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הרצאה.בכל 50עד 30היההמשתתפיסימספרבירדשלים,בז-צבי'!"ידבארלםנתקיימיההרצאית

בחרברת.ההרצאותלסכיםבעתידישמשזהשחרמרמחשבהתיךהגשתן~בזמזהיקלםרההרצארת

לסיכוסכבסיסעצמיבפגיעומדאינניההקלםהסרםיגביעלהחימרכיגתבררהקירססייםעם

ההרצאית.סכרםלהיצ~אשלאזה,בשלבהיחלם~רלכןבכתב,

ג'<ארל,גייסם J'יר I'לסך J'מ,ר ), 4 "'

גיארלרגייםהסברדבריבהכנתלהלס"~בבקשהלחברהפנתהישראל""מדריךמערכת

רשימתההרצאהלביתוהעבירלבקשהנענההחברהיעדלהרציא.שבכירנתההשיניםם J'כ I'למדר

ךהתמחותס.עברדתםאזרר~צייןעםהחברה I'חברהגיארלךגים

-ן·

הבין-לאןמ~הג~אילוגיבקינגרסשראל I'ייצוג ) 5

הלארמיתהאקדמיהנשיאעםהחברהנשיאשלמגעיםכערכךהקידםהרעדלםיפילבהמשך

לגיארליגיה.הלאומיתהיעדהלאיישהצעהוהרבאהדבררצקי~א. rפריפלמדעים,



. r-- ---

3 

יהיר:הרעדהחבריההצעה,פי~ל

שנה)כל'(מחחלףהגיארלוגיחהחברהנשיא

J הרעדה,יר"ררייס,ז.פריפ~-שנים)שלשכל(מחחלפיםהגיארלרגיחהחברהמרמל!'שני

פיקרד.ל. rיפררפ
>Oן 

כפרי.א.וד"רזהרא.מר-שנחיים)כל(מתחלפיםהגיארלרגיהמכיזמרמלזישבי

ביקררחיעד ) 6

הכםעיים.הדר"חרחסכיםבעחמהארזנעדר,כהןרש.אמיהיא.ררח, Pהב'רעדחחברישני

c . 

 •לרזרב.ברטרבמי.המירכבחאדה-יקררח Pבירעדחהיעדמינהלעיכך

··f" .-; 
ביח-זיחאחר ) 7

שלהמסירלטיערלסהרדרחבעיקרממשיחהחקדמרחחלהבביח-זיחהדינוזארריסבאחר

שמטרחהידיוםרחבחסככהמה Pהרהמישב.ייעדררטמושארלסיער,מרדכיאבנימלך,מיכה

מידהנה pבדיניזאירמידלינבנהבאחרמקיףגיניזהיחקזגשמים,בפניהאחרעללגרנז

הקררבים.בשברערחבאחרירחקזהמידלהאם.'פררפ"שלבפ'קרחר , 1:1 ::;

י
גליק.אלכסנדרלמרבחברהכברדחבררח Pלהעניהחליטהחברהרעד ) 8

 . rי

. ,'1; '4;.7 
---.:. .,. 

 '>..(.~'.)~ J "ח/''

גרלדברג,מ.

החברהנשיא

(שורז),שירבמ.
החברהר J'מזכ

, ...• 
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ה~,אל~תהגיארליג~תהחבהר

ירישלים , 1239ח.ד.

 31.12.1976לירסכספידר"ח
" 

 • )'''לב(היצאית ) t'(בל"יחהכנס

 31.12.75נייםיתררת
יפתבבנק

במזרמן

חברמדמיהכנםה

(חברות)חבר ,מדמהכנםה

 1976שנתימכנםהכנםה

פדיין(כיללמבנקיםרבית
חיב)אגררת

 15,212.00 1976שנתיכנם
295.17 

 7,088.00גיארלדגיםיור
476.08 

 10,000.00האדמהמד,'ז,תי,לחתימה
8,062.00 

 499.40רהקרנההקלןפהאביזרירכישת
2,935.00 

 517.25דיאיהרצארת
12,635.00 

 13.50בנקחשביזנהילהיצאית
2,070.00 

 800.40מ'סד,יתיהדפסתמשרדהרצאית
8,000.00 

 53036בהרצארתכיביד

5,549.44 
 2,000.00 1977שנתיכגסהיצארת

640.00 
36,18.3.91 

 4,008.16 31.12.76לירםיפתבבנק~תרה

 3.85לארמיבבגקיחרה

 466.77במזימןיתרה

40,662069 40,662.69 

i 

פרסרמיםממכירתהכגסה

גיארלרגימםי,רהכגסה

 1977בכגםהשתתפרתדמי

~ 

 ... I!ל 4,804 .-היה 3,1.12.76כייםהחכרהשבידיהערךגייריתשלהכספיהערך

. ' ; 
:, ')" 

החברהנזברנילת,אריה

החברהבספר"לרשרסרמתא'סנכרזאיתיימצאניהנ"להסיפיהדר"חאתבדקנרכילאשרהריגר
השרגים.רבמסמכים

", ,. 
{ 

ברםךבייסף

 ,) K<ררת( Pניעדת
לוזניעז

) >K ( סולסוהרחסבגללn ~חד~השלמתבדמזלארץנחיץאמת<יא.כהזסו,ח"החבז'ירחרעדתברiI חית
ם. J'כמבקרלרזלב.נרטיב .~ה"חאתהחברהרערמינה , 1976לשנתהכספיים
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הישראליתהגיאול~גיתהחברה

ירןשכים , 1 ~ 39 ,ד,ת.

 31/12/1976לייםז"לגרדרפ,ד"רקרור~"ח

 1968כראשיתהחכרהלועדשנתניהגיאיליגיתהחברהשכהביקירתיערתלהוראיתבהתאם
 , 31/12/1976כי~םמצבהקרולהלן

} 

נ~מינליסכ~ם

>1 

315 $ 
360 $ 
110 $ 
120 $ 
165 $ 
720 $ 
180 $ 
640 $ 

~ייצריםפרנקים 1,000
iל 300
iל 500

iל . 800
iל 4,000

iל 300

הערךנייררתתאיר

קרושלאג"ח 7%

סדרההרלליס 6%

" " 
" " 
" " 
" " 

 9סריההיסיד
9 

10 
13 
14 
15 

%~ 4 " " 24 
כונדרורשרם-תעשיח 7%

נאמנותקרן-כסיט

אי 74סדרהלתעשיהארצר 4%
כי 64סדרהכבקיעד 6 ~%
מדדצמיד 1960פיתוחמליה 5 ~%

ת'לנאמנקרו-פזטר

 14סדרהמימינים

כספיוiתיתרית

 25002/21מסיע~"שחשןיתרה
 125002/14מסי"נת"ר "
 i 101-3025002/20מס"פז"ק "

iל 269,44

8.19 $ 
436.42 $ 

הערית

אחד.לכלiל 500בסךשהםיירםימראבוהםבןצביכד"רהפרסח~כק 1976שנתבמשך , 1
 . 1976כיךניהחברהשלחכלליתבאספהניתגהפרס

מרפקדיםשםצייו,ככרבסניףלאימיבנקשללמסמכיםד~"חןתעפ"ינערךהרן"ח . 2 ~
הקרו.שלחשיניםךהחשברנותהערךנייר~ת

מתאימה,רביתקבלתעקבגרלהפז"קנiושב~והיתרה . 3

פדייוכעקביתשנכנסרמכספיםמימניההשקעותכקרן,חדשיתהשקערתהיוזיבשנה , 4
הקרן.שלהעוךמנייריתא.י·מה nןרביתמהקרןמאגריתחלק

לעימתינת"רעי"שבחשביוהיתויתקטניהפרסןנתינתבקרןהחדשיתההשקעיתבגלל , 5
דאשתקד."ח uהד

בברכה,

גינזכררג,דב

הקרולנהולאחראי

מתאיםאיתרומצאניז"לגרדופוץד"וקוושלהדן"חאתבדקנילאשרכיחוינר
-הקרן,שלהבנק"חןת 1Iלדהשיניםלמסמכים

י,ברטיב

.,.~~;..~---
ביקירת ~

 .:dליזכ.
-----~-



/. 

· ~ " . 

" 

.• 

i 

:4- . 

., 

, i 

.... 
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~: 

p ~חלר'שלפ',ס;לי ";א;ז;~מ'צn ~הלבנטחרפילאר~ך':הערב'
 :", .ז:התיכר כt~~ה'מזחר~ל Iלאבול;ציהרובשז.כערתר

J 

גבירצוכז lרגבל,זע.

~רלרגי;~;ררסול;ס' i ~~המכרורינ~~, Pלוכחה pהוכחל

לסועריתזניסוראלסוליבסותהרבמד'ףהחרף'בוכיסוררימ·~יסוכי,סרימ Pרמסיידזחימ pמניסנתר'לפי .;' ,..

p 'י7סירמר~' P 'התנלי·אסורדפ.;ז:?צירתםררהר,P ~ הבמשר·יםP 'רטP לארריבטריאט,~מהיררה,רכנראה ,זר

הפלט-עלער Pסואסו.ררדרדרמדיםנט"םיבסוחיי~ביו'ם,דימנט'י'ם"סולימזהםפרידי P 'נט. i:הלחיפ''י'

ער Pסואסורהתריםוכרתה-יבסותסוליסדימנטימוכירד"",ה.יבסוrוסולסד·יוכנט.ים ' 1ojרב'במזרחהערביתפררוכה

הסדיוכנטיסהצטבר·רח ו.~ר ,ררההתםר,-pיררלא'יי:דזחד,.והפציאלגב'י ז'i ....:במערב I!1י·רדדח'לאגוהלבנבוכ

הערביהליחסולהיבשתסורליאת"חרסח,'החוכר'רהי P 'כימעידימובה':סדיוכנטרית; bרי t! ''ע.zכרקבצר'רת'ים'סול

מערבסרריה,בצפיו:סולביאר-ב.~.יט tJ' 'ב,' IIIבמיכופר'יסיו,' Pבזסלהטררדדופבפדניב' ·'.ור P'חוכ'זי'זןא"מזמז.

וככיסיםהאחרינים?פעטה.'בוכקירס,רר r;אסור;,גן.אילIפרה-בסיסיימסלעימהוככיליםא,רפייליIפימנחסופימ

מרכז-רכסכסורידיפררשי'.אל,רמסיבים.סלעים'פיל,ר-לב,רח.'יםעמ Dמסווא·ינזנרז'ם'יביי'ססל,עים '''ע

הטררקילליחהערביהליח'ביופעלהJIרסןטיחמרכזכינראהיכמרכזיהחפסוטיח.הטחיםסוליאני Pאי

' , 

וכלירו .-70כלפגיהמאיחר"יו P,רטי Pהלזובוערמלי'יו'סזנה,-200 כ';י'נ'ל'9' ·,'יח'י· xהמהIפריאס'וכזמוהחל
t; 

 •רלאירויה Pלטררומצפי Pררםהטחיםיאנ Pארתסוחרעי,ד, Pזראי,הפל,אייכמסורר Pלכז','בעיידם P ,סונה.

הטריאסבזמוהחבקעיחחהליראחר-יה-ערב Pאפריפליחר Pיאירןנ,יחיה Pסוו'טירחיבסותליסיהגישימסונ

במסוריצ·רIפרידןם-ביאר-בםיט,'בא.זירערת, Pההחבאחריסונרצרהחדסו,ההחפסוטרחפרכזהמארחר.

הטחים.סולהחדסוה'הדררפיחלזררעהמזרז'ראיחרצ-פהאןpרסוימסו'חסריאב'י'. P'אר'ררס Pרו Pהמזרזיא,'

ציה P'יסרבדרהחנגןpרתסול'חסח,מ.צב:נר-צרסהלי"יוובאזהובא-רחר.ן.ז Pרטי p'בלעער-ל'חדלההח'פססורחוברכז.

תיכרני.,הימ'זiזגר,רס;ז-זנארררס~רכס pלארררה-ערב,' Pלר",א-פרייה-אירן._~,ב.~ו Pטרר ..לרחרחבין

ד Pבההחסופטרחוברכזביויים Pסוהיהטע Pבהובזרזראיח,יאנרס Pהאררצפחנאכלהצ'יה"זר Pבזi.רבדר

טררדרם.-ביאר-בםיטר Pהביוהוכסוחרעהלבנט,אגולפי~ו,י. Pהירררב·יזהל'!._ח cבסיס. ...טררדרם~~~אר

הובזדז.ראי1י.יאנרס Pהאררצפחסולשרידאלאאינרהלבנ.',בחרפיהחובררה,ר Pרב.י,ו
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התחתרן,היררהמגילתצירr:ואלדרן~זpל jiJךשקעת ..דיפרנציאליית;בזןכןתניעית
"' 1 , 

סינייצפיןושראלזףו];!יי'ן,במערב

דררקמן •י

ירישליםהגיארלרגי,המכרןלמחקרינעט,המחלקה
• 

 eתגרעיתקביעתסיגי'מאפשריםרצפיןהירדןיתגגבעבריקעשל,מערב Pובתתהדסו;ם ri'גתינים

סגדיליתאלהטקטיגייתתביעית '.ברע-:.מ nרמזרצפרז-דררםהעיקרייםשכררגיהוזיפרגציאל;רiר

"הסערגי".רהבלרק"עבדת"של"המכחשיס",הגליקשלהבלרקכל,קים~הבלרק"הירדני";ארגעהביז

 • rמ 800לכדימגיעהאלהים Pבלרתשארבחגהבין t'המקסימל tiל'י Pהררטיהתגרעה

השקעתןבתקיפתשאר,בחנרתגועיתלגיזתצררתארדרןשלהשקעתהבתקרפתגין"התנרערתהשראה

גיגיהן,משמעיתייםלהבדלים yמראהתחתרן)(יררהראינמךתצ'רךות'מרrזילה(iפ,'יאסעל"יירן)של

הפאזרתשלרשביןךיים Pהעיההגדליםאזררי.מע'רךטקטרגילארתיהאפשריתהסתיכרתןלמררת

iהמזרזר.ייןת'שלחתנרערחהן,כינר;זPrf הן:דןוכרה

העליין.הטךיאםבזזבזקיוובתהיתהלא"המכתשים"שללזה"הירדגי"הבלרקביזא.'ההבחגה

גיררההתחתרן.רקהתחילהזזהגחגה ,~~

הת"תין. ת,ו'(תחילתה"המכחשים"שללזה"המערבי" Pהבלרביןנה Mההבגם ',ב

גאלאהעלירןהטריאסגזמןגאים" P ",,ים" W",מ,כח ',,"'זרמר"שלהמקרמייםהאגניםשלקירמס ,.ג

ר"רזברז"ידנרג") P "('ימכחשים"שלהאבנים Pררארדרן,תציךiר'של,ב'זמזהשקעחהבטרילידי
f' 

בירדה'התחתרן.אינמךשלחצרךתשקיעתהעםהתחדשר

שלאזררחשביךהביןהקיימחהטיגההגיארגרפיתההתאמהאתלהזבירראריאלהעלנרסף

השקעתהבזמןי"וככתשים""עבדת"שלה:;נלרקיםביןהמרפיעהגברללביןרפתהזבגרן' Pבתהצין

 ,ס-וזו.'יכוזחהפלית Pרזפ'רהתנ"ייעתםיזילמר,רתשב , 7תצרך'הארדרשל



,- .... 7' ,'-' 

.: .:.;. ' r ;-' ····1 '" ",- ........ "' , •• , .... ,' :",-.,' !''ו .. ·ב ......\ • ". ' t ' 

'הלבנזפ'חרפילאירו J'הערבה'רח'של"פים'ל, J'ובזיזיאקצה

כי'ן' J'ובז1rר'·'ח.ים'התזiול Iלא~~ליצ~היובסוובעיתי

~ 

 "בבירצמן Lרבז J'בי .,

 ;;"רסול;ם ~' J'ב'הב~~רלרן'~מכר ~ ~כiנ'רי Pלמחהמחלקה
... , , ..... , ... 

,לסו,רתז J'ג'-סוראלהיבסות·סוליבמדףהח':וףבמ,סורר cסייסמיים-רמסקיים;דוחים P~םמ Jl':כתר ': i!ו .. ' ".

,לארירבסריאס,בםרכביאה,היייה ,רסיקיז Pהבמסור:נתקי'יםאסורנלירפ;זיצ""ר'תמריה'! p ..י; wקירוב';

הפלס-. ,ל,סוק'ראסו,רי'בסות"ם,רסד,יוכבסים,יםרדרד'י!כ''ייסול tlסדימבז ,t'בזה'וכפר,ד:קרהובב:ס.ל' i!חר

סוק'ר,אסוי;התירממרתה-יבסותשל'רסדימבס,יםבסותמ'ררד-הי'סול'סדיונבס,י:ם'ביז l 'זרחבמיתה,יבררמהפ

הסדימבסיםהצסבירתרכז:התמררה,.ר Pלאררר.יהח:ד,ר'יגהפ'ציאלבב,ההלבבןפ,במע:רב'.לאבו"בוב·רררוח

ה,רביהלרחסולהיב-סות'תרחםאת·-סןרל-י·התמירהכיקרםעידים,מבסריתי J"סדכ!ריםםה'בצררת:ים'עמ"רק:'סול

סרריה,~ערבבצפרזביאר-בסיסינזל,'י,ב'ים' eבמרכזבקפריסיז,,בונםיכסל",זזסררד'רס'רז. p'tמזמזזrםדר"זיא'

מכרסיס"האחירנים,?ונע'זבה.,נר-צרר'בפק..ירםאייר::ארלזברה-בסיסייםסלעיםהמכיליםא.רפירליסיסבחסופים
-~;' 

מרכז-,רכס-כסורידיפררסור'אלר'מסי'ביןt,jולעי'ם;ית.' i:פילי....;לעםסורכב'ים Z5ביים' cאיבסר','ם"סל,.:ים:,tוי

ללרחהזבירקיה,רביהלרחביזפעלהפת"ופיתמרכזכיביאה,התפסוזבית.יכמיכזיהזבתיססולאיקיאני

מלייזלפביכס-דהמארחר,ה!'יסיק-רזל,זובזסובה,עד'מלירז 2כ~ ''''נ- g~יהובא'ר'ודר,הופריאסמזמזהחל

~ 

 •ר,לאייזלזבררקיהזוב:זפר,רקרםהופת,י'סאיקיאבתסותרעז"ר Pארזיא" J' ל~ה::במסוךי Pבעי'לכה:,קרדםסובה~

הזבריאסבזובזהתבקעיתאחר-יתהליךאפריקה-ערבמלרחראי'י'ז'ב'רחקר;ה Pופידסר:היבסותיים,'הב'רשי!:ושב

במסוךיצרופררדי-םבי'אר-בסיופ,באז'ררערת, Pההתב'א,חריסוברצרהחדש,ההתפשופיתמרכזהמאיחר.

הופת,'יס.סולהחדסוההדררובית'לזררעהובךרזן,אית·'צרהפסוימסו ~'ארקיאנ'יחשדרים pהמזרז'ראי'קרז

ר'סרבד·רקציההתבבסורחסולחסח,ובצב:בוצר,זזוהליסורז'מ'אזהמאיחי.':לפע,ל"::בקר"י;קיזל t':Tוהתפססורת'חמיכז,

תיכובי.,היסהז,·בר,'רוכה-ופארירםה-יכסקר;לאררךלרת'·'אזודיקה-ערב" ןי.ו::.~ופררקיה-אירזלרחרת.ביז

בקרההתסופזברתמרכזביזקייםסוהיהבקופעהמזרזראית,הארקיאברסיצפתבאכלהב·ם.רבדרקצ'יהזר

סירדרס-ביאר-בסיסהקרביזהמסותרעהלבבס,אבזלפי~נ, • JP'היררד.ח jיאר-בם"ם.יב·יזה ..סררדרס~~

 ~ I!.הובז,וז.ןא'יאנרס '1האררצפתסולסורידאלאאיביהלבב.~בחרפיהתמררה,ר '1רב.י.ז
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התחתרן,היררהמגילארדין~חצורתדלבזמן,השקתעהדיפרנציאליותתנועות

סיניוצפון?שראלדרו,ם',רין,במערב

דררקמן, •י

יררשליםהגיארןרגי,נ~ס,המכרןלמחקריהמחלקה

 ~תנרערתקביעתז.כאפשריםסינירצפרןהנגבהירדז,זiןל'מערבעברהק;קעחדשים'מתחנתרנים

מבדילרתאלהטקטרנירתתנרערתרמזרחמ-ערב.צפרן-דררם;יים Pהעידיפרנציאלירתשכרר:ניהן

"המערבי".רהבלרק"עבדת"שלהבליק"המכתשים",שלהבלוק"הירדני",בלרקים:'הבל;'קארבעהבין

 ."מ 800לכדימגיעהאלהבלרקיםביזשארבחנהזiמקסימליתהררט;קליתהתנרעה

השקעתזבתקרפתשארבתנרתנרערתלביןארדרןתצררתשלבתקרפת"השקעתההתגרערחב~ןה.ןאה

ביגיהן,משמערתייםהבדליםעלמראה(יררה.תחתרן)ראינמרעלירן)(טר'יאסתצרר;תמ'רחילהשל

הפאזרתשלרשביןהעיקרייםההבדליסאזררי.זפקטרני'מעררלארתרהאפשריתכרתן t'למררתהשת

הן:""ררז.כרח I'tהמזרזר."התגרערiרשלהמינררת

העליין..הזפריאסבזמןקיימתהיחהלא"המכתשים"שללזה"הירדגי"הבליקביןההבחנהא.

התחתרן.ביררהרקהתחילה Jזהבחנה

המתחך'ן_כ'ךרחתחילתה"הוככתשים"שללזהה"וכערבי"ביןהבלרקההבחנהגםב.

באלאהעלייןהזפריאסבזמזר"קנאים""מכתשים""רמרז",שליים fbזמקרהאגגיםשלקירוכםג.
<i 

 ,.ר"רוכרז"("קררנרב")"מכתשים"שלהאגניםתצ'ררח'ארדרז,ירקשל,השקעתהבזמןבטיילירי

התחתין.ביירהאינמרשל'תצררתשקיעתהעםהתחדשי

שלהשבירהאזררביןהקייוכתהזפרבההגיארגרפיתההתאמהאתרארילהזכיראלה'ע'לנרסף

השקעתהבזמןר"מכתשים""עבדת"שלהבליקיםביןהמיפיעהגביללבי'ןהסנין'בתקר'פתהציז

 .•-mitזחהפרוהירזפיקליתרעחםתגזישכ'ילמררתז,ארדרתצירחשל
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קיםריהנישלהניארלרה'מבגהלאררוצעיררתירתןפקןפרגרערתתג

) 1 ( ) 2 ( (1) i 1 ) ( 
בקלר '.נ,הרן .ק."ג,,ע.שכנאיד.ניב

) 3 ( 
בן-אברהםרצ.

~ 
אתלהביןזפרבההזדמנרתמעניקקיסריהשלהמבנהשלהגיארלרגיתהה,יסזפרריהלימרד

' , , 

מערבדררם-צפרןוב-זרחבכררןהקימרזפזפרניר,ת: Pזפתנרער,תשל,שרנרתסדררתשתי~יזהיחס

החרפי.התמררהר Pלאררךשקררהדיפרנצאלירתרהתנרערת

לפחרתבשלביסנמשךהנרכחי,החרףקרעל,מצריששיארקיסריה,מבנהשלהקימרזפ,תהליר

התציריתשלהמגעבמישירשהרבחנהכפימערבה,ההזפיההעלייז.ז, Pלפל"ס~ירעדהקרזפיקיזמאז

יהמהי יז_-'---,עינת •ההיליקז __ב?בשך,קרתהרכחי,הנ __ .~_-יחהלקיז,רחממיתירהפלי~זפ:!..קנייתהפל,~קנ

יסיףהיירהסיףלאחרהחרפיהתמררהקרלאררךהסותרח~רהדיפרנציאלייתהתנרעיתהתחדשרת,של

הזפקזפיניתתניעה !iמשךהליזפירליבאזררנרצררהשלישי,גםיכנא:"'tהפדרגההעז.וקישניהארליגדקז,.'

ליד,המצריהראשרזההעתקה.ניכחי:החרףלקרבמקבילמתמשכיסל ltה-נההעתקיסהנ"ל.המחרדשת

המצייהשני,ההעתקשנים.מארתכמהלפנירקנתהירההנרכחי,שיבר,הגליםשלהמערבי,קצהי

בתקיפהכתהייהההררדיאני,הגליםשיברשלהמערביהקזפעלאררךירתר,מערבהמזפריסכמאתיים

הברזל).-תקרפת(בסרףהפרסיתלתקיפהבסמרךכנראהררמית,הקדם

ההעתקשללקירמרמעידסימזמהררהמערבה,הרגירנאליתהנזפיהבזייתשחלשינרי-פתארמי
-z. 

השבי. pnהע ryעםבבדברבתהררהזהשהעתקנראהירחר.מערבהמסריםמאיתכמהה~צייהשלישי,

~ 
בלבד.ספררי~למזפריםרמגיעהזפנה Pהיאל ltהנמההעתקיםאחדכלשלהזריקהמידת

יררשלים.גי,הגיארל_רהמכרז ~וגית ...ילגיארלרגיההמחלקה ) 1
1I 

 I'תל-אביב.בע"מ,לישראלהמיםתכנרז ) 2

רחרברת.למדע,ריצמזמכי'ז ) 3

- \ • i 
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הצפוניבנגבטויוניים,פומטוהתעהקקלמוט

סלחדי
I 

בנגב,באדש-בעגרדיר,בןארגיבדסיטתלגיארלרגיההמחלקה

זאתהאיארקן.עדהטרדרןמןשנמשכהלחיצהשלתרצאההןהצפרניהנגבשלהמרנרקלינרת

הניארגןמ'ןהחלרש,רב ) 1975יי.!חיר,(פדרינדהקדטיקרןלפניששדדמתיחהשלמשטדלערמת
ז

 .) 1972רקלנג,(גבירצמן

בקימרט.השתתפההאםלאבדרדשעדייןתשתיתפניעלייזמי'ה"כעיןהירהמתקמטיםהסדימנטים

אפ-ניים:קריםמםפדעלמלמררתהשטחפנישעלהקדטיקרנייםבסדימנטיםתצפירת

i 
הזמן.כלשוקערתרהסינקלינרתמתדרממרתחאנטיקלינרתשביזננוובשך,לקימרטהג'ררמתקברעהלחיצה • 1

רחרסדסינקלינרתמדכזנו i:מ" 40לכס-איארקןעדמטרדרןהסדימנטיםערבימגיעמכךכתרצאה

ההשקעהאגניהשתדערתאתמדאההסנרןסרףשלפליארגיארגדפיתמפהבשרליים.סדימנטים

הצפרני.בנגבוהיבשרת

. . . . 

פטיtכ. '!Cפ,רמדבצי,ת,שלס,טר.רקטררלי'מפרת,לפי Qוני:י ,1ftי , bה~י"ן~,'כיג:ם.ל~יו Pהקייזקרבי~זהרת 2 '

 ~:) NW-:נE-W",N ,S,i נSW -]i .(י:םי,גשיםנרבכרהיתהה pnהקע . 3
- .' "'" 

רג,םהפרךהי\יה Pסגנרז,.ההmי

פדה-סניני.ההעתקיס:הראמדביתש,ךהגי,ל'נרדמלי.

פניעלאפקי,כירסמרנחאשדjןאיא;קן,חל,לפניהקימ,רטשכל',אזרדיםישדיפדנציאלי:קימרט • 4
• ", • 1 -• • .. 

קימרטגדיל).(מכתשהניארגןלפניבאחדיםעליין)~משקמשא,(הדהשברדארהמקר,מטהשטח

 .) 1973(פדרינד/רזק,ערדבאזררהיהמ" 6שלכסo-רהרמהמ" 30כס-שלניארגןפיסם
i 

נרחבת,הידררטרמליתפאדהפעלהכינראהיהבעיוידעלהבזלתייםלסלעיםבנרסףררלקנ,יזם: • 5

,מילרילפיאיארקו,פרסטהפאזהגילבדזל.רתחמרצרת,באדיט,קרררז,קלציט,השקיעהאשד
"'.' 

חצבה.פרסט,תצודתהראהגילכיקבע ) 1967 (א iשר .מ. ,m'lנר~רליםגידבתיךשל,~דקים

הקיז.!;ט.של;המנגנרןלהבנתמפתחנרתניםמאדדדרריםשלמשקעספקללאשהםהפרספטים

רתלינ Pהאנטושלבלבדרתהתר.רממלפיכךקברע.המים,,רIנק yנשארועדיי , y-nה'ושנמשךשככל ם-י'--ד--מלכiהם

הפרעלאפקי Yלחשלהראהמרצעהמנגניןבחשברו'.כבארתנרארתאינןהסינקלינרתשלבלבדשקיעהאר

המתקמט.לחרמרמקר~אש;פינרהתשחיח,שלשקיעהאד'זמן~מתיחהרבארתרהעלירנההסדימנטיםשכבתעל
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-תרזתלליד ) BEACH-ROCKS (חרףסלעישלמשחוף
ישראלשלתיברנ~היסחהרףלאררךת~-זצנם~תםרנית pםלתנרעהצ~ה Pאינדי

~ 

בקלריכ.ניבד.

יררשל~םהגיאולרגי,המכיןימית,לגיאולוגיההמחלקה

בקרבתלאחרינהנתגלוימיי-םצדפיםושבריקוררזמחרלברובןהמירנביתחרףסל.עיסולסרסית ..

בחלקןהים.פנימעלמ~ 3כס-שללגיבהמתנסוארתהסוטותיס.לאסודידצפינהחרזתללידהחרף

I 
I באיומרובדותדקיתהןהעלייןבחלקןרבים.(גליצימ,ידים)צדפיםרמכילרתמםיב~יתהןהתחתין

התפשסהזיהצפהשממזרח.ירתרהעתיקרתוהדירנרתהחרפיהמציקגביעל onlap (התאמה

סלעיכימעידיםסדימנסיליגייםקריסרייגיםהכרכחי.~חוףמקימזרחהאחדכק"מסוללמרחקעד

בקיכייסהשלסתלזיבהסויואהנ~כרתבמידהנמיכהאנרגיהסב;בהסולבתנאיניצריהג"להחרף

באזירהחיףקיאזירשלסוהתבליסמסתברמכאןברדיייל.ימתסוללזיירתרהחרףהסמרר,רדרמה

הירם.יעדמאזירתרחרוףלהייתהפרזק

 : 14פחמזשלבדיקית(סותישגים 3500היאבמחסורףהמריבדיםהצדפיםהממיצעסולהגיל

הצדפיםגילשלהגידלסדראותראימר:הייהשנים); 3400והשניהשגים 3700גילבחהאחת

לתניעהכאינדיקציה ) 1973 (ועמיתייגיבהסתמכיןשעליהןמלרכדרחהבלתיבסוסיתשנמצאי

~ '-. 

הממצאישראל.סולהחיףקילאירושנ"םמארתכמהלפני.סוהתחוללה וי';",יהררסיקליתבגרסח

ל. lfהנבמסקניתמשמעותיתתמיכהמהייה t'הניכח ~
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ז?תחתיפלייסזפיקזאייאונזגזצישדחגגלימדזפקי

איטוא.

בנגבגרוירןבןארניבוטיטת-לגיארלרגיהרהמחלקההמדבולחקוהמכין

שלהצפרביהמצרקעלהמרבחקרבגלרמרטביקושדהבאזיותאור ) 1951 (רפורמזבז-תדר

s 
האפשויתאתרהעלרניארגזגיללקרבגלרמרט'יחטרזיבעברדהצין.שדהעםהגרבלציזנחל

המרצק.הגיויהלכרדלארוימימרצאשל

העליבאזיורכזברקרשדהשלהקמפרסבאתרגיארטכגירתבחפיריתלאחררבהשנעשיתצפיית

שגילהאפשררתאתימעליתהשכברתשלהניארגניגילאתשאלהבסימןהמעמידותערבדרתמספו

' I 

 • vררילה"פרנ;-תחתרןפלייסזפרקןהרארנגלרמרט Pה

כדלקמן:הןהתצפידת

בתיר"מליכדרתגדילרתעשדיתבנייאלאאחידהשכבההקונגלרמרטשאיןהתבווהב"לבחפירןתא.

זמרירגיוקלציטבמצאהמחפרידיעלשהיעל,המלדכדיםבגישיםמלרכדת.לאחליקיםשכבת

ימרר.עבדתמעיניתשלם t'הצעיובקינגלרמרטיםהנמצאיםלאליזה"םמעיניתסינטו

הנחליםעררצירעקבלא.יורמיועבדת,מעיניתמעלגםנמצאציןשדהשללזה"דרמהקרבגלומוטב.

 .) 1970(ביו, "Oמ 480שללגיבהעד

~ 

טיפרטיכלי-חלרקמטפרטכלינמצאהמחפרידיעלשהיעלההקיבגלרמוטיעשדותבחלי·קיםג.

טיביירתובעשהשהקרנגלרמרטבמקיםהמצוקעלנמצארניספיםכלים~משה(אילדרבן).

 ~זה.מטיפרסגליםנמצארשביבעילםיחידיםמקימר~למספרביקרשדהמתירסףבזאתיעויך.

מטפיסכליםבמצארשבהלסשכבתחלרקיםהקינגלרמוטשכבתמעלנמצאיובמחשרפיםבחפיוותד.

תיכיז).(פלייטטרקזמרטטייולויליאהעדאשל

בנקיזהקשיוהאלרבירםשכבתכעלציזשדהקינגלרמרטעללהטתכלמרצעאל,תצפייתלאור

אשובגיועשיריםבמעיניתהקשורהתיפעהכעלשליובלכידהומיז,אנטיקליברוירםשלהעתיק

המעינית.בסביבתהחליקיםללכידגרמר

רשרמורןיהרדהשללינררירט Pהאבט'לאיורהחליקיםשכברתלהתהררתמקבילהזרתיפעה

תחתין.ז Pפלי,טטרגילהראשואחוזם)(תצרות
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הצפינוביסהנפטחפישי

) 1 ( 
פלכסררע.אל~עזר~י.ז.

.:. 

.. 
בכמיתניכריםשנרייםישנםכאשרהקלדרניהארררגןמסרףהחלהשקעהאזררהיההצפרניהים

המקרמיים.האגניםבמבנההתלרייםעה .Pההשראיעי

הפערבי-בצדרהנקראקדיםרכסביניהםצפרנירפפרידיאגןדררפילאגןפחרלקהצערניהים

הדררפיהאבן • Ring obing-Fyn Highהפזרחירהמשכרהצערני,היסמרכזשלהרכסהאנגלי

1. 

בעיקרכרללהצפרניהאגןרדנפרק.גרפניהמערבהרלנד,אגגליה~שלהימייםהאזרריםאתכולל

סמרךהחרדרתצרהרצרעהעםסקרטלנדשלהימיהאזררשלהרחרקיחלקינררבגיההימי,שלהאזרראת

גרבןגמצאלדררםמצערןהצפרגיהיםבמרכזירתראיפחרת • Murray Firth Bet=,;inב-ליבשה

רהנמשךהמרכזי""הגרבןבמרכזררייקינג"יינרבןהנקראהמים)בערמקהירםמתבטא(שאיגרגדרל

בהרלגד.גררניגןלשדהעד'דררמה

ימררכברהטריאס~הפרםשלה~זלמקררהנחשבהק~ביןשלמהפחםמתחילהנדיןהסטרטיגרפיתחתר

רבהחשיברתישהצפרנימהיםבחסו~כילצייןישנפטלחיפרשיבהקשרקלסטירת.שכברתבעיקר

העלירןרהקרטיקרןהקלסטיהירראשלמפרתחתסדימנטציהישהגרבניםבאזירהטריאס.לאבפררטים'של

המרכזי.לגרבןמחרץשטחיםהמכסההקלסי,לטרצייררשיבהקרטיני

עיקריים:הפקהאזררי-4להצפרניהיםאתלחלקניתן

הצפיני;היםשלהדררמיהאגןא)

., 

גםרהכרלללהילנדהשיירהיםאתגז,שדרתשלניכרמספרעםלאנגליההצמרדהיםאתכרלל

קרברןבבילפשכברתגזבעיקרמפיקזהאזררהמערבית.גרמניהבאזררהיםראתגררניגן,שדהאת

התחתרן.מהטריאסגםהמפיקיםמהכללייצא~םמספרישתחתרן,פרםעלירן,

הנההתפרקהרעיקרהצפרני,היםשלהגדרליםהשדרתעיקרנמצאיםביאשרהריקינגגרבןאזררב)

רמקרהתחתרןמירראבםרגזנפטהמפיקיםמעטיםמהכללירצאיםעםתיכרןירראשלבחרלרתנפט

העלייו.מהירראאחד

תל-אביב.ארניברסיטת ) 1 (

t ~ 
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(המשך)פלכםררע.אליעזריי.ז.

שדרתמצרייםרברמהבמדתמטשטשהמרכזיהגרבןשםהצפרניהיםבמרכזהגביליתמפגשאזררג)

התפרקהלשרליר.ארהגרבןלמרכזיחסיתהשדהלמסרםבהתאסשרניםמגיליםכאמרררגזנפט

יכזרהדנים,הנררבגייםהנפטבשדרתרפאליארקזדניןמסטרינטמגילבסלעיםהנההעיקרית

האנגלי.בחלקיחסית,קטניםשדרתייררא,טריאספרםמסלעי

~ 

גדרליםשדרתמצרייםשם Murray Firthלכירןלסקרטלנדהסמרךהצפרכיהאגןאזררד)

עלירן.ייראמגילסלעיםרכןRפריאיקן,מםלעיהמפיקים

התפרקהנפט.חבייתביליין-20כהנזהירםעדשנמצאילהפקההביתניתרזרביתכ IIסה

 , 1982בשנתבערךאליהשיגיעיכמרתלייס,חבירתמלירן-4.5כהנהכייםהנראיתהמכסימלית

המשרתף.השרקארציתמצריכת 3Q1לכ-השירהכמית

i 

~ 
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הצפינ~היסשלהטקטרניתלהיסטרריהקייס

) 1 ( 
אל~עזרי .ז.~רע.פלכסר

ראיררפההצפרגיהיםתנחיםהארץכדירקררםקראטרן.גביעלהשקעהאגןהגרהצפרג~הים

הפלטהכמרירתר)גדרלרת(ראףסמרכרתאחריתמשבציתכאשרהשחמטליחשלהמשבצרתלאחתדרמה

* 
 Dהי ~רלרבי Rהני ".' Rובבוזדבןתפקייי" Pמשחי" RPמרי Rהצפיזלסה 8nית.ו n.,gהרוםית-_

באזרר:מרבחגיםעיקרייםגזירהכררגישגיהצפרגי.

רצפיןפ-זרח.מדררםמ-ערברכררגרהקלדרג~לאיריגןהמקביל Great Glen Faultה-א)

בכררןהשחררליםעדפרלגיהדרךדרים-שררדיהמצפין-דגיה,העיבר Tornquist Lineב)

צ~יןפ-'רב.מורב-דררםפ-זר"מזרח

ארסליגרבןשרגרת)(בתקיפותנרצררהמתיחהבעקביתמערב.מזרחהיגרבילטמתיחהכרון

צפין-דררם.בכירןכילםייקינג,יהמשכוהמרכזירהנרבן

טקטרביית:פזרתממספרמושפעתהצפרניהיםשלהגיארליגיתהה~סטרריה

רהטררבקריסט.הגלןשלהגזירהקיישבייצירתיעמיהקלדיג~הארריגן • 1

שלההשקעהאגןיצירתמתחילתהאיררפאיהקראטיןשללגבישומסייע-ההרצינ~הארררנן • 2

 • ) Rotliegendes-Zechstein-Bunter (הים-הצפרני

לתחילתהדפררמציהונרמיהתחתיןהטריאסבסרףשחליתביערת- Hardegsenתנרערת • 3

הגפט.בחפושיחשיבהכהשהיאהלרקיבטית

באקטיבירתרמלררתלשבירהגרדמר"בדרגר.רשיאןהיוראבמשךפעלי-הקימרירתהתנוערת • 4

חזקית.מלחובתניערתררלקנית

בעיקרמררגשזהשלבהטרצייר.לאמצערעדקרטיקרןמסוףנמשךהלרמידי-אלפיניהשלב • 5

שלהשקטהההשקעהרבריטביה.הרלבדבגרמניה,הוילדאגבישל,"פריצה"בהתריממית

באגןמתעמקיםחלקיםמאפייניםטורבידיטיםואילרבדניןגםממשיכהבקרטיקיןהקרטין

 •רייהטר!'

תל-אביב.ארגיברסיטת ) 1 (



 17 '-ו:

~ 

HVDROCARBONS TECTONISM SYSTENI IN N.SEA 

EFFECT MAIN SEA NORTH . GLOBAL 

ALPINE 
Alpiltt Subduction NEOGENE , Subsidence , one in W.Tethys ן .. OROGENY 

PALEOGENE -(1-
R!W!lnversion 

a rifting ~ Spr'Odin 
LARAMIOE of N.1i. lontic 

t U. CR,ETACEOUS 
 Subsidence I'י

I - .. I ~ ACEOUS זl.CRE I 
I 

• R/W/V Subduction of MAlM ~ S:; I..ATE Tethys Plote below 0-
Suhsidence :g <: 

 i'?i . Asio Plate ::ו:
R/W/V rIו:ר:: MAIN . OGGER ם  Rifting םvז!!:

0 > Z 
Subsi<llence -Iz in N. Atlantie olild 

(1) 

EARlV LIASSIC 
0 R/W Incipient spreodirll; 

, .. ... 
TRIASSIC Subsidence 

'~ .... ,~. .. ' R7w , sen Movtmls וt.e: ~ Hir Cen1rol Atlontic " ,.' . 
fR זII1fN .. ". Subsidence 

1 
 spוs ~ eadin r,ו,םי

 Rlw/v ...... '-ן)'"

1 
'., ._' EI'N זZEC1fS 

Subsidence 

~ R/W/V I 
l1. HERCYNIAN Lt. Hercynion riftinCj EG'ENOf נ;AOT·l 

Subsidence S זMOVEMEN 

Hercynion orogeny PENNSVlVANIAi\I 

R/W/V/S 
HERCYNIAN of CiJ closinll/ 

I)ROGENV MI8S 1881 PPIAN ' At'lontic Proto 
. , .. '.' .. , 

R/W}V/S I.LJJte CGled. Rift s ti ~ Post Coted. •. Rif De VOftl'fAN 

CALEOO'NfDE 
SI'LtJiR:liA'N 

OROGENY '. 

R/W/V/S ORDfVIC!AN 
Coledonide Orogeny , 

' elosinCj of (1 Proto CAMSRIAN 
, North Ailoniie ' 

PRE -CAMB'RiAN 

, 
VOlCANISM : V IN'G זRIF : R 

SUBSIDENCE : S ן{W'RENCHIN : W 
.. 

, ! 

,tב /. 

\'~ .. ·.'.~~ .. · t '~ 1 

....... in thlllO M ........... C' ~ 1 pvpnt ז:ir מri nfopnln lב_rvl'!h ~ lmm 17 .' .~ו FIG 

1. 
,1 



, I 

I 

18 

זיקעיןבתארישרהמעברהבריקותעלומסקנותדיוח

חייט~ •ג

חיפה.הטכגירן,ידרכ?ס,לקרקעהמבדקה

התכיניתאתלקבי~בכדישינותמעבדהנערכיבדיקדתהטכנייןשלידרכיסלקרקעבמבד~ה
e 

זיק.עיןבאתרהנפטמאגריאתישמשאשרהקרטיןשלהפיזיקליךתהנדסיית

יריייהבתנאייךבשברצעיאלהמרחביות,גזירהבדיקיתסדרתכללרהמעבדהבדיקית

כנין nשלה.'נ'ס'יים 8חולררנבתנאיסהחוזקערכיאתספקרהבדיקותננרזליםשוניס.

המאגרים.

בנפטההידרארליחהמיליכרתתגאיאתניע pלבכדפ ""'רבשלאריכהסדרהגסנעשתהבמעבדה

רלטרל~ת.מעלהכלפיהמאגרמןקפ"לריתתניעהשלאפשררתבדרךנרזליסאבדןיאפשרריית

השינר'יםנבדקיכןכמיהזמן.עםבהספגההשינרייםאחרדמעקבהספגהבדיקרתכלליהבדיקית

 Qהחר"פההקפילריתהתנוי<התנאיאתשהסביררבדיקותשרג"ם>ריי<הבתנאילחץ:)(תת,ב"נ~קה

נמדדההמאמציםקביעתהמנהרה.לחללמסביבהמאמציםבדיקרת'לקביעתנערכובשדה

במדדהיהשתברתההמאמציםמערכתהנכרה.החתךבצררתרהשינרידםהכדיה,שלהשרניםבשלבים

 Flat Jacks .ה-בעזרת

עלילהכררישהחחראימרהייה .) Creep (לה oזחשלתיפערתלפתחעלילקרטין

ע"ינעשתההמדידהסירמה.רעםהכריהבמהלךנמדדיהזחילהתיפעיתהזמן.,עסלהשתנית

. Distomatic 

מנקידרתקרטיןשלהמירחדוחהתכיגרחעלוהשדהמ-צבי,בוךחימלמדךתהמעבדהבדיקיחמערכת

רהידרארלירת.מכנירתמבט

, ~'~'J 
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חמהאלאזרדשלהגיארלרגיה'להב~תתדרמה

ס Pריד.לריםהד.

יררסוליםהגיאולרגי,המברזלהידררגיארלרגיה,ה pהמחל

~ 

להבנתדם Pמרבסולבחמה.אלאזרר Pנבדביסוראלגיארתרמיתאנרגיהחיפרסויבמסגרת

הידררגיארלרגי.מידלינבנהגיארלרגיתמפההרבנההחרםסופיעתמסוםר

הז:חמהאלבאזררהנחסופןתהתצרררת

 •ירדזממלכתשבםח Pרלירמיךמדררסהנחסופתעלייז) p(חליה pהםתצררתא)

מרסוה.רפרםעדרלםפרםסולסורידיםמצרייםחמהאלבאזררכאסורצרעה,תצררתב)

ד. Pהררבזלתג)

הירמןך·בזלתד)

אלרבירם.ה)

םררירםיז.עי Pמסור)

עברדרתיהםיבעזרתים Pעמרקידרחיםסולררלצירת Pע"ינערךחמהאלאזירסולעי Pר Pתתחתך

 •.יבגירומרר"'.ו.לסול

!. 

באקייפרהראחמהאלבמעינרתהעקריהמרכיבסולררן pסומלרדאיריב Pהידררגיארלרגיה:

ריפרים Pמארמלרחיםחמיםמרכיביםמתררספיםסואלירלרז-ארביד rעגמבנהסולםיררנינרםז Pה

םריאס).(יררהיותרים Pעמר

ביחסהםסוהרברזיםרנמצאבאזררהסורניםהמעינותלמינעסותהבימיתאנליזהגיארבימיה:

המעיז.לםמפרםררתיסוו

מדידרתתרצאות.העלהלאחמהאלבאזררםגנםרםלרריתלמדידהנסייזה: P'גיארפיסי

כיסריערבילהערכתסייערסיייסמרגר-ג:ןפטיסובעזרתסיייסמייתימדידיתודרדרתגיארחסומלירת

יס. Pהחלר

מפהלגנותבמםרהחמהאלבאזירנקרדרתבס-ךנערבימםו P 3לעימםמפרםורהמדידרת

המ~ם.סופיעתרררת pמאתרלאתרשמפרשררהסוררת
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לארועיבהשיאההמסיני~ןבזמוהתיכיןה~םבמזרחהתיישביתאריעי

התיכיןהיםסביבאחריםמייקנייםהתיישברת

ביכב~נדריב.גב~רצמזג.

ירישליםהג~איליגי~המכיזנפט~למחקריהמחלקה

התיכיז.היסרמסביבבתיךהטתיסבאזירהמייקובמשךארערמליחרתמשברישלפזיתשתי

חל,שנה,מליין 13לפניעד 16לפניסרבליין),עד(לכבייןהתיכיזבמייקוהראשרבה,בפזה

מסרפיטמיהאגןשלההתייבשרתהפארטחיס.,באבנ~האדוםביםפסופוטפיה,באגזהתייבשוירת

הלבנט,שבר~מערכתלאררךא'תי Pהערב~ת-אפר'הפלטפירמהמהרפתכתרצאהנגרפרהאדיםרחים

מזרחיתזריעביןלהפרדהגרמההפלםפךרמהתנרעתסיבי.יחיפיהלבנטלחרפיבהקבלההמתמשכים

התיכיו-(היםהטתיסשלמערביתזריעוניןהאינדר-פציפי)(סרריה-מסרפרטמיה-הארקיאנרסהטתיסשל

היםאגניהתייבשושנה~מלירך 5עד 7לפני(מסינ~יז)המאךחרבמייקןהאטלנטי).הארקיאנוס

ממישיררב~םנתינים,עלגםהמביססהת~כרן~היסמזרחשלההתייבשרתשלמפירטמחקרהתיכיז.

הידמיהראשיןבשלבשלביס.נשנינמשרההתייבשיתאריעכימראהישראל~שלהינשתרמדףהחוף

היתהוהתיצאההלבנט,אגןמעלמ~ 20כסo-שלבשיעירהאפריקאיתרהפלטפררמההערביתהפלטפורמה

בשלבהפלטפירמית.במררדאררזיניתבליטגביעלבסנחןתאנהידריטשלעה Pיהשהיםשלנסיגה

עים Pשבתיךמלחאגמייניצריהגליבליתיאנית Pהאיהמערכתמןהתיכיזהיםשל Pניתיחלהשני~

מאגמיימלחמיםזרימתכידם.המלחיםאגןשלהתנאיםאתהמזכיריםסגירים~אנדרראיים

אינטנס';(ביתהתאדית~דיעלמיםא'ב~דעםמשקל ~ 1ש~ית~ך~בשתיית[ייקיזרממעדכיתהפארםת~ס

יאשלגן.נתרןמלחישלם 1\'עצימנפחיםלהצטנריתהב~אי 9האגןקיקעיתשלמה'\ודהטרגית Pטיעה Pוש

-{ 

P יקצבם 1\'ט 1\'האייפירנפחמבח'\ונתשינ'\וםיקני'\(ם 1\'מה 1\'אייפירצאגנ'\ון 1\'במפת'\ועדמייזיים

מל'\(יז 5.0-3.0בערךה"גים 1\'השינם 1\'באגנהתי'\(נשיתאריעכלשל (\'למוl'ם pהמהזמןמשרההשקעה.

ם 1\'האגנכללשנה.מלחשלב"ם Pמעי"מ p 0.1- 0.75בםי~חמשתנההממרצעההשקעהצב Pשנה.

 9מזהזהם 1\'מנידדשרקעיםאגניםי'צ'\ורתס 1\'הטתשלה 1\'לפרגמנטצחידיתלמצבםהגיעי ם(\'שב(\'(\'תמה

בגללאיסיבדיקצ'\והנגללאםנמה'\(רית~עה Pשהשיגלםם 1\'האגנרצפת'אנרס'\ום. Pהאימןי Pניתאשר



2.1 

(הפשה>רב.ברכבינדרגבירצופןג.

" 
שלפגימיךגלעיןסבחרתשלאגהידייזפשלבחגךרההן:ופיתמארפייניםהאגניםכלחתפשזפךת.

אקליםבתגאיאנזרראי,מלךחאגם'ביאשרהפלח,ים,שלשהפרדליייתכןכ'לךרידיים.'פלחים

נייס Pהפיךההתייבשךתלאררעיגםחדזר,IנתאיםוIנילריIנשקעיםפניעלהתאדותעודףעםארידי

התיכיז.היםוסביב;תדךהאחריס

e-. 

E-

" 
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הכרמלנדריםהעלייןהקרטיקיזשלליתוםטרט~גרפ~ה

 ) 2שש(יא. ) 1 (ן~~בע.

הכומלשלהסטוטיגופ~ההבגתעלמקש~םהסלע~חידיתשלתד~ר~םרפאציסעוב~שיגויי

ב~ןמתבטא,זהסיביךהשינ~ס.חלק~רנ~ןפשיטהל~תךסטוט~גופ~תלקורלציהאפשררתומונעים

* 
האזיו.שלהשוניתהב~איליגייתהמפיתביןהניכובהבדלהשאו,

בקוטיקיזהמ',חדהפל~איב~איג,פ~ממקימיח Yברנהכומלבאזיוהפאצ~סלשינרייהסיבה

המדויז,יבנט'תהאיק~ניגופי~םבתגאיםמשוניכתוצאה oונינט~ת Pפלטפירמהבקצה-העליין

הרציעיתויחבהפלטפירמה.גביעלמאשרגדולהפלטפירמה 9בשילהפאצ~לי~תהרציעותמגיון

דח 9במקטן 9המ~ם 9בעימקתד'ו~םש~ני~יםשלכפובקצ~ההאופקיתתזרזתזמידתיכזהפאציליית

עצמה.נפלטפלרמהמאשרהפלטפרדמהבשול~ניכרת

בינכלליםהפלטפירמה.קצהאתנות 9המאפיההשקעהסביביתשלמייצגמדגסמהויההכרמלאזיר

גםהתק~יםבמקימית,יבשה.ימדררןריפיםשלרצךעהמרגנלת,צירקןלצ~הבעלתרדודהפלטפירמה

דול,מיטים, '~עמארפינחהרדידההפלטפררמההמדווז.לביזהריפ~םרצרעתביזחיצרנייבשהמדףמעין

הנב,~'םיביךסטורמ~םבירהרמים '''עמאיפיינ~םהריפיםקלקארניט·ם.ומעטמיקריטייםגירים

עבהרצף '''עמאופי~זהיבשהמדר~זט~ם. 9יקלצירידם 9קלקארנ~טד,ד~סט~םשלבע~קרבייל~ט~ט~ם

היבשהמדףארניטירח). pל Pילצ'לרטיטירת pלמינןתבין(חילרפין,למיגיטיםלצילךטיטים pשל

איפק~רכןם 7קטנריפ~םבמקומרתמיפיעיםשבח~כםיקלקארג~סיםקלצילרט~טיס '''עמאיפ~יןהחיצוני

מרעטים.דילימ~ט

ההתפרצרתלמרכז~בסמריעביםהוולקנייםהאופקיםניית. p~ולתיפעיתמספרמציייתבכרמל

שהכתיבאלה,געשהר~שלימיהתתמקירםהשיליים.כלפייחסיתבמה~ריתומחדקקים ,)~מ 6ח- 80 (

ניצרהתפרצותתקיפתכלשלשבסירמחלכךגרםנ~טים~ pהר,לשלההצטבררתצירתאתרבהבמידה

הקדימןזהמתבליטכתרצאההמים.לפנימעלת 1קצרלתקיפית 1בצבצהגב~היםיו pשחלחבליט

מזהשרנחגם,לעתיםירתר,גדילשםהחתךשלרעיבי,הגעשהריבשרל.להצטברימ~יםסדימנטים

 oירישל~ם 9הגיארלךג'המכיזגפט,רי Pלמחהמחלקה ) 1

ירושלים. vהענריתהאיניברס~טהלגיאךלןגיה,המחלקה ) 2
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(המשך)סוסו •א iJ'יו iJ'ב •ע

~. 

שלפחיתכךרבהררת <i'בן;נהמצ-tנברים~ם <i'נ pהרילם <i'שהאי'פק:ןבק.ר:בל-תס, i'פרצ nההלמרכז',מעל,המצר"

מפר,םרמחקים <i>'i'היילקגם <i'האופקתפוצתאחר"מדיקד!'רב 'Iע~זמן.ה i'שריז <i'בסי~םכ"שבכמצ

לקירלצ'הס <i'בסמשמשיםשביגיהםים <i'מנ·םר <i'הסדם' <i'הארפקשלהשדהי'!<חסיההשקעהסביביתשל

המצןר~ת.מה <i'בסכהמוצגתת <i'תרסםרםיגרפ <i'הל

~ 

~ 
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by A. Bein and E. Sass OEIlERALIZED LITHOSTFtATIGFtAPHIC CHART 
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Chalk Reef Dolomite Limestone , 
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בישראלפןטנציאלייםמקירבסלעיהתבגריתתהליכישלגארכימי-אררגניאיבחרן

אייזנשטטרז.איקןר. 9גלטשטייזב.

ביררשליםהעבריתהאיניברסיטה 9אררגניתלכימיההמחלקה

,.. 

בגדרתיביעת pלה~"סרתמהימנרתת Pבד'ר' Pעכאתגרלעצמגיהצבנןהנרכחיתהעברדהבמסגדת

פעילהבשיתרףנעשתההפצליםדוגפארתבח"רתשרנה.גיובנותתצרדרתבשלשהארדגניהחרפרשל

השכיחים,בפצליםהארדגנישהחרפדהיאחהגחההגיאילוגי.מהמכרזגךלדבוג'משהד"רעם

חן pנלבהוצאהשייבאלהדרגמארתנפס.ליצרמתא'מיםבתנאיםיכןלשנבחור,הגלעיניםבדרגמארת

 ~נפדאירפתצידת ) ZIC (זהדידרח p-כידידפחצרדת ,) GV-A (גבו-עם!'ידרח-גבו-עםמתצררת

P חצריםידיח) HI (: 

(GV-A) Gevar-.Am 1 Core 1~ Box 19 mixed 1913-1991 m 

(ZK) Zohar 31 Core 3, ICidod Formation, Middle part Box 1140-1150.5 m 

(HI). Hatzerim, Upper Inmar, Core at 2150 mo 

משמעותייםהבדלים i''!bוימיאולםלסילי!'זכ)!'רבינזכ(יחסדרמיםהפצליםשלשתמינדלרגיתמבחינה

מרכחבזה.,ת-ל,ייםזה i1'בלתריזכריינים Pע"פרי Pשנחהדיגמאותבשלישתהאררגני.החרמדבתכילת

!. 

גבר-עםבתצררתהאורגניהחימרני,תר.הגביהההיא HIבדיגמההמאזכידציהשדדגתזיבעברדה

המרפיעהנפזכאתליצרמכדי"צעין"הרא,לכז'יאבנזכי)(שלבמו!'דמיםפאסרדציהבשלביעדיין

לזה 25מחלץבנפזכהדייייםהפחמימניםהתפוגרתתמרנתשלהשייאהזי.בתצירההגרבליםבשדרת

הבדליםיתכנרעצמהבתצירהשגםלצ"יזישמהרחיים.הבדליםעלמצביעה GV-Aדרגמאשל

יסרדית.המאזכיןציהחיםדתמרבתאבללדיגמאדרגמאבין

ניתזכןכמךביוגני;מ!,ידרהאירגנישהחרמרהיסיייתההנחהמיכחתשנח!'ררבדרגמארת

העיבדהברלזכתהאידגניהחרמדשלהפנימיתה Pמהחליר'iובשתי.ימיפמ!'רדאפשריתתדרמהעללהצביע

המאסררציהדרגתעליתעםהראשרנית.הדיאגנזהשלביאתהאידגניהחרמדעברהדרגמארתשבכל

 HIדרגמארלפחיתררגן Pכנמצאהארדגנימהחימך-95%מלמעלהמיזכשזכש. ) HI (רר pהמעלהמידע

 H/cהאזכרמיהיחםידידתעםיחדכימדאההנ"לבדיגמאיתדרגן Pהח!'ירתאםאגנזכי. Pהבשלבנמצאת
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(הובסוך)וז~אייזנסוזפזפן Pאיו.גלזפסוזפ"ין,ב.

אדרםאינפואזפרים Pספובאנליזה ) ESR (החייםאורכיהחרפסו"םבובספוה'ודיקלים,עליהיסו

האלימזפיבפוניביוידהלערפתהכפיליםסווים Pהובתוביםורגן Pהסועםחתבגורתונרכח

הפתפבים.חפחפיפניםבבפרתעליחיסוורגו Pבחאורפזפיזביהבתהליך .) 1 ' 1600/1,2900 (

§ 

פתחליךנגזוחארוגנישהחרפובבל OoPQI •עוביביוידתפבחיניםציחחפתפבח Pבפו

'רפםרעפיםליים Pאליבילפחוב~פניםיסוויםפחפיונניםביןהפניפיתה Pרהחלרדם'-ירתו Pפתובאזפרוביה

סדוחרהעדפחוירייתבלחיסורובבירחחרפצרחהעלוברחוהובסועפים.ליים Pהאליב'לזפרבתובסותנה

שררים Pכאיבדיבהםסונדיןספביםהםגםובהריים DPEP ,פבעליםנבפ'שו'רפר'ו{(ירי et10ה-

 .. ~רוצ'יהלובאש

סוישיתבכפהיר pמסלעיייןרלאפילאבחןישכיהיארכחיתהכהפת'בקסות'מעברדהבח pהובמ

הכלובדרת.הדיגמאיתסולהגיארלרגי-כיוביע Pהרראייתתיךהשרבים,הסוכביםבהכוח!סולבפקבי",

ואי,ח Pלחזיכילהבזהזהחלוייםיבלחישרניםליים Pבחינחמיובצאםובאובצעים'כיוניים-פיס'

נפופ.ח"פרשילבירךבעחידרים Pרת.ס:כדא"הונ,רבא'רתבדבד.
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לגפםיר pמכסלעגברעםחצררת

עוב>;ן"א.

ירושויםהב'ארורבי~הובכיזנפש~ר' Pוובחה pהובחל

החיף.שפותוובערב yחלאז,רשוע Pר Pהבתתוברפיעההתחתיזרשיקיז P "ובבילבברעםתצררת

~ 

,ר pמםלעלהייתרביםרים Pחי'ייעליבלת Pדובשח,ר'מ-אפוריממ iJ'מפצלרה Pבע'הבנייההתצררה

יכרלהבברעםתצירתאכןבאםגיארכימיתמבשידת Pמנלבחרזהיאזיברדה tמשרחבחלז~לנפש

לנפש.רר pמכםלעלהחסב

 Iהחצררהשלשרניםתפךצהאזררימשלרשהשנדגמרגועינים 13י Pנבדבעברדה

 .) rמ 1500-1900של p(מעדמ yחללשדהררב Pהובהאזררהששא.

 .)~בו (-OOOוב'רחרשל P(ובערובליז Pאשובאזררשלרהשב.

פצלישללכשיניח'!הנחשבימ yחלתצררחמ iJ'בבמ yחלנאזררס iJ'הנובצאשחךר>;ןסובפצליםארבעהב.

 • yחלחצררחמלעיבחיךבברעמ

רוברנשוברר"לרנ"ש,ארל,ניש Pר Pבע>;ןיח, iJ'רמ nובמ i'ובררכבי Pשנבדמ iJ'הפצלשל· 7כ~כי'נובצא

וברפ"עי pחל • 0.5%- 2.5%שביזכעבחחרםהאירבניהפחובזאחרז • Pערובעמובינרלרבישנריללא

יבשחי'מ.צובחיםשלשים pכרל.,

t 

ובביכיהםשרניםפרובשר"מר Pנבדאפשרולנפם " Pובכמלעבברעםחצרךחאחלהעריךבנס"יז

'I הבאים:דרנר

ורז. Pאשבאזרר 0.60-0.65יבין yחלבאז;, 0045-0.55ביזנע ; Vitrinite Reflectanceה- • 1

 oTotal hydrocarbon!organic carbonי--Total extraotables!organic carbonה • 2

רברנימ. Pדרי I'ההםהובחובציםמכלל 3כסP -fר ~ 00038- 0 .\ 141בחחרמגעיםהראשיןהפרמשרערכ"

 013 = 020בחחרםאחחח, I'ביובדדלהיאהחפלגרח yחלבאזיי ; Ncrmal paraffinsה-החפלברח • 3

 021אי 025ב-מ'!(וברם Pובעם 023 = 033בחחרוכרהשניס 1ךב-מ"וברם Pובעם

עדילזהביימרןלי,ח ) 1ז iJ'(גלע rוב 3000של pבערמ • pהעיובעםשנייגמצאלרן Pאשבאזרר

כאשרלארגימךדליחיהיפכחובששששחהיא ) 3(בלע~ן rמ P 3800בערמזאחלערמחברלםח.

 °11 .ב-מימום pהמ
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(הובשך)עIביתא.

 • 1.4-3.0שביןבתחרםהתצררהבתיך;ובשתנה ) CPI Carbon preferenoe indexה- • 4
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יחם.עלם.בבדיר 3'יכ:;ןמ,?,?ם.בצנבעדטקםט~רל,".סן:ור"ם nמה iJ'במנחמבערלםסרבים ) skarn (סן:ורן
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פלרביאטילי.ר 9תהלע"יה 9טרנםפירובצמציעה

 , ) disordered varietyני'ט(!'ארלי ר'! P'בעמכיליםאלהסדיוננטים ,גיתנרל,מ"נהמבח"

 mixed-layers) .חרסיתייםנרלים P'משלמעטיתוכמיייתיברזלטנירם 9טשלאי!'סייים

אדליניט, pלאלםרציהשעברדסלע.משב-ריובררכביםהארניטי,ת,החרס'פיתשל!'לסטייס 9האפהוברכיבים

שכיחים.מחיתשהםאי!'סידברזלשלראארליטיםט 9המטגרגרי

נרת,מגררת i'l"לי'ט 1וכ 'I!I:'מחרס'פיrי-רמירכבתסדיוננטרייתסטררקטררךתחסרתהשביההגנטיתברצה Pה

Fe20שלגביהרכיזעסאדימיתחרסיית נראה.אפור/יררק.פסיביתב-צבעצירדונייתיחרסית , 3

יהבליתהליכוםשל '''עםל''נאליכ.םןבסדימנ.טום ,ישנע"'פ , in 81 tu 1'רצרכהאלההליתרפאציסכי

התהרם.מישלליית pררט'בתכרעותהקשרריםכימי.ת

שלוהאזררארדרזנחלביןבאזורפישחר,תצררתשלהפוגדרהליתופאציאסשלראשרניפפר"

עה Pההשלאחרההסטיריהשחזררשלאפשר,תהראהרפין,לגחלפסביבהפסחרית,הצורדפריתחרסית

המסחרי~הצורדפייתלחרס~תגנטיותאינטרפרטצייתלבסיףשיספקריתכזהאלרכטרנייםהלטריטיםשל

פישח,ר.תצךרתשל

ייתרלהבנה.טרבההיאתתררסבם olay arenitesה-שלהסדיפנטריתהפטררלרג"הבנרסף,

הצרר.דמייתחרסיתנוצרהשונפנרהפקררחופרשל
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ישראלהתים,במיסטררנצירםשלאיזרטרפיהרכב

1 ( 2 ( 
שטייניץרג.ב.לזררקשל,א.בילסקי,מ.סטרינסקי,א.

.. 

מתהליכיםמרשפעאינרתהרסמיידיעלמסלעיםהמרמסםטרונצירםשלהאיזרטופיההרכב

האיזוטופיההרכבאתמיצגכאלהבמיםסטרונציוםשלהאיזרטרפיההרכבלכןפרקציוניזציה.של

כאינדיקטזרסטררנציוםשלאיזוטופיבהרכבהאפשריהשימושפכאןהפים.זרפרדרכםהסלעיםשל

הפים.זרפובהםאקריפריםלזיהייגיאוכיפי

הירםעדנבדקההג~ארלרגיהזפןבמשךבארקינרםםטררנצירםשלהאיזרטרפיההרכבהשתנרת

שיטרת:בשתי

שרנית;גיארלרגירתמתקיפרתמארבניםבקליפרתסטררנצירםשלהאיזרטרפיההרכבא.

שונרת.גיארלרגירתמתקרפרתמרינייםקרברנטיםבםלעיםהאיזוטרפיההרכבב.

מתרקיםבמיםסטררנצירםשלהאיזרטרפיההרכבסמךעלנרספת,שיטהמיצעתהנרכחיבמחקר

כמרייתמיצגיםהשכברת,בתרךנדידתםעקבאלה,מיםמריניים.קרברנטייםמאקריפריםשנדגמר

ביםהסרםזנצירםשלהאיזרטרפיההרכבאתהמייצגמהימןמדגםלכןרמהורתמארדגדרליתסלע

הנידרנים.הםלעיםהרשקערמהם

החלספריתנתרניפיעלהיםשלהמשרערהאיזרטרפיההרכבביןטרבההתאמהנמצאה

הקרברנטיים.מהאקייפריםהתהרםבמיזהי Pבמחשנמדדרהסטרונצייםלבין"הרכבי,אילךרן Pמהקרטי

בירושלים.העבריתהאוניברסיטה ) 1

ירישלים.הגיארלרגי,המכרןמיפרי,ת pמחל ) 2
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נה~) Pאיגרניטשלהביאיכררניליגיה

"! 

ב~לם!,ימ.

~רו~ליםה'ברית~האלניברםיםהלגיא,לרגיה~המחלקה

שםייניץג.

ירישלים.הגיארלןביעהמכיןמיפ,י~מחלקת

בדררם!'מבריתהפרהלתשתיתהחדררהיתע Sלי pהאלהאחררנה,הפגמתיתלפאזה ""שאי!'נהברניט

לאנל"זהנה Pא"גרנ"סשלכ"דיאד'גומפלוסיןנדגמיאחחכל"ג p 30בגרתדוגפארתתש,םינ"ס

אשלגן-ארגיז.דבשיסתררב"דירם-סטררנצ",םבש"טתגיארכרונרל\גית

גילנרתזררבידי,מ-סםר,נצירםבשיטת ) total rock isochron (שלםסל,איזוכריז

58Q:!:.23 א'·יחססןניממליוז'il 0.7028שלהתחלת~זרםרפי = srl6Sr זהכגוזנפיךיחס • 8ך

שלגילהיאבל Pשהתהשגילמכאזהעליינה.במעספתאיהתחתרןב!'ירםירן Pשממגמיתמאפיין

הפרההתשתיתשלמחדשמךביליזציהכאז(ראיזיחסיתגדיל pמעומשכגזרהראשרניתממגמההתגבש,ת

p המסיב).שלהקדרמהמברית

~ 

אשלגן-ארגיז.רבש"םתים iJ''סמס-סרינצ (j'ר~.:ביזבש"סתי Pנבדמהדוגמאיתשהרפרדוסיסימ i'ב'

הרובידייםס-סרינצייסבגיליההצערהמבnייסיסיס. pחלשלבגיליסהצערהשחלהמרארחהשיסותשתי

פררפררציינליחהחעשר,תבהםחלהביל pבמכאשרמהבי~סיםים pבחל iI'ג~ i'רד'סםיינצ~יםמאיגידגרבעת

ם,רנצירס aנדידתידיעלהתאפשרססר,נצ~רםשלכזהמחדשפיזירידירגבי.שאינןבסםררנציים

אותםכאשראפס~ס)לז, P(פלגי'?ררבידייםיחסיתבםםדינצייםהעשיריםממינרליםודייגנישאינר

איזרכררניםבעזרתמיכחזהתהליךמהב~יםיש~ם.ששיחררהרדייגניהםסרינצירםאתרלסים Pמינרלים

דיגמאיח.משליששהי~נימינרליםשל

ב~נשעתהזיעבידה )~
Institute 

KAW La.boratory 
MineralogoPetrographQ 
Bern Universityo 
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(המשו)שטיינ~ז .ב~ ' Pבילסמ.

 200-300°0שלבטמפרטורההחרחשסטררנצירסשלמחדשפ~זררשלזהשחהליומרצע

מויין 530בסביברחהיאנה) Pאישל(האררעזהחרמליאריעשלאפשריגי,מימיח.פזהבנרכחרח

האיזרטרפייח.השיסךחבשחישנפצארכפיברליסהפישלבירחרהצעיריסהגיויססמועושנה

השלכוח~טספדבאזררנימברי Pהורבפסיבנה Pא'אלררעשלל,"מר

ביחידרתהשפעחומה pבפרחבנפיצוחוהשאלה.~המחעירר"הי,ר,תרמליאריעהראשהאר,עופיא.

השפיע.נרספרחגיארכיפירחמערכרחאיזהיעואחררחסלע

זה.לאר,עהחרסיר Pממהיסהאלהמחערירתרחבההשתרעיחבעלהיארהאריעשיתכזלפיב.

בלת~מברייס pסדימנסיסשליימס Pלביןנה Pא'שלהאררעתיאריוביזמסוימתסתירהישנהג.

זה.באזררהערבר-נרביהמסיבעלמסמררפייס
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סיג'נדרוםמ-זרחהד'יקיםארכליסיית

 Pשפרגד.

~ר,של~סהעבר~ת,האינ~ברס~םהלג~איליג'ה,ה pהפחל
ז

~ P דייברצרתP יס) dike ewarme ( אופייניתתיסעההםצפרןפ-זרח,היאהשרלםשכררנם

הצמרנורת I'הגדרלרתמזהזם ip't'i'הדפערכרתהערבר-גובי.ב i'הפסשלהתשתיתסלעייבנרףובולסת

פרכרות.הנוחותופזבערלם

הראביניהם Pשהפרחאזוריס,בשנ~ Pנבדסיניבדריםפ-זרח~ם Pהד~יפאוכלוסירת pחל

הצפרניוהאזררפנדרלראד'ספהראד~ב"זפשתרעהדרימיהאזורהשרלם. Pהססרי'לאררך"פ p-35כ

ליבי p-אל pל Pה pמואםגרביםלחיךחדררים~ם Pהד~'ס i'האזירבשגידהב).(לידה pעלאם i'בראד

ליני. pהפראלצחרהם IIבגרגגסברצעידגיןכיתמספראליסבשופחיסהתשת~תןכסלע~ 1כס%-הכךללרנפחס

מז: pכדלים Pהדי'ביצית Pחד~רתסדרבע Pנהדריפיבאזרר

1 • P ופבדיופיס) comenditee ( -,אפפעםפררפ"'רקרירץפרחיופ't אלברלp לII בפופריכם.בי

0 o 
 ' .לצפיזפ-ז,ח. 40 35-כלרנם

ל"'נית: pאלפאזה-לפפררפירים • 2

בירופיופ(-לפפררבוליס),הרוגבלנדלבדייריפ,הפכיליס- ) epeseartites (ספסרופיופיםא. !

0 o 
וצסנזפ-זרח. 40 30-כייגםסידני.ל,נ,פיררבסן pשרידי,לפעפים

<: 

רלפעפיםבייפיפ, ,) An4S=An65 (לז Pפלג'''פכ~ל~ם- } kersantites (רסבסיםים Pב.

0 o 
P לצפיז~פזרח. 60 70-כייבםאשלגב~סרפלדספריירץ

() o 
לצפין-פזרח,. 40 50-כייבס- ) dolerites (דולריופים • 3

4 • P יפפופרביופים) oomptonitee ( = בע~פכ"ל"'סP קיטרפיסרkaersutite ( .יפיפבארביופ

0 o 
לצפרזפ-ערבם 10 30-כייבםי"לציופ.פרהניופעשיריאחדים

פלגו~קלזשל~יס Pענו~םסים Pפניעס- ) dolerita = porphyrite (דרלריפ-פירפ"ר~ופ • 5

אחריס.ס IIדרלריופשלכפ'iוכירנס .) .Aפ 50 (

l' 
1, 
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(המשך)שפרנקד.

0 o 
צפיזמ-ערב. 80י- 50לכויז-דרלריופים • 6

מחלוקיםמורכבאגכיופבילריגרף- ) breocia intrusion (ברקציהשלאינופרוזיהך.

o 
לצפיןמ-ערב. 58כיייניבזלופית.מגמהעםמעורבביםשיביםמגמופים

r 

0 o 
צפיןמ-זרח, 50 60-לכריזדרלריופיםשלקדומהפאזה gהיאדהבנאזררהחדירותםדר

0 o 
רדרלריופיפ .ופיפ i'קי·מפופדנרף~לבסזונ-זרחפצי . 30 35-רןלכרדילי~ופיםשליספתנפאזהרפיר,גרנ

o 
לאהיחםיגילפאךלמפררפידים,דייק'םמצר'יםזהבאזירגםלצפיז-מערב. 30שכיונםאחדים

נקבע.

םדרמיפ i'בזלופסלעיםאלההעכגדה.בשופחבייתרהנפיצהים pהדי'קביצתהםדולריופים

ביחסרקלינרפיררכםןגי,קלז ..פלהסלעהםמהרכבך-01oכופקסטררליח.שרניםאבלוכימית,נרליגית i'מ

איגיט,היאיהשבידאיופריתבאלופרציהמרחלףכללבדרךאכדזין-לבדדרריופ,היאהראשיןמשתנה.

מירכבתהםלעייתרת-%1Qלעדמגיעהברזל,שלסולפיריםהכיללהבצר~כמיתהיטב.נשמראשר

ארליבין.פסאידימירפים.אחרייבצרופ <i'איריכגזכלרריופ,שלם i1'אגרגטילעתיםאפטיטמכלוריט,

רnכ.הדייקים yבמפלגייקלז-פיריכםן.יחטיעלמביסטיתהדרלריטיםשלעקדיותופקםטורלייתקברצית

פירר.כםן(עםברכילריותטקםטוררתבעליקדרמיסמד';(יקיםמעברקייםצפין-מזרחשכיונםהדרלריטים

- ophitio (ארפיופים-סרבארפיטיםסלעיםדרךאידירמררפי), subophitic (, צעיריםלדייקים

דילריופ-שלבפאזהאינטרגרנרלרי.ופיררכסזפלגי,קלזשלפנרקריםטיםהמכיליםטרכידולריופים

הפיריכסז,בהרבבהמלאביטרייאתהיאמקבלזהסאביליציינ'<לקיהמשךלרארתניתןריט t'פירפ

הפירוכסניסשלבברזלהדרגתיתלהעשרהברזלי.סךבקלצילארגיטקלצימארגיופבהתאםהמשתנה

ם t'בידדגבישיםאזררשלביטייאין 9ברידאתדלאיטיתכפרקצירגצ·הלהתפרשהיכרלהשרנים,יקים t'מר

התגבשרתהפיריכסז·ניבע.םסדד,נהרכבבטקטטרריתההדרגתיהשינריהסלעים.שלחכימיבהרכבאי

 PHב-סירידה-המגמהבתכינותהשיגריאתמשקףאשרבצר)(כרללהעיקרייתהפאזיתשלמשתנה
2 

 O2י-

.ציםםיעט'<ם.בי,תר. 1החמהדייקיםיבםבינ~.נ·יםסלעיםשלהמרחלםהעדרםבולטהאזיר'<םבשני

בעלי)ע composite dikes (מדרכביםכדייק'<םירקארהדררמיבאזדרמרפיעיםהאחריניס
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·(הפשך)שפרנקד.

,. 

תסנישלבך-זפניחחדיהרעל pלהס'ניחזהשדהנחרניספךעלשרניס.מסרביסבסיסייסשרלילס

ערברבמרצרהינםים, t'אסנלגנאכנדזיופוםבזלופ'סלהבדירסנ"'חןשר ttרםנופיופיס, Pיס Pדי'הפבמיח.

המגמיח.שחישל ' pחל

הדרלריסיסשלהפ.גמחיארפייםהגדרח .Dמאפשרינםאידי!(רנציאופיםרהעדרחזקהאלסרציה

הפעברבזלךחסנללכיריןפרליךהפיררכםביםשלהדראליארפי yרנבנצירנלייח. Pבשיסרח

) transitional basalte ( אליבזליחחרלאיסיםביןp .לינייח

~ 

! 

! 
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השקייתבנקבישינרייסבאמצעיתשהקעהסביבתמליחיתקביעת

 Cypride1s torosa (Jones , 1850 (האיסזפרקרדשל

ii 

ררזנפל'דא.

הב~א,לרב~המכיזלפליארנטרלרביה,הובחלקה

שרנהמליחותבםביבך"נבדקיס yprideis torosaהאיםסיקרדסלרצנטייספרטיס

 (הנקביס-הנפת~יםמדפיעיםזהבמיזרבברמנ~ה.בישראל

עגרליס; ) 1

מאררכים; ) 2

רבדלרי~ס.בלתי ) 3

נמצא )-%ב(הפיריחטהרצנטי.בחימרהמיםרמליחותהנקביםצרררחביןקררלציהנמצאה

sieve pores ( שרנרח:בצורות

יתרמליחיתבעליבמ~םשרלטיםרגרלרייסכשהבלחיהנמדדת,למליחךתהעברליםהנקב~םביז

(ה"פרטליני).

גרובגיהבצפיו tOl'osa 9.0,המכילפלייםתיקנילחימראלריחטיםבייסרם

Holste1nian (, דנמרp ) Eem1an ( חצורת'ישראל),(השסביברחנקבעיליטאוP עה

לתרצארחינר.בהתאמהנמצאיאחרךחילרבי,ת Pפליאואעבידיתשרנרת.מליחיייחבעלי

נוספיםמחקריםהפליסתרקן.בתקיפחפליארמ-ליחרתסללקביעהאפשררחמציעהזישיטה

פשיטהשיטהלספקיכרליםהםטרטיברפיבטיראחריםטרלרנטייםארםטרקרדים.סלנקביטעל

העחיקות.המליחיייתלקביעת
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בחרסייתחמצרו-חיזררתהליבי

~ 

ררזנסיו .'

ב~רישליםהעבר~תהאוניברסיטהלביאיליגיה~המחלקה

1 

מוניביםתהליכיםהינםטים Pבפ~לרסיליטהדרלי Pאיברזלשלחמצין-חיזררתהליכי

עיקריים:חיזךרמנגניני 2מיצעיםיגיארלרגית.כימיתמבחינה

מאדמרשפעזהתהליךטיונית. Pבצךרההמרפיעחימרע"ישכבתיהביזהמרחבמזחיזררא)

הטטרהדרלי.השלילימשעירהמטעז

הגביש.צך,ת pמאנירניםע"יחיזירב)

 gבלהתבטאיכוליםהשינוייםהמיגרל.מבגהעלמשפיעאיקטהדרליברזלחיזרר

טהדרלי; Pארלחמצזפררטיןתוספתא)

טהדרלי; Pהאיבאתרקיארדיגציהשינןייב)

המינרל,יהרסלמבנהמחיץאלברזלשחרירג)

~ 

המחזר.הדאגנטיאיפישליהברזלתכרלתהמינרל~באיפימאדתלריההשינרידרגת

פזיתמעבריארופיקרתים 9ת 9חרםמינרליםשליהדםדיאגגזהתהליכיכילהגיחסביר

חמציותנאיעללדבראיזאיקטהדדלי.ברזלשלחפצין-חיזירידיעלמביקריםשלהםמסיימים !

מכרעתהשפעההמחזרהדאגנטילאיפיהיותכלליבארפיסביבהשל ) Ehב-(המביטאיםחיזרר

התהליכים.שלהרייסיבלייתימידתהתיצריםאיפיעל
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רשימרשיםר-חדמלימכנאפקזפ ,מכניאפקזפיחהדציאנשביהד

רבגיארלרגיהבפדיהיסזפרדיהבמינדלרגיה,

בהטד.

בארש-בעבנגב,בן-גוריוןארניברסיטתרמינרלרגיה,לגיארלרגיההמחלקה

 ) 1881 (שחשבהראשרןהיההרדיר,גלימגלההגרמניהפיסיקאי ) 1857-94 (הרץרודרלףהינריך

בעקברתאלסטי.כדררע"יעליוהמופעלתמאינדנטציהכתרצאהאלסטיבגרףהנוצריםהמאמציםאת

נתזהאינדנטור,עםלמגערבסמרךבגוףהיטבמרגדרתשצררתר Pחזהטררגנימאמציםשדההורצרות

המאמצים.שדהלצררתבהתאםקטרםחררטבצררתסדקנרצרברקריטילמטעןלהגיע

מכנייםאפקטיםנבדקובעקרהאחררנית.בשניםנכרמדעילעברדזכהההרציאניהאפקט

התבררלאחררנה .) 1975רריאלשאו,(לרןחימריםהנדסתבתחרםבעיותלגבירהשלכיתיהםבזכוכית

גרדיאנטבעזרתמאמציםהפעלתע"ימביקרמכנר-תרמליבתהליךההרציאניתהשבירהאתלהפיקשנתז

 .) 1977(בהט,בזכרכיתתרמלי

ימכני-מכניתאינפררמציההשגתהמאפשרתבמינרליגיהחשיבהר Pמחטכניקתמהירהאינדנטציה

שבירהליצירתהדררשהקריטישהמטעןמשלדרךהתברר(רסלעים).מינרליםעלערךרבתתרמלית

נמיךקירץהטרנספררמציהלחחרםעדהטמפרטורהעליתעםנכרבאיפןיורדבקררץהרציאנית

המינריליגיותהתיפעיתלהבנתמפתחמהייהזישתגליתיתכן .) 1973ואחרים,(סויןגביהקירץ

במיגמטיטים.קירץשללמכני-זרימהבהקשרמםפקלהסברזכולאכהשעד

ים Pמדריקרניים,קינטרריםעםפריהיסטררייםצירכלינמצאיקציעיתלידמערביהדריםבנגב

מאמציםחשיבי riתיצאיהרציאנית.שבירהע"ינרצריאלהצירשכליהראתהמכניתה Pבדילהפליא.

אםמנוף)בעזרתלרדאיררב p (טינית-6כשלגידלבסדרמטעניםהיפעליהצררשעלכךעלמצביעות

מחימם.היהשהצררבשעההופעליהםאםירתר,נמוכיםשמטעניםייתכןחדר,בטמפרםררתהתהליךביצע

אלה.יניסים Pניצרימהלשםברירלאעדיין

מבחינהאלהגופיםשלשהתפתחיתםלמסקנהמביאבעילםשוניםקרבינטיטיםגיפיםשללימרדם

לשבירהמפירטתאנליגיהיסודעליכמיתיתאיכיתיתלהסברהנתןוכרוניליגיתטירלית Pסטרו

הרציאנית.
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(הפש,)בה\סי.

אלנר!'יבדנסיסשלו tI'Pהאל,יבפיכזהשבייהתחילתלשםחיירסו Po.הי!'יסיהובסען
.~ 

 Iהיץפסוראתלמילחשרבנתז ) 1966אקיפז,(ררןבשרייה

f • (1 - 2 )Po/2 a2 . !. 

הרא . aד-חסביבהסלעשל.,פראסרןיחסהראהשבייה,מאמץהרא fכאשי

ובאפץהסביבה.כאיניק\ס,רר~לעהמשפשמלססיות)תכרנרת(בעלחפגמתיהגרישביןהמגעייייס

9 2 
הינהתרצאהזר .)ק"ג/ס"מ 538.5של(לחץטיז X 13.7 10הראזהמחשובהמתקבלהשבירח

כה.עדפקיבלותלתרצארתבהשרואהבידלבסדרנפוכה

נרספיס.ביארלרב.~יםליפידברפיםלשםהמיצעבונרדללהשתונשנתן

~ 

! 
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ן Uותבייהגיהחילאבג iIשבכביתיםרימטאומיםזרימתשלהתיפעהמשמעית
ישראלומרכזבדריםגפטמלכידיתשלש?טיפהבגגבריררהתחתיןקרטיקיןמגיל

איסרא.

בנגבברריייבןארויברסיטתלביאולוביה,יהמחלקההמדברלחקרהמכין

 •י ilעבזמנרהיצעהריררה,חחתוןין Pרטי Pמגילבסלעיםישראל,בדר,ם~פטמלכרדותשטיפת

יי pשמהמחשבהעלהתבססהשטיפהתהליךראחריס. ) P' (1969רלבבךצאטיבבר ) 1966 (אהררבי

במכחשים.מחשופיםעלשירדרמבשפיםהראהמואררייםחפים איסריד'עלשנעשועברדרחפספר ';

החרל, lJ'אבנ lJ'פפחשרפזרהיתהריפהזשלהדרפינבטיתשהתיפעההרארהשבעיםבשברתרעפיתיר

שתחי'ל.'האזררייםהטרבסרררסלייםים Pההעתלכורזהערבר-ברביהמסיבשלחצורבייםהשולייםלאירך

הסררית-אפרי!'איתסהמערכתשלעים Pהבלכורןרבעיקרהמכחשיםלכר.רזבביאובן,הווצררתם

 9 ...יעלה'תרביזרשהתבססרפבריץברלדברב,גתפליישר,ידיעללאחררנהשנעשהמחקר

שלבררריםסימניםלרארתשביתןהראהגפט,מקדרחישהופקרבתפלחרתרמימןחמצןשלאיזוטרפים

המטאורי',ם$המיםשלהזרימהלכירזביחסברירהקביעהללאאךהנבנ,יצפוזמרכזבד.ררםשטיפה

יראר"מציע ) 1969 (חרובזהשכבךתהעלירכרת.נשטפיבהכחקופהמרצעתהפלייסטוקזתקרפתכיאס

םינג-יצירהמציעגםהיאעליון.יררההתחתיןה!'רטיקיזשלהיבשחיתבתקופהכברשטיפהחהליכי

לחיירז,';<מה(ניארגן)צעירהיפה Pבחיצירהמציע ) 1974 (שסטרינסקיהחמלחרח,בעודשלח i'נט
ז.

 •קוח 1'עחהוחהשכב

לשכברתאיסרידיעלשהרצעהזרימהשחהליךמראךחהנ"למהעבודותהנתוניםשלמחדשבדיקה

התרכזרתיתיפעיתמחדהשטיפהתרפעיתאתמסבירכררברב)(חבררתתחתרזקרסיקיןמבילהחרלירת

מז: pכדלהחהליכיםאתלתארניתזכללייםבקוריםמאידך.התמלחית

ילגדנהסבחה" iIמימטיפסביז-נקברבייתתמלחיתיצירת-יירהעליוןטריאסופח Pתא.

במבבזירם).יחסית(דלים

שכביתהנגבבצפיןהדוומיים.באזיריםשטיפההחחלת-הי,רהבסוףוטרינקציההתררממרתב.

התחתיוסין Pה!'וטיבתקיפתהיבשתייםהחנאיםשלהשליטהבעחשטיפהמיגעיםכידרדתצררת

כירגיב.חבררתשלהחרללסלע~היפר-סל~נייםמ~םשלביגיפןידיעלחדירהנימן Pהרפת Pבחב.
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(המשן)איסר oא

~ 

יס Pהעתלאירךהחרצהזרימהשלאפשריתגפתחתישבירה,התררממרתהניאיגן,בתחילתד.

תיפעותמגגזייס,צת Pעסימגגןברזללצים Pבעשיריסחמיסהמיסטרנסיירסלי'ס.

עשת).(הרמינרליזציה

לעליתכתגרנהים Pההעחלארררמיםעליחע, Pהבלאוררה Pעמרשבירה-ז Pחפלייסטררפח Pחח.

מס'ביחשטיפחירחר.חגשרםלים Pמהאכחרצאהבסיניהמחשרפיסבאזרריחהידראוליחלחץ

לינרח Pאנטימראש~נפטח Pדחיאףרייחכזהנגב,מזרחרצפיזבמרכזנפטמלכרדרחשל

הצפרניים.ל~רליהז

~ 

~ 

! 
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אהימנם?קימ~יסללנגיפההוציאניבי~יי-שהק~האיקינרסהרצוית

בהטד.

באוס-בעבנבב,בז-בווייןאוניבוסיטתיפינולרביה,לביאולוביההפחלקה

דינפייםופאפצים(לחיצה)םטטייםפפאפציםכתוצאהפויךבחופופתבצעההוציאניתסביוה

םובלתהסבדקציהואזיויינוסים Pהאווכסיביזבנטיקסוהפיחםתהפקובלתהתםיםה(נביםה).

באוקינוסיםב)הסקט.באוקינוססבדקציהואזוויוכסיסביןהתאפהאיא}כדלל:ל,ויים,פפסםו

סוניסאוקינייםסוכסיסבעודב}ציה. Pםבדלאזוויבוווהעדותעדיןאיןוכםיםהפכיליםאחדים

האוקינוססלהסבדקציהאזרוינואיםסרניס,לביליסרפירחסיסשרנרתהתםתחרתבדובותנפצאים

הבי,.פבחינתאחידהוצוותוו Pפשלאפשורתמשתמעתרמזהשררה,התפתחרתדובתכבעליהשקט

הוציאניבטריהראסבדקציהאזרוישלהאיובולויהסיוקרמפציפיסהמעבלההיפרטזהבזהמוצעת

הן:פסיעותעדרירתבדול.אק~טוסטויאל,בוףשללנביפה

השקם;לארקינרספסביבפעבליתקשתיוצויסהסבדקציהאזרויא)

חרציאני.קרנרסדפריגדרל,קרנרסירצריסרבסה"כחיז,כלפיבדיפהינסהסבדקציחאז,ריפורפיליב)

לו.בסמרךארהשקטלארקינרסמסביבמרפיעיסהיםבהמיבדריסהסבדקציהאזרויפובית.לפעשהב}

הקריבי)שלרשלרחרתחקימני(האזרוהסירקרפפציפילפעגלפחיזאחדיססבדקציהלאזרויד)

i 

~ 

חהרציאני.המרדללפיכזגסודיאלי,ררטיקלימבנה

 .) 3מ hגרם/ס-1פ(נפרכחנמרכחצפיפרתבעלענקקיפטחיחחנרגףשחביףלודאיקרוב

חמרכבכזחקופט .) 1974(אורואן,חירחעלהמריהלהיצררתגרמיכנראהזחפםיבקרפטים

אתשתצררלנגיפחרלגררםח~רץכדררעםבמגעאינאלסטיתדפורמציחלקבלמסוגלקרחמחלקיקי

ע"יארגברחחבמחיררתנביפהחארץע"'כדרראתלרסקפסרגליהיחלאאבלחשקט,חארקינרס

חאקסטרטרסטריאליחגרףאםק;רהשחיחכפינפרכה,במהיררתחתקרברתכדיתרךכבירחכרחרת

גברהה.צפיפרתבעלפטאררהיה

נגיפיתהתרחשישנהמליארד-3כלפניהמרקדם.בפריקמברייםהתרחשהשחנגיפהלחניחסביר

חשקט,חא,רקינרסאתשיצרחחגדרלההקרמטיתלנגיפהשבניסףיתכן .) 1970(ברלדרין,בירחגדרלרת

ליבשרת.מתחתהזמןבמשךטרשטשרהארץכדררעלשצלקיתיהזנרספרתנגיפרתגםהיר
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רשארנירתתיצאית-אילתמפרץשלרהמבגההבטימטריה

~ 
אברהםבזצ.

למדעריצמןרמכרזבע~מלישראלואגמיםימיםחקר

! 

אלמגירג.

'ייסליםהגיארלרגיהמכיזימית,לגיאולרגיהח pהמחל

נערוסייסמייםופררפיליםהמגנטי,השדהסדידותעומקים,מיפריהכיללגיארפיםימחקר

אחדק"מ 3-4שליברויחלחיףניצביםכללבדררהירהאניהנסיעתקויאילת.במפרץ

הספרץ.איררלכלנעשיאררכייםררים Pשנימהשני.

ידרערתשלאהיורברתתיפערתעסיקים.אבכ~םלכמחסחולקשהספרץמראההערמקיםמפת

בבירןרגראיםאחריםטקטוגייםיקיייםשבריםעסיקרת,תעלרתלראשיגה.כעתמופרלכןקודם

במפה.

סדימנטיםכמיתע"ימארפייןשהמפרץמראיתחסייםסייםהפררפיליםשלראשוגייתתוצאות

חלקיםמאפיינותמתיחהשלוטקטרניקהשב~רחתרפעיתהמפרץ.במרכזק"מ 2-3לפחותרבה,

שלהצפוגיבחלקיאחרים.חלקיםלחז,שלוטקטרניקהשקימרטיםבערדהמפרץשלמסריימים

! 
הדרימיבחלקרהסדימכטרי.העמידאתהחיצהמאדברררהזריתיתהתאמהאיאובחגההמפרז

הגרכחיהמחקרמלח.גרפיעלהמצביערתכנראהבררריתדיאפירירתתיפערתהתגלרהמפרזשל

סיאד.מפרץשללאלהוהשרואתסאילתמפרזשלהגיא~ליביתוההתפתחותהטקטוגיקהללימידגרעד
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עבדתברמתנפחאסעדקילאירךהמבנ~ם

ז~לברמןעט

יררשליטהג~איליגיהמכיי

; 

P דריםאחהחרציטהבארגבייטהריחבשבוימערכחשלהשבריטמביןהצפיניהראטעד-נפחאו

שלישהלן.ממערבגטייחכזהללב~בלעדמחמשךיהיאשבערבהמטירבנחלחחילחרוטיני.הנגב

בפערב.נפחארהרבפרכזטעדהרבמזרח,מחמלאגןעבדח:ברמחלאררכרנמצאיםמבנים

נפחאהר

הרמיז,הצפנ;ךיחשלהצלעעלהטירון,בסיףלחחפחחשהחללינל, Pאנזפימבנההואנפחאהר

רהצפיבי.המרכזיהנגבמרט'של Pהמבניממערכח pכחל

מבנהשלרגיונלייחהשפערחביןצריףשלתרצאההןבהוהנחשפוחהגיארלרגייחהתופעוח

מהתפתחוח~-25%להמבנההגיעהפליאוקןנטרףימי. pממבנהשללקירמרהקשוריחכאלהיביןהרמין

מזרח.צפיןצירייכייןהעכשייהמבבהגביליחאחטרבבקיובחופפיטגביליחייכאשרהנרכחיח,

הביאה"לחסויפחלצירי,בבצבהמבנה,במרכזשב'רהמעיכתבהחפחחךחמלירהפליאיקנ"ח,פיטזפהרמה
,'~ -

המבגה,במרכזערוציטמערכח,להחפתחותתיכיזא'אדקןטיףעדשבמסוכהאריטיבית,לפעילותהמבנה

חזקיטרזומיטגביההבאנרגיהלייתהנית Pהאיאיההצפהאירה.פצליתצירתגגעדהחתךאתשגדעה

היחידהנית Pהאיאיהתציוהמטרד,תצ~רתננסףטארחטוהשקיעוהרמיןמאזררצירגישישהטיעי

מצפיןהמבנהצירילהטטת 3-4פיהמבגהנזפירתלהגרלתהביאני, Pאיאיפרטטקמיטנפחא.בהר

 9מזרח-מעובכשכריניהמבנה,שלהצפוגיבאגףע~בוסעד~נפ"אהסוברי Pמזוח.צפיןלמזרחמזרח

המבגה.שלהמערבףי pבחלמטתייטהיאכאשר

טערהי

ארדכךלכלאיתיהחיצהטער-נפחא,השבירהקיעלשהחפתחני Pאיאיפרטםמבנההיאטעדהר

למעוב.זוחממ

מחמלאגן

טער-נפחא,לשברמדריםהעיברמשנישברטעד-נפחא.שנראלצפיגההנםיי Pבליהיאמחמלאגן

לשביותהקדיםחצבה,תצררחשלמלאחתךהאגן.שלהמערביבחלקיימף pמגרבןייצרלי,ביל pבמ

'~חונרחבכטרישלשרידהיאמחמלבאגזשנשמרהחחך • Pהבלושלהירירי pחלמעלנשמרבאזרר,

חצבה.חצררתשל
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מעייתמסמניפיזררעלהמביססתשביהטם I'בסלעמעייתקביעת

מימרןי.

ירישליםהגיארלרגי,המכרזמיפרי,ח pמחל
!, 

עקררןבזה.מרצגחבסלעיםמעייחמידחלקביעתומדוייקחפשישהחדשה,שישה

! 

ההסחבררח-מסרייסבכריזייחראריי ) strain-marker (מעורחשמסמזשככלהראהשישה

שלחיחרכ'סצפיפרירתלקברעכז,על , I'דייתר.גביההזהלכורזהנצבבמישררלחיתוכר

מעררתאליפסותשלשלקבועניתזאלהמצפיפויות.הדדית.נצביסמישרר'ס.בשלשהמנווותמסמני

להיותיכרלי~המעררתמסמניבמרחב.הדפררמציהאתהמאפייןהמעירתאליפסראידאתימאלה

הדפורמציה.תחילתלפניראי Pאפ~זררהראלמלאשנוליהסהיחידירהחנאיכלשהיצורהבעלי

הגיאולרגי:כיישימהשיריס Pההשישהשליתררנרחשניישנס

מעירתים;בסלעיסהשכיחיסמקריםשלרב.למספרישימההיא • 1

 • ) pםמ" 1 (קופזגידלבעלילמדגמיםישימההיא • 2

קלציספרים.שמשרמעררתרכמםמניאנגליהמדריםמ.עירתיםסנינ"~םלקד\!(רניםירשמההשישה
!. 
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פרציםבנחלהלשוןבתצךתרעוךתים

מימרןוי.קרץי.

 Dר'ו.לי p 9 9דלדג kהביהםכ\ן

.; 

סקרשלראשוניותתרצאותרב.זמןמזהמרכריסהלשוןבחררארהתור-תצררתייםמטים Pה

הקינמטיקהראתיצירתןדרראתלתקררשנרעדפרצים,בנחלהנחשפרתהסטררקטרררתשלסיסטמטי

מרארת:שלהן,

מפרתחיםהקמטיםמרפררת.רבלתיתת-אפקירתהנןרמטים Pובקרובפלכסיםהובגב-ילרתהשכברתא)

עליהן.החרפרתירת Pהאפהשכברתידיעלבחדרתרגדרעיםוברפר,הבלתיובהבסיסבהדרגה

ברדדרת.ובטריםמארתשלמרחקיםפניעלמשתנההקימרטאיטננסיבירתב)

שכברתשלהיחסייםרבערבייםבשכבתירתברורבאיפןתלרייםרהסימטריהיובדט Pהסגנרןג)

ירתר.רהקשיחרתהכהרתרהחררארהחרסיתרשכברתהלבנרתהארגרניט

המחשרפיםבררב(מררכב).,ל"מפרתל"לאררתרררמביממרנרקלינימשתנההגיארמטריהסגנרןד)

o 
 • 40בתנטיהזריתבעליעדשטרחיסהפרכיסבהעתקיםמליריםרלעתיםאסימטרייםהקמטים

מקרמרת.במספרנמצארקמטיםשלרררטציהחרזרקימרט

עדערביבעלתשכבהישנהרירתר) rמ 1שלגל(ארררהגדרליםלקמטיםמעלמקריםבמספרה)

רבה.באינטנסיבירתהמקרמטדקלמינריסלעשלס"מ 30

 , ..שלהצירלמישרריהמקבילהזרימה")של("צפחתירתבפרליאציהלהבחיןניתןרב;םבמקריםר)

המקבילרתבררררתבלינאצירתמתבטאיםהלמינרתמישרריעלהפרליאציהעקברתהקמטים.

הקמטים.לצירי

רירתר. 1:4- 1 : 1.5ביזנעיסהקימרטבעקבותההתקצררתיחסיז)

ארגרניטלמינרתשלמ"ברקציה"הבנרירתבשכברתמתבטארהדברלסטית Pט Pלעתיםהדפררמציהח)

רחרסית.

רמית pמאררינטציהבעליהציריםתת-אפקיים.מטים Pהציריפרציםגחל Pאפישלהעלירן pבחלט)

o 
בארריג~ציה. ) 90(עדרגירגלייםשינרייםעלבבירורמראיםארמרעדפת
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חראמיסאינם·דלקילהנחרניםהמבנים.שלהיצירהמכניזםהיהמהברע pלמכדימדיד~ Pמר

מעמם~תחח.זריונהמופיפר!(-היאהדעררפציהמליקריפקציה.שהוסופעורנראהוופיזחולשלהחנהגךח

מלוריםמבניםהיותםעללהצביעשעויההקמופיםציריכוונירחפרצחבכלל)(אםקופזליחוסופופי

 lobeבצררחזוחלחמסהשל

.• ··1· 
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אללהיכדירי

1 ( ' 2 ( 
ובבריזרלרדנירוב. Pי.א.זחו,

, 
לובד~השכיחיםכררבית,דמרית!ררהבעלירררז Pתרכיזיהם ) geodes (,:כדררי'אליהר

 ..זבדררמה.הארזבצפרןגדמן' pn '~עלס~'

דרן pרכל"חירבי"דרן pכלשקרף,קוררזלבז,"חלבי"קרררזשלברריאצירתמרפיערררז pה ",

 •זה,תרכיבמרכזכליתיתבהרפעהזהאחרר , "~ל,לוס", ",

ראסרציאציהר, Pשנבדהחרכיז~םלכלמשרחפחבקרררזטנרח Pלרזירח Pבאינאנהידריטהרפעח

האדרם.מהי'םידרחים Pבכרללבערלם,אחריםרמרח Pמובבםידרעה,אנהידריט,עםררזר P 'של,דרפה

יריז Pבובתבטאתרהעדררתןהחלב.ת,הרפעתראתרררז pלנה pהמהיאהאנהידריט~רזירת Pא~ננרכחרת

 •ף'שקר

הם:אליהרכדרריליצירתהביארסוארהאררעיםסדר

ספררדיים.היפרסלינייםבתנאיםאנהירריטתרכיזישלדיאבנטיתיצירה • 1

דרן pוכל"חלבי"קרררזריצירתהאנהידריט,מהמםתכתרצאההתרכיזיםשרלישלמועדףצררר • 2

"חיובי".

הקרורז.יעת Pלשביחסהמהירהובהובסהכחרצאהפנ'מיחלליצירח • 3

 ..שקרף.דרוזירורז Pבהחללמיל,' • 4
כליתי."שלילי"דון pבכלהחללשלובארחרובילרי • 5

ובשתנה.אינרהובתרארהפניןכיהסדראולםמתבצעים,אכןהללרהשלביםכללא

 .בקוורז:החובצןשלהאיזוטרפייםמהנתרניםללמרדניתז 4-2בשלביםהשררריםהתנאיםעל

18 
,OSMOW מיורדיםהערכים •-260/00ו 34° / 00ביןנעp לשלבןרררזP ,שניתרערליםוף

וורז, Pהיעת Pשכדיתררויררדתהרלכתמליחרתעלובעידיםאלהנתוניםהכליתי.דיז pבכל

האנהידריט.להמסתהסיבההיאהובליחךתהררדתרכי

בירושלים.העבריתהארניברסיטהלגיארלרגיה,ה pהמחל ) 1
2 ( Oarnegie Institution ot Washington 
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(המשך)מגדיזרמ.ולרדני P .'שש,א.

~ 

לקצב.ביחםאיופיתהיאהאנהידדיופרהובטתהובליחרתשלבלבדקופנההרדדהחלהדאשרןבשלב . ~

ומקיפיםהגדליםהקררדזבגבישיכלראובהאנהידדיופ pחלנשאדמכרכתוצאההקררדז.יעת Pש

שלובשמערתיתהרדדהביחס.גברהים 018עדכימקבלהנךצדהקירדזזךבמליחותארתר.

הקררדז.משקיעתמהידהבהובםהמתבופאתדם Pמתבשלבהמליחות

18 
 oשליחסיתהנוברכיםרהעדכיםהדדרזי,ררדז Pהשלהשקיפה

הרפע"יהחלל,יצידתמרסבדתבכר

זה. Tבקייד

כלקיי,הכליתי.הכלקדרןשליצידתרתנאיאתמסבידיםאינםבידינרהקייוביםהנתרנים

וברפיעשהראבערבדהיהןהא"זרופרפ"בהדכברהןהפנימי,במבנהיהןהדגילמהכלקדיןשינהזה

בשלבניצרזהדרן pכלכינדאהזאתמכלאנהידדיופ.שלהחלפהכתרצדרלאחללכוביליי Pידאר

 oהאחדרתהמינדלרגירתהרדיאצירתיצידתלעתששרדרמאלהובהרתיתשרניםובתנאיםובאיחד

~ 

!' 
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STRAIN DETERMINATION USING A DENSITY - DISTRIBOTI9N TECHNIQUES 

Yo Mimran 

pp1ng D1v1s1on, Geolog1cal Survey of Israel, Jerusalem aע

'!' 

! 

A s1mple and h1ghly accurate f1n1te-stra1n measurement teohn1que 1s 

presentedo The pr1no1ple beh1nd the teohn1que 1s that the longer the d1mension 

in a certain orientation, the h1gher the probability of zר. of a stra1n 1nd1oat.o 

1ts be1ng 1ntersected by a plane perpend1cular to th1s ~r1entatione Strain 

1nd1cators have to be oounted 1n any three mutually perpendicular or1entations 

and th~:i.r populations are analyt1cally transf'erred into the parameters des

or1b1ng the stra1nellipses 1n the three or1entat1onso Strain 1nd1cators 

-m1ght be of any shape, but they must bave bad predeformat1onal random d1stri 
*"יו .,rז.

but10n and random or1entat1ono 

There,are two advantages of tbe tecbn1que conoerning 1ts geolog1cal 

1mpl1oat1orisl 
~, 

1) It 1s appl10able to a large number of s1tuat1ons aris1ng 1n naturally 

!. ; deformed rooks 

o 2נ) It can be appl1ed to spec1mens even smaller than 1 cm 

Tbe tecbn1que 1s appl1ed to deformed Senon1an ohalk from England us1ng 

oalo1spberes as stra1n 1nd1oatorso 
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Io Karoz and Yo Mimran (Conto) 

f) Cross seotions through the large and small folds display "shear-flow oleavage", 

parallel to the axial planeo 

g) Shortening ratios range from 1.1i to 1:4 and more. 
'. 

h) Looal ooourrenoes of folded and unfolded "breooias" oomposed of fragments of 

individual aragonite laminae were observed. ., 
'" 

i) In the upstream part of No Pera~im the fold axes are nearly horizontal, and 

though oonsistent in azimuth and plunge at a locu'm, 'show a divergenoe of 

• aoross several hundred meters 90וס about 

j) The axialplanes hade SW to NW and are ourved. 

It is too early to speoulate about the meohanism of origin of these 

struotureso The data outlined above however, appear to oontradiot features 

observed in sandstones and silts and assumed to result from liquefaotion senso 

striotoo The deformation is flowage-like, ooours u~dervery small.overburden 

(if any) and dispersion of fold and orenulation axes may suggest a lobe like 

megastruoture. 

" 
.' 
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N AT No PERAZIM סRMATI סNS WITHIN THE LISAN F סRTI סNT סC 

~ 

o Mimran ךI o Karcz and 

Geological Survey of Israel, Jeru8aleffi 

! The speotaoular internal folding of staoks of layers of the L1san 

Formation (Upper Pleistooene, 65,000-11,500 BoPn) 1s well known to the Israeli 

, geologists. The f1rst results of a systematio survey of suoh struotures 

im to ga1n some 1ne1ght· in'to the or1g1n and ~ undertaken along Nahal Pera 

ShOW8 ~ kinemat10s of 8uoh structures 

The folded 1ntervals are separated by undisturbed horizontally laid כa 

sequenoeso The lower and upper bounding surfaces of the folded sequenoes 

d subhorizontal. Folds show a gradual development upwards ~ are planar 

; with an abrupt truncation at the top 

b) The folded sequenoes persistin thiokness and intensity of folding only 

; for limited distanoes, folding dying out and reapearing . 

0) Folding style, symmetry and intensity appear to be strongly related to the 

interlayering and respeotive thicknesses of the wh1te aragonitio layers 

; and of the more competent dark,olayey and marly layers 

The style geometry ranges from monoclinic to orthorombio and to involuteo כd 

In most places the folds are asymmetrical and locally are acoompanied by 

low to moderate angle thrusts o Refolding, and folding of thrusts were 

• observed, as well as was rotation and dislodgment of folds 

In several oases the larger scale (1 m across and more) folds display a top כe 

lining of muoh smaller scale (about 10 cm ac;oss) intense tight folds. This 

top,folded part 1s up to 30 cm thiok and consists of interlayered very 

f aragonitic and marly materialo ~ th1n layers 

~ 
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Yo Bartov and GG Steinitz (Conto) 

bottom. Bars of sands and oaloareous bioclastic material are aocumulated along . 

some of these morphotectonic highso On those structures which reaohed the high 

energy water zone Ostrea reefs were looally developedo The structural types 

disoerned are mainly elongated and narrow flexuresand faults. The trends of 

the struotures vary between N-S and NE-SW and the oommulative struotural gra

dients, referring to the whole sequence, may reach one degree in their vioinity, 

and a few degrees on the flexures themselves (width of a few hundred meters). 

The cummulative shortening associated with the larger flexures in the Northern 

Negev and Judean Desert is in the range of 105 - 5 m. 

Some of the structures showa general similarity in direction and size with 

younger structures (eog. Northern Negev anticlines; young faults in Arif e Naga 

area, Judean Desert and Thamad - Beer Ora region). Although in some plaoes no 

rejuvenation of Senonian features is known (e.g. Zin line; Eastern Ramon area) 

it is suggested to refer to the Senonian tectonic pattern as to an embryonic 

development of tectonic features on whioh later large scale movements ooourredo 
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SENONIAN TECTONICS OF THE SINAI AND THE NEGEV AS REFLECTED IN THE 
SAYYARIM FORMATION AND EQUIVALENT UNITS 

YG Bartov and Go Steinitz 

Mapping Division~ Geologioal Survey of Israel~ Jerusalem 

The lithology of the d1scussed units var1eso In the Northern region the 

Menuha and Mishash Formations oonsiet of foraminiferal and nanoplankton ohalks, 

varying amounts of ohert and phosphoriteo Southwards the amount of olastio 

oomponents inoreasesl sandstones and shales~ bioclastio limestones and some 

oonglomerates. These sediments have been deposited on a wide shelf exist1ng in 

the areao Water depths of 0=15 m have previously been suggested. The ooourrenoes 

of dolomite and rare~ but w1dely distributed reliots of evaporite minerals within 

the ohert ind10ates that oonditions on this wj.de she1f probably fluotuated be~ 

ween normal marine and evaporitio oonditionso Synohronou8 deposition of high 

energy marine sediments at 010se proximity to sediments indicating 10w energy 

reduoing oonditions, suggest a stratified water bcdyo As a result of s1m11ar 

water depth over the whole area at a given time it is assumed that no regional 

dip existed within thi8 realmu 

From a paleogeographio and paleotectonio point of view features of two size 

ranges are discerned: those of several hundred kilometers extension and those 

of 2-50 km sizeo The large scale features are manifested in four facies belts, 

the distribution of whioh 18 oontrolled by the genera1 oonfiguration of the shore 

line~ by the distribution of the terrigeneous sediments 9 by the existenoe of 

varying water bodies and by the nature of the oontaot of these water bodies with 

the open seao The small scale regional features are due to teotonio movements 

1eading to the formation of low amplitude morphoteotonic structures' at the sea 

~ 

~ 

~ 
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N סGICAL FEATURES סL סRPH סGENETIC SIGNIFICANCE OF M 
QUALITATIVE AND QUANTITATlVE ~ INT SURFACES סJ 

Do Bahat 

Depto of Geology and Mineralogy~ Ben-Gurion University of the Negev 

Morphological features of brittle fraoture in glass, aeramios and rooks 

inoluding fracture or1gin~ m1rror plane, mist, haokle, rad1al str1at1ons, 

oonaentr1c undulat10ns and Wallner lines can be d1saussed, both qualitat1vely 

and quant1tativelyo The plumos9 struoture which oharaoterizes many jo1nt 

8urfaces 1s analogous to "gra1ny stepsiO developed on fractured surfaces of 

ceramios due to tens11e failure o The el11pticity of the plumose 'structure 

commonly observed refleots a region of secondary tensional strain parallel 

to bedding developed due to anisotropic elastio properties of the rook as a 

result of formational loadingo Extensive haokling on a joint surface suggests 

a rapid fraoture 9 whereas intense undulations without hack11ng probably ind1-

responsible for a rapid fraoture oate a slow fraoturso The fraoture stress 

may be caloulated (following a determination of the mirror oonstant ~ of 

A smooth mirror plane on a jo1nt surface must ;: AHo 
A 

r 2 
H 

the rook) by 
", 

ind10ate that while the fraoture had been formed 9 stresses had reached a 

n the other hand, a joint surface that סcertain maximum and then subsidedo 

shows a mirror plane w1th haokle around its boundaries indicates a fracture 

probably produced under a oonstant stresso 
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 Gט Steinitz (Oont(ט

and the opposite rotation in time of the linear and fold struotures indioate 

that eaoh struoture type 1s a distinct and separate phenomenono 

The diagenetic age of the stxuctures neoessitates a comparison of their 

eogeographio oonditions and ב.distribution parameters with the synohronous pa 

teotonio environmento Distribution patterns of the struotures show that they 

are not oonneoted with synohronOUB 'teotonio elementsQ A partial oontrol by 

major faoies trends on the looalities at which linear atruotures and folds 

are developed oan be showno However it 18 proven that no oonneotlon exists 

between the trends of the ohert structures and the trend of the faoies belts 

oa1 teotonio patterno The more uniform orientation of the diagenetio סor the l 

ohert struotures oompared with the teotonic ones as well as the oross outting 

of the diagenetio struoture trends with the teotonio and paleogeographio 

trends point to this effeoto Forthe folds it 1s also shown that the shortening 

evident in them i8 by a few orders of magnitude larger than the synohronous 

teotonio shorteningo It i8 ooncluded that other faotors, aotive on a regional 

soale f diotated the development and orientation of these structureso These 

-faotors, external to a bed or a grcup of beds affect the diagenetic silicifi 

cation patterns in these bedso 
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DIAGENETIC ORIENTED STRUCTURES (1INEAR STRUCTURES, FOLDS) IN THE 
SENONIAN CHERT BEDS IN ISRAEL 

Go Steinitz 

Mapping Division, Geologioal Survey of Israel, Jerusalem 

.. 
Linear structures (previously caJ.led "ohert dikes Ol ) and fold structures 

are widely distributed in the bedded oherts of Israelo Their formation is 

-proven to be intraformational and diagenetio based upon stratigraphio cri 

teria, and upon struotural and petrographio oriteria suoh as differential 

-looal intrusion and oontinued si1ioi פmovement of unoonsolidated eediments 

fioation during and after the formation of the struotureso The formation of 

the folds postdates the formation of the linear struotures in the same bedso 

A strong oorrelation exists between the diagenetio emplacement of silioa 

in the sediment and the development of the linear struotureso The emplaoement 

-of the silioa is aooompanied by prooesses of replaoement, oementation, expu 

lsion and intrusion. Silioifioation prooesses in the sediment oontinue also 

during the growth of the foldsQ Sometimes silioifioation of varying intensity 

is observed at different struotural 81te8 9 manifesting itself as exoessive 

silicification along synolinal axeso 

The development of linear stru.c"t'J.res in si,ngle beds and the deve10pment 

of folds in groups of beds are short events re,la ti-"e to the whole diagenetio 

-development of the ohertso A systematio olookwise rotation, in the strati 

graphio sense 9 of linear struoture t:rends in the Judean Desert proves them to 

-ockwise, rotation of dif גI>גbut anti ~ ar נ.be distinot events in timeo A aimi 

-ferent fold bundles indiaates a separate formation of each bundleo Strati 

res are deformed by the folds ~ graphic oriteria 9 the faot that linear st:ruci 
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THE VARIABILITY OF THE SIEVE-PORES IN Cyprideis torosa (JONES, 1850)1 

RECENT AND FOSSIL, AS AN INDICATOR FOR SALINITY AND PALAEOSALINITY 

Rosenfeld סA 

Jerusalem ~ Geological Survey of Isarel ~ Paleontology Division 

Recent specimene of Cyprideis torosa were studied from different saline 

environments in Northern Germany and Israelo This species possesses diffe-

. rent shapes of sieve-pore: "roundi!~ 9i oblong" and "irregular"o A correlation 

between pore shapes and watersalinity was foundo An inverse relationship 

between percent (of total) "round1o pore shapes and measured salini ty appears 

to exist, with "irregular" pores dominating in hypersaline waters. 

currences of 00 torosa from סApplying this relationship to Pleistocene O 

Northern Germany (Holsteinian)9 Denmark (Eemian) and Israel (Lisan Formation), 

different palaeo-saline environmer!ts of dep~si tion were established. Other 

palaeoecologioal studies are in agreemeni with our resultso 

The method offers the possibility of palaeosalinity estimation during 

the Pleistoceneo Further studies O!l other tolerant Ostracod species 1n other 

etratigraphical range may supplya simple method for palaeosa11nity determi-

nations. 
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K-Ar AGE DETERMINATIONS OF MIOCENE-PLIOCENE BASALTS IN ISRAELs 

ITS SIGNIFICANCE TO THE TECTONICS OF THE RIFT VALLEY 

Bartov סGo Ste1nitz and Y 

Geologioal SUrV8Y of Israel, Jerusalem עMapping Div1sion 

30 samples of Upper Tertiary basalts 9 intruding marine and oontihental 

sequenoes were dated by the K-Ar methodo Four voloanio phases are reoordedg 

a) 2408 + 105 million years of the Raqabat e Naame d1ke in Central Sinai; 

t intrusions in Central Sinai and the Arav&o בof basa " 11 b) 2003 ~ 007 

Some of these are offset by E-W to NE-SW dextral faults of the Central 

Sinai - Negev Shear zone; 

0) 1405 ~ 003 million years to 409 ~ 103 million years of basalt flows in the 

Eastern Galilee and the Coastal Pla1n; 

d) 207 + 006 million years of °En Yahav dikeo • 

These results oontribute to the oorrelation between Tertiary oontinental 

formations from different areas, and put limits on the age of teotonio events, 

suoh as folding of the Syrian arc 9 faulting in the Central Sinai-Negev Shear 

zone and shearing along the Jordan Rifto 



~ 

Mo Bielski & 00 Steinitz -(ContQ) 

The existence of the Iqna event in the Precambrian basement in our vicinity 

has several implications8 

a) As the event i8 of a hydrothermal nature the question arises what is its 

spatial dlstribution, what 1s ita effeot on other rock units and what 

other geochemical systems are affeoted. 

b) As it seems plausible that the event is widely represented in the area 

the question arlses as to the origin of the thermal energy for this 

processo 

0) A contradiction exists between the age of the Iqna event and the existence 

of non metamorphosed Cambrian sediments on the Arabo-Nubian massif in 

this areao 

~ 

! 
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GEOCIIRONOLOGY OF IQNA GRAN,ITE (~) 

Mo Biel,ski 
Depto of Geology, Hebrew UniversitY9 Jerusalem 

Go Steinitz 
Mapping Division, G~olcgioal Survey of Israel~ Jerusalem 

alkaline, magmatio phase intruding עqa Granite belongs io the latest ~ I 

, the Preoambrian basement in the Southern Sinaio Nine samples, 30 kg eaoh 

from the Wadi Kid pluton of the Iqna Granite were analysed by the Rb - Sr 

and K-Ar methodso 

The Rb-Sr total rock isoohron yields an age of 580+23 mQYO and an initial 

ratio 81sr;86Sr = 0070280 Such a low ratio is typioal of a magma whioh origi-

nated in the lower part of the QTUst of the upper mantleo Thus the total 

rook isoohron age represent aorystal1ization age from a primary magma 

derived from a relatively great depth" 

Biotites separates were invest1gated by the Rb=Sr and K-Ar methodso 

-ndioate a rejuvenation of the agea of some of the biotiteso The re גBoth 

juvenation of the Rb~Sr age6 16 due to a 1088 Qf radiogenio strontium aooom-

onal enriohment of non radiogenic Sro גpanied by a proport 
,. 

Based on mineral isoohrons made for three of the samples, it oan be 

Sro 8ך ago and apatite) were enriohed with בshown tha,t Sr rioh minerals (p 

It is suggested that Sr isotopio exohange occurred between the minerals with-

out aohieving oomplete homogenizat,io.'!.o 

Suoh a prooess requires temperatures of 200-300°0 in the presenoe of a 

fluid phaseo A pOBsible age for this event _. the Iqna event - is around 

530 moyo based upon the youngest biotite ageso 

• Mineralogo-Petrograph ~ This work was performed at KAW Laboratory כ%( 
Institute, Bern Universityo 
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R,·1SRAEL יTHE ISOTOP1C COMPOS1T10N OF Sr 1N GROUNDWAT 

Ao Starinsky, Me Bie1ski~ Eo Waks};1al 0& Bo;~z~;: 
Hebrew Universi ty .. Jerusa1em, 

? 
, Steinitz ~ G 

pping Division, Geologica1 Survey of 1srae1,.Jeru.salem aע
! 

, " 

The isotopio composition 01: Sr disso1ved from rooks-'bygroundwater 

is unaffected by fractionation processes~ Such waters can therefore 

represent the isotopic composition of the rooks which they f10wed through. 

This suggests the possibi1ity of using the isotopio composition of Sr as an 

indicator 01: the aquifer through which the water was replenishedo 
" 

The change in the isotopio composi tion of Srin se~wa te~" wi th geo1ogic , 

time~ has hitherto been investigated by two methods: ' 

a) by the determination of the isotopic composition ofSr in fossi1 shel1so 

b) by ana1yzing the Sr in various marine carbonateso 

1n the present study another method 1s suggested, based upon the 

! isotopic composition of Sr in freshwaters sampled from aquifers composed of 

marine oarbonateso These water, due to their movement within the beds~ repre-
t 

sent very large volumes of rooko Their isotop10 composition is thus a repre-

sentative samp1e of the Sr in the sea from which theseoarbonates were preci-

pitatedo A good correlation is found between the assum,ed isotopio composition 

of Sr in the sea since the Cretaceous, and the composition me~sured on ground-

waters from various aquifers a11 over the countryo 
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LITHOFACIES STUDIES OF THE FLINT CLAYS OF THE LOWER JURASSIC 

MISHHOR FORMATION - MAKHTESH RAMON 

Ro Goldbery 

Depto of Geology and M1neralogy, Ben-Gur1on Un1vo of the Negev, Beer-Sheva 
'!' 

! 
A study of the var10us 11thofao1es wh10h oonst1tute the Lower Jurass10 

-lkm1neralogy, olaymine ג\Inmar Formation in the Nahal Ardon area, based on b 

ralogy, texture, and sedimentary struotures has shown the existenoe of two 

major genetio group1ngs. 

The first group1ng oompr1ses alloohthonous sedimente oonsisting of 

p1so11t10 oonglomerates, olay-aren1tes, olay-s11tstones and olaystones, whioh 

in vertioal profile are graded on a grainsize basiso· The oyolio nature of 

these graded sed1ments together w1 th the1r d1st1no.t1ve sed1mentary struotures 

suggest transportat1on by fluv1at1le prooesseso 

Mineralog1oally, these sed1ments oompr1se dominantly kaol1nite of the 

disordered var1ety, ferr10 and t1tan1um ox1des, and m1nor amounts of a m1xed-

layer olay m1neralo The epiolast10 oomponents of the olay aren1tes, oonst1tute 

rook fragments ent1rely altered to kaol1n1te, grains of hemat1te, and less 

t oommonly oo11t10 iron ox1deso 

The seoond genet10 grouping of 11thofao1es 1s devo1d of sed1mentary 

struotures and oonst1tutes mottled pisolit10 olaystones, red olaystones with 

high oonoentrat1on of Fe20 3, and grey/green mass1ve flintolayo It 1s bel1eved 

that these lithofa01es have been generated in situ, by modifioation of the 

alloohthonous sediments by prooesses of ohemioal weather1ng related to ver

tioal movements of ground watero 

Prel1minary mapp1ng of the defined lithofaoies of the M1shhor For mat1on 

in the area between Nahal Ardon and the area of ooDimero1al f11nt olay around 
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Y. Nathan & Y. Shahar (Cont.) 

The third phosphate type has the most interesting minera1ogy. The 

fo11owing minera1s were definite1y identified: Gypsum CaS0402H20, anhydrite 

CaS04 , franoo1ite (Ca, Na)5 (P04 ,C0 3)3 (F,OH), f1uorapatite Ca5 (P04 )3F , 

pyrite FeS2, strengite Fe 3+p04 02H20, phosphosiderite Fe 3+p04 02H20, 1ipsoombite 

Fe2+ Fe3+(P04)2(OH)2'fairfie1dite Ca2(Mn,Fe)(P04)202H20, goethite FeOOH 

and natrojarosite Na Fe3+(S04)2(OH)60 The fo11owing minera1s are sti11 

tentative1y identified: Kidwe11ite NaFe~+(P04)6(OH)10(H20)5' dufrenite 

Fel+(P04)3(OH)5' phosphoferrite (Fe 2+, Mn)3(P04)303H20 probab1y oxidized and 

diadoohite Fe~(P04)(S04)(OH).5H20o Many other minera1 phases are sti11 

unidentified, some of them are amorphous. 

The oontinenta1 phosphate minera1 assemb1ages point to the struotura1 

re1ief and different environments of deposition whioh probab1y existed during 

the deposition of the base (beginning) of the Ghareb Formation: 

1) They show the aocentuation of the re1ief. The oontinenta1 phosphate 

assemb1ages indicating the emergenoe of the struotura1 highs, whi1e the 

oontemporaneous oi1 sha1e deposition in the basins shQW that the 10ws 

beoame much deepero 

2) On 1.and they indioate the passage from a 1agoon (nodu1ar phosphorite) to 

a tropioa1 soi1 (laterite) and fina11y to a very sha110w pan, probab1y 

a ooasta1 sabkha (anhydrite, gypsum, iron phosphates). 

It shou1d be noted that at the 8ame time 80i1s, 1agoons and sabkhas oou1d 

deve10p in different 10ca1ities aooording to their local struotural position 

and distanoe from the shoreo 
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, CONTINENTAL PHOSPHATE MINERAL ASSEMBLAGES IN SENONIAN UNCONFORMITIES 

ISRAEL גmN SOUTH 

,. 

Yo Na.tha.n 

Geochemistry Division~ Geologica.l Survey of Israel, Jerusalem 

! 

Yo Shaha.r 

Ben-Gurion University of the Ne gev , Beer-Shev& 

One of the most striking features of the Intra-Senonian and Senonian-

Eocene unconformities in ths northern and central Negev ie the phosphate 

mineralogy wh1ch accompanies themo Four different phosphate assemblages 

occur at these unconformities8 

1) Phosphate nodules in clayey, sometimes ferruginous matrix (Cook, Roded 

and Sh11oni, 1974); 

2) "Lateritic" phosphates (Starinsky, 1964); 

3) A brown, green and yellow gyps1ferous layer w1th iron phosphates~ 

4) Phosphate w1th1n so-called glaucon1te pel1etso 

! 
Only the f1rst three types, which are mainly continental and typical 

of the period, were studiedo They usually f'orm a vert"ical sequenceo The 

nodular PhoePhate(1) overlies the normal phosphorite and is overlain by the@ 

"lateritic" PhosPhate(2), with the gypsiferous layer(3) on topo The sequence 

is often incomplete, and only one or two members occuro The entire sequenoe 

is typical1y exposed at Har Orah~t and at iEin Ofarimo 

A Pre-Eocene age for these sediments was recognized by several previous 

workers 9 (Bentor & Vroman, 1961; Starinsky, 1964)0 However, the occurrence 

of overlying Ghareb sediments at Har Ora~ot and elsewhere clearly shows their 

intra~Senonian genesiso 

'-.i 
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BoPo Kohn, No Sohul~ari"and Po . Aharon(Conto ) 

zoned wi th appreoiable Al 203 (up to 6095%), S:i02' ·(~~ .. to 3;,3%) and CaO 
, 

(up to 209%) being oonoentrated in the oentreof ',or;y'stals and MnO(up 
: ~., . 

to 2075%) and Fe20 3 at the marginso 

The assooia tion garnet-olinopyroxene-magnetite-su~ph.ides (prinoipally 

. ~. ; 

!.' , 

pyrite) is oharaoteristio of many skarn deposits in.the worldo . At Menaohemiyeh, 

textural and ohemioal studies olearly indicate a genetio relationship between 

the silicate and sulphide minerals arid the ootahedra.l-·type me,gneti tso But 

no olear .relationship oan be established between these m1nerals and the 

rhombio dodeoahedral-type magnetite whioh appears tO.have been a 81ate stage 8 

mineral in the paragenetio sequenoso 

skarn minerals' at Menaohemiyeh 1s most probably טThe formation of the 

related to the emplacement of tb.e basal tio bodyo ... HowE3ver., i t .1s not posI:Jib1e .. ' 

to oonclude from the data oolleoted 80 far if the magnetites in the sulphate 

body are the result.of an iron=rioh phase orig1nating from outside, or the 

recrystallisation produots of pre-existing sedimentary preoursors, or a. 

oombination of both • 

. ~ 

\ ,,'" 
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CHEMIYEH GYPSUM DEPOSIT גN I4נE THE ORIGIN OF TBE M,AGNETITES IN THE 

Bo Po Kohn 

Geology Department, Ben-Gur1on Un1vers1ty of the Negev, Beer-Sheva 

~ 

No Schulman and Po Aharon 

Geology Department, The Hebrew Un1versity, Jerusalem 

!. 

Magnet1te found e1ther as 1rregularly d1ssem1nated crystals or 1n th1n 

well-bedded laminae 1s the most en1gmat1c feature of the gypsum quarr1ed at 

Menachem1yeho The sulphate body 18 part of the B1ra Formation and reaches 

a max1mum th1ckness of Co 16 m of wh1ch up to 7 m near the base forms an 

anhydr1te lenso Some 3 m above the gypsum, a basaltic body ranging 1n thick-

ness from a few cm up to 7 m is exposed within the 'shales' of the overlying 

Gesher Formationo Other minerals found in the sulphate body and overlying 

shales 1nclude: diopside, grandi te garnets, calci te, phlogopi te, cele.stine, 

zeolites, pyrite, chalcopyrite, chlorite and various clayso 

The ~agnetite is found as euhedral to anhedral crystals rang1ng in size 

from a few microns to several mm acrosso The dominant euhedral habit is 

ootahedral and less commonly rhombic dodecahedralo The following results were 

obta1ned from an eleotron m1croprobe study of the magnetites from the bas~tand 

the underlying sulphate bodys 

1) Magnetite from the basalt is often exsolved, but unmixed types are titano

magnetites containing between 1705 - 22% Ti020 

2) Octahedral magnetites may be rhythmically zoned, but have a relatively 

uniform chemical composition, w1th Ti02 content rang1ng from 0016-001~Q 

3) Rhombic dodecahedral magnetites contain similar amounts of T102 as the 

octahedral-type, are relat1vely free of inclusions and are compositionally 

"', 
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B. K. Davis (Cont.) 

Upper Saqiye shale 

Lower Saqiye shale 

Shefela an.d Upper Oretaoeous Ohalk 

Lower Oretaoeous shale 

Jurassio limestone 

Angular relationships show the presenoe of strong unoonformities at the 

following levels8 

Base Pliooene 

:Base Saqiye 

Top Jurassio 

In some cases finer divisions can be identifiedo 

Where good information is available the geological history ofthe area 

oan be reoonstructed. 

Case histories a.re given of anticline A and seismic line Bwhere 

prediotions were made of stratigraphy and geologic history which were sub-

ssquently reasonably oonfirmed by drillings. 

Arrival 
time 

Average 
velocity 

Depth 
dip 

Interval 
velooity 

Lithology 

Reflection 
amplitude 

Fluid 
content 

Figo 10 Mea.sured pa.rameters and derived resultso 

Reflection 
cha.racter 

Angular 
rela.tionships 

Geologic 
history _ ... ~ 
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C STRAT1GRAPHY OF T:;IE ISR.AEL COASTAL PLA1N AND OFFSHORE :ש: THE SE1S 

Barris Ko Da'vis 

Oonsu1tant9 Geophysios» Petro1eum Geo1ogyp 8 9 Kikar Hame1eoh Shau19 
Ashqe1on» 181'ae1o 

~ 

t The purpose of a seismio survey has .oonventiona11y been to map the 

depth and atti tude of reflec'ting horizons by utilising the two fundamenta1 

e1astio wave parameters of travel time and average ve1oo1,tyo 

Trave1 time 18 determin~d. from the reflsotion ae picked on t,he ssismic 

seotion and average velooity used to bs almost exclusively determined from 

we11 velooity surveyso 

However the seismio rsoord oontains muoh more information than· just 

refleotion trave1 times and with the ino1'eased fide1ity of fie1d reoording 

and sophistioated computer prooessing it is possible to utilise data Buoh 

aB ref1eotion amp1itudes p intsrval velooities and angu1ar relationships to 

prediot lithology and even geologio historyo 

In Western Israel p strong refleotions are obtained from the following 

horizonss 

!. Base Pliooene = Horizon M 

Base Saqiye 

Top Albian 

Ba.se Talme 'X'affs 

Top Jurassio 

Top ZohaX" 

Interva1 velooities enable the identifioation of the fo11owing seotions: 
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01L PROSPECTS 1N TBE V1C1NITY OF ASHDOD 

:80 Aizin 

Atom10 Energy Oomm1ssion 

A new approaoh w1th respeot to the geology of our area may lead to 

new assessment of potential dr111ab1e structures and new poss1bi1ities of 

011 entrapment 1n appropr1ate reservoir rookso 

 1m disturbanoe line (Neev!1 alo ~ 1t 1s thought that Pa1maע 1975 ,

G1nzburg, 1975) oou1d have funot10ned as a pr1no1p1e migration zone during 

the or1t1oa1 Upper Jurassio = Lower Cretaoeous intervalo 

-e1etz or Zohar struotures were fil1ed with hydro ~ 1n that per10d 

oarbons generated probably with1n the Gevaram or Kidod souroeso A oomparab1e " 

struoture on the border of the Palmahim 11ne wh10h was desoribed 1n prev10us 

stud1es (Neev, 1975; G1nzburg, 1975) 18 believed to have been oapable of 

oture may have gained ~ entraping 011 in that span of timeo Reoently this str 

some additiona1 importanoe in 1ight of the dieoovery of 011 ehows in the 

Ashdod areao 

.. 

Reservoir oonditions in the off-shore area remains, however, a major 

prob1emo 1t is suggested here that the deep repeated movement and fraoturing 

assooiated with the Pa1mahim faulting might have provided satisfactory reservoir 

oonditions in the oarbonate rock sectiono In view of the general exp1oration 

p01ioy in the oountry and the ourrent avai1abi1ity of a dri11ing vesse1, 

this prospeot seems to be worth of oonsiderationo 
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HoJ 0 Kisoh and Y" Le~" (Conto) 

The ooa1 ranks found are much 10wer than those associated w1th the 

diappearance of 1iquid h;y"drocarbons (the "011 dead-1ine" at about 103% 

Ro11 ) 0 They stradd1e the 10w-grade 1imit of oi1 generation (R '1 about 005%); 
o~ 

the v1trinite ref1ectances in the Midd1e and Lower Jurassic of some of the 

we11s approach va1ues of 0,,7% R '1' considered by many authors to be asso
o~ 

ciated with the beginning of major oi1 expu1sion from suitab1e oi1-source 

rookso 

! 
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HoJ 0 Kisoh a.nd. 'Yo 1evy (Conto) 

Kfar Darom ~ Daya ~ sample mea.ns between 0040 a.nd 0055%) in Kurnub 9 Zoha.r 6 ( 

and probably - exoluding one sample - in Rekhmeo The highest reflectanoes 

inoluding several sample means around0060% עin the Middle and Lowe:r Ju:rassio 

and Keren (Boker ShOWB a wide spread of va.lues)o עooour in Beer-Sheva, Sharsheret 

the highest va1ues (samp1e means from 0045 to עFor the Lower Cretaoeous 

and Sa'ado These va1ueB a.re s1ightly 0060%ע) were found in Keren, Sharsheret 

from Daya. and Rekhme to the east, and from עhigher than those from Beer-Sheva 

31 Nir-Am to the northwest (0040-0050%), a.nd signifioa.ntly higher tha.n Heletz 

0 ) 0040-0045% ( and Kfar Darom 

there i6 Burprisingly 1ittle inoreass in coal ~ Contrary to expectationB 

= rank from Southeast to northwest 9 to be expected from the increase in post 

even if the post-Miooene erosion is ~ Cretaoeous overburden in that direction 

actory exp1anation ~ taken into aocounto The a.uthors ha.ve no geologioa11y satis 

to offer for this a.nomalous behaviouro To the extent that the ooa1 ra.nks 

-ref1eot maximum depth of buria1, the explanation must be sought in termina 

tion of the main ooaiification a.t some timewhen differences in burial depth 

were less tha.n at the time of the post=Miooene uplift, subsequent burial 

oontributing rela tively 1i ttle ooa1-rank incremento ט)lIlate ooa1ifica tioni ( 

Eocene9 01' possibly ~ Suoh a. situa.tion ma.y ha.ve existed before the post 

before the late-Cretaoeous foldingo Rowever, suoh an hypothesis sti11 does 

not aooount for the failure of the ooal=ra.nk variation to reoord the a.dmittedly 

sma11er differenoes in depth of burial that appear to have then existedo fu 

samples from off-shore a.reas where ~ well ~ order to oonfirm the hypotheBiB 

sedimentation oontinued throughout the Tertiary should prove to have higher 

ranko 

" 
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HoJo Kisch and 10 1evy (Conto) 

To date the measu.rements are 8ufficient only to dra'w very general oon= 

olu.sionso 
, ~ 

Keren9 Shareheret 9 and עSamples from only five wella (Rekhme 9 Beer-Sheva 

! 
Kfar Darom) yielded 1"eliable 1"efleotance meaeurements from the Lower Cretaoeous 9 

01" the Middle Jurassic (Sherif and/or Daya Fo1"maiions) and either the Zohar 

) Kurnu.b 9 and Boker עInmar Formationso A fu.rthe1" three wella (Maohteah Katan 

gave good data from both Middle=Jurassic and Lower-Jurassic (Inmar and/or 

Arden Formations) unitso The last three wells show app1"eciable inoreases in 

rank over the relatively short depth intervals of respeotively 500 9 400 and 

Some others show 81oo11a1" absolu.te rank inoreases over muoh 00 300ם oovered 

Be61"=Sheva 9 1700 00)9 i060 mu.oh ~ OO m עךlarger depth intervals (Kfa1" Darom 

, smaller ooa1 1"ank!depth g1"adients 9 01" virtually no change with depth (Rekhme 

0 ) 00 1500 

It is rema1"kab1e that some of th~ wslls from whioh data on both Lower 

! 

a.nd possib1y a.ls ~ CretaoeoU8 and Jurassio are available (Sharsb,eretס 9 KeI"en 

show higher refleotanoes a.t the base of the Cretaoo'us than in the ~ Rekhme) 

un.der1ying Beer=Sheva. 01' Daya Formationso This might be due to the faot that 

the latter refleota.noes of 004 tg 005% R '1 116 near the 10wBr limit of the ב.ס' l • 

rameter of ooa1 ranko ~ range in whioh vitrinite 1"efleoianoe i5 a reliable p 

However~ when 1"ea.1, this inversion could indioate that the 1owe1" C1"etaceous 

and. de1"iv'ed !rom deeply buried and 8ubsequently עQoaly matter i8 detri tal 

uplifted older = eogo Jurassio = rookso 

In the Midd1e and Lower Jurassio the lower refleotanoes (sample means 

from 0035 to 0050%) were found in Ma~htesh Katan 9 and slightly higher values 
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CEOUS גSSIC AND LOWER-ORET גOOAL RANK IN CLASTIO SEDlMENTARY ROOKS OF JUR 

: L PLAIN OF ISRAEL גGE IN THE NORTBERN NEGEV AND TBE SOUTHERN COAST ג

A PRELIMINARY SURVEY 

Ho Jo Kisch and Yo Levy 

Depto of Ge010gy and Minera10gy~ Een-Gur10n Univo of the Negev, Beer-Sheva 

.. 
00a1 ranks are known to increase with increasing depth in stratigraphic 

section (Hi1t's 1aw), being main1y a function of the maximum temperature upon 

burial, and of the duration of exposure to that temperatureo 

00a1 ranks have been determined on coals and small coaly particles from 

clastic Jurassic and Lower Oretaceous sedimentary rocks from 15 oi1-exp10ra

tion we11s in the northern Negev and the southern Ooastal Plaino The purpose 

of the investigation was to determine: 

1) If the increasing depth of burial of the host rocks from southeast to 

northwest is reflected in an increasing rank of the coa1y matter in this 

direction; and 

2) If the ranks of the coa1s are within the range in which liquid hydrocarbons 

are formed, and if formed may persisto 

The optical reflectance of the maceral vitrinite - as measured on polished 

sections using a ref1ected-light microscope equipped with photometer and 

photomu1tip1ier - was used as a parameter of coa1 ranko 

The vitrinite reflectances with few exceptions are in the range 0040 to 

0070% (Roil)~ corresponding .to about 49 to 41% vo1ati1e matter (dry, ash-free), 

ioeo the sub-bituminous to high-volatile bituminous B rangeo A few muoh higher 

reflectances might be due to 100a1 contact-metamorphio inf1uence by hypabyssal 

bodies (Zohar 6, Rekhme, Keren)0 
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00 ,Amit (Oonto) 

., 

degree of maturation, and indeed, this is in aooordanoe with the. greater depth 

from whi.oh the samp1es were taken. Likewise, 1essorganio materia1 reaohed the 

Ashqe10n area,whioh is looated mu~h further away from the oontinent; therefoTe, 

the suggested ex:p1anation for the high OPI in the He1ez 'area is not re1evanto 

t Kerogen rioh in oxygen a1so indioates terrestria1 origino Suoh kerogen is 

oonB1dere.d very poor souroe rook.o 

On the baB1B of the above, 1t SeemB that the Qevaram Format10n oould be 

qua1ified as a BOUrOe rook; however, it is assumed that on1ya sma11 amount of 

-oi1 oou1d have been produoed from these ,sha1es. The oi1 Was generated from 

terrestria1 materia1 as we11 as marine mioro-organisms, though the oontrfbution 

of the former was muoh highere The generation of oi1 was not homogeneous over. 

the entire basino Whi1e in the He1ez area the prooess was on1y in the first 

Btages, to the west, where the formation is buried muoh deeper, the prooess 

" 
waB in a muoh more progressive stageo 

~\. 

Examination of the timing of the oi1 generation shows th~t the oi1 was not 

produoed before the end of theOenomaniano At that time the overburden reaohed 

!' 

a thiokness of 1200-1500 mo Suoh a thiokness in the geotherma1 gradient of the 

-t Buf c;כ He1ez area (2500/km) is oorre1ative with a 5000 temperature, whioh is n 

fioient for oi1 generationo It is suggested that in the He1ez area the oi1 was 

generated before the Neogene unoonformity beoause the addition of the overburden 

afteri the unoonform,i ty is simi1ar in thiokness to tha t of the Turonian-Senonian 

seotion that was erodedo West of the He1ez area, where the overburden of the 

Neogene seotion beoomes thioker., oi1 oontinues to be generated in the Neogene 

.aB we11. 

~ : 
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In the Ashqe10n area the distri-ran~e of 023-033 with a maximum at 025 or 027 0 

bution ohanges wi th the ohange in depth; whereas at a depth of 3000 m (oore 11) 
, . 

u1lion כ}the bimoda1i ty is sti11 di.stinot, at a depth of 3800 m (oore 3) the distri 
. l 

 aximum a ~ imoda1 with a ~ beoomes u ~, 01~ך

-4) OPI (Oarbon Preferenoe Index) - highly variab1e within the f'ormation,. fluotu ' 
.. 

ating between 104 - 300. 

5) Kerogen - very rioh in oxygeno 

In the samples from the He1ez area the Vitrinite Ref1eotanoe va1ues are on 

the 10wer 1imit of the oi1 window or immediately below it, whereas those in the 

samp1es from the, Ashqelon area fall wi t:tlin the range of the oi1 windowo __ 1_-

'" 
The ratio Total hydrooarbon!organio oarbon in the Helez samples probably 

indioate'the very beginning stages of oi1 generation while in the,Ashqelon area 

they indioate the last stages of oi1 generationo These values are lower than 

~hose given for souroe rooks from other plaoes in the world; it seems thatthis 

is beoause of the abundanoe of terrestrial organio me.terial present in the 

desoribed basino 

n-Paraffin in the range 023=033 indioates an organio material of terrestrial 

origin, whereas 013-021 probably denotes a marine origin as well as oi1 generationo 

The very high OPI va1ues in the Helez area presumably indioate immature 

.,-

souroe rookso However, it is suggested that in the Gevaram basin the high OPI 

values are a resu1t of the re1ative1y 1arge quantity of terrestrial material, 

suoh as oarbon, and therefore does not neoessari1y ref1eot immatureness. (Through 

diagenesis, the oarbon produoes normal hydrooarbons with high OPI values whioh 
i 

it absorbs like a moleoular sieveo These hydrooarbons oannot migrate with the 

oi1, thusremain.within the souroe rookand oan only be extraoted in-the labora-

tory). In the Ashqelon area, the 10wer OPI values probably indioate a higher 
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Bo Glattstein, Ro Ikan and Z. Aizenshtat (Conto) 

The extraotable fraot1onsder1ved from the samples stud1ed were analyzed 

for the d1str1bution of normal (CPI value), branohed, al1oyol10 hydrooarbons 

.and aromat1oso The ohanges reoorded were 1n aooordanoe w1th the ohanges 1n 

unsaturated fatty ao1ds and et1o&DPEP rat10 1n the petroporphyrinso "The 

oorrelation of the independant analytioal teohniques will be disoussed. 

In oonolus1on, it 1s our oonviotion that a broad multi-analyt1oal approaoh 

must be employed 1n the study of potential souroe rooks, oombined w1th the 

overall geoohemioal available 1nformation, will result in less "dry holes". 
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ORGANO-GEOCHEMICAL EVALUATION OF MATURATI{)N IN POTENTIAL SOURCE ROCKS IN ISRAEL 

BG G1attstein~ R. Ikan and Z. Aizenshtat 

Dep~rtment of Organio Chemistry, The Hebrew Universit,y of Jerusa1em 

! 
The present study was prompted by the 1aok of organio geoohemioal in{or

mation on potential souroe rooks in 1srae1. We have emp10yed various methods 

in order to oross-oheok one aniii.1ytioa1 teohnique against the others. The 

shales for this study were ohosen in collaboration with Dr. Mo Goldberg of the 

.G~dlogioal Survey (See geo1ogioal notes on GV-A, ZK and H1 in the Hebrew abstraot)o 

The results obtained for the three shales showed that the carbonate to 

silicate ratio was a1most identica10 However, the distribution of the different 

organio fractions was differento The hi.ghest maturation was recorded for the 

sample from Hatzerim (1nmar Formation) whereas the samp1e from Gevar-Am showed 

well preserved "young" organio matter in its early diagenetic stageo The com-

parison ~f the Batu~ated hydrocarbons from crude oi1 of Heletz 25 with sample 

from GV-A showed a marked differenceo 

! 

The organic matter in all three cores was proven to be biogenioally derived 

o With the inorease in maturity כand from mixed origins (terrestrial and marine 

of the organic matter the source finger-print is somewhat obliviated. 

The kerogen in all three samples amounts to ~ 95% of the organio matter 

content, indioating these shales to be past the very ear1y diagenetic stageso 

ESR and 1R analyses of these kerogens oombined with e1emental analyses showed 

that with the deorease in H/C atomio ratio the number of stab1e free radica1 is 

inoreased a1so the aromatioity of the kerogen is increased (1 1600/1 2900) and 

the amount of extractab1e hydrocarbons, in the shale, increases. 
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Ro Shagam (Cont.) 

inverse relationship to the mobile belts. The postulated teotonio evolut1on 

of the reg10n 1s not eas11y related to modern views of plate teoton1os and 

suggests that in some orogenio belts the history of teotonism may have involved 

interaotion between plate motions and long-lived unstable lineaments in the 

mantleo 
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Ro Shagam . (Conto ) 

I 

possible to construct a three-dimensional petrologio - teotonic grid defined 

by P, T and Xo 

" 
Thus the Venezuelan Andes may be viewed as a mobile belt with a history 

~xtending at least to the late Precambrian and oharacterized by at least 4 
! maj'or thermal eventso This belt forms the southeast boundary of the Maracaibe 

platformo The west and northwest boundaries of the platform are defined respec-

tively by the Cordillera Occidental of Colombia and the Perija ranges of Colombia 
Oו

and Venezuela. A survey of the available literature inoluding reoently published 

geologioal maps reveal that many aspects of regional teotonic style, plutonism 

and age relationships appear closely to resemble those in the Venezuelan Andeso 

There are indications that similar errors related to confusing isograds with 

Such evidence includes , formation contacts have been oommitted in those rangeso 

coincidence of formation boundaries with mapped isograds and the existence in a 

terrain of believed Early Paleozoic metamorphism of isograds which appear to be 

related to granitio batholiths of Early Mesozoic age. 

In overall view the Maraoaibo platform may be oonsidered a micro-craton 

bounded on three sides by mobile belts oharacterized by repeated orogenies and 
! 

concomitant thermal events, and on the fourth side by the continent-ooean boundary 

of the Caribbeano On the basis of radiometrio age determinations'it appears that 

there was well formed ~,ontinental crust extending over nor·thwestern South Amerioa 

as far as (and including) the Cordiller Central Colombia. In such a oase the 

mobile belts bounding the Maraoaibo mioro-craton may be viewed ae long-lived intra-

continental orogenio belts alternately subsiding and rising in suooe~sive oyoles 

of orogenyo Presumably the Maraoaibo platform has been uplifted and lowered in 



11 

CURRENT STATUS OF TECTONIC STUDIES IN THE ANDES 

Ro Shagam 

Dept. of Geology and Mineralogy, Ben Gur~on Univo of the Negev, Beer-Sheva 

Regional mapping by the writer and students suggested progressive north-c 

Andes from Late Precambrian 1ןward m_igration of orogenic axes in the Venezuela 
.. 

to Late Permian - Early Triassic. 

Subsequently R.~. Grauch concluded that part or all of the Precambrian was 

in reality composed of part of the Paleozoic section made over to amphibolite 

grade metamorphic rockso In this work Grauch defined three areas separated by 

major faults in which the transition from low grade Paleozoic metamorphics to 
, 

amphibolite grade "Precambrian" is characterized by narrow staurolite zones in 

which occur successively andalusite, kyanite and sillimanite isograds as one 

goes in the prograde direction. 

In turn Lo Burkley undertook an extensive age dating program in the same 

region. Although his results roughly confirm the postulated younging of 0togenic 

axes northwards he found additional evidence for wider range and greatercomplexity 

of plutonism in time and spaceo For example the youngest orogenic belt (Permo-~ 

Trias ) shows evidence of a Precambrian memoryo There wa~ evidently superimpo-

sition of plutonic events in most of the postulated orogenic belts. On plottig 

Rb/Sr and K/Ar data related to the Permo-Triassic intrusions Burkley found that 

they defined a "Bull's Eye" pattern with youngest ages in the centre and progres

sively older ages towards the outer ringo Grauch's staurolite zones (for the 

conform roughly with one of the rings of Burkley's "Bull's כsame orogenic belt 

Eye". At the centre ofthe target areenormous granite batholithso By combining , 

the results of field mapping andthe studies of Grauch and Burkley it may be 
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00 Gvirtzman and Bo Buchbinder '(Conto) 

A notab1e simi1arity with respect to the vo1ume of evaporites and the 

rates of accumulat10n e:x:ists between the var10us evaporation basins during the • 

Mioceneo The ma:x:imum time span of each desiccation. event in the various basins 
! 

was about 005-300 my. The average rate of accumu1ation varried between 0.1 -

0075 km 3 per year. A11 the desiccation basins were formed due to the frag

mentation of the Tethys and the formation of iso1ated sha110w basins which 

were cut off from the ocean. The f100rs of the various basins subsided rapid1y 

as a resu1t of either subduction or spreading. A11 the basins are characterized 

by a periphera1 belt of sabkha anhydrites and an inner core of ch10ride sa1tse 

It is probab1e that the Dead Sea endorheic salt lake mode1 with arid c1imate 

and e:x:cess evaporation over precipitation and rep1enishment, can be app1ied to 

he Miocene desiccation basins in and around the Mediterraneano זa11 

t 
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THE DESICCATION EVENTS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN DURING MESSINIAN 
TlMES AS COMPARED WITH OTHER MIOCENE DESICCATION EVENTS IN BASINS 

AROUND THE MEDITERRANEAN 

Go Gvirtzman and. Bo Buohbinder 

Oi1 Research Division, Ge010gica1 Survey.of Israel, Jerusa1em 

Two phases of sa1inity crises ocourred during the Miooene in the Tethys 

area in and arou~d the Mediterranean. During the first phase, in the Midd1e 

Miooene '(Langhian-Serrava11ian), 16-13 my BP, the desiocation ocourred in the 

Mesopotamian Basin, in the Red Sea and in the Paratethys basinso 

The desicoation of the Mesopotamian Basin and the Red Sea was caused by 

the uplifting of the Arabian-African platform a10ng the Levant fault system, 

whioh ran para11e1 to the present Levant and Sinai ooastso This movement 

oaused the separation of the eastern arm of the Tethys (Syria-Mesopotamia-

Indopacifio Ocean) from the western arm (Mediterr~nean~At1antio Ocean). In the 

Late Miooene (Messinian), 1-5 my BP, the Mediterranean basins were subjected to 

desiocationo A detai1ed study of the Israe1i Coasta1 P1ain and Continenta1 

Shelf, indica tes that the desiocatio.n events ooourred in two stageso During 

the first stage, the Arabian and African p1atforms were e1evated to about 2000 m 

above the Levant Basin and the resu1ting regression deposited anhydrite in 

sabkhas on an eroded relief of the sloping p1atformso During the second stage, 

a cutoff of the Mediterranean from the g10bal ocean system caused the formation 

of sait lakes in closed.en<;lorh.eic depressions which had regimes resembling that 

of the modern Dead Seao The flow of waters and salts from the Paratethys lakes 

and from 'continental drainage systems, in equilibrium with the 10ss of water 

through intensive evaporation and oontinuous teotonio subsidenoe of the basin 

floor, brought about the aocumulation of a huge volume of sodium and probably 

pota'ssium sal tso 
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) Issar (.Conto םג, . 

I 
I 

AIl thl/,1lsEI {jbservations bring the 'authorto"question'the Neogen.e ag.e 

" this oonglomera.ts a.nd to consids:i1.' this סa.ttributed by :8entor a.nd Vroma.n t 

~ 

~ oongl'omera.te as ari a.llu.vial1ayel" wh:i:ch Wa.B: oo.nsolids,ted ,by s:p.;ring t'J.f 

.Zin Can;yon ~ e bef'oreth ~ nantioli <סJ flowingfrom the northerriflank.s of :the, Ram 

01" stedfor ·th.is oonglomera.te ,.isLower PleistQoene ~ was f'ormedo The a.ge sugg 

f 'iנJ gra:vslbedstou.nd a.liQng .the foothills ~ iva.lent·tio th ~גeq ~ Villa.franohian 

human Forma.tion).o .ג( the Judea a.ntiolin{jI'lum 

,1 

1: 

i: 

e 

! 
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STIONING THE NEOGENE AGE OF THE CONGLOMERATE OF SEDE ZIN QטE 

Ao Issar 

The Institute for Desert Researoh and the Department of Geology -
Ben-Gurion University of the Negev , 

Bentor and Vroman (1951) desoribed at Sede Boqer area, a oonglomerate , 
lying in a disoordanoe on the folded Paleogene and Cretaoeous layers at alti-

tudes ranging around 400 mo They attributed this oonglomerate to the Neogene 

age and Buggested a maring origin. New observations at Sede Zin in the vioinity 

of the Sede. Boqer Campus may point to the possibility that this oonglomerate is 

younger and of lower Pleistooene age, ioeo Villafranohiano 

The new observations are the following: 

.a) A geoteohnioal survey whioh inoluded drilling and exoavations have revealed 
._~-

that no oontinuous oonglomeratio layer north of the oliff line exists, but 

the oonglomerate ohanges into non-oonsolidated gravel layerso The oonglome-

ratio blooks brought up by bulldozers were found to form big lense-like 

blooks and the oonsolidating material was found to be orystalline oaloite, 
~ 

resembling the spring deposits found in younger ooglomerates below the 

Avdat and Ein Mor springso 

b) A similar oQnglomerate is known to exist along the Avdat and Aqev riverobeds 

• 

at altitudes around 480 m (Nir, 1970)0 

0) In the gravel brought up by a bulldozer from an exoavation near the C~pus, 

a pebble tool was found (Oldowan)o 

d) The gravel and oonglomerate is overlain at Sede Zin by a layer of loess in 

whioh Aoheulian to Levalloise Mousterian tools are found. 
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"; AZ - AN INDIOATION FOR A. SU:B Hג.R .A.N OUTOROP OF :BEAOH-BOOKS NEAR TEL-
RIOENflI T.EOTONIO 1III0VEMENT ALONG THE MEDITERR.A.NE.A.N OOASTLINE OF ISRAEL 

Do Neev and No :Bak1er 

Marine Ge010gy Division, Ge010gioa1 Survey of Israe1, Jerusa1em 

• 
:Beao:b-rook terraoes, oomposed main1y of quartz sand and marine she.11s' 

 .. :,.fragments have reoent1y been found 010se to the ooast1ine,near Te1-Harazי

north .. of Ashdod Yamo Th.ese terraoes are found up to the 1evel of about 30 ·m. 

, part of the oomp1ex ~ above m.so1. The beaoh rook 1ayers are massive in the 10we 

hBspo) are interbedded. The ~ c יwhere abundant she11s (most1y G1yoimeris vi01aoe 

, upper 1ayers are appreoiab1y thinner and are most1y on1apping the ooasta1 01iff ,ז

and the more in1and 01der dunes. The inferred transgression irregu1arly extended 

to about one km to the east of the present day coast 1ine. Sediment010giqal 

criteria indioate environments of deposition of these beaoh rooks whioh are 

with those of the present aמוoharaoterized by appreoiab1y 10wer energies as oompa 

day nearby beaohes. It appears therefore that the re1ief of the ooasta1 zone 

beoame appreoiab1y stronger sinoe that time. 

, The average age of the interbedded she11s in the hanging beaoh rook 

one yie1ded 3700 years and וterraoes is about 3500 years :BP (two 014 ana1yses 

the other 3400). This is the same order of magnitude of ages determined fcr 

o (1973) a10ng the ooast1ine of ~~ the 100se she11 bed terraoes found by Neev 

Israe1. :Based on these ear1ier findings a Yo-Yo 1ike teotonio movement, whioh 

~ 

took p1aoesevera1 hundreds of years ago, has been deduoedoThe present finding 

provides a'substantia1 support to the above mentioned oo.no1usions. 

,1;:1;' 
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YOUNG TEOTONIO MOVEMENTS ALONG THE GEOLOGIO.AL STRUOTURE OF OAESAREA 

D. Neev(1), E.o Shaohnai(2), J.K. Ha11(1), N. Bak1er(1) and Z. Ben Avraham~3) 

Studying the geo10gioa1 history of the Oaesarea st~oture provides a . .. 
tunity to oomprehend the re1ationship between two different sets זunique oppo 

nio movements: the NE-SW fo1d1ngand the differentia1 movements a10ng םof teot 
t 

the ooasta1 hinge~line. 

The fo1ding prooess of the Oaesareastruoture~ the apex of whioh i8 100ated 

on the pre~e~~-day ooast1ine, has been aotive in phases at ~ea8t sinoe the 

Oretaoeous and unti1 the Upper P1e1stooeneo The.westw~rd t11t, not1oeab1e on 

the P1iooene-P1eistooene oontaot,east of the present-day ooast11ne, ooourred 

during Ho10oene t1meso It is a rejuvenation .. of a P08t-Jurassio and post-

011gooene different1a1 movement wh10h ooourred a10ng the ooasta1 h1nge-1ineo 

Two step fau1 ts, and probab1y a1so a th1rd, were f.ormed 1n the 1i ttoral zone 

dur1ng th1s new teoton10 mov.ement and extend a1.~ngshoreo The f1rst fau1 t 1s 

100ated a10ng the western end of the present breakwater and ooourred on1y a few 

ted about 200 m further .west, . a.long .Eי c.h'ed years. agoe. Thfi seoond faul t i8. lOQ .rנ.~ 
~ 

o 

the western end of the Herodian breakwatero It ooourred in pre-Roman times, 

probably dur1ng pre-Persian t{mes (late Iron Age)o The th1rd fau1t 11es several 

hundred meters further to the west and is indioated only on the bas1s of a break 

1n the regiona1 westward dipo T~is fault 1s possib1y oontemporaneous with the 

s~oond oneo The throw of eaoh of these fau1ts is small, ranging up toten 

meters. 

(1) Marine Geology D~vision, Geolog1oal Survey of Israel, Jerusalemo 

(2) Tahal Ltd. Tel Avivo 

(3) Weizman Institute for Soienoes, Rehovot. 
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) Conto ( iנ. Druokma . סY 

f} It is.worth noting that the border zones of' the "Avdat" and "Makhteshim" 

blooks ooinoide wi th theSenonian "Zin" f.aul t 'zone;'al though their vertioal 

displaoements are in opposite direotions. 

,. 

~ 
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DIFFERENTIAL SUBSIDENOE' DuRINQ THE DEPOSITION OF THE LOWER JURASSIO 

.ARDON FORMATION, IN WESTERN JORDAN, SOUTHERN ISRAE.L AND NORTHERN SINAI 

YoDruokman 

Oi1 Researoh Division, Geo10gioa1 Survey of Israe1, Jerusa1em 

During the deposition of the Lower Jurassio Ardon Formation differentia1 

subsidenoe took p1aoe, main1y a10~g N-S and E-W trendso These teotonio move-

ments differentiated the "Jordan", "Ma.khteshim", "Avdat" and "Western" b100ks, 

between whioh vertioa1 disp1aoements of up to 800 m were observedo Most of these 

disp1aoements too~ p1aoe a10ng the eastern and southern borders of the "Western" 

b100ko 

Oom~arison between differentia1 movements observed in the Ardon Formation 

with those reported from the Upper Triassic Mohi11a Formation and the Lower 

Jurassio Inmar Formation revea1 some significant differenoes, a1though these 

main Lower Mesozoio struotura1 movements probab1y be10ng to the same regiona1 

teotonio sequenoe of eventso These maindifferences are as fo110wsI 

a) The N-S trend a10ng the western boundary of the "Jordan" b100k did not exist 
" 

during the Upper Triassio, and oame into existenoe on1y during the Ear1y 

Jurassioo 

b) The same is true for the boundary zone between the "Western" and "lIIIakhteshim" 

b100kso 

0) The 100a1 "Ramon", "1I/Iakhteshim" and "Qanaim" basins that deve10ped during 

the deposition of the Upper Triassio Mohilla Formation were inaotive during 

the deposition of'the Ardon Formation and on1y the "Ramon" and "Makhteshim" 
• 

("Kurnub l ') basins were reaoti va ted during deposi tion of the Inmar Forma tiono 
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Baer-Bassi t ~ Mesozoic 'ooean !loor between the Turkish plate and the Troodos 

mriant ~ ter was consumedo The Levant Basin is there:foreonlya r ;ו. spread,ing oe 

• o:f the Mesozoic ocean :floor 
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A MESOZOIC FOSSI1 EDGE OF THE ARABIAN P1ATE A10NG THE 1EVANT COAST1INE 

AND ITS BEARING ON THE EV01UTION OF THE EASTERN MEDITERRANEAN 

Ao Bein and Go Gvirtzman 

011 Researoh Division, Geo1ogioa1 Survey of Israel, Jerusa1em ~ 

A paleodepositional hinge belt during Cretaoeous, Jurass10 and probably 

Tr1ass10 t1mes along the present 1evant ooast11ne has been postulated from data 

aooumulated from dr111hole~'and se1sm10 su~veys oarried out 1n the Coastal 

Pla1n and Cont1nental Shelf of Israelo Th1s belt separated between shallow-. ." . 

mar1ne and oont1nental sed1ments deposited on the Arab1an Platform to the east 

and the oontinental slope and rise sediments in the 1evant Basin to thewest. 

The sharp faoies boundary, aooompanied by deep oanyon inois.ion and the aoou- . 
. ". .,' .~. .... 

mulation of deep water sediments in the form of sedimentary prisms indioates 

that this hinge belt ooinoideswith the Mesozoio oontinental margins of the 

Arabian plateo Ultrabasio rooks of mantle origin, whioh are surrounded by 

sheeted intrusions and pillow lavas, outoropping in the Troodos massif in Cyprus 

and the massifs of Baer-Bassit in northwest Syria, are interpreted as a mid-\, 

Tethyan Ridge and spreading oenter. This oenter. is assumed to have been aotive 
ב

in the 1ate Triassioto 1ate Cretaoeous time interval (200-70 my BP) between 

the Arabian and Turkish plateso During the Paleozoic, the Tethys Ooean extended 

to the north of Iran and Turkey onlyo These two continents were split away from 

Afrioa-Arabia by a 1ate Triassic rifting. The new Troodos-Baer-Bassit Mesozoic 

spreading center accreted a new ocean floor in the new southern Mesozoic branch 

of the Tethys. The activity along the spreading center ceased at 1ate Cretaceous 

times, and in the process of collision and subduction between Turkey-Iran and 

Africa-Arabia along the Zagros-Taurus-Mediterranean Ridge since the Tertiary, the 
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