s betwecn the crust-1ines sug[ 
• ears זנa period of very rainy years, or dOWI1wards during drought 

e highest Dead Sea level during 11istorica1 times - detcrmined as yet by archaeo10gy ןTl 
' uted 30 cyc1es of 30 years ן)and drift wood age is -376rp. Felix !-Iero of Tallal has com 

-1860. month1y Dead Sea 1eve1 based on montl11y· rainfa1l mcasuremcnts in Jerusa.1em during 
• 1970. The highest leve1 occurring svcra1 times was -363m 

rpho10gical tracos 1cft by past Dead Sea levels between ~ The most conspiCUO\lS m 
: -359m - -375m 

" 

-359m - Top of 2 m higll conso1idated coarSe sllingle bar at the foot of a sea cliff 
; between the Qane and Sarnar (Ghuweir - Turabe) deltas 

; -361m - Base o!' this bar, - and of thc clif'f - 110ad of terrace 
-360m! -362m - To!, of "submerged" ular1, base of mare c1iffs in Naha1 Mazada, "Mishmar 

Bay, and Mor de1 ta, base of .t-lc7.ad Doqeq I>leistocene terrace, tOl) of dense 
; bar-be1 t in the southerJl IIcver dcl ta 

;~ el t עe bar-bel t in the southcrn Ifazazon ~ -365m - Top of dcn 
; -369m - Ba.sc-line of deJ1Se l>attern of sma11 pa.ra11e1 strea.d-beds in tlle N. liever del ta 

• -375m = llead of "Feshkha Bay", base of thc remnants. of the big Pleistocelle terru.ce 
• Line of sppings 

St. John' 5 Convcnt (Qasr e1-Yahud) si tuatcd near the Jordan ltiver at -365m, 7 }I.:ms nortll 
of the EetLd Sea, is on the l)ilgrilns' route to the place of ba!'tism. Thcir al1110st year1y 

ll c. wel1 וj15 e cI1ecks thc Dead Sea lcvcl since the זןestimate of i ts d.istance from tl1e 1a 
nd in Byzantine tilDCS i t ם., be10w -365m. Defore that time the trav.e10gues arc scarccr 
ling of thc 12tll century נnwas df!scribcd as on tlle east bank of tllC river. In tl1C begi 

• was a Qalamon monastery on the very shore of the Dead Sea ~ ther 

-ea at -279m has left a 1agoon en כ:Another re1atively "late" high lcvcl of the Dead 
c10sed by scvcra1 rows of "fresh" sllingle. bars occupying the cntire present terrace on 

larrow נtop of the southcrn_Rabaf dc1ta. West of it Lhe slope is crodcd to a stcep 
• bridge up to the to!, of the Pleistocenc d.cpo::;i ts 

art of the כBetwpcn -276m - -243m there arc 8 rows of sllinglc bars on the Jlorther'n l 
Ze' elim del ta, thoir light-gray co1or c(}ni,rasting sharpJ.y wi th tllC dal'k patina covering 
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~ ersion aוstones 011 the ground. and indicating a much lo.ter sub 

To sum up: Recent archaeological excavations, C-14 analyses of drift-wood, and 
historical documents confirm the fluctuo.tiol1S of the level of the Dead Sea during 
historical times between -402m and -375m with frequent steady stages both at the 

!JY of the shore indicates still lligher נlhigher and Q.t the 10wer levels. The mor!Jhol 
-ea level, so.nctioned by the com כ:relatively reCp.l1t - steady star,es of thc l)e!.td -

• salem since 1861 i נputer .('rom monthly rainfa11 nleasurenlents in Je.rl 

~ 



-..8 -

PLElSTOCENE ALGAL, TUFA OF LAKE LlSAN, 

DEAD SEA AREA, ISRAEL 

by 

B. Buchbinder, Z.B. Begin 

Survey of Israel, Jerusalem כ_Geologicil 

ancl 

G.M. Friedman 

Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York 

 Deposits of calcareous algal tufa, Upper Pleistocene in age, formed aloת 8

the margin of the ancestral Dead Sea (Lake Lisan). These deposits occur at 

• various levels reflecting the. different elevations at which this lake stood 

Under the microscope most of the tufa exhibit a spherulitic fabric; an opaque 

-core 18 surrounded by a rim of radial aragonite fibres. These spherulites dis 

-play the pattern of calcified coccoid algalcells which blue-green algae pre 

• cipitate 

 aAlthough transitions exist between them four kinds of deposits of algג

ufa are recognized: (1) bowlshaped; (2) laminated; (3) structures with orifices5 ~ 

and (4) irregular deposits. Bowlshaped and laminated tufa formed within the 

waters of the lake. The bowlshaped deposits are unique and cannot be compared 

w!th other algal deposits described in the literature. These structures may have 

developed to satisfy the physiological needs of the or,anisms, such as larger 

surface area for the living tissue; or the algal colonies may have raised their 

• flanks to satisfy their needs for light as the waters became murky or deeper 
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The fabric of cemented interlocking spherulites provided rigidity and 

stability to the structure, Structures with orifices and, with someex

ceptions, the irregular deposits are related to springs • 

~ 

 ...'ן
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YOUNG TECTONICS IN THE GULF OFSUEZ 

AND THE GULF OF ELAT .. 

by 

Z. Garfunkel 

Department of Geology. Hebrew Un!vers1ty. Jerusalem 

-ln the Gulf of E1at and Gulf of Suez regions young tecton1sm 1s 1denti 

geomorphic וf1ab1e mainly when young sediments are d18p1aced. aAC a1so b 

express10n. Current seismicityis low. A comprehens1ve picture 1s not 

available. 

on both 81des of the Gu1f of E1at young fault1ng occurred a10ng some of 

the bound1ng c1iffs. Rarity of uplifted young aarine sediments 18 conspicuous. 

The submar1ne re11ef of the Gu1f resu1ts not on1y from young tecton!sm but a180 

from insufficient sedimentat10n. 

• A10ng the Gulf of Suez many scarp1ets can.be 1dentified in the a11uvium 

The structura1 pattern 1s accentuat10n of older block structure. Marine terraces 

-but some 8ub יentation ~ flank only upl1fted blocks. There 1s considerable 8ed 

• mar1ne fe.atures are tecton1ca11y control1ed 

Upl1fted marine sed1ments abound on1y at the southern tip of Sinai. and 

• n nearby islands ! 
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NEW DATA ON THE NATURE AND ORIGIN OF NARI 

(CALCRETE) ON CHALK IN ISRAEL 

by .. 

D.H. Yaalon 

Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 

Na:t::L (ca!..{~rete) in Israel 

A variety of calcrete formed. by surface or near-surface alteration of 

permeable calcareous rocks is in Israel known by the local name nari. It is 

partic.ularly widespread a!ld well-developed on soft chalks and m.arls. In the 

lmmits and slopes of the chalky Zora ןHare YE:hl1da and S11efela nari-covered s 

Formation., Lower Middle Eocene, cover most of the landscape. The climate in 

the region is semi-arid Mediterranean, with a mean annual precipitation of 

300 to 400 mm and an average annual temperature of 19-20oC. 

Up to a few meters thick, the typical indurated nari limestone profile 

(hardpan calcrete) consists of three distinct horizons (Fig. 1). It is cappecl 

• , 0.2 to 2.0 cm thick ~ to reddish brown thin laminar nari crus טwby a bro 

Often cracked and discontinuous it exhibits the greatest strength, 500 to 800 

2 kg/cm. The crust is not breakable by .a blow of a hammer and does not soften 

upon wetting. The upper boundary has generally a smooth appearance. The loweJ: 

boundary is abrupt • .. 

The Upper[lar~ (50-180 cm thicl~) j.s greyish, somewhat softer, with a 

2 strength 100 to 500 kg/cm. It is breakable by hammer but not by hoe, can 

be engraved wit.h a knife and softens upon we~ting. It passes gradua11y into 

thc gr.eyish white softer 10wer nari, w}lich can be 50 cm to 200 cm thick, and 
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2 2 has a strength from 120 kg/cm to less than 20 kg/cm. It is easily eroded 

when exposed, but is not friable. It can be engraved by a knife and it softens 

in water. Its boundary to the parent rock is gradual. 

The parent chalk rock is usually harder than the lower nari, reaching 

values up to 250 kg/cm2• It softens greatly upon wetting, but is not friab1e. 

It can be easily engraved by knife. 

Porosity is the major controlling factor in determining hardness, while 

This indicates 4.כ ( CaCo3 content and its microtexture are contributing factors 

that induration of the nari is essentially due to CaC03 infilling and partial 

 recrystallization of the cha1k rock (Table I.כ

Measurements of thickness of the nari cover on several spurs with 

convex and concave slopes gave significant correlations with slope angle and 

 relative position on the slope, indicating that thickness of the nari (calcreteכ

is int1mately correlated with the geomorphic and moisture conditions prevailing 

 at the time of its origin ) 3.כ

Minor domed structures, several meters in diameter, occasionally occur 

in the nari and are the result of volume expansion in the upper nari, due to 

growth of interstitia1 carbonate cement. This separates the upper and 10wer 

nari and breaks up the continuous cover. A complete disintegration of the nari 

 crust can often be observed on the lower and steeper slopes(l.כ

.) 2 ( 80i1s on the nari covered slopes are mainly of the rendzina type 

The cover is not-continuous and ercsion has removed most of the original soi1s. 
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TABLE 1. Composition of nari (calcrete) on chalk, Shefela, Israel, and 

derived volumetric proportions. 

~ 

A. Carbonate content and bulk densityM 

Horizon Depth Bulk density CaC03 equiv. Non-
range mean range mean carbonate 

(g/cm3) (g/cm3) 
residue 

(cm) (%) (%) (%) 

Laminar crust 0-3 2.2-2.5 2.38 93-97 94.6 5.4 

Upper nari 3-60 1.7-2.4 2.02 95-98 97.7 2.3 

Lower nari 60-325 1.3-2.0 1.60 94-98 95.7 4.3 

Chalk 325 1.3-1.4 1.37 94-97 95.1 4.9 

B Vl ' . MM 
• 0 umetr~c proport~ons 

Horizon Depth CaC03 Non- Porosity caco~ increased 
carbonate in elation t0 
residue chalk 

(cm) (vol %) (vol %) (vol %) (vol %) 

Laminar crust 0-3 85 4.4 10 36 

Upper nari 3-60 74 1.8 24 25 

Lower nari 60-325 58 2.6 39 9 

Chalk 325 49 2.5 48 0 

.. 
Based on data of Yaalon and Singer (1974) M 

Calculated volume % - Weight % x bulk density 
2.65 

 fXב
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Kg/cm2 
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FIG. 1. Schematic diagram showing vertica1 variation of hardness סLEGEND T 

during the dry period. During the wet season the difference between 

10wer nari and cha1k becomes less pronounced. 
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ON "TRANSFORM-FAULTS" AND A COMPARISON BETWEEN THE 

DEAD-SEA RIFT AND THE GULF OF ADEN 

by 

A.J. Vroman 

3 Hanarkissim St., W. Carme1, Haifa 

Severa1 years ago (Vroman, 1973) this author raised the idea that the 

Dead-Sea Rift deve10ped from an o1d sinistra1 megashear which turned into - what 

this author coined - an "ob1ique" rift-va11ey after the original stressfie1d, 

responsihle for the origin of the megashear, made a s1ight c10ckwise rotation. 

The term ~blique" referred to a tension not at a right but at a sharp angle to the 

megashear. Short1yafter the manuscript of the above paper had been handed to the 

editor of the Journa1 of Earth Scie~es, it turned out from a discussion with 

Prof. Har1and that this author's term is predated by Har1and's term (1971) 

"trans-tension" and "trans-pression", respective1y for tension and compression 

ob1ique to a structura1 line of reference (either a fau1t or a weak zone). Which 

term has to be used is a question of priority or personal preference and a minor 

issue. 

Of greater importance, however, is to 100k for more and better examp1es 

and to study the associated features. Among them the Gu1f of Aden stands out. 

The "fit" between the South Arabian and Soma1ian she1ves is even more striking 

than the fi.t between the eastern and western she1ves a10ng the coasts of the 

Atlantic Ocean. It turns out, however, that in fitting the two jagged coast-1ines 

together, the Gulf did not simply widen, but that the widening must have taken 

place along a line oblique to the present axis of the Gulf of Aden. In other 
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wor-ds, the Gu1f of Aden is the product of a dextra1 "ob1ique" tension or a dextra1 . 

"trans-tension". The fact that the reconstructed parenta1 crack in the Arabo-

Nubian Shie1d is a very jagged 1ine and does not bear any 1ikeness with the parenta1 

straight megashear of the Dead Sea 1ine, imp1ies that the Gu1f of Aden deve10ped 

from the widening of a tensiona1 rift-va11ey. As it has been pointed out (Vroman, 

1961) that major norma1 rift-va11eys have at the beginning - i.e. before spreading 

widens them sti11 more - a width which is about the same as the thickness of the 

crust, this parenta1 rift-va11ey must have been about 40 km wide. Further widening 

or "ocean-f1Qor spreading" took p1ace by attenuation of the upper mant1e and in-

trusion of the asthenosphere as inferred from geophysica1 data from the Red Sea 

f100r (regarded as an examp1e of spreading at a more juveni1e stage than the Gu1f 

of Aden) and as exposed in the Great Dyke of Rhodesia with its f1anking rift-fau1ts 

(Bichan, 1969). This intrusion took p1ace a10ng the axis of the subsiding wedge 

of the primeva1 Gu1f of Aden Rift, sp1itting it in two para11e1 zones, the present 

two she1ves of the Gu1f a10ng the South Arabian and Soma1ian coasts. (For a com-

parison with the Red. Sea, we refer to 111ies, 1969 and Ramberg, 1971). The two 

facts that the two she1f-borders are remarkab1y para11e1 (being both para11e1 to 

the origina1 crack at Moho 1eve1, Vroman 1961) whereas the subsided b10ck of the 

01d rift-va11ey is f100ded by the Gu1f, may exp1ain why the "fit" between the 'two 

she1f-borders is so much better than between the facies-zones of the Arabian and 

Soma1ian Mesozoic sediments (Azzar01i, 1968): f100ding of the two she1ves has 

masked the 1inks between the iso-facies lines of the two coasts. 

The continenta1 zones b~rdering the South Arabian and Soma1ian coasts are 

sliced along a pattern of roughly para11~1 E-W oriented normal faults; this pattern 
o 

is obiique to the WNW-oriented coast-lines and therefore at about a right angle to 

the vector of transtension. This is in excellent agreement with the orientation 
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of the fault-pattern of a transtensiona1 rift-va11ey reproduced by separating 

slow1y two adjoining bcards at an ang1e to their contact from under a covering 

cake of soft c1ay (Vroman p 1961, Fig. 5) • 
• 

The most convincing evidence of the "ob1ique" character of the spreading 

of the Gulf of Aden is, however, produced by the "transform-fau1ts" crossing the 

width of the Gulf from coast to coast at an ang1e to the axis of the Gu1f. The 

orientation of t.hese fau1ts on the sea-f100r (8W-NE) i8 exact1y para11e1 to the 

path of spreading which may be reconstructed by fitting the two jagged she1f-

lines toget.her 0 (As a matter ofprincip1e "transform-fau1ts" are strict1y 

para11e1 to the. path of spreading) 0 

The "transform-fau1ts" 1ink, in fact, the prominent homo1ogue kinks in 

the two opposite she1f-bordersa Laughton's sketch (e.g. Laughton and Tramonti, 

1960) of the Gu1f of Aden is r"eproduced in many textbooks on structura1 ge010gy. 

The "transform-fau1ts" which offset the axia1 spreading center do' not 
. 

impinge on the continenta1 b10cks and are strict1y confined to the obvious1y 

oceanic crust of the Gulf's floor. 

From t.h:i.s pattern two fundamenta1 conc1usions may be drawn: 

1) "Transform-faults" be10ng strict1y to ocean-f10.ors (as they do not 

impinge on th.e continental borde.rs) and are restricted to the processes of 

spreading. 

2) "Transform-fau.lts" are formed where kinks mark 10ca1 deviations in 
~ 

the orientation'of the she1f-borders. 

These two rules are r3markab1y corroborated by the pattern of transform-

faults reproduced in freezing cand1e-wax by 01denburg and Brune (1971). The 

refreezing of awidening crack in a wax-1ayer f10ating on hot 1iquid wax takes 

p1ace by the accretion of a fi1m of new 1iquid wax a10ng the wa11s of the crack 
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leaving an axial "spreading center" open. 01denburg and Brune's photographs 

reveal - though they do not mention it in the corresponding text - that promin-

ent kinks in the crack are linked across the new wax-film by "transform-faults" 

offsetting the reproduced "spreading-center" along the axis of the crack, exactly 

in the ~ame way as transform-faults link corresponding kinks in the two shelves 

across the fl.oo:r of the Gulf of Aden. 

The origin of transform-faults is thus closely connected with the con-

gealing of wax or basalt-lava. In order to form an idea of the process, we 

have to keep in mind that these observations intimate that the location of trans-

form-faults depends on the angle between the vector of spreading and the ori-

en.tation .Qf the crack. Under the ideal condition of non-oblique spreading, the 

walls of the crack are at a right angle to the vectoro Along every local de-

viation or kink, however, the vector is oblique to the crack and this induces a 

local shear: the two walls of the crack. do not merely move apart but the 

spreading gets a lateral component. In the extreme case, when such a kink is a 

local deviation of 900 from the orientation of the crack, its two walls do not 

move apart at all, but stay close together and move one alongside the other. This 

shear-movement induces a "rate of shear" in the intervening liquid wax or basalt'-

lava and this stirring movement may keep congea1ing at bay by h01ding the mole-

cules on the move (under the condition, of course, that the:stirring is not so 

d disturbs the.vertical temperature gradient מfast that it increases evaporation a 

Lines 1inking corresponding kinks wi11 thus remain weak zones • in the liquid). 

which are kept a1ive as "transform-fau1ts" by thermo-elastic stt'esses during 
~ 

further co01ing (Vroman, 1971, Turcotte, 1974). This mode1 is supported by the 

pattern or transform-fau1ts crossing the At1antic Ocean: their number increases 
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dramatically along the section of the ocean between North Brazil and the coast 

of Guinea: in this section the shelf-borders and Mid-Atlantic Rise stand at 

• an angle to the vector of spreading 

A more detailed explanation will be given in a book by this author on ( 

.) the structure of the earth 

?" Are we allowed to call the Jordan - Dead Sea Rift a "transform-fault 

The discussion leads us into a mire of semantics. The term has been introduced 

-.11ts that terminate sharply at a place where the move יby Wilson (1965) for fa 

ment is "transformed" into a struGture of another type. The offsets in the oceans 

and the Gulf of Aden are indeed "transformed" into the widening of the axial 

• ridge, but let it be clear that this is not the main characteristic of the faults 

Their main characteristic is their origin during the transition from the liquid 

to the solid state and not their geometry (ignored e.g. by Lachenbruch and 

-Thompson, 1972). This author proposes the term "spreading offsets" and discour 

ages the use of the name "transform-fault" which often lumps features together 

• of entirely dissimilar origin 
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NEOGENE HYDROTHERMAL ACTIVITY AS IGNITING MECHANISM 

FOR THE BITUMINOUS SHALES OF THE HATRURIM BASIN 

by 

Y. Shahar 

'Arad t Chemical Industries LTD. 

Strong hydrothermal activity is known from the Hatrurim basin, near 

'Arad. This hydrothermal activifYt of Neogene Age and known throughout Sinai 

and southern Israel t deposi.ted calc-silicates t iron and barium minerals 

associations. 

Hydrothermal solutions of 200 - 3000 c ignited the bituminous shal.es at 

the base of the Ghareb Formation. The burning of the bitumen caused meta

morphism of the Ghareb and Taqiye Formations as well as of the Tsefa' Member 

(S4M3 of Bentor and Vroman) of the Hatzeva Formation t which today forms hill 

tops. 

The porous matrix of the sandy-marly Tsefa' Member was found to contain 

hematite, maghemite and barite concretions t varying from microscopic to 50 cm 

in diameter. These were deposited by hot solutions that had passed through the 

underlying Taqiye and Ghareb Formations which are composed of dense sections 

of the clayey chalk. 

,/ 
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 ISRAEL JOURNAL OF 15ARTH -SCIENC1'!:S :רןהעת

,1 " 

לשנה. , I!ל-15לבחברההחבררתדנזיאחלהעלותאסיפהבארתההרחלםכןכםר

ר:יהיהשנתייםהחברדמילפיכך

העתרן.עלהחתימהדםי +לווי 15

23.2.75 

'" 
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מארשרמביקר,כספריחשביזריזהחברהשלהשנתיתלאסיפהיגישהגזבר • 12סע~ף

המשועררתההוצארתאתיפרםאשרתקציברכן 9הירצאהפועלהוערעל=ירי

הבאה.לשגההחברהשל

החברה.שללרפסימיםאחראי~ה~ההעיין • 13סעיף

הבקררתוערת 6רפרק

הרעדעל-ידירתמרבההחברהשלרביליםחבריםמשב.מירכבתהבק'יתרערת .,סעיף

שבתית.אס~פהכלאחדיהפיעל

רחשבוןרידרתביש ~ iהבזבשלהכספייחשבדזהייןאתתבקךהנקררתרערת • 2סעיף

החביה.שלהשבתיתלאסיפההקרדמתהפרעלהיערלאסיפת

הפרעלהוער 6הפךק

 .הבשיא_על-ידיריקבעיאשריבמקימותבמרערדםיתקיימןהפרעלהרעראסיפית • 1סעיף

יים.-60נאחתפעםמאשדפחותלאאילם

המועדלפנייום 15מאשךיארחךלאשנהכלקנרעבארפןיתכנסהפרעלהןעד • 2סעיף

השגתיתסלאסיפהשנקבע

הבחרר.מיוםירם 15תרןיתכבס iהגנחהפרעלהרעד • 3סעיף

תכניית fופךק

לפחותהחנךהשלהמרעירתהפעילותתכניתאתלמזכירידדיעהפעילרתמרכז • 1סעיף

אסיפה.ארפבישהלכלשבקבעהתארירלפבייןם 30

נשניהפעולותלמךכזרישלחךמרעייתישימיתארעברריתשלותמציותנרשארם • 2סעיף

יהירהתמציותשלרסרורןאררכז,צוךתז,על=ידרסשייקבעהמרעדלפיהעתקים

הפערלרת.מרכזשללדרישותייבהתאם

יישלחוהחברה,שלאסיפהבכללד~רןיינאראשךענרדרתשליתמצררתברשא~ם • 3סעיף

אסיפהסארתהקירםעלההרדעהעםניחדלחנרים

ההרצאהנושאכהונתו.תקופתנתרםהמתקיימתהשנתיתבאסיפההיצאהישאהנשיא ~ 4סעיף

i על-ירך.'ייקנע

רמרםפרס 6זפרק

מטרות~ה.אתייקדםאשרחרמרכלתפרסםהחנרה • 1סעיף

נושף.תשליםללאאלהקבךעיםפרסומיםלקבלזכאיםיהיוהחנרהחנךי • 2סעיף

חגרים, iאשר,.ינסלאנשיםש'םכ~ומפרסךמןםהנרנעתהחברהשלהכגסהכל • 3סעיף

הס iהחגלקופתתזקף

והךשימרת.מההרצארתתמצדיתשנהכלתפרסםהחברה • 4סעיף
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רתקנרועזרהרראית

 iחנדמי 6אפרק

הקלגדר~ת.לשגהמקבילהתהיההחבדהשלהכספיםשנת • 1סעיף

 .~ i9ל 5 ~-ססןדגו:כיםשהםחבר,"םיענררל i9ל 10בסך=.יהדישנת~"'!נחבר 1'דמ • 2סערף

הקלנדרית.השנהשלהךאשרנ~םם I'החדשבשלישתישילמרהחנר 1'דמ 93סעיף

איו:כומס~באיפןשמיימחק I'שנתי~ם~במשךהחברדמךבתשללםיפגראשדחבר

חבדהחברים.לרשימתשמןיוחזרהפגרררםתשלרםאחרי 9החנרהחגרימרשימת

שירם I'בא-בחבהר 1'תמירלחברבחר I'ושגה, 20עבךדרגיליםחברדמיישלםאשר

הפןעל.היערחנרי-4מפחרתלאשל

ןעזכרביתתרומרת iבפרק

לקידוםכמףנשוהאןבכמףועזנרניתתרומרתלקבלרשאיתתהיההחברה • 1סערף

ממוסדות,חבר,רכמו-כןאינואםאךחברהראאםב~ןאדםמכלמו:כרותוהע

 • 6רכוחבררת

הפועל.הרעדבאישורת I'מרתבועזבינרתתרומןתקנלת ~ 2סעיף

תפקידיםנרשאי 6גפרק

החנרה.שלואסיפןתמדע~ותפגישרתיבהלהנשיא • 1סעיף

הנשיא.על-ידי~~קבעיאשרוהאסיפותהפג~שותארתםאתיגהלהנשיאסגן • 2סידף

שנגצרארנעדרהאחרין~זהבמקרההנשיאשלתפקידייאתמלא I'הנשיאסגן • 3סעיף

תפקידיר.אתלמלאממנר

החברה.ל J1פרו:כאתינהלהמזכרר • 4סעיף

ןאסרפיתהשנתיתהאסיפהבהכגתהקשרריםהסדךרדםלכלאחראייהיההמזכיר • 5סעיף

 •רעלהפרעדה

הנוגעיםבנרשאיםלדרןהמתכנסתרעידהבכלהחברהכנציגישתתףהמזכיר • 6סעיף

היעדשלאחרחברתמנהלאשהחברהבתנאירזאתאחרךת,ילאגרריתלחברה

 oזהלצררךועלהפ

החברהעגןדתאתלבצעשדררשכפימשרדיתעזרהייעס'"קקנרותיבצעהמזכי; • 7סערף

הפיעל.הרעדלאשירבהתאם

כפיקמנהקיפהמהגזברלמפרעלקנלהפועל,הועדבאשוררשאי,יהיההמזכרר • 8סעיף

החנרה.הרצאיתכסוילצררךש~ידרש

החברה.אסיפותשלמרעדםעםנקשרהודעיתעלהחברהבשםיחתוםהמזכיו • 9סעיף

מדעירת.פגישרת 1בארברהקשיריםלסידךויםאחראייהיההפעולית.מרכז 10סעיף

החבוה.לכספיאחואייהיההגזבר o11סעיף
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הפועל.הרעדרר Wבאיהגזברעל-ידיירצארהחברההרצארתכל • 2סעיף

מירחדדת.קרנותולנהללהקיםרשאיתתהיההחנרה • 3סעיף

בתקנרןשנוייםז'פרק

 15ישלבאישררםהחברהשלאסיהפבכלירחלםזהבתקנוזשנרייםעל
הבאים:לתנאיםכפוףהמצביעים,מהחברים

החברהחברי-5מפחותלאשלבחתימתםבכתבמוגשיהיההמרצעשנרי uא.

הפועל.הרעדחברישלאי

היאבההאסיפהמרעדלפניאחדחרדשלפחותלמזכירתמסרהחתרמהההצעהב.

לדיון.תובא

המצביעיםהחבריםלכלהדוארבאמצעיתהמרצעהשבוישלהעתקיםישלחהמזכירג.

האסיפה.מרעדלפנישבועייםלפחותהחברהשל

להמציארשאיסיהירהחברהבאסיפותלהשתתףמהםנבצראשרמצביעיםחבריםד.

בכתב.הצבעתםאתלפזכיר
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במשרןתיהםכללבדרךהקשרר~סהתפקיר~םאת~םלארבחברההתפקידיםגרשאי • 4סעיף

ה"ברהטשלהעזרכהרדאךת'יקבעאשראחדתפקיירכל

האטיפהגמדעםמדד~ל nתתרים nהתפקייים.הנבנרשאישלכהרגתםתקרפת ~ 5טעיף

רהגץברהמץכיו oאחתשגהשללתקיפהבתפקיריהם~כהנךיסגגיהנשיאהשגתית.

הפיעל.הרערחברימחצית'יבחררשנתיתאסיפהבכלשבתייס.שלתקיסהיכהני

לשניה,אחתשנתיתאסיפהשגיזבתקרפהיחפנההפרעלרעדחברשלרמקיםרוה pבמ • 6טעיי

שלכהרגתךשלהגרתיתהתקיפהלמשריכהןאשךחרשחנומירהפיעלהרערימגה

התפגה.מקרםרא.שךחבוארחר

מיוחירם~לצרכיםבוספיםחכויסלגוףושאיהפיעלהיעי • 7סזיף

החכוחיסיפ 2א " Pפו

החבו"שלשגתיחאטיפהחפועלהרעריכבטהחנו",שלגיגדחחחלמהבחערי • 1סזיף

שלרפקרםחפיעדחאחיקבעהפרעלהרערהכטפים.שגחמתרםירם ' 0חרך

האסיפה.

רזאחהחנדהשלחכללמזירצאתאטיפהעחבכללכגסמרממךיהיההפרעלהרער • 2טעיף

אחר.פהתחקנלכץאח,אסיפה Dלכגה~רעלהרעדשהחלםתנתגאי

'יקנ,ואשיבפרעריס',ררגבררכר'סירריסיייגיס,חרצארת,סימפוזיונים, .,סעיף

 eהIכע.יליתמרכזעל-ייי"

כדלהלז'ו Mהיךבאמצייתלחנריהיפרוסס nחחברשלאטיפחכלשליהטקיסהפד,' • 4סייף

לאטיסה.שגקבעהחאר',ל~נייוםמ-ס,פחותלאחשגחיתלאטיפהא.

לאםיוה.שנקב,התאויךלשגיימדם-10םפחרחלאאחדרתלאסיפרחב.

בחטכסתרשאיס,יהי,וירושליס,פחרזאץרובכלחגריס-10מפחרתלאשלקברצח • 5סעיף

בחזפקיפירחפגישיתלקידסמגתעלחנךח. Mשליג~ם nלארגזהפרעי,ח,ער

בחבוותפרתניתתהיהבחרגחנריתוירגיס,ויערכימרעירת,נרררתירצגי

שלבחוקייהפרעלחיידשלגאסי~ית~שתחףאשדנציגימגחחרבכלבחגוח.

חחיגנציג,ל-יי"'"ייקנ,ומרערםאררגנרו.rזקרמם t'החרג'םשית I'פג'רנוז,

הוראובאמצעית'ישלחיהחוג~ספגישרתעלהודעיחהפועל.חר,דבאישיר

שגקג,התאריךלפגיימיס-10םפחיתלאהחגררסולכלהחגרהמזכיר,ל-ידי

פג"שה.לכל

חרקימגיזה'פרק

תפקייגושאיארבעהחרקי.מגיזיהררבחנדההצנעהזכרתבעלימהחבדיס 20 ~

הפרעל.נרעךחרקימגיןיהרו

יהרצארתהכנטדת fדפרק

גלעריבארפןירקישיןמעזגרנרת,מתררמרתחבד,מימלהחבך"הכגטותכל D1טעיף

גדוחישהיאכלנצרדהישתתפרלאהחנדהחגריהחנדה.שלהקניעיתלמםדרתיה

ידח.עלחמתקנליםועזנרגןתררמרת nמארמנכסיה pמהכנסדתיההגרבעיסהחנרה

 pחלאיםומםיבאופןיהןרהחגרהשלהאמרררחמההכנסיתהנרבעיםהרדרחיסכל

החברה.םגכסי



הישראררתהגרארררגרתהחברהשרעזררחרpי'תקברן "
=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

החברהתוםמרןשםא'פרק

ירושלרם.יהיההרשמיםושבהמקוםהישךאלית",ה.גרארלרגית"החברהתקראהחברה • 1סעיף

חדשותובעררתעובדותשללדיוןהעמדהלשםחבריהאתלאגדהןהחברהמטרות • 2סעיף

הגרארלוגיהמדעאתיקדמראשרצעדיםולנקיטתלגיארלוגיההנוגעותוחשובות

המדרנה.לפיתוחרתרםרואשרנפרט,ובישראלבכלל

חברותב'פרק

מדערבשטחיהגיארלוגרהבשמחהםתענרןאדםלכלפתוחהתהיההחנרהחבררת • 1סעיף

קררבים.רטכנילוגיה

יוגשובקשותה~ועל.הרעדבפנילדיוןיריבארלמזכיר'רבשילחבררתבקשית • 2סעיף

בחברה.קביעיםחבררםשנישלהםלצותיהםעל-פי

ר"חבריתתמידרתחבירתרגילה,חבריתחבירת:שלסוגיםשלישהיהייבחברה • 3סעיף

ת.דיתםרכבוד

זכרתכיללגחברה,חבריתשלהרגיליתהזכריןתכלתעניקרגרלה,חבריתא.

בחברה.תפקידכבעללהבחירזכיחהצבעה

לארתןשנתריםחברותדםרישלםואשררגילרםלחבריםתרענקתמידית,חבריתב.

הזכרייתכליהיןילהםהחברה,שלהעזרבהרראיתריקבעאשרשניםםספר

יגרלים.חגריםשל

תנתןכברדחבררתרגילה.חבייתשלהזכרייתכלתעניקתםידרת,כבודחבררתג.

אשרלאנשיםהפיעל,הרעדהםלצתפיעלרקהחברהשלכלליתאסרפהע"ל-רדי

דרםה.טכנרליגיארםדעירבשטחהגיארלרגיבשמחלצירןראריהתריםהתרםי

פיעלרעדתפקידנישארג'פרק

קודםנשיאבזבר,םזכיר,נשיא,סגןנשיא,כדלהלן:תפקידנישאייהררבחביה • 1סעיף

הפועל.היעדוחברר

הנשראהעורר,הגזבר,הםזכיר,הנשיא,סבןהנשיא,אתיכלולהפיעלהועד • 2סעיף

באסיפההחברהעל-ידיןיבחרריוצעואשראחייםוחבייםהפעולותםרכזהקידם,

חברים."םתשעהפחרתלאיםנההפרעלהיעדחבריםספרארלםהשנתרת.הכללית

הכללרתבאסיפהחשאיותתבבחיררריבחרוהחברהשלהפרעלהרעדוחבריהנשיא • 3סעיף

באסיפה.הםשתתפיםהצבעהזכרתבעליהחבריםכלעל-ידיהחברהשלהשנתית

חבריר.םביןהאחריםהתפקדייםבנרשאייבחרהפרעלהועד
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~ S ל"הצתת"כגררסנרארגנרתהרדררטרמליתעילרת

חתררריס.באגןהשמןצלר 9

שחר 0 '

בע"םכיםירתתעשירחערד

שהשקיעהחזקההידררםרםליחפעילרחמרכרחעדדשליד"חדרדיםאגןבסביבוח

ההידדרםדםליחהפעילרחבארירםרבדזל.סילצירם,קלצירם,שלמיברליםשלאסרציאציה

ביארגבי.רזמבההערבהגדבןשבירחלחהליךמקרשדחהיארסיבי.ישראלדדרםמכלמרכרח

ר"הניתר""חדרדיםבאגןע'דבחצררחשבבסיס,השמןלפצליחדדררחההדרוםרמליהחמיסרת

 6הםמפגםרזר 200-300 ~ביזבעהשמןפצלישלהבעירהחחילה Pשבההםםפ'ארחם.

רתקיהדב 6עחצרדרתסלעישללמםמררפיזםגדמרהברעריםהשמןפצליהחמ~סרת.של

לראשידבוקהמרבחחצבהמתצרךתצפעלסלעימםמררפוזהחלהכןמעליהם.המרנחרח

הגבערת.

 S4M3.יחידה-רפדרמןחרדבןע"יבקדאזהפדם

לגרדלערמיקדרסקרפייםחרכיזיםבגרדלצפעבפדםמרפיעיםרבאדיםמגהמיםהמםים,

החחךכלרדךמלמםהחדדראשדההידררםרמלירחלחמיסרחמירחסיםהםס"מ.-50כ

חריאךי,החרליהפידיזי,ב,סלערשקעררחקיהדב 6עתצ,רדרחשלהצפרףחדסיחיהקדםרבי

צפע.פךםשל
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גרפרנקלצ.

ררישלרםסהעבך~ת,הארניבךסיטהלגיאילרגיה,המחלקה

כאשרבעיקרצעיררתתניערתלהכירניתןסראזרמפרזאילתמפרזבאיזורי

הפעילרתגיארמךרפרלרגי.בטר"ע"ירלעתיםמרסטים,צעיריםסרימנטים

התניעית.שלשלמהתמרנהאיןנמיכה~הסי"סמית

התרחמיםמהמצרק"םחלקלאררךצעיריתתניערתישנןא"לתמפרזצירימשני

בקרקעהצעירהרלייףמררםסצעיריימיחרמושלנררריתיברלטת eאיתי

צעירה.שבירהשלתרצאהרקרלאמרעטתסד"מנטציהשל,תרצאה~נראההניהמפרז

היאהסטררקטררליתרהמסכתבסחף,שברמציקיניהרבהישנםסראזמפרזלאררך

בלרקרםבשיליישנןמררמרתמרינירתטרסרתהקרדס.בלרקיםמבנההרגשתשל

תנרערת ..עווגםנקבעיםהרליירףפוםיאךנכרת,סרימנטצ"הישבהבמפרזמררמים.

 •רתינימקם

הסמרכים.יבאייםסינישלהררדמ"בקצהךנפרצ"םמררמיםימי"םסרימנטים
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הלשיןבאגם~ררךסטיקנמגיראצתרךםטרפהמשקעך

 ) 2פרידמןמ. oוגבגיזך))בס 1בוכבינדר,בס

הלשוןסאגםבשוליהתפתחועליוןפלייטסךקזמגילאצתייםטופהמשקעי

באגם.המפלטשינוייאתהמשקפיםשיניםטופךגרפייםבגבהיםקרימיםאלרמשקעים

כשמרכזארגוניטשלמספריליטיםבניייםאלישמשקעיםנמצאפטריגרפייתבבדיקית

מייצגיםאלוטפריליסיםלאיר.חדירשאיניאירגניכנראהמחרמרבנייהספורליטים

 oהרדיאלייםהארגרניטגבישישקעיכשסניבןקרקואידייתכחיליותאצרתתאישלמירקם

לצירה:מצירה~עברדרגותעםאצרתמשקעישלמוופרליגירתצרריתארבעהובחנו

דמריפתחעםמבנים ) 3 (משוכבים;למינרייםמשקעים ) 2 (קעורת;דמויימבנים ) 1 (

מיבתורנוצריקעריתידמיייהלמינרייםהמבניםוגרלויים.בלתימבנים ) 4 (לרע;

תואוילאדימיםמבניםבלבד.הלשיןלאגםטיפרטייםה~נםקערותדמיי,המבניםהאבם.

הפיטיולוביםלצרכיםכתגובהכנראההתפתחןאליצוררתאצתית.טופהארדןתנספרות

יתבןאוהאורגנית;הריקמהעבךרגדולפניםשטחהשגתכגרןהאצות,מישבךתשל

קערהצורתוקבלואגפיהןאתהרימךהאצךתמושבותהמים,אוהתעכרותמהתעמקרתשכתיצאה

האררגיםטפךיליסיםשלהמיקריסטרוקטררהלהתפתחרתן~הדררשההאורקרינתאתלספרגכדי

כאלי.מבניםליצירתהדרושהמכנייהחיזקהליכייאתסיפקההשני.בתיךאחד

מע~נותסשללנביעיתקשוריםרגולרייםהבלתיהמבניםורובליע'דמורפתחעםהמבנים

ירושליםהגיאךלרגי,המכרן ) 1
(2 

Rensselaer Polytechnic Institute pTroY9 New York 
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התהיםמייוית pמביצילתכניית

מים.ת Pהסופמופעלימסופו,בצןעתכניובשלבינמצאיםכירם

בביצןע.כייםשניידרח Pיאחדידרח Pכבודח Pנבהםימכיוהגיתיתמופעלי • 1

תחתין.נימו Pמכילהבשנה pמלמ" 6שלמתיכננתה Pתופי

 , o ':ומלמ" 3-אהימשמופעל • 2

תכניןחמישי,בשלביידיח Pיידיחים p 5:ו,,גודחי Pנבי-נעוןופצאלמופעל • 3

בשלביתגיעתחתרונרמז Pמכילהזהמופעלשלהמתיכננתה Pהתופידם. Pמת

 •בשנה pמלמ" 18.5לכ-הסרפיהבצןע

ידןח pממיםכיןםבל pמבשנה pמלמ" 3.5המתרכננתשצויכתרליה pמופעל • 4

בבצרע.כיןם )תחתןןנימן pכ 2יויחרידרח Pרעלירן)נימן pכ 1יויחן

בל P 'בשנה, pמלמ" 3.5לכ-היאאףתגיעשתצוכתי ,שלםמצופהמופעל • 0

 •בסביבתםדחן Pידרחיסשי' Pריספונה Pממעינרתמימיראת

כ-היאופועהליאדימדורםהיודןעת Pבבהמתרכננתה Pהתופיסה"כ

 •הנבש p "מלמ 35

חביותשלהמזוחיהאגןמימנזצליםהיודןעת Pבבלמופעליםבגיסף

 pמלמ" 5לכ-:השנהמגיעהתס pשסופייחוידירןיוןשליםידיחי Pע"ייהרדה

ת Pהסופמתרכנגתכוכמי •ידרחים P-6כלעידדם Pמתבבצרעתכנייתעם

ןיפו Pמאאליבמופעליםה Pהתופיכלים. pבמידרח P '''עאדימיםלמעלההמים

 •תתחתיןנרמן Pה

1975 • !lfC ילו
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הניבע ,הצפיני pיבחל )יהידה(מדברהדרימי pבחלשינהמשטריים Pב.

הצפיני pשבחלומהעיבדהפשחה-יריחיבאזירי Wהראיז Pהני Oבס'ים Pממי

בדרוםואיליגדיליםשבריםמציאיתע"יבילטבאיפןהזרימהמשטרמוכתב

 •לינליים Pיהסינלינליים Pהאנטיהמלבניםהשפעתיותרמידגשת

עיג'ה,(מעיניתגביהיםבמעיניתזיס Pמתנהעלייןנימן Pהממיגדיל pחל • 1

 •הירדןלבעrתמגיעיסהתחתיןנימן Pהשלהמיסכליאילילט) pיאדי ,סמיה

תילכת-יבהתאמהבייתרחריפיסעה Pלבההרמגבהגרדיינטיסכלליבאיפןד.

תהיינהלאבד"כידיחיס Pהית Pספישגסלהגיחיישיחסיתנמיכהייפר Pהא

שבירהבאיזיריכמוגבוהות,תילכותניצריבהסומית pבממאידך,גבוהות.

גביהותות pבספיידוחיס Pוייתכניייתרשטיחיםגרדיינטיס'יתכני Pיסדי

 •תריי

כליר/ל , pמ" 25- 40 ,יס Pהתהיםונתומיהחרזרהמלייבאיזירהמים:מליחית

) P בביאילו ,יחרודיין)ירושליםידוחיP נתאנייבשוליההירדועתP במגייןליס

 ,לט pיאדי ,יריחובמעיניתמגכזול) 25- 120 (יס Pמתיrנמיסהחלמליחויות,

ןפשחהתירייבה,עייר.במעיניתמליחיםמיס ;פצאלידיחי Pיערג'התייייבה,

פשחה.באיזירובמעיינות 1ופצאלתירייבה ,פשחהדרין, Pידוחי Pבמליחיסרמיס

מייררת pמשלוהניצולהפתיחאפשריירתלגבימפתחשאלתהיאההמלחהמכניזס

~ 
 •יהידהימדברהירדועת Pבבהתהוס

נהסהאפשרייםההמלחהמנגנרני

הזרימה.במהלךייפר Pבאמלחיסשטיפתתיךהמלחהא.

שבירה.באיזייינרמנירת Pפרה-בשכבותהמצוייתתמלחיתמיעםערביבב.

.ערביב.איזיריעםשטיחביניפוימציאותמערבהי-םהמלחמיחדירתג.

הליסןאגסבהיית(בעיקרדומית Pופית Pבתלאקייפרמלרחיסמיםחדירת oד

ניכחי.שטיפהיתהליך )גיבהיבשיא

מתחתכליאהואבהסבאיזיייסהעליין,בעיקר,הקנימןעלאיליפיעל oאמנגנון

ד.ד- oבמבגניניסעםהמתישבותעדיייתכיוםיימית Pהתחתיונימו Pהלגבילסניו;
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המעיניתשפיעתעםההשןאהמענ~נתהגידלטדרימבחינתהתיצאהאמיניתלבדיקת

'! 
יזירבא

~ 

עוג'היומע

פצאלמעין

טמיהיומע

יריחומעינית

קלטאדייביתימsו

פשחהמעינית

יטמרקנהמעינית

גדיו ,עמעיבית

 :כמיקטניםיביתמע

טמירארטט,עריב

כטה"

הבשנמלמ"ק + 6 8 , -
0,5 " Ii 

1,1 11 Ii 

12,0-14,0 Ii " 
7,0-8,0 " " 

-36 32 Ii iI 

-15 5 " 11 

3 " " 

-1 23 1 " 11 

-' •בשנהקמלמ" 72,7-89,7 6+ 8

לשכברתהירדןלבקעתמתנקזרתברטפרתמיםשכמיייתלהניחישזאתמהשראה

 •לים.המלחישיריתאיהפלייטטיקבייתהמליי

שברילאירךזרימהעלגםמצביעהידרימיצפיניחיזרמליילאזיריהחליקה

י-םהמלח.יצפיןפשחהבאזררביקיזלדריםעםמצIIכרןהבקעה

הידררלרגיתהפרדהעלמצב~~יםרהמעיניתהקידיחיםממצאינתיחייפךים: Pא

והעוי-רז-יכפ<-ך;)ייריםגבעתכטליו,בעיקר (התחתיוהקבימןשלהאקייפריםביוברירה

ביטייהאתמיצאתזי,הפרדהמאיךיביתמרצאתצירתע"יבעשיתההפרדה

-- ;: i _-הערג'קידרח , 1פצאלקיייח (רבמליחרתםהמיםבמפלטיבררריםבהבדלים
 .) 3,2יררדלים,קיד~חייריחרמעינית , 1יייחיקידרחערג'ה,מעין

הזיימהמשטרשלמדריקתהכיההמאפשררתהישירותהעדויית :הזרימהמשטך

נתרניםמפלט,נתיניציייף,אילםמדייקמודללבניתמכדירמפיזרותמיעטיתהן

משטרשללמדיטיבההבנהמאפשריםיהטטרטיגרפיהטטריקטירלייהמצבגיאיכימיים

 gוכדלקמימההזר

פךיאטייםכ IIבדשהםהעלייוהקנימושלבאקייפריםשינהזרימהמשטרקייםא.

 •כליאיםבד"כשהםהתחתרוהקנימןשלרבאקייפרים
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הידדןעת Pןביהידהבמדנרהתהוםמייךןת pמ

לניצרלםוהבתניןת

~ 

יא 99באס

בע"מל~שראלהמיםתכנין
ב 9אב-תל

לינות Pאנטישלההרבגבם 9נרחבם 9נומנ Pחוזרמלוישטחימציאותכלל,

,נתוחהיריןעת Pבבשוליגדול~םמעינותמציאךת ,ושומרוןיהודה

שלריות IIו' Pאתצןרות ,דהיינו ,טורלי Pוהסטרו ' IIהסטרט~גיהמצב

מביאים 9התחתוןון Pרט' Pהשליוד Pוי Pהאעלהמונחותיחריהחביות

חוזרמלו'עם ,מזרחינומני Pוית Pהאגןיים Pשלנה Pלמסבהכרח

ה~רדן.בקעתלעברמזרחהוזרימהההרבגב

עת Pובבירושליםבאיזורי, Pבעי ,גרחבותתוח Q!יפעילו"תכג'וח

באיזור,ההידרוגיאןלוגיר Pהמחלפעילותובהתאיצהנת~יהירדן,

רבה.בתנופהבע"צומןכיוםנמצאותהמיםירית pמשיהפתוחופעילות

שלויפרים Pהאשלהמזרחיבאגןהמיםוטנציאל IIחישדב gהמיםפוטנציאל

" 

סיכוםדהיינו (הידרךםטאורולוגיחישיבע"ילהעשותני"ןיהודהחבורת

,ההתאדות, 9העילהנגריול Pשיתיךחמחשופיםשטחיעלהגשםנפח

שלבנביעיתהקשורותהידריליגייתבשיטו"אי 9ןכ"ו)ע Pר Pה,רטיבןת

וכ"ו).גריינט(תולכה,ייפרים Pהאשלההייראולייסבועים Pוההמעיבות

 pמ"מליוניעשרותשלבכמיתהו~שהמדוברמסתנרהחישובשיטו"בכל

בחשובים.ההבדליםהירדןעת Pבלעברמזרחהההרמגבהזורמיםבשנה

שינותחישרבמשיטותר Pבעיניבעים 9האיזררלגבישנעשוהשובים

המעיבות.שלוהשפיעההזרימהמכניזם 9האגניםגביליתמהגדרתוהבדלים

• 
יהודהלינת Pאגטיאתהחופףיהודהבאגןמדבןהחיזיהמלוימוערךכיום

סנה Ulב p!iממליין 15- 31ב~

החוזרהמליימיערךפרעה)ואדיעד (שומרוןלינת Pבאנט'הצפוניבאגן

כדלקמן

 g 40גלגל-פצאלבאגן

 70רמאללה-ירישלים~באגן

בשגה; p!iממליין 24

סהבשנק i!מןיימל 50

גד"עיןאזורועיפועהליאדיהמזרחיהאגובכלהשנתיתהמיםכמותסה"כ

 •בשנהמ"קמליוי 99- 141 8יצוניות Pהההערכותלפיהיא
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רוציארכיארלרביה '"ו-'לע"ו-בו Pבההיסטרריחרפה Pבחיט-הפלחפמלטשלהולירזהבברל
שלטיבוכסייטפפלסיםשברח 30.שלטרררת 30נמחשבהביזמחה"לפיררםליכם • rמ-376-בסריר

- 1970ביזשבפררריר,שליטגשמישלראיים Pאחררשייםנחרביםלםיים-המלח 186t • הפפלםים
 • rמ 363-ערפעפיטמספר'ער lהבלר Pשנחבירחוהגברהים

אלה:מפלסיםשלבירחוהברלסיםהפררםרלרגייםברח Pהע

נח) Pרםמורלחרח(ביזביוימחלרללרבלי ,'מ-2כביבהימלרכר,ים Pחלרשוסרזואש-מ' 359-
מררבה;בואשזהמחירלבםים- " 361-
-נאליםב"מצרה, rרננאים P rנרלחרחביזחליל""חררררבלישסרף","חררוואש- " 362-

חבווברורםצפרפיםשרסרברחואש , PPברמצרפררבחבסיסמרר; rברברלחחמשפוי rנ
מבנים; Pספעלער Pשהרש-ב'חצציןברלחחצפרפיםשרסרנרחואש- " 365-
חבו;ני'רלחחבצפרזצפרפהבילים Pפעררציםרשחשלגברה"אררטיבי"בםים- " 369-
באים; Pב'רלחחכצפרןברלטיםשוסרנרחואש- " 371-
ים; Pציראשבמחלרלעלירןררם Pפם ~ rמ 376-- 374-

 ."ם",צ"מפרזראשמ'-[ 75

,רלידריעלבמצאלים-הפלחפצפרז"פ p 1 ,'פ 365-בגרבהאל-יהרר)סר p (המסבילירחנןמנזו
מרויריםפהיםהמבזו Pפוחשל-כמעסהשבחיים-רארמדניהםביררז,הסבילהרם pלםהנרצוייםהובל

בהובה,מעטיםהתארויםכזלסני •-15ההמאהמאזמ'-365-למחחח Pומרהמםלםאח
ים-המלח.שםחעללמרז pמנזומרזכו-12חהפאהכואשיח

וחפ.רלחחברורםהעלירבחהמררבהבואשלברבהבצרוחברלסיםנרםף-יחםיח-מארחוממלםברח Pע
םעובחמהלברנה • rמ 279-הובזרחיהסרסרזראש •ים Pחלרשל"סריים"שוסרנרחבמםפוםגרוהחלגרנה

בי. Pהפליטטרע Pהובשואששריייעד riהערלצוהשלרחהלנרוח"דלחהרורםח pסצסמ

נאל,ם.ילחחבואששכרלטיםים Pהחלרשרטרנרח 8~ביןהחחחרןהשוסרןנמצא rם 276-בםפלם
הילחה.אבנישלהכההלפטינהחויףבברימהריההבהיר aנבע .)"מ 243-חעלירז(השוסרז

חנרדרחמאשורחהיםוכרוירחרחערררחסויי,עבישל C1י',ח Pבריאוכיו»רלרבירח,יורח Dח Iלםיברם
- 402-שלבמטבוחים-המלחמפלםסלחיםסריירת rt-375 מr , רהזהגברהיםהובפלםיםהןבאשו

רהמחשבירחי,גברחיםובמרשכיםמפלטיםעלובצביעחחחרףשלהמיופרלרגיהשכיחים.דיהםהנפרבים
הו»חורנרת.השבים-112ביז Pהנאבןובחחברחבו»חחשבפרר,החרדשירחהגשםכמוירחבגברלרחזו»חםו»סו
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 • )-19הבמאה
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 •-11הה ICפהמסבילם rמ-376-ימ' 381-
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 • nסחיניבשניםפסחבלםים ICר ,' ICמבסרפרת
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הירדן?בקעתלאירךהגזירהתנרעתבכייזשנייחלהאם ~

גרפינקלצ.פריינד,ר'י
• 

ירושליםהעברית,האיניברסיטהלגיאילרגיה,המחלקה

מתחלקתהירדןבקעתלאיררהגזירהשתניעתלטענהנימרקיםהיבאימאמריםבמספר

מ"ש) 34למ"ש 42שביןבתקיפה(כנראהמייקןלפניק"מ-60כחלקים:לשני

האחררנית).מ"ש 4-5במשר(כנראהמייקןלאחרק"מ-45יכ

ערבשביןהיחסיתהתניעהשכירנימסתמןהירדןבקעתמבנהשלמפררטתבבייקה

ירדןשלהתניעהדהייני,התניעה.תקרפיתבשתישיניםהייישראל-טיבילבין

פ'יקן.שלפ~יבתקיפהתניעתהמכררןמזרחהמעלרתבעשרטרטהמירקןלאחרצפרנה

יבתקיפההמאיחרת,בתקיפהרקהכנרתיבאזיראילתבמפרזשקעיםניצרילכראי

השקעגםרחבזהמשנייכתיצאהאילת-ערבה.מפרזבאזירלחיצהמשטךשררהקדימה

הקלאסיתנןםהשקפתימשיתפיםדצייםישזילתיצאההקיים.השקעמןהמלחיםשלהצעיר

מתיחה.משטךיבפלאיטתיקזלחיצהמשטך yבארשרךהנאיגזשבתקיפתפיקךישל
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הרשראליתהגראךלךגרתהחברה

יירשלים- 1239ת.ד~

~ 

 31.1,2.74לירם:ז"לגרדיפסד 6דקין

כראשיתהחביהלרעדשנתביהגיארלוגיתהחביהשלביקריתרעדתלהידאיתבהתאם
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עינ !iניירתתארי 7'בימיבלסכרם
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יגתז 1915מאיבחודשחרלק I"אשרהפרסכיהחליםהגיאךלוגיתהחבדהיעד 02

הפוסחתזל"יס 1000-שלבסךהרה 7'רהגיארלרגיתהחבדהשלהכלליתפה 7'נאס

דירקמן.יחזקאלמד gחראשבנחד

מךפקדדםשםיז, 7'צככוכסנזףלאימיבבקשלומסמכיםדוחרתי 6עפבעדך n6הדר 03

הקיז.שלהשיגיםוהחשניגיתהעדךגידרת



- Vו
8·4075 

.: 

הבקררתערדתדר"ח

-30.5G74בהכללית,מהאסי'פהשקבלה ii'המינולכתבבהתאםהבקורת,ועדת 01

 .) 31.120ך-3(להאחרו·ןהכספי nהדן"עםשהתעוררוות ii'הבעאתמחדשבדקה

הברעוניתבדבר 1973לשנתהבקורתועדתשממצאיהעלתההחברהחשבינותקת ii'בד • 2

ם ii'והברררהבדיקותבמהלךם. ii'מדוי,קיפרתדרוקמןביןדא,ם ii'החבדשלבחשבונותיהם

בחשברנך.הברעוןעלהערלהבסכרם,·קבלךת 19ך 4בנרבמברדדרקמן, o ~מרהמציא

החסרים.לסכךמיםהקשרר""םמסמכיםכלאך ii'המצלאפרתךא.ביידא oאה"ה

הקרדםבדו·'חדררחעליהםהנ"ל,אצלשהגרערנותלמסקנההגיעההבקירתיעדת 03

נהילכספים.שלבע'ןמחרסררלאהחשבונותשללקרימניהךלהנראהככלבובעים

הכנסותאחרמעקבשלכספירת,פעולותשלומסודרשרטףוישרםבהעדרהתבטא'זהלקיי

קבליתסשמירתעלהקפדהוחרסריהוצאות

ספר~אתלתקןש ii'ולכןלחברה,כספיםבפיעלחסריםשלאלנונראהזאת,כללאור • 4

הנוגעיםהחבריםלייד~עתלהביאהבקירתועדתהחלינהזאתעםבהתאםסהחשבונות

םס ii'הכספעניניאתנהלישברהאיפןעלדעתהאתבדבר

הכרבב

'ii ריטשדועז

(ct<1·}) 

~ 
.! 

שו:ני"נ"זגדעין



- \1 --
הישראליתיתרארליגהגהחברה,

ירושלים ~ 1239תס'.

:. 
רי,רסכספרדך"ח------------------- 1914דצמבר 31

 ) 7I1'כגלתצאןוה ),. i!(בלסותנכה

 3519.50 ) 74שנתי(מאיכנס 5976.42וחסכוזהלראהבבנקיתרה

(31.12073) 
הדוארבבנקיתרה

) 3'5012.13 ( 
במזומגיםיתדח

) 31012.73 ( 

מדעיעתרןעלחתימה 1249081

האדמה

3102000 

שקדפייתמקרךשת 7'רכ 30.06

למקרךיאנ~ז:ך'!ם

1340050 

 3592.00חברדמי
1750000 

 250030יארד

11.59 

 5?ך 00

בנקהרצאךתותמחגרחגד 1"דמ

רמשרדהדפסות 2200000שנתיכנס

 40000בהרצאהלשקופידתהרצאות 97050ם 1'פרסיםמכירת

כוiהס

118.87 

15014.66 

ם 7'מבנקריבית 107025בהרצאיתופדחיםכיביד

8946.14 

צמרריעדךנ~רןתקגרת

 2370048מרר

סנ~ףלארמיבבנקדתרה *

ציוןככר

הרוארבבנקיתרה

במזימגיםיתרה

2391.87 
1249081 

56036 

 15014066כווהס

~ 
,: 

נזנ.ררג j"גדב

החברהגזבר

במפדילרשוםךמתאיםגכיןאדתוימצאנךהנ"להסרפ"הדו"חאתבדקניכ"לאשדהריבך

םס 7'השינךבמסמכ'!םהחברה

. " 4,<i .!' ~ d," 
 Yשם'יביגדעין ~~

 ,בקירח~עדת

סגיףלאומ",לבגקהיעברהחברהוחשברן , 7'לארמבגקע"ינקגהוחסכיןהלראהבנק *
צ"ון=ררושל~םסככר



- IV-

גיאוטרמרת.אנרגיהמודב.צ, 3.3.75
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חבררתןאתלחדשהגיאולוגיתהחברהנשיאלפניתנענימטההרשומותהחברות • 6
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 _ל~_דך l.ך .l. l~ךב l.6נL"ש .Q.פך • 3

שהתרחשרהארועיםבגלל"חרלקלא 1974לשבתז"לגרדרפרזפרסכיהחליםהחבררעד

 oןלכודםקשנה

נסריאס.מחקרירעלדררקמןיחזקאללמרהנרכחיבכנסימסר 1975לשנתהפרס

הבארת:הפערלרתהתקי,מוהשנהנמטר • 4

הקנריים,האייםסנריפה,הררלקניבאיהתהרםמיהתנהגרת-אקר.ע, 31.10.74

 oספךד

חרם.מרכזישלרגיארחשמלגיארסרמיקהפפרר.ח,-

רדררםסינישלבפרקםברירםגיארכיםיסקרברגוש.ך,'-זילברפרב.א,

ישראל.

12.11.74 

4.12.74 

האנרגיה.משברלאררבישראלנפסחפרשידריז.ב,-

בגיארלרגיה.מחשבישרמי-עיוןירם

a. Stier, M. - The laboratory for automatic cartography at the Hebrew University, 

Jerusalem. 

b. Gill, D. and Frenkel, Y.- An algorithm for computer contouring of random data 

without gridding. 

c. Gill, D., Etinger, M., Frenkel, Y., Brenner, Y. and Rosenthal, E. - The lsrael 

Wel1 Data System and selected utility programs developed at the Geological 

Survey of Israel. 

d. Blank, D., Kapuller, Y. and Swartz, Y. - Aquifer simulation system. 

e. Stienit z, G .. and Bartov, Y. - Stratigraphy atld trend surface analysis of 

Upper Cretaceous formations in Sinai and Soutllern Israel. 
~ 

f. Ha.J.l, J. - Computer applj.cations in two recent marine geophysical surveys 

in thc seas off Israel. 
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שלקירמםאתמועדהחבריםכללידיעתיב~אשהועדסוכם-והרצארתסמינרירניםה.

השרניםסבמוסדרתהמקצרעירתוהפעילוירתהמפגש~ם

ימסרר)~כאלהרתקציר~םהחבדה(במדהפעולרתבמסגרתתנתנהאשרההרצארתתקצ~רי

השנהסבמרףולאאחרי)אר(לפניההרצאותלזמןהקררבבמרעדלחבר~םישלחר

שהראאלאפררה~היההקידםבכנסשנעדרהד~רז-הבאבעשרךהגיארלרגיהפניר~

הדירןהמשראתרמעודדפתוחהחברהרעדהמשרסלריבראלאאםלעקרלהיהפרעלול

הועד.מזכיראלמכתביםבאמצערת

לווי.-1300כשלבסכיםשקרפ"רתמקרזלרכרשהחליסהרעדז.

ייררשלים. 914הלל 6דח 9ייפתלבנקהחברהחשבוזאת?העב"רהוחלםחס

תאהניעאםאלאהחבדהלרעדמרעמדייבחרלא-החבדהבתקברזתקרזמציעהועדס.

לכר.הסכונתר

בגיאולוגיהמעבידתיפיםראשריהרד"-רוס"גיארלרגחנו-כרגזדרידוביץריקסידיס

בשיחחהמכמתו(לפיבחברהכחבדלקבלוהחליםהיעדלישראל.לעלרתנקשתרעקב

לאדץ.לעלותלולס~יעעשוירתאשדשיגרתפעילרתול"זוםםלפ,ובית)

J! 

עבררהמזכיר)(באמצעיתדאךכתיבתלשמשהחליטהחבדהרעד-בגיאולוגיהתעסוקה oיא

לאמקרהבאףכימררגש,בגיארליגיהסענידהיברתניעבורהלמכקשיאינפורמצית

עכרדהסמקוםעלאיתעמוקהמבקשעלהחבדהיערימליץ

איזחגםרלקי n ~הממליםהחבדהסחכד"עבידסמלי-דשלהטביעהוחלם-רשיב.סמלי

לאחרבותיהם'אתמלקישלאחבדיםלחבדהסחרבות"'הסכיאתשסלקרלחבדיםכסף

הממלים.אתלרכישאילקנליייכלר

חבדיסשלהנישאאתהכלליתנאס~פהלדירזלהניאהיחלם-נחגדהמחרשיג.חבדרת

החברהסאללחזוריברצרנםמהחבדהיצאואושהרצאר
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.l י:' n _ ל .2~עl יJ.םn .י._ברפl12,11115_לשנ _ 

בירםבירושליםהתקיימההישראליתהגיאולרגיתהחברהשלהכלל~תהאסיפה 01 ~

למדעים.הישראליתהלארמיתהאקדמיהבבניז 30.5014

 9ק~ש oחד"ראקר, oעיהטוהרילר, 1"0ד"ר-א I"נשהחדשים:החבריםנבחררלרעד ~

אהרוני.א. , I"שילינ o ~ברטוב, 1"0

כחברים.לריסה,וד.גנזנורג oדררלף,א.רה"הנשיאכמגןנתז .~ד"רנשארר:נועד

דריטש. oרישטייניזג.ה"הנבחררהבקררתיעדתכחברי
,.' 

הבאים:התפקידיםחילקו 14.6.14מירםהועדבישינת

י'לר 0יר 6דהחברהנשיא

נתן 1"0ר dדפערלרתימרכזהחברהנשיאמגן

אקרע.מרהחנרהמזכ"ר

ברטרב 1"0מר החברהגזבר

ז"לגרדרפרזפרסעלאחראי

טה J'ליד.מר :יעדבחברים

קישח.ר 6ד

רביאהר oאמר

שילוני •ימר

וולףא.מר

גררבזיגב •דמר

החברהפעילותארשרראלרברת J'בישהחברה.רעדשליש~בךת 6התק~ימרהשנהבמשך • 2

החלסות~ממפרימוכמי

חת~מהמי Vהחבדיםיזכרלפיומדעי-האדמהעתרןעםלהסכםהגיעהחברהיעדא.

מראשיעשהזהתשליםבאםנלבד)לוז, 18 .-(בסך 1974לשנתהעתיןעלם J'מרזל

מנר~ים.ד OO~הירינאם

נז

משניםלחנדהחרברתתשלוםלקשררשאיןהחליטהרעד-קרדסרתמשניםחנרדמיבס

בחיברותהמעוניןאלהסמשנ~םהאדמהמדעיעתרןחרנריתקניתעםקידמית

החנרה.וערבאמצעיתזאתלעשיתייכלקידמיתמשנים

אם iiולבשניםשלשנמשךחברדמרשלמושלאלחבריםם J'מכתבלשלוחמיכם

נחברה.להשארברצונם

~"-V-' 



תרמר-מינרלירתתרפערת"קרסטיךתעלחדשותתצפיות-איסרא.- 17.15 !'

יהודהסומדגרהקטזבמכתש

פצליהצתת" Iiלכגורםניאךגניתהידרותדמליתפעילרת-שחר .'- 17045

ים.ררחתרבאגזהשמז

! 

החברהשלכלליתאסיפה- 18015

מגרגרתערבאררחת 20000 ....

החנרהנשיאהרצאת- 20.45

נ

! 



השבתךהכנטתכנךת

~ 
0900 -  Jרק~ kיםמריי'ר-.ראשינהישרבה 10.30

! 

לאררךהגזירהתניעתככררןשנריחלהאם-גרפינקלצ.פררינד,ר.- 0900

ה'!ךרן?בך]!ת

שלהמערביבחוףים 6הקריהמפלסיםעקביתמשמעות-קלריןנ.- 0930

ים-המלח.

בסלעיםהיקורתבאגניאפיקיםשלומורפךלרגיהרינאמיקה-גרסרןר. 10.00-

צחיחים.באזרריםסחיפים

הפ iכת !(הפס 10.30-

רייס.ז.פררפ.יך'ר-שניהישרבה 11.00-- 13.00

רהתכניךתהרררןרבקעתיהודהנמרברהתהרםמרבדירא-מקוררתא. 11.00-

לנצולם.

אצחדיסטופהמשקעי-פךנדםזרגימ.בגיןב.ז.ברבגיבךך,ב. 11.30-

הלשךן.נאגםכל"רסטוקןמג'ל

אילת.ובמפרזסואזבמפרזרצנטיתגרפונקל-טקטרניקהצ. 12.00-

על ) Calcreteהנארי(שלומקררוטבעךעלחדשיםד.יעלוז-נתרנים 12.30-

 •ישראלבזוהקרט

םרצהרתקהפט

נ

הפרס.חתזהרצאתגררר.פרזפרסחלוקת 15.00-

כהןצפניהיך'ר-שלישיתישיבה 15.45-- 18.15

המלחיםשלהר'<פטביזוהשוואה " Transform _ faults "פרומן-עלד-ע. 5.45

עדן.ימפרז

הפןכתקהפט 16.30-
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השנתיהכנסתכנית

 1974/75לשנתהחברהפעילותדו'ח
 1974בדצמבר 31וםליכספיחו'ד

הבקורתועדתדר'ח

ז"לגרדרפרץןקרשלכספ"!ו'חד

 ?הירדןבקעתלאורךהגזירהתנועתבכרוןוישנחלהאם

גרפרנקל.צ.פררינד,ר.

-המלחיםשלהמערביבחוףהקדומיםהמפלסיםעקבותמשמעות

קליין.צ.

-לנכולםוהתכניותהירדןךבקעתיהודהבמדברהתהרםמימקרררת

 •ביידאא.

ברכבינדר,ב.-הלשרןבאגםפלייסטרקןמגילאצתייםטופהמשקעי

פרידמן.ג.מ.בג'ן,ב.

גרפרנקל.צ.-~ילתרץ Lובמסואץבמפרץרצנטיתטקטכניקה

-חתררר"'םבאגןהשמןפצליל"הצתת"כגררםןנארגניתהידררדIIiמליתפעילרת

שחר. .'

ז"לגרדרפרץד"רע"שרהקרןהישראל'תהגיאולרגיתהחברהתקנרן

:! 

 .!B.נב

1 

5 

6 

י

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

). 
חלקראלוהאנגליתרבשפההעבריתבשפההרצאתםתקציריאתהגישךהמרציםמןחלק

בלבד.באנגליתארבלבדבעברית
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.j, 

הישראליתלךגית iהגיאהחברהןעד

תרדתראתמביע

למדע~םהישראליתהלאךמיתלאקדמרה

החביהשלהשנתיהכנסאדרחעל

י,רשלים

 1975במאי 5ל"ה Wת ,'"יאכד'

נ

! 
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הישראליתהגיאולוגיתהמברח

ISRAEL GEOLOGICAL SOCIETY 

ג laUSALIM • 0.'1 ••• 1 · 2 ( 9 .ד. n •ירןשלים
-=----

~ 

השגתיהכגש

המנחיס 1יהזיהתינו

~ 

" 
הר.:צארתרתק.:צדךדדרחרתיהכנסתכנדת

ו 97Sמאיירושלים.למדעים,הישראליתמית lהלאהאקדמיה



~ 
הישראליתהגיאולוגיתהחברה

ISRAEL GEOLOGICAL SOCIETY 

 II!RUSALI!M • '.0.1. 1.2)9 ., .. n •ירןוטליס

השגתיהכגש

המנחןיםיהןדהתדבו

הר.צארתךתןד.צירידרחרתוהכבסתכבית

י 97Sמאיירושלים.ים, lJלמדהישראליתהלאומיתהאקדמיה


