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Excursi.on No • .l - VOLCANISM OF THE CENTRAL AND NORTHERN t;;OLAN 

Doron Mor 

Department of Geology, Hebrew University 

Excursion stops: 

No. l. Na'aran ruins: Structure of the lava flows; lava front of the Muwei

sse and Dalwe basalts. 

No. 2. Ein El Alak: The morphological differences between the Muweisse and 

Dalwe basalts. 

No. 3. Har Shipon: Examination of the typical cinder cone built of scoria 

(scoriaceous cinder cone); view of the central Golan and 

examination of the lava cone, Mounts Avital and Bental and 

a typical ring structure of volcanic origin. 

No. 4. Wadi Orvim: View of the contact between the basalt sequence overlying 

sediments; typical section of lava flows and palaeosols 

(see Figs. l and 2}. 

No. 5. Tel Shiban: The structure of a double cone volcano and the arrangement 

of islands of Dalwe basalt between west descending Muwei

sse flows. 

No. 6. Location of reverse palaeomagnetism near Waset. 

No. 7. Ropy basalt of the El Furn flow (see Fig. 3). 

No. 8. Mount Bental: Section in the Odem scoria and Avital tuff in road cut. 

No. 9. Mount Bental: view of the Bental flow, Odem flows, Mount Avital and 

its caldera, Kuneitra Valley, and volcanic elements in 

the"Muvla'at" (see Figs. 4 and 5). 
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No. lO. Tel Bar'on: The structure of a cone encircled by Oaem flows and field 

relationships between the Muweisse basalt, Odem scoria 

and Ein Zivan basalt (see Fig. 6) • 

No. 11. The "Sheikh Djuba" : The typical structure of a djuba and poss·ible 

origins. 

No. l2. Birket Ram: Walking route. 

al Exposure to palaeosols and Kramim basalt opposite the Wadi Sa'ar 

• bridge 

• b) The "djuba" of Birket Ram 

• c) View of Birket Ram from the NW and its possible origin 

• Archaeological excavation in palaeosols כd 

• Quarry in the Birket Ram tuff כe 

The orchard exposure: Sa'ar basalt overlying Birket Ram tuff (see כf 

.) 9 Figs. 7, 8 and 

No. l3. Skheita: View of Tel Khader and the El Wa'ara basalt flows. 

No. l4. Wadi Sa'ar: The Sa'ar flow filling the ancient Sa'ar canyon. 

No. l5. Banyas: The terminal lava fronts of the Sa'ar basalts. 

No. l6. Tel Khamra: Sion gravels, and the Sion fault, view of the Hazbani 

basalt. 

No. l7. Gadot lookout: The Golan marginal faults, transition into the Hula 

 Basin (see Fig. lO.כ

Return to Kazrin. 
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Excursion No. 3 VOLCANISM OF THE SOUTHERN C;C:'AN 

Doron Mor 

Department of Geo1ogy, Hebrew University 

Excursion stops: 

No.~. Katsabyia E1 Djedida: The 1ava front of Da1we basa1t over1ying the 

Cover basa1t and termination of Sheikh A1i fau1t. 

No. 2. Nukhei1a: Protrusions of Muweisse basa1t descending from Khusniah into 

ancient wadies. 

No. 3. Te1 Bazak: Ancient vo1cano and re1icts of Sheivan scoria within sur

rounding vo1canic depressions. 

No. 4. Wadi Da1iot: Buried cinder cone covered by Da1we basa1t. 

No. 5. Bujurieh: Lava f10w spring emanating from beneath the Da1we basa1t 

1ava front. 

No. 6. B~ei Yehuda: Cinder cone of Bnei Yehuda scoria over1ying the cover 

basa1t p1ateau/ view of Rujum zaki 1ava cone. 

No. 7. Wadi Meitsar: View of the Yarmuk gorge; re1ationship between the 

Cover, Yarmuk and Raqad basa1ts. 

No. 8. Muheibe: Young travertine over1ying Raqad basa1ts. 

No. 9. Hamat Gader: Yarmuk and Raqad basa1ts in the Yarmuk gorge. 

No. 10. Bteikha junction: Sheikh A1i fau1t, b10ck of Cover basa1t descending 

into the Kinneret, and the Bteikha grave1s. 

No. ~1. Te1 Mashnuk: Ob1ique fau1ts, horsts and grabens in Cover basa1ts. 

Return to Kazrin. 
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 17.3.81הגרלןרמחבדררססירר

 Pהעחל wהכיסרי,סרפרבזלחגביעל~~גרהבזלחמחלרליה: 1~'די~ל~נה J ~א.חחכה

P. ייח-~?י• 

דרסיס. Pיס Pאפ'כחררמח~זץ~~ההיררדרח~כרי~הבזלחלשרגרח :ן;.ל' I:! ' .•כחחגה

סביכר.ייס Wגעקעיס Wב lי~ Wסקרריהדרם,רשרידי Pהר-געש : P!iגכעחג.חחגה

ד~~רה.כזלחידיעלהמכרסהברר Pחררש-געשח: i 'ל,גחלד.חחנה

 .ן;ר~ז~בזלחשלמחלרל-קילרחלרגלינרבעקילרחמעין :ה~.ר~ f~גהסחחגה

הכי~רי.בזלחל wרר wסיגכיעלסחרףבני_יהרדהרריה Pסשלחררשה: 1?~י-דהףר.חחכה

ז~י.אלרג'סשלחררשה-לבהעלמבש
." : .~ T • 

הכ~סרי,הבזלרח:בזלח 3שלהיחסיחה!רמ~~,רהעמדהאפיקעלחצפיח :ר!י~גחל-. Tחחגה

 .ד~ 1הרכזלחה:רם~~בזלח

הך~ד.בדלחגביעלצעיריסשרברשיכיסי~ה: n ~-.חחחנה
 .ר

הירסרר.כאפיקה~רמ~~רבזלחד .Pהןבזלח;כר:סמח .•זפחחגה

הכגרח,אלהגרחחהביסריבדלח Pממערכ,בלריח-~?י Wהעחקיםה: Wה~צרמחיסחחגה

 .ה,!י~?י pחלר

;ןיר~דהכיםריבזלחבבלרקרגרבניםמלרכםנים,הררססיסבריס W :ק~כ~חלי'א.חחגה

לככרח.

לקצריךחזר;ן

בזפחרגי.רר Wכאימרחכ;ן •
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ר pחל • 2ח:זלרס

חחישלהעלירן

עררביס.גחל

חילופיביכריס

יארסרליסלפא

בזלח.ילרחי Pר

שבבחרס.נראיחבבריבחהסרףמחצבח • 4ח:זלרס

משרכב.סרףאפקישניביןקדרסשאלרס

רם.ניחןבריבחשלהדררספ-זרחיחהפינה • 3חצלרס

המרנחיםהסרף,אפקישלהראשרניחבגסיהלהבחין

משקע.סלעישלסחרףחבליסעלבאי_החאמה

רגרבן,הררססשלמבנה _הללחל .'ח:זלרס

השבר,הגרלן.מחלרלשלהשרליםתקיעלההארפיכיים

שמאל.מצדסלרמזרחה,בהפרגה
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נויומרוסאיזורהתמצאותמפת

·כביש-א:מקר

 .:::::-י?::::::-

 1.:::ו(

סלולהדרך

כפרחרבות
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c:::: 
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הלבה
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Q פאליאוםננטיזס
הפוך

0 ומספרהתחנה 6

גרלן,סררםאדזררשלסרגדלחםכסס~חספה • 2שרשרש

 • 10- 6סס.הסיררחחגרחעם

בנטלהר
•• T 

הפררזבגשלילרח Pדסריה-פרסה,בגשלהר~צירחחהליך • 3שרשרש

ילרח. Pהידיעלההרסדרפןי Pשהררחרריה pהםרגבעיחססגר
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ם~ו.בזלחשלהסרפייסילרח Pהמחלרלי :סא!~א~--. 15חחכה
I 

 .י~א!~~הבזלחעל~יא;ך.מבש Pרה~ח~יא;ךי Pחלר :אר~~חל--. 16חחגה

 .) 5החדלה.(חצלרס Pעמאלרהמעבוהברלךומחשלהשרליסהעחקי : nד; iמצפה--. 17חחגה

צויך pלחדוה

 •בשחדגיבאישררסרחבה •

זמך.יהיהאס ..
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 16.3.81הברלזוסתרצפרזבמוכזטדרו

ן.~רה. 1רבזלת~ברי~הבזלתהבזלת,מתלרליילרתי pמבנה :ז~,ע~חוכרת • 1חחנה

ןגרה. .1רכזלח~ברי~הבזלחביזבסוטחהמרופרלרבי:הסורני ..P2:Pי.לנ!יז .• 2חחנה

הברלזוסחסוכזעלארפייני.חצפיתחורס-בעסוסכנהעלהטכו :ז; g .. ~הו • 3תחנה

ארפייכי.רחורטט-בעת ל~~~ר ל~י~~תורט_לבה,הוימבכהעלרהסבו

ארפייכיהססוקע,תתרטלעיעלהבזלתיתהסדוהמבעעלתצפית oע;ב:גיס:כתל • 4תתנה

 .) 2,חצלרס 1ר~א~יא;ס;~יט.(סווסרטבזלתילרתי Pסולבסדוה

ילרתי pביזדלררהבזלתסולהייאייסייחצרי,רטדותחורססבנהך: iי Wחל i!l •• 5חחגה
 ...."נ

מעובה.הירודיסמרריסהבזלת  'י. .....

 •ההפררהפאליארסבנטיזסרדח Pנט: 9ר 1 • 6חחנה

 .) 2(סווטרטחבליח.לבההבנריילרח Pהל-פ~בז: S! ~ 7חחגה

הדור.בסבחול P י?~רס~ףא;יס ה~;; Pבסחתר :ל~ז~הו • 8חחכה

עת Pסולר,ב~ה 'J?pרהל P י?~א;ךס,הוילרחי p ,ל~~~ילרח pעלחצפיח :ל~~~הו • 9תחגה

P ררלראלמכסים~?י~יהp 1,חצלרס 3בייוכרבלעחיי.(סווטרטנייס (. 

א;דםרויה P~ברי~ה,סבזלחסולריחסיש-דהסרקףחורססולךא;ז:וכבנה iהו • 10תחנה

 .) 4(סווטרט.ע.יז-!י~רז.רבזלח

יצידתה.ראפסוורירתנית ..ארפי ה,~'בסבכהיר: RQ ת~'~ • 11תחנה . 
 , •סעונחלבסווסרל סי~;~רבזלחה~א~יא;ם;לוגלי.א)מחסורףמטלרלרס:~רי~ת • 12תחנה

רדירןמצפרךמ-עובוםבויבתעלכלליוס.ב)סבסברבתסולהב'~~הב)

ום.ברכחבטרףבה Xה)הסחהצרר.כליד)מחפרותחרלדרחיה.על

המסער)מתסורף

 .) 4 "תצלרמים

מסגר.עים Pהבר~ל-נר~בהבזלחילרחי Pרא~ר aחלעלחצפיחא: Qי P9 ·~ 13חחנה

 , 5(סווטרטרסברכחטרףבביעלירסובתטעובזלת

דרם. Pההמררפרלרביגירז Pהבתררהזררססערילרת P :ר~ 2גתל • 14תתגה
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הגולורמתדרום-~יגוקוניאוגובםיורתחנות

תה"למיכלםוו,חייםבהדרכת

במםפרתלויהאוו,צוקי(אוגבעיוקרו-םוםיתאאזור : 1מםןתחנה

המשתתפים).

םוםיתאתצורתעליוו-אוליגוקו),(אאוקופיקתצורתשלמלאחתך

ותצורתהורדוםתצורתעיו'גב,חולותתיכוו)(~יגוקו-מיוקו

גיאולוגיהתאמות,מבנההתצורות/אישלהפאונהמאםףהכרתגשר.

,שברים.ליתולוגיהרכבוגיאומורפולוגי,

 2מםןתחנה

 3מםןתחנה

 4מםןתחנה

 5מםןתחנה

מרישה.ופרטעדולםפרטשלבנוףוההופעהצרעהתצורת-חמהאלאזור

אפיקילאורךהרוקאדובזלתהירמוךבזלתשלצעיריםבזלתזרמי

יאושרוהדברבמידה-הירמוךלאורךנםיעהתתכווהרוקאד.הירמוך

מוחייבהמעיינותמוחייבה,םכרתואיאתלראותכדיצה"ל,ע"י

והרוקאד.הירמלךקנילנילאלרךהצעיריםהבזלתזרמיוהופעת

ודישלהמדרגלתשבריהניאוגני,החתךעלכללימבט-םמקודי

בנוף.לבטוייםםמק

-גופרהעיוע"יהורדוםבתצורתנחושתשלמינרליזציה(אפשרי)

גב.לעיוצפוניתק"מ 2כ-

שיחשלהעיקריהשברדליות.נחלשלהמדרגותשברי-דליותנחל

בקעתשלהאלוביוםמניפתעלמבטיהודיה.יערלכוווהממשיךעלי

הבטיחה.
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האר~קיתהתנרעה '"עשנרצרמאםציםבשדההמזערי,המאמץלמישרריבמקביל

הצררתברצרערתשהתרכזההדררםטטי,הלחץנאםתנרם~רה.הדי~רנציאלית

מצבזהבררבדיצרהקשיח,הררבדשלהתחתרןהגברלעםבמגעןרהאנכירת

מישררילאררר ) wedge fracturingבתריזביקרערלידישהביאמאמצים

שלמני~תיתבמערכתעלתההמגמהמני~ה.בצרררתהמםרדריםהמזעריהמאמץ

-ארררריחםיבערר-אלי~םיתהשטח ~"עהאר~קיבחתרשצררתהבקיעים

לכלשמעלההדררםטטיהלחץבשיעררתלרייםמ~לס)(בארתרהאליפסהררחב

באסתנרספרה.אנכיתרצרעה

הנתרניםרכןהקררם,התקמררתשלהיעדרההמגמה,שלהמשרערהעמרקהמקרר

המרצעהמרדלאתתראמיםאלהכלהררלקנירת,הקברצרתשלהגיארמטריים

המארחר.הרביערןשלהררלקנילמחזרר

אינהבמירקן,החלבלבנםהררלקניתהפעילרתשלהמרחביתהשתרערתה

כילהניחירתרסבירהחמה.הנקרדהשלכלשהימרחביתנדידהעלמצביעה

קברעבמרקדהחלהרמחזרר,מחזררבכלהררלקניתהפעילרתשלתחילתה

דעיכתה.תררהמרכזאלרנסרגהלצדדיםהתפשטה(גיבל-א-דררז),
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המארחרבקברזראיקרןהלבבטשל ) Hot Spot (החמהדההבקר

שרלמןבחמן

יררשליםהעבריח,הארביברטיטהלגיארלרגיה,המחלקה

מרפיעבקברזראיקרן,מאפריקהערבחצי-האישלבביקרערהקשררהררלקביזם

שייכיםהררלקבייםהגליליםשלרשחרהלבבט.ים-טרףחימן,גלילים:בשלשה

בפטררלרגיההטקטרביח,במטגרחבגיל,שרביםהםאראחחליחרחרמיחלמערכח

בהחקמררחקשררהרבים-טרףבחימןהררלקביחהפעילרחהפליטה.רבצרררח

ירחר,ראיןמארחרהחלהבלבנטהררלקביחהפעילרחהשקעים.רבפחיחחהיבשח

המקטרבית.ההחפחחרתלביןביבהברררקשר

רבכמרתבשטחםבלחי-שרריםאזרריםבחמישהמחרכזיםבלבבטהררלקבייםהשדרח

הררלקביהגלילביןמפרידהקמ' 400- 200שלבררחברצרעהשבפלט.החרמר

בלבבטהררלקביתהפעילרתים-טרף.שלהררלקניהגלילרביןהלבבטשל

טקטרביחפעילרחשלקצריםפרקי-זמןרביביהםמחזרריםבשלשההחרחשה

ישראל,בצפרןרהפלירקניהמירקביבמחזרריםהררלקביהחרמרפליטחחזקה.

כררביהםאלה .רצפ'צפ'מז'מע'צפ'מע'שכררבמבדייקיםלררבנעשתה

כררןהערלה.המגמהע"ירברצלרהררלקביתלפעילרחשקדמרהשרלטיםהטדקים

הטררי,רבמדברבגרלןהמרחבי,רטידררםהמארחרברביערןהפליטהקרי

קרי .מע'צפ'מע'רמיערטםצפ'צפ'מע'מכררביםררבםלחלרטין.שרבים

ירצרחמהןרכ"אבמפה,ראליפטירחמרארכרחקברצרחבמטפרמסרדריםהפלימה

משתרעיםהמארחרהרביערןשלאלהררלקבייםרכטיםמרגבה.טרפרגרפימבבה

ביתןלאבערלם.אחררתפעילרתחמרתלנקרדרחבגרדלרדרמהשטחפניעל

המאמציםלמשטררלאקרדמיםחרלשהלכררביצפ'צפ'מע'הכררןאחלייחט

העלירן.הקשיחבררבד

מידחהמרחבי,סידררן(כררבן,האליפטירחהקברצרחשלהגיארמטריה

בתחרמיהאזררשלהטקטרביחההחפחחרחנפל~/שטח),חרמריחסהאליפטירח,

כילהשערההניארניהמגמה,שלהמשרערהעמרקרהמקררהררלקניחהפעילרח

ויררדת,הערלההתרםית,בחפיחההמאמציםמצבע"ימרכחבהחדירהמכניזם

החלהלאמטרייםאיזרחרמיבמפלטההחכהארפקית.הבעההאטתנרטפרהבחרר

אחיד,כררןבעליואבכייםצריםאזוריםבמטפראלאכרלההחרמיחבעדשה
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תרתמםהטביערשרנים,גרדלבטדרידינמיים,תהליכיםשלרשהבטיכרם,

האחררגרת. • mמ. 100בהארץשלהגיארלרגיהעל

הגדרליםהלרחרתשלהטקטרגיקה ~ 1

התרצאהבררט. T-ערמאןבבברל

רההתכנטר~ההרדיהארקיינרטהתפשטרת

לחיצה.מאמצי

התרצאהטקטרנרתרמירת.תפיחרת-הערבילרח-המיקררשלבמימדים . 2

רביקרע.מתיחהם, Tסבסםי

הבקע.שלהטקםרניקה :התרצאהטרף.יםשלהתפשםרתר • 3

השניהתהליךשלמקרררהקשיח.בררבדהתפתחררהשלישיהראשרןהתהליכים

במעטפת.ירתרעמרק

~ 
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ובקנודוא'קוןהמאוחרבקרטיקוןבישראלטקטונייםמשטרים

שולמןנחמן

העברית,ירושליםהאונ~ברסיטהלגיאולוגיה,המחלקה

לשנים:מתחלקתהמאוחרהקרטיקוןמאדישראלשלהטקטוניתהתפתחותה

וה'עדרלחיצהשלטקטוניקהקדום,קנודואיקון-מאוחרקרטיקון . 1

מגמטית.פעילות

מת'חה,שלוטקטוניקהקראטוני-תורמגמטידםמאוחרקנודואיקון . 2

לחיצה.שלשלביםובסירוגין

במערכותהשינוייםוביןהנטלהתקופותשתיביןבעיתויטובתיאוםקיים

האוק'ינוסבצפימעיההתפשטותמרכדיהשכנים:הלוחותבגבולותהתנועה

 Sengor and Kidd , 1979 (ערבשלהצפוניההתכנסותובגבולההודי "

.(Schl ich, 1974, Anderson and Langseth, 1977 

יצה nלמאמציעי"נגרמההקדוםוהקנודואיקוןהמאוחרבקרiפיקוןהדפורמציה

התרחשהדובתקופההמגמטיתוהפעילותהמונע,הליתוספריבלוחשהתפתתו

שוניםבאדוריםדומיםטקטונייםמשטריםהובחנובהווה,בלבד.הלוחבשולי

1U78) .(Sbar and Sykes, 1973, Sykes, 

טקטונותרמייםתהליכיםהערביבגושפעלוהמאוחרבקנודואיקוןהחל

הבדלטיהוולקנידםהםהשטחפניעלותוצאותיהםבמעטפתעמוקשמקורם

לאבמעטפתהתרמיותהתפיחותשלשהתפתחותןנראההמתוחתיים.והמבנים

וירידות.עליותבהוחלוומתמידהיציבההיתה

-התורהמאמציםמתחדשיםהתרמיותהתפיחותשלהיחסיתהדעיכהבתקופות

אופקית.והעתקההפוכיםשבריםקמטים,לחיצה:שלמבניםויוצריםלווחיים

צפוןבנגב,אופקיתהעתקהשבריהמיוקן:בסוףכנראההתרחשכדהאירוע

והשלב ) 1977(גילת,ביהודהבתר-צקלגקימוiפ ,) 1974(ברטוב,וירדןסבי

בדמךתואמיםאלהבל .) 1962(שולמן,בצפוןאום-סבונהשלהגדירתי

 . ) Sengor and Kidd , 1979 (המאוחרקןבמiובאירסיההערביהגושלהתנגשות "

ההרגבשלהתקמרותואתלראותא~שריותרמאוחרלווחי-תורכאירוע

לחיצה.מאמציע"יבגרמהדוסברהלפיאשרבפלייסטוקן,
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40-600.שלגיארתרמיגרדיינט C/Km 

בערמק- ) mantle plume ? (מגטה/חרםמקררקירטמציעההאינפררמציה

אפריקנית.הפאןהטקטרניתהפעילרתבזמןבקררםיחסיתרדרד
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סינימזרחדררםשהירה,מעבראזררשלהגיארלרגיה

י-ם.העברית,הארניברסיטהלגיארלרגיה,המחלקהריימר,ארתררד"ר

הקיד.שלהמטמררפיהקרמפלכסשלהצפרניבחלקרנמצאשהירהמעבראזרר

ע"ישנחדריםרבינרנית,גברההמדרגהמטמררפייםסלעיםע"ימארפיןהרא

חמרצים.עדים iבינרנמ~מתייםסלעים

צפחרתנמרכה,מדרגהררלקנייםמטההם:באזררהעיקרייםהסלעטיפרסי

גרניט-סילימניט-אנדלרזיטנרשאגנייסאמפיברליטים,מעטיררקרת,

ארלטראגרפיםרברגנייסבירi:ניi:נשהירה,דירריi:נ-גבררהרררד"),("הסלע

רגרניi:נים.דירריi:ניםקררץמאפיים,

לערמתה,הכררנים.לכלנמרכרתבזרירתנטריההרגירנליתהפרליאציה

סi:נריארגרפית.בהשלכהרהןהמפהעלהןמסרנרדגםמראהמינרליםשללינאציה

להשררתקשהלפיכרשיi:נתירת.תרסרהםאףמראיםשרכביםקימרטיםצירי

ר/אראררינi:נציהנסיסעלאחריסאזרריםעםזהבאזררדפררמציהאררעי

קימרט.סגנדן

לצפחרתסינטקi:נרניתשחדראנטקi:נימנרזלהנראה,כפינרצרהרררד"ייהסלע

נשיטתפרה-לימינריתיארררשמעליררהמסהררלקניםהיררקרת

מארחרת.אפריקניתפאןלתקרפהשיירזהשאררע

הםגםחדררהחרפידירריi:נרהקררץשהירה,שלדירריטיהקרררץהקרםפלכס

Rb-Sr ראהמ

לתרפערתגרםשהירהשלהקרמפלכסחדירתסינטקטרניח.המטהררלקניסאת

בינה. eרבסלעימבעשלמסמררפיזם

עבררגנייס,הבירטיi:נבתררמאפיארלסראסלעשלקטניםגרפיםשני

קדמהחדירתםלפיכר,שמסביבם.הגנייסעםיחדרמסמררפיזםדפררמציה

הגנייס,שלהסטרסיגרפיהמעמדרמלית. IIהסקטרנרמההסטרריהנכבדלחלק

נחדריםהס~עיםכללתרכר.חדדריםהסביבהסלעישכלמכררןרדאי,לאנשאר

ארררגניים.פרססעדסרףגרניסיםע"י

הזרגבין Fe/Mgהתחלקרתרכןהאזררשלהמסמררפיתהפסררלרגיה

 .ק"מ) 10-12שללערמק(מתאים 3Kbבעררשללחץמציעיםגרנט,-קררדיריט

הדבר,משמערתנמררפציאסאמפיגרליסמדרגתשהםבאזררהםלעיםעברר
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לפיאראלקרשהעתקכגרןמזרחצפרןשכררנםשבריםעלימניתתזרזהג.

' Rhomb Shape Grabens הלבנרןבדריםשנמצאר. 

 .)מ"ק 2.5 (פקיעיןהעתקכגרןמערבצפיןצפרןשכררנםשבריםלאירושמאליתתזרזהד.

הגליל.במזרחהמרפיעים 3400שלהםהטטרייקשכררןדייקיםמטפרה.

לטכם:ניחןעתהעדסנאטפרלנתרניםבהתאם

 ~ , 1000כללילכררן viעםרגירנלימאמציםלמסטרעדרייחיסנןבגלילא.

מזרחלצפרןהסבירהמערכרתסתינרצררזהבמשטר 0100כללילכרין O3ר-רירטיקלי
 . 1000בכררןהטקטרנליםרהטטילרליטיםמערבצפרןרלצפרן

כלליבכרין ~-רמערבלמזרחכללי 02אנכי, ~ברירחרמארחרמאמציםמשטרב.

לכן.קרדםשנרצררהמסרריםעלהדיפבכררןלתזרזרתהביאדריםצפרן

 • 3400כלליבכרין ~עםמאמציםלמשטרעדיירתיסנןהבקעבאזררג.

ררטציהעלכנראהמעלדבחרמרןשנמצארטקטרנילםטטללרליטיםשל 0650הכררןד.
 • 300שלבשעררהשעיןכררןנגד

נראהכיאםברררלאעדייןסהיזכריהמאמציםממשטריאחדכלשלגילם

רצנט.פלירקן-יבימי,קרטיףעדנמסרש-אי
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רמזרסטררקטרררתמיקררעל-ידיהגלילשלהדפירמציהסגניונתרח

י-םהעבריתהאוניברסיטה-רוןחגי
ארה"ב).סטנפורדאוניברסיטת(כעת,

הנגב.בו-גוריויאוניברסיטת-איליהודה

חוקריםעל-ידינדונולבנוורדרוםהגליללמבנההקשוריםהסטררקטררליםהנרשאים

 • Hancock and Atia ) 1-79 ( ;) 1978 (רוו ;) 1970 (פרוינד ;) 1954 (פיקרדביניהם:שונים

לבנרורדרוםהגלילשלהסטרוקטורליתהאבולוציהאתלקבוענסיוינעשהזובעבודה

העבודהבמהלדמאקרוסטררקטורות.לביובינווהשוואהומזוסטררקטורותמיקררעל-ידי

כלפניעלהמפוזרותתחנותעשרותככמהומזוסטרוקטררותמיקררשלמדידותאלפינמדדר

עםמשוריםסליקוליטים,עםמשוריםטקטוניים,סטילוליטיםהםשנמדדוהאלמנטיםהשטת.

קלציט.בעיקרמינרלי,מלויעםמתיחהרסדקיוהפוכיםנורמלייםשברוניםהחלקה,מימני

קיום:עלמצביעותהראשוניותהתוצאות

 • 1000אחידכלליכווובעלתהשטחבכ;טקטיניםסטילוליטיםשלמערכתא.

הגרבו.לשוליהמוגבלת 3300שכרונהטקטוניים,סטילוליטייםשלשניהמערכתב.

כויועלמראהמערב-צפוובכיווהאחתסליקוליטים.עםמשוריםשלמערכיתשתיג.

ביוהזוויתימני.תזוזהכוייעלהמצביעהמזרחצפרובכרוווהשניהשמאליתזוזה

 . 1400ל- 600ביונעה , njugate set ~ cכ-לעתיםהמיפיעיתהמערכות,שתי

מערב-מזרחוכיינהרגיונליתהאחתקלציט.מלויעםמתיחהסדקישלמערכיתשתיד.

 . 3400וכוונההבקעלאזורמוגבלתוהשניה

מערב.-מזרחבכיוונורמליתשבירהשלמערכתה.

לסימנימאיחריםשהנםהדיפבכוווהחלקהסימנינמצאושעליהםשבירהמשירימספרי.

משורים.אותםעלשנמאצוהאופקייםההחלקה

אחירותעלמצביעהלמאקרוסטררקטורותימזוסטררקטורותהמיקרוביןהשוראה

לפי:בתיצאית,

המערבי.בגלילבמיוחר-ימערבמזרחבכויווגרבניםהורסטים ~קיימםא.

ואנטיקלינתעלמה,סיבקלינתדוגמתדרום-צפיוכלליבכווו~טוציריב.

יחיעם.-מעילייי
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מלוחיתםיקבועתמליחוםמוםגיפואותיר

חשמלותהתנגדיתמדודיתבאמצעית

פפריח.

יגואיפוסוקהנפטלמחקרוהמכיז

באמצעיתמליחותסוקביעתמלוחוםמיםגועילאתרנטיוזנעשההנוכחיבמחקר

והטביבה.טוביהבארבאזורחשמליתהתכגדותמדידות

גופילביזבתת-הקרקעומחושבות)(נמדדותחשמליותהתנגדויותביזקשרנמצא

בעלימיםלגועייותר:אועחותאחידהליתולוגיהבעלבאקויערמלוחיםמים

ולהיפך.נמוכותהתנגדויותבעליגיאוחשמלייםגושיםמתאימיםמירביתמליחות

תהום.מימליחותמעותלביזחשמליתהתנגדותמעותביזטובההתאמהמתקבלת

אמעיריותעקומותלבכותכיתזלמליחותחשמליתהתנגדותשביזהיחטמתוך

בעזרתלידז.גיאוחשמליותמדידותקבוצותאוקידוחיטקבוצותהמאעינות

החשמלית.ההתנגדותנתוגימתוךהמליחותעלכמותיתלהקישניתזאלהעקומות
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ישראלצעוןשמולהעמוקוהאגןהיבשתמדרוןמבנה

קלנגוא.עולקמןי.

חולוןוגיאועיםיקה,נעטלמחקריהמכון

השאר,בןמכמה,חדישהעריציתרבמערכתבעזרתלאחרונהשבוצעמייממימקר

המייממייסהחתכיםישראל.צעיןשמולהעמוקהימייהאבןהיבשתמךרוןאת

יהערכתהקרקעתתמבנהלימידלראשינהמאעשריםמתקדמתתכנהבעזרתשעובדו

הים.לענימתחתק"מ-9כשלעומקיםעדהמטרטיברעיה

עיקרייתטקטינייתעאזיתמממערמירכבתהמתקבלתהמטריקטירליתהתמונה

כדלהלן:ושבירה,קימוטשל

נטויים,גושיםבמבנההמתבטאתקדים,ממיזיאימגילכנראהעתיקה,עאזהא.

זה.במחקרלראשינהשהתבלההכרמלמבנהשלהמשכיאתכנראההמ~ייים

התאמהבאיהמתבטאתיותר,קדוםאיתחתין,קרטיקיןמבילעאזהב.

שברימשתייכיםזולעאזהיבשבירה.מקומיבקימוטחזקה,רביונלית

הכרמל.מבנההמשךשלמזרחיהצעוניהבבול

רביונליתוהטיהקימוטשבירה,שלעליון-טרצ~אר,קרטיקיןמגילעאזותב.

זה,במחקרלראשינהשהתבלהאנטיקלינלימבנהקשוראלולעאזיתמערבה,

לבנון.ודרוםהמערביהבלילמילוהמציי

העליו-והאבןהאועורטיתהמדרהאבןבהויצרות jהקשירו'צעיריתעאזותד.

בחלקיהכרמלמבנהוממיתהתרנםקשורהאלולעאזיתעליימטוקני.

האיזיר.שלהפזרחי
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 7הצפרכרדז 7הבבקעת 7טטרקכ 77פלת 7טקטרכלרת 7לפעחדשרתעד~_

עכברמשה

ה 7ארגרפ 7לגהחרג

פה 7חטת 7ברט 7ארכ

הבזלתל 7גהחרלה.עמק 7בשרלכמצארת 7פרטט-בזלתת 7טקטרכלרת 7פעעלרת 7עדר 7שת

רה 7לצעזרת 7טקטרנפזהך 77לששאפשררמכאזרז, 7עלטטרקז 77לפלכחשבט 7המקר 7בשכ

הבקע.שלזהבחלקרתר 7ב

הגרלזרמתשל 7המערבבמתלרלבזלת 7לרח 7קט 7מכרטת 7נחלגררפת 7 ~~~ ) 1

שלט 7פ 1םר; 7שככמצאר ) 2110/2781 .צ.כ(לכרטרהממזרחהגרלזבמררדרת

תם 7מרבם, 77בזלתהםהגררפת 7ב 7מרכבזלת. 7לרח 7קהמכרט'םם, 77כחלם 7משקע

ם 7גטאלהם 7משקעמ"מ. 500של ) D 50 ( 7רכ 7חצערךעםטב 7הם 7מערגלט 7ברלדר

ם 7כחשפם 7המשקעפזררת.ק 7אפשלבה 7טבם 7כ 77רמאפחמדלבכחלרם 7ה 7המצרמהחרמר

25שלה 7רבכטמ' 6של 7בערב ,'מ-100כשללאררך שללערך 7מדגברההזרה 7כט . 0
ת 7טקטרכלרת 7פעת. 7טקטרכה 7הט 7ד 7עלככראהרכגרמהם 7ק 7אפ 7במשקע 7ראשרכפ 7ד

הגרלז.מתצררתטה" 7"מררלרח 7כקהמרגדר , 7הבזלת 7לכטררמארחרתרה 7צעא 7הזר

 ) 1973(מרר,

 7ארמררפרלרג 7הפלדע 7;מט 7תררמם 7המשקעשל 7מכטרלרג 7רהטד 7תרלרג 7הלההרכב

 .הא'"זררוכל

ת) 7שחרמ(גבעת 7הראשהבזלתלרכסממערבשמרכהת 7בקר 7הבזלתהמחשרף ) 2

הפרעהללאבזלתכזרם ) 1963 (קרד 7פ 7ד 7עלתרארשמרכהת 7קרשלהבזלתרכט

לרתר 7רפע , 7כטרכגרשארתראר 7ת ) 1966 (שרלמזרז; 7העלטטרקז 77מהפלת 7טטטרכ

 ) 1973 (ץ 7הררב . 7המרכזרדז 7הבבקעהלשרזלמשקעישקדמרהטקטרכירתלתכרערתלה 7מקב

ת. 7טקטרכהפרעהללאצעיר 7בזלתזרםהכרשהרכטע 7רמצהטקטרכיתהגישהאתמבקר

מרצע ,) 2032/2908 .צ.נ(שמרכהת 7קרההעתקלקרממערב 7בזלתמחשרףשל 7הגלר

בגרבהמקלטרת 7חפבעתהתגלההמחשרףהבזלתי.לזרםמארחרתטקטרכיתלרת 7לפעכעדרת

ת 7פרטילקרקע·שלארפקעלמרכחרהראמ'-3כלרח 7הק 7ערב .מ' 170של 7טרפרגרפ

30שלפ 7בדם 77כטררהקרקעהבזלת 7ארפק • 7מדררכטלרטרמכרטה 0 • 

לבזלתזהבזלתמחשרףשל 7רהמררפרלרג 7הפטררגרפרז 7הדמת, 7ארגרפ 7הגהקרבה

גרבזאתצרה 7אשרת 7הטקטרכהפעילרתמשרתף.מקררעלם 7ד 7מעשמרכהת 7קררכטוכל

שהתרחשהת 7הטקטרכלפעולרתת 7זמכברא 7שהתכז 7רלבזלתמארחרתא 7השמרכהת 7קר

החרלה.לעמקממזרח
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בגולןבזלתררםתהוםמרשלגראוכרמרה

טנדלרעמרר

הגיאולוגי,ירושליםהמכון

מעירנותנבדקובזלתיים,מאקויפררםהנובעיםתהוםמישלוכימיגיאמחקרבמטגרת

ובמרכזו.הגולןבדרום

קבוצות.לשתיהצעירההבזלתמעינותחולקוהעקרייםהיטודותשלהכימיההרכבפיעל
++ ++ + 

 Ca ~ Mg ~ Naהם:בההקטיוניםשיחטימנצורהקבוצתא.
תהוםמילהרכבדומההקבוצהמיהרכבזו.לקבוצהמשתייכיםהגולןמעיינותרוב

אלקליניות.מבזלותהנובעיםהכנרייםומהאייםמהוואי

 Ca+t Mg++> Naהם:+בההקטיוניםויחטימעינותשלקטןמטפרהכוללתתנוריהקבוצתב.

בזלתיים.הום J !מיכמייצגיםבטפרותהמובאיםלהרכביםכמעטזהההקבוצהמיהרכב

 HC03 »Cו <-N03 > S04זהים:הקבוצותבשתיהאניוניםיחטי
מג"ל. 200- 400נמוךמומטיםרכוזבעליתהוםממיכמצופה

למיוןקשורהאינהרובידיום)ליתיום,טטרונציום, (שנבדקוהקורטיטודותתפוצת

נמוכיםוליתיוםטטרונציוםרכוזיע"ימתאפייניםהצעירההבזלתמעיינותלקבוצות.

גבוה.אשלגןלרכוזבמקבילמנצורה,בקבוצתגבוההרובידיוםרכוזהקבוצות.בשתי

הגולןבזלותשכללמרותבזלתיים.מיםבהתפתחותראשונישלבמייצגותהקבוצותשתי

שתיבהרכבלהבדליםהמקורהואשונהמינרלוגישהרכבנראהכאלקליניות,מוגדרות

הקבוצות.

העיקריהחרטיתמינרלאמנםשהואקאוליניט,עםמשקלבשווינמצאיםאלהמעינותמי

הגולן.מרכזבקרקעותהמצוי
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עלקרקעותהתפתחותעלהמשפיעיםגורמים
הגולזבדרוםומוייםהדלוהבזלתזרמי

) 1 ( ) 2,1 ( ) 1 ( 
וידרומשהגבירצמזגדליהוגצר,כאל 7מ

 ) 7הגיאולוגהמכוז • 2 ;~ 7אוגי~ 7~גהמחלקהלז, 7בר-אאוכיברטיטת . 1 (

דקקרקעבכיטוימאופייכתמוקדם)יטטוקז 7פלעדמאוחרפליוקז 7 (דלוהבזלת

קר-בכיטוימאופייכתה 7עלהמוכחתיטה 7מובזלתמאד.גדולהבכמותם 7אבכובכיםוימאד

שכיחלעומקהבזלותבשתימגיעההדיםאיכטגרציהשכבתכמוכה.אבגיותעטיחטיתעבהקעי

הזרמים.בשכיכיכרבאופזכבדלתהיאאך ,'מ 1.5כ-של

והיכוט"מ 15כ-שלעומקעד Aהאופקאתהכוללקרקעבפרופילמכוטהדלוהבזלת

עדהמפותח , Cאופקואילוכללבדרךחטר Bאופקגדולות.באבכיםועשירבחרטיתמאדדל

כ-שללעומקעד , Dאופקגדולות.אבכיםובעקרעפרמעטל 7מכט"מ, 100כ-שללעומק

הכפחה. 7אקטפוליאצשלבליהקוילפיהמפורקיםעפר,ללאבזלת,גושיל 7מכט"מ, 150

לו 7ואמ"מ) 8עדקטכותם 7אבכ(כוללעפר-20%כמכילה 7כטגרצ 7הדיטטאזורשלהכולל

בזלתות 7עשוברובזהאבכים .מ' 2עד 0.5שלשכיחבגודלאבכיםהיכםהאחריםהאחוזים 80

לעיתיםוכראותאליפטואידיתוצורהגבוההעגילותבעלותהיכזוזיקולות,ללאמטיבית

אבגיםטוז 2כ-מכילכטגרציה 7הדיםאאזורמתוךאופייכימעוקבמטרחלוקים.כדמייות

לריכוזיםהמקורהיכהדלוהבזלת .)ן(אבזטוז 3000כ-להטיראפשרדוכםשלומשטח

במב-עתיקים,במיתחמיםקול, 7םבערימותאבז,בגדרותות 7המצובגולזאבכיםשלהגדולים

ם. 7ובדולמכים 7מגליתם 7כ

בעקרמכילט"מ, 15כ-של,בעומק Aאופקבהזאשרבקרקעותמכוטהטה 7מויבזלת

אבגים 10%וכ-ת 7חרטהרבהכוללט"מ 100כ-עד , Bאופקקטכות.אבכיםמעטורקחרטית

התש-יותר.גדולותאבגיםכולליםט"מ, 150כ-עומקעדו-ס, C 7איפקיאילוביכיכיית

שלבדגםקריביתלעיתיםוטדיקה,מאדיזיקילריתבזלתכללבדרךה 7בגיהטלעיתת 7ת

אב-(כוללעפר 85%כ-ל 7מככטגרציה 7הדיםאאזירשלהכוללהכפחפריטמתיים.ם 7עמידיג

מזוו-האבגיםם"מ. 15כ-היכיהשכיחמגודלאשראבגים 15%וכ-מ"מ) 8מ-קטגותם 7כ

זרי-שלםטרוקטורותעםמאדוזיקולריתובזלתםקוריהשבריהרבהומכילותמחוררותתות

אבז.טוז 600כ-להטיראפשרומדוכםם 7אבגטוז 0.4כ-מכילאופייכימעוקבמטרמה.

שלשוגיםחלקיםשלמתקיפהם 7כובעהבזלות 7שתשלהבליהבאופזההבדליםכיכראה

המתבלהוזיקולות,חםרמםיבי,תחתוזחלקמכילבגולזשכיחוולקכיזרם • 7הוולקגהזרם

וזיקו-בזלתבעקרל 7המכאמצעיחלקגדולים;פםואידים 7אללגופיםה 7אצ 7אקטפולשלבדגם

הרבההמכילעליוזחלקוכזפוליגוגליים;פריםמתייםעמודיםשללדגםהמתפצלתלרית

מוג-דלוהשלהקרקעותחבלים.ומבגהזרימהשלטטרקטורותמאד,רבותווזיקולותה 7טקור

בזלתממושכת.בבליהכברהוטרוהעליוכיםשהחלקיםמשוםם 7הזרמשלהתחתוזהחלקעלחות

בחלקיםבליהכיוםעוברתמוייטהבזלתדלוה.שלהממושכתהבליהשלבלאחרזרמהטה 7מוי

כילהכיחכךמשוםישנטחפו.לאעודגביהםשלשנגצרגוהקרקעותהזרמיםשלהעליונים

"בל;התהליכישליחסיתממושךזמזעברימוייםהדליהשלהךולקכייםהארועיםשניביז

בבקע.חזקהטקטוניתלפזהכנראההקשורהךטחיפהפדוגגזהאיגטגםיביים,
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מצדארואחרלם)גוביבוטרה,דלבשה,(פחם,יחםלתגבוההםפיקהבעליבזלתיים

לאקוויפרלהתלחםשישכרבזלתללםמקידוחלםמשמעותיותכמויותלהפלקקשהשבי

הגולירמתשבצפוילצלייגםכדאימוגבל.תולכהכושרבעלאקוויפרכאלהבזלת

םפלקותפירוטאחד.אקוויפריהודהוחבורתהבזלתמהוויםשמיר,-רםברכתבאזור

ובחרמויהגוליברמתההיקוותאגביעפ"יהתהוםמיכמויותוהערכתהשוביםהמעייבות

המצ"ב.בטבלהמפורטים

ובחרמויבג~ליתהוםמיוזרימתמעייבותםפיקתםיכוםטבלת

הביקוזאגיאוהמעלי

התת-קרקעי

העיליהביקוזאגי
הביקוזוכיווי

אקוויפר

םפיקה

ממוצעת

במלמ"קלשבה

הדימעליבות

בביאם

וזאבי

 250יורהלמערבהחרמוימורדות

70 

75 
ורהל " " "

יהודהחבורת " " "

-החרמוימורדותםערעיי
 6יהודהחבורתמערבלדרום

-החרמוימורדותמשרפהעיי
 1.6יהודהחבורתמערבלדרום

הדרוםהחרמוימורדותג'איביתמעייבות
 80יורהמזרחיים

עמק-מערבלביקוז-בזלתילםמעליבות
 44טורוי)(+קבומיבזלתהחולההגוליצפוי

עמק-מערבלביקוזתהוםמלזרימת

 12בזלתהחולה

לכברת-מערביביקוזהגולידרום-מעייבות

לכברת-מערביביקוזתהוםמיזרימת

ולרוקאדלירמורניקוזהגולןדרום-מעילבות

נאוגןאלוביום,בזלת,

אלוביוםבזלת,

בזלת

30 

20 

4 

(רמתלירמורביקוזאל-חמהבותמעיי
עג'לוי)

(רמתלירמוךביקוז

עג'לון)

 23.30יהודהחבורת

מוחייבהמעיינות
 22.7יהודהחבורת
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תחרמוןומכורדותהגולןברמתההידרולוגיהשמטר

תל-אביבתה"ל,מיכלפוו,חיים

הידרו-גלאומורפולו~םאזוריםלשלושההחרמוןומורדותהגולןרמתאתלחלקניתן

הריקאדלעבראילכנרתהיאוהמעילנותהתהוםמיהתנקזות-הגילורמתדרום 1.

הממוצעמהגשם-30%(כלשנהגשםמ"מ 150שלממוצעחוזרמילויילקחאםוהירמוך.

הגולורמתבדרוםזולכמותהחוזרהמילוישטחיכינקבלחמה)יבמבואיואבבגבעת

קמ"ר.-335כעל-פנימשתרעים

לנהרישירבאופוהיאוהמעיינותהתהוםמיהתנקזות-הגולורמתימרכזצפיו • 2

בזלתמחשופילאותםהממוצעהחוזרהמילייכינניחאםהחולה.לעמקאוהירדו,

כינקבלבנפח)הממוצעמהגשם 30% (מ"מ 250בעשורהואהגולןרמתובמרכזבצפוו .

 .והירדוהחולהעמקלכיווןהזירמיםמלמ"ק 56תורםקמ"ר-225כשלשטח

אשרוהוזאניהבניאפהדו,מעיינותנובעיםכאו-מערבייםהדרוםהחרמוומורדות • 3

והוזאנידוהבניאפ,מעיינותשלההידרוגרפיםמפענוחהירדו.נהראתמזינים

קמ"ר-620כהואוהוזאניהדומעיינותשלהתחתייםההיקוותאגנישטחכימתברר

קמ"ר.-117כהואהבניאפשלהתחתיההיקוותאגושטחואילו

התהוםמיפרשתקיאתכיוםלהעבירקשהמפלפיםשלאינפורמציהחופרעקבמאידך,

דרךהחרמוואנטיקלינתשלהפטריקטורלילצירבמקבילעוברתשזויתכןאךהגולוברמת

פרפ,תל-תל-אביטל-חרמוניתהר-ורדהתלהגולו:רמתשלהמזרחייםהגעשתיליקו

מזרחה.כברמתנקזיםהגולורמתשלביותרהמזרחייםוהשולייםשיתכןכך

 :הםובחרמווהגולוברמתהעיקרייםהאקוויפרים

מזרעתמעייניתברד,עיוהדו,הבניאפ,מעיינותניזוניםממנו-היורהאקוויפר . 1

גיאו.בית

רמתבדריםימיחללבהאל-חמהמעללניתניזינלםממני-טיריוהקנימואקיילפר • 2

הגילו.רמתבצפווידיפילהמשרפהפער,עיוהיזאנל,ימעייניתהגולו

נגרומיתהוםמימתנקזיםדרכיהבטיחהיבבקעתהכנרתבשילי-האליבייםאקיייפר • 3

הגילו.ממירדיתעילי

אשרהימיגנילאאקיויפרמהייההגילו,רמתשלשטחהריבאתהמכפה-הבזלת • 4

מעייניתישנםאחדמצדוירטיקלית.לטרליתבמהירותמשתניתההלדראילייתתכיניתיי
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ימיקריפאינה:ואנליהזאכינידיםקורלים,שבלילים,צדפית,נה:מגה-אפיבמאםפי

בדריםהמחשיפיםמיקיםבישראל;מיכרלאכןגםחלקםאשרפירמניפרה,בעיקר

באזיריבמזרחה,הירדןעברבצפיןגיל,איתיבנידימים,םלעיםעליידעהגילן

שרידיהםאליכי.הםברהאתמחזקהפרםי,המפרץלכייוןהמחשופיםאזרק,והמשכיות

הפרםימהמפרץלאזוררחדרההמייקןתחילתעדונמשכההאארקןבםרףשחלהימיתהצפה

אחריתאפשרירתהשעריתלעומתזיהשערהבהוכחתנעםוקהםירחאן.שלהשקעדרר

הגיל,.רמתשלמערבייםהדריםבשיליהלמעשהזי·הםתיימההצפהכי.גםינראה

פלאיגן-מגיליגשרהירדיםצרעה,התצירית:שליבעיביבפציאםהגיכריםההבדליםג.

התצירותשלמערבלכיווןהמשכייתןואיהירדןבקעצידימשניהמופיעותניאיגן,

שכיריניאנטיקלינלירכםקיוםבדברהרעיוןאתמעליםיםוםיתאפיקהמריניית

חיץהיררהיאשרלכנרת,רמתחתהבקעבאזירכייםהקבירדרים-מערב,-צפון-מזרח

באיתןבמערב,פרריה-טבריהשלרהבםןבמזרחהגילןרמתשלהבםןביןגרפיטיפי

לאורר ) strike slip (תזרזהלשברינזקקתיאינהחדשניתהיאזרהיפותזהתקופית.

הללי.ההבדליםאתלהםבירכדיהירדןבקע

לפחיתהירדןבקעשלנירמליתבשבירההתימכיתיהנמקיתעדיייתגביאזאתעםיחד

הגרלן.רמתלאורר

יעדהיירהמתקרפתהחלהגילןברמתוהרגירנלייתהמקומיותההתאמרתאיםקירתד.

ההיםטיריהשיחזיראיפשריהקימיטופזיתהשבריםמערכיתניתרחלפלייםטיקן,

הגיאיליגיהמבנהיתיאירהפלאוגיאיגרפיתהתמונהקבלתהאזרר,שלהגיארלוגית

 ) high (מירםמבנהשללקירמיאפשריתעםבעיקריםינקלינלישהוא-הגולןרמתשל

ימיותהצפיתמםפרלנומרכריתהיררהתקיפתמאזגמלא).(באזורהגילןבמרכז

-אלביאניתהצפה ) 2אפטיאנית,הצפה ) 1 :הגילןלרמתהגיעיאשרחשוברת
פלייקנית.הצפה ) 5ארליגרקנית,הצפה ) 4אאוקנית,הצפה ) 3קרטיקרנית,

מערבשלאלרלביןהגילןרמתדררםשלהגיארלרגייםהמימצאיםביןהשרראהנערכהה.

יבשתיים-ניאוגנייםאגניםשלקירמםהיאהמתחייבתהמםקנהכאשרהירדןעמק

טבריה-פיריה).של(האגןמערביראגןהגולן)רמת(דרוםמזרחיאגןנפרדים:

היםקכלשהיםטריקטורהחםרישהםגבעיןחיליתשלםדימנטילרגימחקרבאצמערתי.

מקררלחולותכאשרעיקרייםכיררניםשניבעלרתררחרתע"יהישקעואלוחרליתכי

צעיר.ימקירעתיק
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הגולןרמתשלוהפליאוגיאוגרפיההגיאולוגיה

תל-אביבתה"ל,מיכלסון,חיים

בזלת.בסלעימכיסהריבהכאשרקמ"ר-1200כשלשטחפניעלמשתרעתהגרלןרמת

היםפנימעלמי-250כשלמגבהיםהמתרוממתבזלת,פלטר-טיפיסיתבזלתיתרמהזיהי

אלמנטיםע"יתחומההגרלןרמתמזרחה.בצפרוהיםפנימעלמ'-900לערמערבהברררם

האנטיקלינהמשתרעתהרמהשלבצפרנהלה.רמרררםממערבמצפרן,בררריםסטררקטררליים

.באגפיםמי 2000מעלשלכרללבעיבייירהמגילסלעיםנחשפיםבגלעינההחרמיןשל

תחתיןקרטיקרןמגיליהגירהחרלסרררתחשרפרתהחרמיןשלמערבייהצפוןמזרחיהררום

המיכרלזהרומהבפציאסהצופיםוהריהירהחבורתסלעיומעליהםקווסטיתבנוףהבונות

החרמוןשלמזרחייםהררוםבשוליוכובבא)בר(גירהאאוקניהגירמחשרפימהגליל.

לשטפימתחתככולררובוהקבורהגולן,צפוןשלהסינקלינליהמבנהתחילתאתמסמנים

בגלעינהכאשרעגילוןשל ldome =(כיפההאבטיקלינהמשתרעתהגולןלרמתמררוםהבזלת.

מגילקרטוניוגירקרטווסלעיהצפונייםובשוליהויררהטריאסמגילסלעיםחשרפים

ררום-אירבירשלהסיבקלינליהמבנהרשאיתאתהמהרוים ) Belqa Series (ראאוקוסנוו

לבקעתהגבוהיםהרמהממשוריהמעברכאשרממערבהגולורמתאתתוחםהיררובקעהגרלן.

הבאיםאחרעקרישברררראואחריםמררגרתשברירררהואוהכנרתהחולהעמקהיררו,

בהתאמה.אחר,עיקריבמציקאומצוקים,בשורתבנוףביטרילירי

הארוזיהבסיסאתהורירהאשרהיררובקעשלפלייסטיקנית-פלירשבירהאותה

ממזרחהראהכללישכורנהקנירניתניקרזמערכתשלליצירתההביאהמטריםבמארתהאזורי

תיליבנרףניכריםכאשרהגרלולרמתהבזלתיתהחררןרמתהמשכיתמזרחכלפילמערב.

גיה).הל(שטחיוצעירהטריהובזלתסקרריהטרף,רמחשופיהרביםהגעש

כרלהלןהעיקרייםהגיארלרגייםהמימצאיםאתלסכםניתו

רשלתחתווקרטיקרומגילוהגירהחולסרררתשלרבהופעהבפציאסקררלציהבמצאהא.

ערצמה:שינריישישנםלמרותהגרלו,רמתרצפווהחרמרוובשרליבגליליהררהחבירת

הגרלו.רמתבצפרויותררקהכמון)ררלומיט(במירחדיהודהחבורת

אוליגרקןעלירן,אאוקןמגילסלעיחירותלראשונההרכררהגרלןרמתבדרוםב.

ה"קובתחרמיבישראליררערתאיבואשרוסרסיתא),פיק(תצורותתחתוןומיוקו

חולי,דולומיטרולומיט,גלאוקרניטי,קרטרוכרלליםאלוסלעיםהיררק".

עשיריםהסלעיםארמרם.צורעםחוליקרטווקןרצרליט,תרכיזיקררציט,לירמשל,
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בטמפרמרררתחמצןשלאיזרטרפיםחלרףבריאקצירתרקינטיקהתהליכיםעל
גברהים.רלחצים

יררשלים.העברית,הארניברטיטההארץ,כדררלמדעיהמכרןמטירט,אלן

בדיקרתמשרלברת:שיטרתבמטפרנבדקמינרל-מיםהאינטראקציהתהליך

חמצןשלאיזרטרפיםחלרףרמדידרתטריקהמיקררטקרפטטרארלרגירת,

האינטראקציהתהליךאתירתרטרבלהביןמנתעל 170/160-ר 180/160

 25Kb PH 0 -= 2 1ר~ T = 250-600oCגברהים:רלחציםבממפרטרררתמינרל-מיםבין

שלבים: 3-ממררכבהתהליך

שטח.פנישלתהליךבעיקררהראהאיזרטרפיםכשחלרףמהיר,.התחלתי, ) 1 (

(רקריטטליזציה)השקעה-המטהבתהליךאיזרמרפיחלרף .) 2 (

במרצק.דיפרזיהעי"בעקרהנשלטאיזרטרפיחלרף . ) 3 (ר

התהליךהרא ) 1 (תהליך P = 15Kbשלרבלחצים 6000cשלבםמפ'בנמירנרת

משקללשררימתקרב 300/0שלפחרתעדמים-קררץבאינטראקציההשרלט

פנישלהמטהעלמצביעיםהמקביליםהמררפרלרגייםהתהליכיםאיזרטךפי.

גרגריםקצררת,בהררצררתהמתבטא(דברגברההחפשיתאנרגיהלהםשטח

.כאשרקטןהראהטפציפייםהשטחבפניהשנרייחטית,אבלרכד)גרגרדקי

השלט,הראהשקעה-המטהשלהתהליךאזיהתרחשאיזרםרפיחלרףשל 60%

הגרגרים.שלהשטחבפנימשמערתיתרירידהרקריטטליזציהמתרחשתבזמןבר

ררלמטרניט-המערכרתכמראחררתמים-מינרלבמערכרתגםנמצאדרמהמכניזם

ג"כמתקיים ) 1 (תהליךראלביםאנררםיםבמערכרתמים.-זיארציםמים,

המטהשלרלאדיפרזיהשלבתהליךמתרחש lרמרפיהאיזחלרףעקראבל

ל-(עדהנטירנרתכללאררךנמרךכאלביטנשארבמירחד,אלביט,השקעה.

6000 C 5 1-ר Kb ( • 

קצבהאיזרטרפי.החלרףקצבלהחשתגררםהלחץעליתשלהאפקםכללית,

שלעליהבערד 10Kbל-עדהלחץעםערלהמים-קררץבמערכתהחלרף

זניח.אפקטבלחץנרטפת

במשךירבארהאמרריםלתהליכיםרפמררלרגירתמינרלרגירתאפליקצירת

ההרצאה.
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,חרמלן.שמםדל Iמגמחשלףשלהללראסיבחתךהגלרגיהגגופלגקטוןתפלצת

ארליךוא.ש.מושקוביץ

ירושלים ,הגיאולוגיהמכוך

מאדעשיריתשכבנתלמציאתהביאחרמנך,שמם,דל Iמגבמחשנףהייראםייםהםלעיםמחקר

ושכביתגיריחוארבםלעיבמיוחדמפנתחתזאתפלנקטנניתקבןצהגירני.נננןפלנקטיו

שלבירתרהעלייוחלקהאתןכןלל rמ 160כ-הנאהעשירהחתךעיביכהיס.פצלים

 Haasקידמית(פליאונטולןגיות).עבןדות Dubertret ,1963) J-5יחידהימרבית J-4יחידת
1955 

) 1196311966 1955 , Dubertret הםדימנטרישהקטעמראותמאקרנפאלנה,עלהמבןםםלת

 . OXfordianנה- Late Ca110vianה-לדרגותמשתייךהנ"ל

המיניםע"י,בעיקרהמיןצגגוהגירניהננופלנקטיושלהעשירההאיכליםיה

, E11ipsage1osphaera cammunis, Cyc1age1osphaera margere1i, Watznaueria barnesae 

Watznaueria manivitae ע"יינתרפחנתהלבמידה; Stephano1ithion bigoti 

Ethmorhabdus ga11icus ל-למשתייכתWatznaueria manivitae Interva1 Zone 

) 1981 , Moshkovitz & Ehr1ich ( מגיל-Late Ca11ovian- Oxfordian • 

מצלייתביותך,העשירןתשהשכבלתמראההנננפלנקטלושלוהמכותיתחאיכיתיתהבדלקה

,של 8-9יחידלתתתעםייתראןפחלתקנרלטיבילתאלל.שכבות J-5,יחידהנבסיס

) 1969 ( 1dberg ס.השכביתG1מכילנתהנידלננת Dubertret,19SS ( כגלןאמןניטים
C.renggeri ל-המשתייכיםQ.mariae Zone מדרגתEar1y Oxfordian • מעלהכלפי

ביחידיתיבעיקר J-5יחידהשלהעלינולבחלקחיירדתהננופלנקטלוואיכותכב'דת,

J-6 1J-7 כלל.בנמצאאיננהגירניהננופלנקטיו

פזהיגלמצביע , Oxfordianה-םלעיבבסיםהנ"להפלנקטוניתהקביצהשלהרבהעושר

שלהאלרגניזמיםלהתפתחלתםבמילחד,בנחיםימליםתנאיםהתהוובזמנהאשרטרנםגרםיבית

הפלנקטוניים.
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זה,בחהליךבחרךארבביעלזהמרביביםמממפרהבנרירחמררכברחמסררקסרררחה.

ירחר.רממרשךמררככ

פרןס-ערכ xפרן- xמכלליבכיררןבקרריסממרדררחהררלקנירחהססררקסרררח

"כזלרחררח Xחשלהקרריםכיררגיביןמסרייםשרגיקייםלדררס-דררספ-דרח,אך

ברלן".ררח Xר"חהכיטרי"

שכירה ) 3

 ך",~שמאלייסחדרדהי Pהעחשנירקאר xגמ-שבריסראיןכמעסמה Xעהברלןכרמח

ברלן:ררח X'יחידיעלדל;רה,המכרמיםכזלח

השבריםמררבים.כיררןבשבריס-דרברחמררמקהירדןע Pכעםהבברלאיזררדהלערמח

לבקע.כאידירמקביליםכררכמהשבריסנרסרה-ברנן)באיזרר(כברןהברלןמשחבה:כמרכז

בירחרהבדרליםהשבריםשניהבקע.ראילראלמחכנםימהשברים _ביח-המכםבסיחה

הבקע.מןמחבדרים-הברלןפרן xבשבריסמטפררכן )י~~,חי~רשבר~יר W(שבר

שכריט.רבמקרמרחמעלהמדלבחעירה Xבדלחקילרחישלחרפעהקיימחהברלןפרן xב

אלה.קילרחיםהשרבריטירחרעיריס Xשבריסבםמרפיעימממפר

ביל ) 4

כפלירקןכןעלמקרבלרבילהבשר"ררח Xעל"חהברלןבדררמירשבחהכיםריבזלח

המצרייסשנה-100.000כבנירר Xכליריכרזהיאבירחרהצעירההכרררהולירן.העדרח

פזרררחביא;כררנרלרבירחבדיקרחרס.מטפרבברכחכרמימבזלחשכחרךבפאליארטרל

עררכים,מעלגחל(בחחחיחשנהמילירן 1.8שביןבילימסררחבחנררכלחיש-יסחירח

באל-פ~ךן.שנהך O.OOOכ-רודאיארקן)עםבאי-החאמההמבע~בי

היוררלרבירחהעררח ) 5

שלטיפרםריס Xיר _רפאליארמרליםבדלרחשלחילרפין _בברלןהשכיחהמבבה

קילרח"."מעין-לברלןרארפייכימירחדמעיןש-כבה

לחים Xמרמיסקידרחיאפשררחעלמרמדח-קברריסרחררסיסרראריג-עש Xמציארח

ה,בררים.בגיס tרלאיחררהשיסהחימצאירחר,אם

בעחידהררלקנידס ) 6

הרלרקן,רבברלןעדממירקןהדררזיסכהר _באידררגרהררלקניחהסעילרחיסרח Xר

אלרפעילרחחקרפרחשביןהאררכרחההפסקרחרכן-עלירןפליטסרקןרעדמפלירקן

עחידבלבד,רהרא"רדרס"אלא"ככרי"אינרדהררלקניזסכילהשערהמקרסנרחגים

רמחכצפרןס-דרחירחרבברהההיאבזרלהחפרצרחבעחיד.הטביררחפעילרחראחלחדש

דה.בביררןעיר xרמהרלךבבללררהררלקנידסהברלן,הירח
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הגךלןברמתזrךךלקנידם

יררשלים.העכריחלגיארלרביה,הארגיכרםיסהסרר,הסחלקהדרררן

)ססרשיברפיה 1

 tלש~נחלקיםרהםכעיקרלססיס Pרפיררכדלרחכרלליםכברלןהררלקבייסהםלעיסא.

ררלקנייססמחזרריםשניאחחחצרררח,רככל

ביארכיסיים,אררבססרפרלרבייסבסהםהחצרררחכיןלהכחבההקרישרירניםב.

קרישרירכיסםסרעלהיאעצמןהחצרררחשכחררהפר.יסביןההכחנה

הבחרגיסרמיערסהליחרלרביחהמרברשרנירחבלכד,כשלמררפרלרביים

הביארבררברלרביים.

כרללח:הכיסרי""בזלרחחצררחב.

 .) S ' 6 ( ה.ך~ה~-י~~רםקרריה »'. 8 .(ה!גים~יכזלחראשרןררלקביסחדרר

 )s ~ o (י~ן 2רסקרריה ) B(ק~ז~רהבזלח-שגיבי pררלסחזרר
ברללח:ברלן""חצררח oר

 ) Sע.ין-~י~:יז(ס'רבזלח ) .5 .. (אר.יםרריה P ס,) B ... ( ה~יר~~.כזלחסולישיררלקביסחזרר

רסקרריה ) Sw (~ל-בר!רהכדלח-בלכד)לבברל(סעכררכיעיבי pררלמחדרד

 • ) .5 .(וגאךר

סרגבלי_ררלקנייספרשיססםפרערדיסו _כחפרצחןברחברחסוהןאלהליחידרחפרשה.

גרלן":ל"חצררחכררכסחפרצה,שהייכים

 .) )81 (הר.,.דרבזלח ) 8y (ה~רס~;ןבזלחבדררס

I ( ל?!י!=~שר'!כמרכז A ( אל-פ~ךןרבזלח) o(8F 

רבזלח ) Bs ( ר!' 1l.בזלח ) 16י~כ?חר-ס !,רס.).ןB.(פרסיסכזלחכצפרן
:.,. . 

 .) 1מס.מרכללחחר(ראה .) \i (חצ!גגי
" 1 t T 

גירח pררלםטררקשרררח ) 2

 ) 2סס.סרכללחד-יאברסה Pכלר(ראההן:הדרמיבכשירחבירח pהררלהססררקסרררח

אררחבהכחזיחמחפסוטיסזה,כסוהםגכיעלזהבמדררבהכאיםבדלחילרחי Pא.

מהס.קדרמיםיס pאפיהםמלאיסראררכיםצריסילרחים Pכ

 .•כזלח Pרבמעטסויפרעים,הכגרייסרמחרגינרחביםחררשי_לבהב.

רלרע,רלררבצררארממררכדירחרקרחלםםים,לעיחיס Pפיררבנרייחר~~יג-עסוב.

פזררים, _קצרים.לפעסיסילרחיב-דלח pלרר pממהרריסרלרע.לעיחיסצררארסלרכםני

מסורחפח.כיפח_לבהבביעלכ"אסוכרלרח"רלפעמים

רקלדררח.בעסויים.חר~!יש-כעחעיס Pב·~פ;ח.סוכגרןגגשיכייסגעסוייסמבניסד.



29 

גיאותרמיומשטרגיאוכימיה.גיאולוגיה.גדר.חמתשלהחמיסינות yהמ

וקסאולשינה.דניאלאבילויטה.דב

ירושליסהגיאולוגי.המכוו

זהאיזורהירדן.לבקעםזרחיתק"ם 3כ-םםרקסהירםוןבעםקהנםצאגדרחםתאיזור

שבו.החםיסבםרחצאותקדסימיםאזנודע

ביןנעותהטםפרטורותקם"ר. Iכ-שלבשטחגדרבחםתנובעיסחםיסםעינותחםישה

250C -500לC 700ו/ביןוהםליחויות mg -1400ו/ל mg . עלכללבדרןעולההםליחות
אקויפרל yםצביעותןהעןנתיתהשנתיתהשפיעהןיציבותהגדןלההםיסהטםפרטןרה.כםות

עגילון.דוסשלהצפונייסבםדרונותהםצויגדול

וקידוחיגיאולוגיותםפותמםןעלק"ם 2כ-שללעוםקעדנערןקרקעיתתגיאןלןגיחתן

עםוקיס.נפט

טםפרטורהנםדדהשבהסרדןדיסקידןחיסשלרשתהונחההגאותרםיהםשטראתלהביןבכדי

ואניב)..חורף Yקי(כוללהשנהנםשןפעםיסםמפר

חםיספחותוםיסוםלוחיסחםיסםיסשלםעןררםקורעלה Yםצנישנאמפההאינפורםציה

לםערכת.תורםיסבומפיסשאקויפריסגסיתכןיותר.רדודםעוםק

מקורות

Friedrnan, A., 1913, Geitrage Zur Chemischen und Physika1ischen Untersuchung der 

Thermen Pa1astinas. Gese11schaft fur Pa1astina-Forschung. Ber1in, S. Ca1-

• vary and Co 

-Mazor, E. et a1., 1973, Hammat Gadder (Israe1): Geochemistry of a mixed ther 

,. mal spring comp1ex. J. Hydro1., v. 18, no. 3/4, North Ho11and pub1. Co 

• Amsterdam 

-iche1son, H., 1972, The Hydrogeo1ogy of Southern Go1an Heights. WalLl" P1an ן.r 

• ning for Israe1 Ltd ., HR/72/037, Te1 Aviv 
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דהידדהעיקרייםרלים jהמיהידדארגדניטגבםבהאדדעדריטיתתקרעהעלמדרדחראמרי

דארגדנלטגבמדטריטי,הדאהמידמנטרדבכינמצאזדשבעברדההריהדדגמא,מכלל 86 _כ-
; 

 1980נדבמברמתחללתהחלכילראשדנהנמצאכזכמדבלבד. 2%מביבבריכדזיםנמצאים

במלכדדרת.הליטשקע

מקדרדת

מלחישלמביבתייםרתנאיםהשקעהתהליכיהמלח,ים • .1967 ,ק.א.דאמרי ,.דניב,
 41ממ'בדליטיזהגיאדלדגי,המכרזהעיתרח,משרד(אדדערריטים),התאידרת

 • 147עמ'
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ע"ישנקבעיכפיהמלמביםםדימנצטיהיקצביבתרמיףמימרים

סדימנטיםמלכידיתיע"ימיםסיניז

הגיאיליגיהמכיז ,ליייצמק

ימיתלגיאילוגיההממלקה

והרכבםמ~קלםולקביעתלהפרדתםהמלמיםממיבתרמיףמומריםלדגימתשיטהפיתמה

המצטברהמוצקמהחומרהמלחיםמידחייתלשםבגליצרולשימושע"יזאת-המינרלוגי

תחנותבממש 1979/80במשךבממוצעחידשייםמדידגימיתברצערהמילפרר.ניירעל

שימתתרךשוניםמיטבעומקידוגמאותנלקחובדרום.מצדהלמולועדבצפוןמקומרן

החומריםמשקלהשטפונות.מיע"ינמהלהאשר )'מ 30כ-עד (העליונההשכבהעלדגש

מהותישינויגםאיןתקופהבאותהוהטתירהקיץבתקופתמג/ליטר 2-3ביןנעבתרחיף

ביזהנעיםערכיםנמדדוזאתלעומת •מ' 300עדהמיםעומקעםבתרמיףהמומרבריכוז

לחוף,הקרונותבתחנרתהשטפונותאחרמג/ליטר 20ל- 6

קורץבעיקרדטריטייט,הטהעיקרייםהמינרלים , Xקרניע"ינקבעהמינרלוגיההרכב

ומונטמורילוניטאלללתשלקטנותכמוירתהשולט,הואהקאוליניטהחרסלותבלןוקלציט

הופלעווארגוניטוגבסנמצאלאהליטאופורלטלים:מינרליטהעדרלצילןלשזרהר.

שונלט.ובעומקלםשונותבתחנותדוגמאותבמטפרמזעריברלכוז

רציףמעקבלאפשרבכדלרכןהמלם,דיגמאךתטלניןע"לשהישגוהמלמצאלםאתלאמתבכדל

טדימנטיםמלכידותהוצבוהמיט,בעמודתהנמצאיםהמימריםובאיכיתבכמותהשינוליםאחר

המלח.בלםשינותובתמנרתשוניטבעומקים

לכ-מצדהמול/שנה 2מג/טמ 50בלןנעיםשנתללשרב Jבהטדימנטציהקצבישלגסההערכה
במלכרדרתשנאספוהדטרלטללטהמלנרללטשלהמלנרלוגלההרכ~קומרז.מול/שנה 2מג/סמ 500
גבסבהמצארתהואהמהותיההבדלמלם.טינוןע"לשנאטפובתרחיףהמומריטשללזהזהה

עדבמלכודרתנמצאלאשולחןמלחמצדה.מולבמלכודת 2%ל-קרובשלברלכוזלםוארגוניט

הכיליחידשאותוסוףלקראתינמשונובמברבתחללתהוצבואשרמלכודות • 2.11.80ל-

מלמשנאטף.הסדלמנטמכלל 15%כדיעדהגלעההליטרלכיזלגבט,בנוטףהללטגבישל

גבסזאתלעימת , 1980דצמברבמחצלתונמשולנובמבר 20ב-שהוצביבמלכודיתגםנמצא

תקופה.באותהשקעלא

גלבבידות Jlבבעודכלנראה ) 1967 (ואמרלנלבשללאלהזיעבידההתוצא,נi-לeהשואת
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שלישיפתריוגת vיהדייוג.

בקידיחים.שנתגליהממצאיםלאורמדוייק,אינידלעילהטטראטיגראפיהעיקרווא.

בהןהנקודותשלשמתורבשתייםלפחותמדוייק.אינוהואגםהטקטוניהעיקרוןב.

-המבנההתפתחותאתלשחזרניתורקת)ותל(טבחהמערביהעתקקיוםהוצג

הםאנכית)והואפקית(הןההעתקלאורןהתזוזהשממדיאבחנהתורהטטרוקטוראלי

מטטריכטגביעלתיכוואיאוקומונחארבלהראי).באזור 1964(זלצמןקטניםדי

באותוהמתגלהתחתוןואיאוקןפאליאוקןשלמי-200כבןחתךחטרישיר.באופן

ק"מ, 2עלעולהשאינומרחקלאורךקיימתזוהעלמותמגדל.מולהארבלשלרכט

שבגלבועאבינדבבנחלקיימיםדומיםהיאטוטיםכינזכירמזרח-מערב.בציר

 • ) 1968(זלצמןשברמת-הגולןקלעובטביבות ) 1961(פלכטר

אמתובן) 1964(זלצמןמ.ח.ד.קדוחיכוללאחריםקדוחיםכמופנהראשקדוח

לכנרת.בכויןפנהראשמאזורהנמשךקבוראנטיקלינארירכטקיוםבדברהנחה

טינקלינהאיאוקני.-טנונישגילו:יותרמערביטינקלינאלימבנההוחםזהרכט

אלונוחתתמזרח-מזרחלדרוםמעלות-15כשלנטיהכיוםנוטה(הר-כנען)זו

מצידוראשילהעתקלהזדקקבלאזאתכלפינה.ראשגוששלהבזלתחלכטוימתחת

אפקית.לאורכושהתזוזההגוששלהמערבי

מקורותג.

F1exer A., 1961. The Geology of Mt. Gilboa, Bull. Res. Counc. 
of 1srae1, Vol. 10G, Nos. 1-2, pp. 64-72. 

Freund, R, et a1 1970. The Shear Along the Dead Sea Rift. Phil. 
Trans. Roy. Soc. Lond. A 267 pp. 107-130. 

Sa1tzman, U., 1964. The Geo1ogy of Tabgha Huqoq Migdal Region. 
Tahal, Water P1anning for 1srae1 Ltd. P.N. 374. 
55 p. (1n Hebrew with English Abstract). 

Sa1tzman, U. 1964. The Geology of Safad Foothi11s in M.H.D. 
Tunnel. Tahal, Water P1anning for 1srael Ltd. 1nternal 
Report. 

Saltzman, U. 1968. The Geology of South-Eastern Hermon Slopes. 
Taha1, Water Planning for 1srael (1nternal Report in Hebrew.) 
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ראש-פנהגושלמבנההערות

פלכטך***וע.שולמן**נ.זלצמן*,ע.

רמת-גןאי Bהמלאכהרחיטלעולהנדטתלגיאולוגיהיועץ *

בירושליםהעבריתבאוניברטיטהלגיאולוגיההמחלקה **

תל-אביבאוניברטיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיטיקההחוג ***

אובא.מ

אגןביןהמפרידהמוגבההאזורמהוהבארץ-ישראלהגיאולוגיהמחקרשלראשיתומאז

השקעיםשניביןהירדןבקעבתורכרכט~מדתולפיצוח.קשהאזורהחולהלאגןהכנרת

המיםוכיטויהרכטשלמרביתועלהוולקנ?הכטויטטרוקטוראלית.קושיהמהווההעמוקים

הטורלהכרתמטרבבחינתהיוהחולהובאגןהכנרתבאגןהעבההטדימנטאריוהמללול

זה.רכטשבשורשהטטראטיגראפי

להמנעניתןשלאהרלבהווצרותו,הכרוכותהתופעותעלהלרדן,מבקעחלקבהלותו

רמת-הגולןלשפוליוביחטממערבהרכטאתהתוחםכנעןלהרביחטהרכטשלעמדתומבחינת

ממזרח.הרכטאתהתוחמים

קודמוםב.פתרונות

שלרגלינאללבהעתקהמטתללמתמינוקללנהכנעןבהרלראותהיההלשן IIקלאטל IIההפתרין

צעירהבזלתיהופעתמזרח-מזרחלדרום 15-25°בשעורנטלותשלמדלדותהלרדן.גראבן
טייעו,אכןהררדןמשקעחלקלהלותהאמירשטחעלמזרחה,מטוליםמגעמקיהמכטה

זו.פשוטהלהבנה

שזנהפתריןעלמההביאההלרדןבקעלאירראיפקיתהעתקהבדברלרטטשללתלזההחזרה

לעמקהכנרתבלןהאזורשמכינה(כפלפנהראשבליקכלהקובע ) 1970יעמיתיי(פריינד

מועתקלהיותאמירזהגישעבריי.מכלהעתקלםידלע/תחוםנפרדגושהנוהחולה)

ק"מ-30ודרומהבכמערבלהעתקלאוררמאללח)ודילידהמקורו(ממקומומ IIק-70בכצפונה

מזרחלים).הדרוםהחרמוןמורדותבאזור(מהמשכומזרחיהעתקלאורר

עקרונות:שנלעלנשעןזהפתרון

שונלם.גלללםבבותטלעיחידיתשלשונהואופימצומצםעובי-טטראטלגראפלא.

גושיםשלושהביןהמפריךאפקיתתזוזהמטפוטראשיהעתקקיום-טטרוקטוראללב.

מהויםפרוינדשללדעתוואשרהכנרתלחוףהמצוייםקרתלקוןמגיל

אלה.לגושיםמערבההמצוליםאזוריםלביןפנהראשמגושחלק

2/ .. 
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סביבתיתנננרוגיארלרגייםהיבטים

מאת

אולשינהאבילויטה,דבוקס,דניאל

וזאתמספקתבמדההגיאולוגייסבהיבטיטמתחשבתאינהבישראלהסבלבתיהתכנרומערכת

גיאולוגיתאלנפורמציההעדרעקבוכו.השונותהגיאולוגיותלבעיותמודעותהעדרבגלל

ביצלעקשיימתעורריסכאשררקליעץהגיאוללגנקראמכך,כתוצאהוזמלנה.מתאלמה

פלטנצי-סכלנלסבחשבנוללקחהתכנלואיורביטבמקלמותגיאולוגילס.מגורמלטהנובעיט

להללצר.העללליםלאלתהקיימיםלמצבלםפתרונותלוואיואלילם

הנלבעיםסייםםייםסיכלניםבחשבלוהלבאללאבלאשרבגלילהתכנווהלאבולטתדוגמא

r. והקרקע.התשתלתתכונרת

צפתלאזלר ) Land use map (שטחשלמישימפתהוכנההקייםבמצבלשלנוילהבלאמנתעל

מפנתסדותסמךעלנעשתההמפהוחלק.חלקלכלהרצייהלעודלגביהמלצותובה

גיאלללגיה,הבאים:הנלשאיםאתמציגותהמפיתשלנה.גלאולוגילהלבטאחתכלהמתלחסות

קיקעלתגלם,חמייפימלאבילינת,סייסמי,סכיומדיינות,לציבותשיפועיטהסלע,אלכות

וחציבה.(עובי)קרסט

שהיא:כנננהמתנךפיסיבתכניוהעוסקיםממלכתייםגיימיטביותופץהשטחשימושלמפת

צפת,אזורמתכנניאתתשמשא.

הננשאאתיתקדםלתכנייהנחוציםגיאילוגולסנתינלםשלוהצגהליכוזדוגמאב.תשמש

בכללותו.
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,לרוןאלבראןמגרלהחתךשלברוגנר 7גירפציאס

חברוןבהרמוקדם

קנומן

הררש . 9מ.

הגיאולוגיהמכוןמיפוי.מחלקת

חוואייםמדולומיטים,כללבדררבנויותיהודהבחבורתמאירוביתכסלון-שורקתצורות

מן-חברוןבהראזוריםבמספרוקיפודים.רודיסטים.אוסטראידים,שלשרידיםעםוגירים

ביןמשתנהשתפוצתםביוסטרומיםשלאופי.בעליגירדרגשישלבפציאסאלהתצורותפיעות

מחזן-חמישהידיעלמיוצגתשורקתצורתחלחול.לידאזוריים.לדרגשיםמקומיותעדשות

וח-דולומיטיגיראצות.שטחינבירות.עםקלקאריטרודיסטים,שלביוסטרומיםשלרים

שממערבפתוחהכפרבסביבותבנוף.בולטיםמצוקיםיוצריםהרודיסטיםדרגשיוואר.

משתנהמאירביתתצורתשלהעליוןחלקהשלהדולימיטק"מ 2-3שרדיוסובשטחלחברון

בולטמצוקיוצרזהגירוקיפודים.רודיסטיםאוסטראידים.משרידיהבנוילגירלטרלית

במהירות.ונעלםמצטמצםהואאולם
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צפימעי(רצפיצפיבכררןהסדקיםהסמרר.המררםלשםחמתחתגםמצריים

בררמלייםשבריםפעילים.רעדיןהבקרע,"בראשית'תהלירברצררמעי)

אלהמבביםרגירבלית.חשיברתבעליהםפעילים,עדיןשהםזה,בכררן

הםצפרן-דררם,,בעיקראחריםכררבים .האיזרריהמאמץשדהאתמבםאים

מרקדמיםבשלביםג"כשברצררארעתיקים,חרלשהקייהפעלתשלתיצאהאי

ההרמההמאמצים.שדיתשללםרלייםלשיביייםבםיישהםאיהבקרע,של

במעםפת.חלקיתרהתכהההתררממרתידיעלכבראהביצרייסדיק

תחילתידיעלבגרםהבקרעשחהלירמראיםיההרמרחהמגמתיזםתפיצח

מןמאדהישפעיהשםחשבפביהתיפעיתברחב.באיזירבמעםפתתביעה

בליתיספירה.המאמצים
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הגררן.רכרמתברמההסרריתניזס pהרררשררהסטררקטררריהרגירנריהרקע

גרפרנקלצ.

יררשלים.הענרית,הארניברסימהלגיארלרגיה,המחלקה

מלררההיההסארחרבקנרזראיקרןהתיכרןבמזרחשהתרחשהיבשרתבקרעחהליר

הערבית.הפלמהעלבירתרמפרתחאשרבעיקר,,בזלתינרחבבמגמתיזם

27לרחבשמצפרןבאיזררנרצררדירקרם,בעיקרפזרררת,חרפערת זמן 0

המירקןמןבירתר.המרקדםבסירקןחזקהבקרעשבירתשהחלהלפניקצר

המלח,יםלבקעמסזרחררלקניימשדרתמספרנרצררהרצנמרעדהתרכרן

השדרתבערדקמנים,'גרפיםסספרכרללרםאחדים.שדרתהסרריבמדברבעיקר

אלהממבניםאחדררלקני.-שלדדמרייס~ררכרםסבניםשלהםהגדרלים

םרכלאררישאם,זיירכמערתרלאיןהלאיםנבמשראב .הגרלןאתרצרי

רצפרן-דררם.צפי-צפי-מעי,צפי-סעי,בכררןקמנדםרלרערתתליםשרררת

 .צפי-מעיבכררןנרחבררלקנילאיזררמתלכדיםהגדרליםהשילדים

הארקיאנירתהחמרת"דרתל"נקרביחסנעהסרריהמדברהתיכרןהמירקןמאז

הךהתיליסשרררתבערר.צפי-מזי 300בכררןלשנהס"מ 2-3שלבמהיררת

האיזרר.שלהאבסרלרוכיתלתנרעהבוכריאינךזה/רלכזלכררזגדרלהבזרית

הירמקריםבמספראבלהתנרעה,בכררזררלקנריםמרכזיםשרררתאיןכןכמר

עייירבהבמדהנשלוכההררלקניזםתפרצתמצרמצם.באיזררחרזררתהתפרצרירת

השדרתשלרהנפחהמיקרםמגמרת.שלעליהאפשרהאשרהליחרספירהשבירת

התרחשההתכהבמעמפת.ההתכרתרנפחתפרצתשלישירבמריאינםהררלקניים

יחסית.חייםקצרידיאפיריםשלרבספר rהירבראשרנרחב,באיזרר

הרם,פנימעלרירתרקיימ 1עדבגרבהפלוכרעלהתרחשרהררלקנירתהתרפערת

צפי-מעי.בכררזמשנישקעלארררמסרדריםהעיקרייםההתפרצרתסרכזיברם

ארררלקניזםבלירמרתעלמרפיעהאיננהאשרמירחדתבצררהשברר-הפלמר

סדקים,שלמערכרתעיייחצרייההסרריבמדברהרמהנמרכים:באיזררים

בסלעיםגםמצרייםראשרראררכים,ישריםכללבדררשהםרגרבניםשבררנים

שרנים,במחרזרתבדרייכמערכרת,מספרישנזבררלקניים.רגםסדימנמריים

ברדאיהםהשבריםמךחלקסמרכים.רלדייקיםתיליםלשרררתמקביליםאשר

ארהררלקניים,השדרתאתמזיניםאשרדייקיםללהקרתהשמחבפניבמרי
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1. Singe!, D. A., and L.J. Drew, 1976. The Area of inf1uence of an exp1oratory 
ho1e : Economic Geo1ogy V. 71, no. 3, p. 642 - 647. 

2,. Singer, D.A., 1976, RESIN, a Fortran IV program for determining the 
Area of influence of samp1es or drill ho1es in resource target search: 
Computer and Geosciences V. 2, no. 2, p. 249 - 260. 
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הםתוארהשטחבגודללםטרההשטחםיצוייר Yשיהדריםית,בשפלה yחלתצירת . 2תרשים

Y חלשדיתצרוףיייy אחת.ליחידהיכוכב

םבחינתטריקתו,בצפיפות,נקדחשהאזורלםרותכיםהןילה Yשבכרודדות Yםהתיצאית

 50%ם-טוביםהטיכוייםהשטחםן 54%לגביכדוגםא,שליםה.בלתידין Yהשטח,םיציי

הפיזור"י Yהתגלתהלאדין Yזיםטרה , yחלשדהל rבגיםטרהביםצייהאכןאםכי

הםטרהלגביהשטחשלםםיצההבלתיהחלקטיכייים,רםתבאיתההקידיחים.שלהקים

נרחיבאםכיהיבההביכחיהביתיחםתיצאיתהםתבקשת.הםטקנה 27%היביגדילההייתר

לפחיתכי,םתברר Yהארכלפביל yהטדיםנטריהחתןכללאתבייבכלילהבבחןהשטחאת

נפטלחפישיבתילה" Yייקרקבגדרדין Yהיבהישראלםדיבתהטריקה,שלםיתשלההיבטםן

יגד.
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זהבאזור . Yבארהגדולההינההקידוחיםצפיפותשבוהאזוראתלתחוםבמגמהבפתכוון

 • Yבארשנקדחורהפיתרחהסקרקידרחי 304מכלל 42%המהרויםקידרחים II.J 129עדנקדחר

נגבה-שלהמפיקהקרלאררךמצרמצםירתרבאזררמררכזיםזהמכללקידרחיםכשמרנים

מרביתןנפט,חבירתמיליון 14כ-כהעדהפיקורכרכב yחלשדות-בררר. yכרכב-חל

זרמתצררהמצרמצמותכמויותהפיקווברורנגבהבאזוריבארותמספר . yחלמתצורת

האחתשובים;בגדליםאליפטיותמטרותלשתיבהתייחסנבחןהשטחמיצוישיעורבעבר.

 31.6שלושטחקיימ 1.8ו-ק"מ 5.6של(צירים yחלשדהשלהכלליתצררתואתתואמת

של(ציריםאחתליחידהוכרכב yחלשדותצרוףעיייהמתוארהשטחאתרהשניה ) 2קיימ
 .) 2ק"מ 63.3שלושטחק"מ 1.8ו-ק"מ 11.2

שיוצגובמפותמסוכמתהללוהמטרותמןאחתלכלבהתייחסהאזורשלהסריקהשלמותרמת

לדרגניתןנוספיםגיאולרגייםושיקוליםאלהמפרתבעזרתההרצאה.במהלךריידונו

הסטטיסטייםהנתרניםשלגראפיבאזור.סיכוםלקדיחההצעותשלהיחסיתעדיפותןאת

 .-2ו Jבתרשרמיםמוצגהשטחמיצוישיעררבדבר
Prospectiveness probobility 
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 7צי 7מעיר 7שתימ 7גת: 7הדרימהשפלהבאזירמלץבתציריתגפטלהמצאיתם 77כי 7הס

העבר· 7דימ 7קזיר 7מפהגיבעהשטמ

 7גבאירמלל 7ג 1ד

ם 7רישל 7 , 7איליג 7הגהמכין

מהיבטשונהבניטוחמטויס?באזורטבעאוצרותלגילויהטיכוייסמוצומידהבאיזו

אתלהציגניתןמלאה)החציאוריקההחציהכוטלשאלתאנלוגי(באורחאופטימי

עדיןניתןקידןחיסמטפרע"יבעברכברשנטרקבאזורכיהטיכוייסמהסכר:השאלה

מקורותמשניבמידעתלויהזולשאלההתשובהמטוייס?גודלבעלתכלכליתמטרהלמצוא

אוהשטח"מיצויכ"שיעורלהגדירושניתןומשתנהגיאולוגייסשקוליסתלוייס:בלתי

ידעבידינואיןהדבריסמטבעהעבר.קידוחימפיזורהנובעיסהטריקה"שלמותיימידת

נקודהלכלמתחתהקרקעבתתכלכליתמטרהלהמצאותההטתברותלגבימטפיקגיאולוגי

כיראשןן,כקרובלפחותלהניח,ניתןזהקושילעקוףבכדיהנידון.בשטחונקודה

הנקודותכלשלגביבאופןאחידהינופיזררןכלכלירת,מטרותבשטחמצויותאכןאס

ניתןהטריקהשלמרתשיעררזומקלהבהנחהזהיס.הינסלהמצאותןהטיכוייסבשטח

רהפיזורמרחבית)ותנוחהצורה(גודל,המטרהשלהגיאומטריהשלכפונקציהלחישוב

קידוח),-(לדרגמאבדיקהכלבעבר.שברצעיהחיפושמבחניאיהבדיקיתשלהגיאיגרפי

בטביבתהטריס Qבגידלשטחלמיצךימביאההשליליןת,אוהחיוביותלתוצאותיהקשרללא

גודלמתגלית.היתהלאזהשטחבתחומיהנמצאתמטרהכייתכןשלאזהבמובןהמידית

שיעררהמטרה.שלהגיאומטריהשלפונקציהכאמור,הינס,ומיקומוהממוצההשטח

כמפתלהצגהניתנןת.התוצאות ) 1 (מהטפרותהידועהבשיטהלחישובניתןהמיצוי
כיקובע 0.5העררכדרגמא,ונקודה.נקודהבכלהמיצוירמתאתהמבטאתקונטוריס

עייימתגלותהיןהמרחביותתניחיתיהמכל 50%(אליפטית),מטרהנמצאתבאזןראס

ןעלנןטפיסגיאןלרגייסשקוליסעסלמזגניתןאלהתןצאותהקייס.הקידוחיסמערר

אןפטימלי.חיפושיסמערררלקבועהשונותהאפשריייתאתלדרגזהשילובטמן

תצורתשלהטריקהשלמותרמת)נבחנה 2 (זוניתוחשיטתהמיישמתמחשבתכניתבאמצעות
(כל-צפון 80הקראירדינטןתקיינקבעןהאזןרכגברלותהדרומית.השפלהבאזור yחל

חלוצה),-גדרה-אשדוד(הקוצפין 140אופקיס)עסחאן-יוניטאתבר Rהסקולית,

שלתפיצתהגבןלע"ינקבעבמערבהתיחוסהנגב);משמר-חלוצה(קומזרח 140ו-

 yחלתצירתלחאן-יוביט.אשדידביןהחוףכבישקולאיררכללית,העיבר, yחלתצורת

נבחריאלהגבילןת • 2ק"מ 1600שלשטחהמכטהכולו,האזורפניעלiוקרקעבתתמשתרעת
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ברכת-רםאתרשלגילרירדמרן, Pההאדםחברררתידי~לסארייש

בדפרם)(גררן,י~~ררירבעמק ) , 1979 (אחררתממצארנקרררת

כסשךתרשכיםידיעלמארכלםהיההגרלןרסתצפרןכימררים

כיבכטחרןכר~ pלעתהניתןכןכמראררכית.זמןתקרפרת

מנערלאני) pררלאפררנפילתלכה(זרמיירלקנירתפעיליירת

תחרםשלרנשנהחרזריישרבהפרהםטררירתהתקרפרתמארכליםי

זה.גיארגרפי
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בגזלדרמתבצעודאשליאתר

גררדנ.

לארכארלוגיההמכרן

העבריתהאוניברסיטה

יררשליס

ברכת-רס.גדתעלערהסטרריבאתרהצלהחעירתברצעה 1980בקיז

 :הירהחעירהמטררת

המקרמי.הגארלרגיברצףהאתרשלהסטרטיגרפיהמיקרסברור ) 1

הכלליתהכררנרלרגיתלמסגרתושייכרהליתיהמכלרלאנאליזת ) 2

באזרר.הידרעיסהערהסטרריסהאתריסשל

הקרמוןהאדםשלהתנהגרתרלארפןהמתיחסיסשרביסהיבטיםבחיבת ) 3

הגילן.רמתבצפרן

בשרלייסטראסהבחתךלראשונההתגלרהפרהסטררייסהממצאיס

עמי,כבןהקררבהבסביבהניסערתובחשיערתהבריכהשלהמערבייס

פלארסרלבתררממרקמים"באתרם",נמצאיםהממצאיסכיהסתבר .) 1980

בזלת.זרמישביביןב"סנדרריז"הבמצא

באזררשהרגדרהכרמיס""בזלתשלהרפעההנםכאחדהזרמיםשני

נחערהחפירהבמהלך~ישית).(הרדעהמררררררןידיעלהבד~ן

העלירןהבזלתזרסבעברהרסרממנרבאזררמ"ר-14כשלשטח

שלממרצעבערמקשנמצאהארכארלרגיהמעלסרנחשףערבי)מ'-4(כ

גרשימאפייניםהארכארלרגיתהשכבהאתהפלארסרל.בערמקס"מ-50כ

התעשיהכלהצרר.פריטינמצאיםרמתחתםביניהםכשמעליהס,בזלת

כהה.אדרמהפאטינהבעלצררעלעשויההעלארליתית

ברררבמפלסהרפעתסהצרר,פרסי~להגברהההיחסיתהצפיערת

רלאב"אתרר"שסותתמאסףעלמעידיםה"טרי«רמצבםוהרריזרבטלי

מררהשנחערהצררכלימדגסידרע.בלתיממקררשהרסעחרמרעל

התחתרן).(העלארליתהאשלירתהתעשירתלמסגרתהשתייכרתרעל

נמרכים-1בהמלרריספריטיסרשארמקרצפיםהיד,אבנישלהרפעתן

ברכת-רסאתרשלשייכראפשריתעלמרמזתלבלראה,טכניקתשל

האשלירתהתעשירתרלמסגרתהאחריןהאינטרגלאציאלתקרעתלסרף

המאיחרות.

כבלתיהשטחנחשבכאשררביתלאשניםלפנילמקרבלבניגרד
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מיטוריביןנמצאותדרום-מערבצפון-מזרחבקבוצההמורפוםטרוקטוררתא.

הבזלט.לכםויטמתחתהאנטיקלינלייםלמבניםומתאימותהת'רםטים

הזהויאפטרותידיעלהצמוינתעובדהלנוע.משמיכיםהעמוקיםהמבנימב.
המורפוםטרוקטורות.טל

מערבה.הזורמיםמאלהקדומיםמזרחההזורמיםהנחליםג.
היתהוהזרימההבקעלהווצרותקדמההראטוניתהנקוזטרסתז.א.

מזרחה.-היוםטלהבקעמאזוראז
קטתקיימתבובמקוםנוצרטהבקעלהאמיןםיבותכמובן,אלה,

קדומה.מדידיונאלית

 :םפרות

 . 1972תל-אביב,הגולן'רמתדרומטלההידרוגאולוגיהחייםמכלםון

Hydrogeo1ogy of South Go1an Heights ( 

 . 1976יטראלטלארומגנטיתמפה 3יובלפולקמן

REFERENCES 

Dubertret M. Louis, Carte Geo1ogigue au 1:50,000, Feui11e Hermon, 
Beyrouth, 1960 

Fi1osofov, V.P., Kratkoje Rukovodstov po Mor.fometricheskomy metodu 
Poiskov tektonicheskikh struktur (manua1 to morphometric method 
for search of tectonic structures) Ed. Saratov Uni-ty Press, 1960. 

Ponikarov, V., et a1, Siria. Geo1oaija i Po1eznyje Iskopajemyje 
Zarubezhnykh Stran. Nedra. (Syria. Geo1ogy and Natura1 Resources of 
Foreign Countries.) "Nedra". 1969. 
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 _ Q ~~~ב~ i2 ~_ ~ י~~~~~~~~~ _בת ע.ר?;_נ~ב~יr=פ~כ~_פ_רכב~ e_~בכ~ב~~כב

י.דוזנמך , Vגולס.

בע"מ(השקעות)נפטחיפושי

רצנטיותתנועות·וללמודמקומייםטקטונייםמבניםלאתורהמורפומטריתהשיטה
האירוזיה.מערכותמורפולוגייםשלאלמנטיםשלואנליזהמדידותעלמבוססת
טופוגרפית.מפהכלעלנמצאיםאלהאלמנטיםשלספרתייםערכים
אנכירווחעם 1:50,000בקנ"מטופוגרפיותממפותנלמדוהאירוזיהמערכות

פילוסופוב.שלהשיטהעפ"ינעשתההסחרתייםהערכיםשל.האנליזהמן 10של
למעלהבסמוןשלישי,ורקמסדדאפיקיםבשבילאיזובזיטיםשלמפההוכנה

יותד.נמוכיםלסדריםעברנוהאפיקים

אזורים:לשגושההשטחאתלחלקניתךבאפיקיםגובהמפלישלמבטמנקודת
מ/ק"מ. 50-43שלמערבהגובהמפליעםלבקעהסמוןהמינרביורהאז ) 1
מי/ק"מ.-20 19שלבשעורמעדבהגונהמפליעםהגבוהההרמהשלהאזור ) 2
מי/ק"מ. llל-המגיעיםלדרום-מזרחגובהמפליעםלקוניטדהשממזרחהאזור ) 3

התבליטהבקעלאזורבסמוןהשטח.שלחלוקהמראותהשאדיתיהתבליטמפות
ניטרהלקווממזרחמן 40-10המרכזיבאזודיותד,אומן-100 40הואהשאריתי

פחות.אומן 10-

מודפוסטרוקטורותשלגדולעלהאיזובזיטיםצמביעהמפותושלהשאריתיהתבליטשלאנליזה
זהה.כיווךבעליבדוריםאזוריםהיוצדותמערבצפוך-מזרח-דדוםבבווךחיוביות
מורפוסטרוקטורותמספרדוחב.ק"מ 4- 3ו-אורןק"מ 6- 4שלבגודלבד"כהמכנים
שממזרחהנמוןבאזורהובחנודרום-מזרחצפוך-מערבבכיווךמקומיותחיוביות

ק"מ 4המימדיםואילומי)-10מיותר(מעטמאודקטנהשלהגהמשרעתלק~ניטרה.
המיבניםכל ,מקריםאדבעהאושלושה,שמלבדכמשמעותינדאהק"מ. 2על

הבזלטי.הכסויבתון"חלונות"אומגנטייםלמנמכיםמתאימיםהחיוניים

טקטוניים:מאפייניםשלושהמראההמורפוסטוקטורותשל;ןאנליזה

אפיקילאורןלהבחנהוניתניםביותרהבולטיםהםצפוך-מזדחבכווךההעתקיםא.
לדדום-מערב.המדמההזורמיםהנחלים

צפוך-דדום.בכיווךהבקע,עמקשלהמזרחייםבמדרונותהגובליםהעתקיםב.
ועדהירמוןשמפןבשכבותאי-התאמהע"ימסומניםמקביליםהעתקים

מתחתאלההעתקיםנעלמיםצפונה,הלאה,הכינדת.יםשלהצפונילחוף
הליניאמנטים.בזכותלהבחנהניתניםעדייךאבל"צעיר"בזלטלכסוי
ע"יהבקעשלהמזרחיהמדרוךמובחךבולטבאופך

מי).-40מ(יותרהגבוההשאריתיהתבליט

קשוריםהםפחות.מובחניםצפוך-מערבבכווךוליניאמנטיםהעתקיםג.
הבקע.אלהנטוייםהגושיםבכניסת

דסטים Iהתשלהעיקריתפקידםעלהמתבססתשלנוהטקטוניתהתפיסהלפי
מזרח:צפוך-בכווךהפוכים,העתקיםאו
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י Dהיוראהחתרשלהכוללהעוני

- J3היחידןתשלי Dהיןראהחתךשלהכוללהעיבי J7 שמסמגדלעדהחרמןןמכתףשנמדד

- J1היחידותעוביאתלזהיף Dנואסמי. 1920ל-מגיע J2 רזבלי-ידיעלשנמדדכפי

בחרמוןהנחשףי Dהיוראהחתךשלהעובייסתכסארנה)ור Tמי(בא 840שהוא ) 1966 (אייב

 .מי 2700ב-

ייר Dהתכנית

מקצריןיציאה

הרכבל.

מס'תחנה

 2מס'תחנה

 3מיתחנה

 4מסיתחנה

 5מס'תחנה

 6מס'תחנה

לכייןוהמשךשמסמגדללכייןדקית 40כ-בתנסיעהביקר,אריחתאחרי

דרלרמיטי.חילבמגעגירשלמטמןרפיזס , J4גיחידהבזלתייסמחדריס

 J4ב-קרסטילניקוזכדוגמאמן,ברכתדולינתעלתצפית

בדיקתהרכבל.שלהתחתרנההתחנהלידמבקידה J4היחידהניףעלתצפית

שמס.למגדלהתחתין,חזרהלרכבלמעלהכבישמחשיףלאירךהחתך

- J4במעברהחתךחלקלימיד J5 טיפן-אמןביטיסכידוד-זרהרתצירןת

D .ייס

 Ba1anocidaris glandariaקיפודיסקןציהמכיליס J6מהיחידהגיראבני

קרטיקוןמגילבזלתישפךעסומגע-חלןצהתצןרת- J6שלאןאיליטיגיר

התחתיןהחלק ) Tayasir Vo1canics (הוןלקניתהיחידהדרךחתךמיקדס.

תחתון.קרתיקוןשלהחילחתךשל

צהריס.לאריחחלקצריןחזרהנטיעה

2 • Fig 

בחרמין·היירהשלמיכללעמידיחתך
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לחרטיות.והחלפהבללהעברושרובסבזלתללםוםחדריםגבלשגטאפורדולוםיטשל

צדפלס,טפוגים,אלםוגים,טטרוםטופורואלדים,כוללביחידה,הוגדרפאובהשפע

 • Septaliphora moravicaה-םקבוצתברכיופודיסכן,וכםוואצות,קיפודלם

הבאים:הפרטיםלארבעתחולקה J4היחידה

םי; 173-שלגיםםצפהפרט

 ;םן 95-בולעןפרט

 .בטיור) 3מטן(תחבה ;םן 204-תחתוןרכבלפרט

בטיור) 2ו- 1םטן(תחבות ;םן 441-גולביםעלפרט

- J2הלחידותחתך J4 , עם ) 1973 (דריןלדיעלהושווהםן 2000הכוללשעוביו

פיבה).וראשחיפהקידוחי(כםוישראלבצפוןקידוחיםבםטפרשבקדחהחיפהתצורת

וםקבילשםטםגדלרדיעלבחשףהואמי, 94עוביו J4היחידהשלהעללוןהחלק

הפורםיביפראתמכילהואזוהר.לתצורת

םאוחר.קלוביאןםגילובלםבלטיסיאםובלטים

J5 -155הלחלדהעובי J5 כלדוד.לתצורתהאקולולבטיםוגירםפצליסבבולהוהלאםן

לידקטביםפיריטליםאםיביטיםאלפיהשביםבמשךבאטפוהיחלדהשלהתחתוןבחלק

הגללבבושא.הםובוגרפיתבעבודתי ) 1955 (האטאתםששוואלהשםט.םגדלהכפר

םוקדם.אוקטפורדהיא J5ליחידההםייחט

 ) 1934 (ווטרןםאובבים.פחותםגיליםכידודתצורתשלוהעללוןהתלכוןהחלקים

םגילאםיביטלם Collyrites bicordataלקיפידפרטצירנו ) 1966 (ורזבליאייב

תלכין.איקטפורד

J6 -היחידהJ6 וגולדברגםי 100עוביהוחיואר.גירםחילופיבבויהדיברטרהשל

םכילההאםצעיבחלקהשבע.בארלתצירתםקבללהשהיאהביחי ) 1970 (יעםלתלו

 .) 5םטי(תחבהרבריבאידלם. Balanocidaris glandariaרד gהקלאתהתצורה

גררעה.חשיפהבעלכללבדרךשבעגארתצורתשלהעליוןהחלק

J7 -בעלקרבבויההיאםי. 215ועוביהחלוצהלתצורתםתאלםהדיברטרהשלזויחידה

- J6העליובההתצורהגילפצלים.עםבחיליפלןאואיליטיםגיר J7 כארק-בקבע

םובחבםקוםותהפירמיביפררדרעלםאוחרטפירד

לםט-לגרוםהעשורםוקדםקרטיקוןםגרלבזלתייםשפכלםשלחתךחלוצהתצורתעל

בטיור). 6מטן(תחנההאואוללטייסהגרריםשלםקוםיתםורפוזה
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חרמוןהרשלהיוראטיהטור

מימרןיהירש,פ.גולדברג,מ.

כמורביםגיאולוגיםמשךבחרמוןהיוראטיהחתך ) 1869 (לרטהשלהראשוןתיאורומאז

ארקל ) 1955 (האט ) 1934 (ווטרן ,) 1914 (בלנקנהורן ) 1887 (נטלינג ) 1877 (פראט

גיאולוגיםכמהעבדו 1967.מאז ) 1966 (רזבלאייב ) 1960 , 1975 (דיברטרה ,) 1956 (

אחרי .) 1969ועמיתיו,גולדברג , 1967(זלצמן,שמטמגדלבאזורהיוראטיבחתךישראלים

כפרבאזורהתחתון,לחלקהיוראטי.הטוררובשלמורכבעמודיחתךונמדדנדגם 1974

פיעל , 2 , 1מטיבציוריםהחתךשלזהחלקמובאהשלמותולצורךלגשת,ניתןלאארנה,

ורוטיים.צרפתייםגראולוגים

Jl -ודולומיטגירחילופישלמן 160מ-בנויהארנההטוריהכפרלידהתחתונההיחרדה

y ואוטטרקודיםרכיכותמכרליםהטלעיםולרגניט.חולרחווארשלברנירםשכבותם

דריןכליאט.החתךשלזהחלקגרלקבע ) 1934 (ווטרןמזוהים.בלתיקטנים

באזור , Jlל-מעלפרנה.ראשתצורתעם Jlהיחרדהשלקורלצרההציע ) 1973 (

- J2הקרבונטיותהיחרדותשלשנחשפותהחרמון,לפטגתארנהשברן J4 הכו-שעובין

מכאןטטרטיגרפרתרציפותרשנהשונים.מחבריםלפימי 1200- 1820ברןנעלל

- J4הרוראטיהחתךשלהעלרונותהיחידותעםשמטמגדלבואכההחרמוןכתףדרך J7 • 

פרטרם.לששהוחולק ) 1978 , 1974 (ועמיתיוגולדברגידיעלנמדדזהרצף

J2 -הרחרדהJ2 אתחלקרזבלאריב . ) 1960 , 1975דיברטרה(שלגינדלקלעתתצורתהיא

מי 140כהה;אפורדולימרטשלמן 170למעלה):(מלמטהפרטיםלארבעההתצורה

שלמי 580ו-טפרלרטיםשלמי 60רבררקלטטי;קלקארנרטרבחלקוכההאפורגררשל

מן J2 950הרחרדהשלהכוללהעובידולומיט.ומעטקלקארביטי ,כההאפורגיר

הפיתוליםמצוקפרטנקראו J2היחידהשלהעליוניםהמטרים 370וטראן.בגיוגרלה

 • ) 2ור(צר

- 160-גירןברתפרט J3 רמעטצהבהב-חוםקלקארניטיבין-אואולרטיגירשלמי

רזבלי-(למשלצדפרםפיעלבתונראן-מאוחררטראן Iכבגמוגדרהרחידהגילחוואר.

 • ) 1966אררב,

J4 -900היחידהעובי J4 עםומטיביבהרראפורביומיקריטרמגירבנויהוהיאמי

אי-רגולרייםגופיםביחידהמופיעיםושםפה .חורארשלדקרתמעטותבינייםשכבות
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תשם"אבטבתכ"א

ו 980בדצםבר 28

לאתןראןרניןםשלטבעיםבאיזטןפיםשםןש

טנןןםגילםתצןרןתתהןםםישלדליפהתןפעןת

עגןראןריהכפרבאזןרקנןםן-טןרןןםגיללאקויפר

 (2) )ו(
קרונפלדי. ,גןטםןיםאת:

תל-אביב , 54גבירול,אבןתה"ל )ו(

תל-אביבאוניברטיטתפלנטריים.ולםדעיםלגיאןפיטיקההםחלקה ) 2 (

שלדליפהתופעותאתרואןרניןםשלאיזךקרפיםשקלשיוריאישיטתבעזרת

אוריה-עגור.כפרבאזןרקנןםןםגיללאקןיפרטנןןםגילםתצןרותםלוחיםםים

הםשתרעתחורוןםבוא-טובהרבטינקלינהםצויאוריה-עגורכפראזור

חברוןאנטיקלינןתביןןםםיקםתאטםטריתהינההטינקלינהיהודה.הרילרגלי

הנחשפותהתצןרותבםערב.דודםשםר-אילןןםןדיעיןןאנטיקלינתבםזרחןרםאלה

קנןםן-טורןן.םגילתצןרןתגביעלהםונחותטנןן-איאוקןםגילהינןבטינקלינה

באזןר.םיםםפיקיםםםנוהעיקריהאקןיפרהינןטורוןקנוםןםגילהאקויפר

םעלהכלפיהכלורידיםברכןזעליההןבחנהבטינקלינהשנקדחובקדוחים

לדוגםאנןםן-טורון). jוםגילותצורןתטנוןםגילתצורותביןהםגעאזןר(לעבר

ואילןל IIםגכו 06הקדיחהבעתהיתהםן 538בעוםקהםליחןת 7אןריהבקדוח

עגןרבקדוחאףהובחנהדוםהתופעהל, IIםגכו 550היתההםליחןתםן 5םובעוםק

נוטפים.ובקדןחים 3

כפר(קדוחטנןןםגילןבתצורןתאקןןפריןתתרןנןתנתגלןזהבאזור

זריםתםכדיתוךבאןרניןםםתעשריםאלובתצורותיםהםצו'התהום).םי 9אוריה

אורניןם.הםכיליםפוטפטיםאופקידרך

רכןזכיהראהקנוםן-טורןןםגילבאקויפרהתאןםםישלרגיןנליםחקר

לליטר.םיקרןגרםו 2-בטביבותאחידהינןבםים 238-האןרניןם

התהוםבםיהאורניןםברכןזחדהעליההובחנהאןריה-עגןרכפרבאזור

עשיריםתהןםמישלדליפהקשריעלהמצביעיםהקנןםן-טןרןןםהאקןיפראביס Wהנ

קנומן.םגיללאקןיפרטנוןמגילמתצןרותבאןרניןם

עלהםןנחהטנןניהכטןילעןביישרביחטנםצא 234-אורניןםעןדף

קנןםן-טןרון.מגילתצורןת
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מרציי-במטאוריט-טפינלהיבוניט-שלשהאינקלוזיךתמכרת Yנובקורונדוםשלונדירותו

היבוניט.ליצורהגיבהקורונדוםשכללאחריותר,נמוכותבטמפרטורותקל Lנ,לשוויו yהגיטון

איינדה,במטאוריטטפינל-היבוניטשלאינקלוזיותנדייותלהטבירגםניתןכזובצורה

יון Yלרחמינהמרצייטון.שלמאלהיותרנמוכהבטמפרטורהאףנוצרושהןלהניחומכאז

שלבתוצאותנמצאאיינדההמטאוריטשלמאלה,שונותמרצייטוןבמטאוריטשהאינקלוזיות

 • Mgאיזוטופים

) Y נזובודהY בשתוףשיקאגובאוניברטיטתשתהy גרוטמן.)ל.פרופים

מקורות

Bar-Matthews, M., Hutchon, !.D., MacPherson, G.J. and Grossman, L., 1980, 

Corundum-rich inc1usion in the Murchison carbonaceous chondrite. Sub

mitted to Geochem. Cosmochem. Acta. 

Geochem. Grossman, L., 1972, Condensation in the primitive so1ar nebu1a~ 

Cosmochem. Acta, 36, p. 597-6l9. 
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הטרלררתבמערכתלהתגבשהראשננרםהמרנרלרם

מטרנט-ברמררם

ררישלרםהגראיליגר,המכין

מטפוטומרצורטנן , C3מטפוטאירנדה-קרבונטירםמטאוריטים 2ב-עוטקהנוכחיהמחקר

C2 • מטפוטמטאוריטיםC2 וC3-אלומינ-קלציום,במרכיביםעשירותאינקלוזיותמכילים

טפיגלמליליט,המינרליםאתבעקרהבונים , ) Ca-A1-Ti rich inc1usions (וטיטניוםיים

יטון. Iמרצבמטאוריטקורונדיםהיגדרולראשונההיבוניטפריבטקיט,ודיאופטיד,פטאיט

טולריבהרכבמגאזלהתגבשהראשונים)המינרלים <Grossman 1972תרמידינמייםחשיביםע"פ

 , ) 1667oK (),פרובטקיט 17430K (קורונדוםהם:אטמוטפרות 10-3של Yבלחגבוההבטמפרטורה

מועשרותאיינדה.במטאוריט ) 14380K (),דיאופטיד 15530K (טפינל ,) 16250K (מליליט
לטטנדרטביחטרפרקטורייםקורטויטודותנדירותבאדמןת 10-25פיאלהאינקלוזיות

ע"פ . 60- 100פיעדומגיעיותרגבוהמרצויעוןבמטאוריטההעשרהפקטור • C1המטאוריט

הטמפרטו-בתחוםיתגבשוהנדירותוהאדמותהרפרקטורייםהקורטיעודותתרמודינמייםחשובים

לעיל.שהוזכרוהרפרקטורייםהמינרליםשלרות

עברובושהאינקלוזיותברעיוןתומכיםמרצויעוןבמטאוריטהקורטויטודותהמינרלוגיההרכב

זהרעיוןלהביןמנתעלאייגדה.המטאוריטשלמאלהיותרגבוההבטמפרטורהקונדנעציה

במטאוריטהאינקלוזיותאיינדה.המטאוריטשלהקירטיעודותובהרכבבמינרלוגיהלהתבינןיש

פיעלופטאיט.היביניט,דיאיפטיד,פרובטקיט,עפינל,ממליליט,בעיקרמרכבותאיינדה

החוקריםמאמיניםרפרקטורייםקורטביטודותוההעשרההכימי,ההרכבהמינרלוגי,ההןכב

לאשקורונדוםלמרותגבוהה,בטמפרטורהטולרימגאזקונדנטציהעברואלהשאינקלוזיות

שהיבוניט , ) r:1972) Grossman.ויע I1להיבוניתרמוז'ינמררםנתרניםמחוטרבמאעף.נמצא

אינקלוזיותמרצויטוןבמטאיריטנמצאוהנוכחיבמחקרקירונדום.במקוםקונדנעציהעובר

נמצאלאאןמזעריןתבכמןיותנמצאמליליטפרןבעקיט.-עפינל-מהיבוניטהמרכבותרבןת

המט-שלהאינקלןזיןתזאתלעןמת .עיליקטיים)מינרליםכללאיןלוזיות Vמהאינ(בחלקכלל

במרצוי-שהאינקלןזיותלהניחניתןמכאןבהיבןניט.ודלותבמליליטעשירותאיינדהאוריט

שרה Yבההנמצאזהלרעיוןחזוקינתר.גבוםותבטמפרטורןתטולרימגאזקונדנסציהעברוסון

אינקלןזיהנמצאההמחקרבטשךהנדירןת.והאדמותהרפרקטורייםהקורטיעודותשלהגבוהה

יקרית Yכפאזהקורונדוםלהמצאותהראשוןהדווחזהופרובסקיט.היבוניט--קורונדוםשל

היבוניט.ליצורהגאזעםהגיבואח"כראשיןגיצרקורונדוםהטקטטורהלפיבאינקלוזיה.

יתכןקננדנטציה.לעבורהראשנןהיאשקירונדיםהתרמידינמייםבחשוביםתומךזהממצא
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 Dubertret,L.,1951, Carte geo1ogiqe du Liban au 50000 Merdjayouפ 200000 ,1954

• Beyrouth 

,. 1dberg, M., Weissbrod, T., Derin, B סG,. Freund, R., Garfunke1, Z., Zak, I 

• 1970, The shear a10ng the Dead Sea rift 
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 ) 12%נורמטיבי(עדלנפיליןועדנורמטיבימהיפרסתןנעהאלקליניםהסלעיםשלההרכב
עבור ) LajYb (ו , ) La/Sm) , (La (שלהשינויתחומי . ne > 10%הדוגמאותלרבאבשר n n n 

-10-28.6ו 2.65-3.54 , 67-163הינם ) Ni:> 150 ppm (מועטהדיפרנציאציהשעברודוגמאות
בהתאמה.

ושריד.דבורהובקידוחיבחרמוןבזרמיםנמצאואלקליניתקלקנטיהבעליסלעים

הצפוני.שבמחוזהסלעיםמשאראותםהמבדיליםומינרלוגיםכימיםקויםאלהלסלעים

הסלעיםכלכימוריםמאידד, Ybשלהגבוההוהנפיצותמחד, Niו- Crשלהנמוכיםהריכוזים

רכיבאיכוהשטח.לפנילהתפרצותםקודםניכרתגבישיתמפרקציונציהסבלואלקליניםהקלק

האופקיות,התנועותריפוילאחרק"מ,-105במסתכםהמלחים riftשברישלהאופקיתהתנועה

ניצביםלהיותהיואמוריםפיגהראששלהביגייםובלוקהחרמוןשלהדרומייםהשיפולים

 . ) Freund et a1,1970 (לוצפוגהמעטאומאליחואדימולהתחתויהקרטיקוןבתקופת

ואי-מחד-גיסאושרידדבורהקידוחילסלעיהחרמוןסלעישבידהפטרוכימימהדימיון

אלקליגיתהקלקההתכהמרכזכינראהמאידו-גיסא,פינהוראשמאליחואדילסלעיהדמיון

אלה.מנוזליוניזונווהחרמוןשרידכמולוהסמוכיםוהאזוריםהתבור,לאזורמתחתהיה

 50-80לתחוםיותרוקרובק"מ-105מקטןזהבאזורהאופקיתהתנועהשרכיבאיפוא,גראה,

ק"מ.

כונדריטימערדבעליסלעיםהתגלולאמקרהובשום LREEב-עשירמערדהסלעיםלכל

מקשתותתולאיטיםאואוקיינייםלתולאיטיםכל-כדהאופייניים LREEב-מדולדלמערדאו

נוצרולאהסלעיםכיברילמיניהם,הסלעיםבטיפוסיהקורטיסודותנפיצותמתוואיים.

בתחוםנוצרוהסלעיםאלאשונים,בעומקיםפרקציונציהועברוממדיםרחבתאחתמהתכה

ההתכהדרגת(המעטפת),המקורבסלעי ) La)n=lאילוחלקית.התכהשלשונותדרגותשלרחב

תולאיטים.בקורץ 6%ועדביותרהאלקליניותהדוגמאותעבור l %-מנעההחלקית

 . 12%ועד-2%מנעוההתכהתחומי ,) La)n = 2הכילוהמקורסלעיאילר

מקררךת

האוניברסיטהדוקטור,עבודתישראל.בארץהמזוזואיםהבזלטיםהסלעים , 1980 ,.דבונן,

העברית.

דרקט,ור,.עבודת,ישראלחלץבשדההתחתוןהקרטיקוןשלהגיאולוגיה , 1969 ,.צכהי,

העברית.האוניברסיטה

4/ ... 
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התפרץהגדרלחלקםלפחרתכינראההארץ,בצפרךהבזלטיםשלהסטרטיגרפימצבםלארר

תצררתבתרךבזלטיםליתרקלסטיםשלהנרכחרתמתרךמתקבליםלכךתימרכיך .בניארקרמיאך

מתקרפתחלץתצררתבבסיס ) Shenhav , 1971 (טרפייםרחרלרת 1 #חיפהבקידרחחתירה

 .) 1969(כהך,"ראלנגייניאך

מטריםמארתבכמהלהסתכםעשרירפיררקלסטים)(ררלקניםהמגמטיםהסלעיםשלערביים

רצרפההיתהלאהמגמטיתהפעילרתזאת,עםהסטרטיגרפי.בחתךמרגדרתיחידהברניםרהם

.במרבית ) 1980(ברנך,רסדימנטציהאיררזיהתהליכיע"ינקטעהמגמטיםהםלעיםררצף

הרצףהמגמטי.החתךבתרךמרפיערתרגיריםחראריםחרלרתשלאינטרקלצירתהמקרמרת

כיהררשםאתנרטעסד'מנטרירתאינטרקלצירתע"יהנקטעמגמטיםסלעיםשלהסטרטיגרפי

ביךיחסית,דקחתךקייםבחרמרךרב.זמךנמשכרלאהמגמטירתההתפרצרירתהמקרמרתבררב

גיללאמרר,אחת.דיפרנציאציהסדרתמהרריםרהעלירניםהתחתרניםשזרמירמטר, 20-25

 .) 1980(ברנך,אחדמגמטיתאשלהתמצקרתרכגילהזההקרמפלכסכל

מיקררבגרר,תרלאיט,ארליביךתרלאיט,קררץכרלליםזרבפאזההסלעיםטיפרסי

קמפטרניטבזלטארליביךאלקליבזלט,ארליביךקלק-אלקלינית,אפינירתבעליסלעים

שלהפרקצירנציהמידתאלר.סלעיםמטיפרסיגבישיתדיפרנציאציהבתהליכישנגזרררסלעים

אינרכסמאיד"הבזלטי.מהתחרםהחררגיםסלעיםכמעטראיובד"כמעטההתרלאיטירתהסדררת

 . 44-58בתחרםרנעהבזלטימהתחרםגברההקלק-אלקליניםהסלעיםשלהדיפרנציאציה

רבנמררייט.מרגירייטהארריט,כרלליםהאלקליניםהבזלטיםשלהדיפרנציאטים

המארפיינרתאחררתמעררברתמגמטירתבפררבינצירתכמרכאך,הפטררלרגיתהאברלרציה

אלא,כללי,דיאגרמתיחתךע"ילתאררניתנתאינהנרזלים,שליחסיתקטנהשפיעהע"י

שלר.המגמטיתההיסטרריהשדהלכל

כקררץהמסררגרתהדרגמארתמביךתרלאיט.ארליביךהםהתרלאיטיםהסלעיםררב

מכיליםסלעיהאשרבחרמרוהתרלאיטירתהאינטררזירתסלעישלהקברצהברלטתנררמטיבירת,

גכרהיםמםפוקריכרזיםישהתרלאיטיםהסלעיםלררבכאחת. ) 5%(עדרנררמטיבימרדליקררץ

פרקצירנציהמהרתות"במהלךהשתנתהלאשלהם REEה-שמםכתהמעידים ) Ni ~ ppm 150 (של

רשינריים ,) Yb) =6-7) HREEה-בתכרלתקטניםבשינרייםמארפייניםאלרםלעיםגבישית.
, n 

 ; ) n(La/Sm = 1.5-2.4הם:בתרכם, REEה-יחסי .) La)n=33-67) LREEה-עבררירתרגדרלים

3-10 = La/Yb)n ( 3 /...יחסית.מתרנהדיפרנציאציהעלרמלמדים 
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הארץבצפיותחתיוקרטיקיושלהמגמטיזם

ונובדוד

ת"אבע"מ,ישראלייםמלטמפעלי-"נשר"

מגמטיות.פאזותשלישע"ימאופיינתהמזוזואיקוןבתקרפתבאזורנוהמגמטיתהפעילות

המשתרעזמןלאורדעליוןוקריטקוןתחתוןעליוו-קרטיקוןיוראתחתון,ביוראארעואלה

שלאלוהםזומגמטיתפרובינציהשלהפטרוכימיםהקויםויותר.שניםמליון 95פניעל

אלקלינים.סלעיםבצדשוכניםסבאלקליניםסלעיםבהמעורבת,יבשתיתפרובינציה

היאבאזורנו,תחתוןקרטיקון-עליוןיוראהאמצעית,הפאזהשלהמגמטיזםתקופת

הסלעיםנפחהגיאוגרפית,התפוצההפעילרת,משךמבחינתבמזוזואיקוןביותרהגדולה

בצפוןמאודנפוץוהואעליוןביוראהואהוולקניזםשלתחילתוהפטרובימי.וגיוונם

ביןהמצרייםמטר 100שלכוללבעוביפירוקלסטיםוסלעיםבזלטיםכולליםתוצריולבנון.

תחתוןלפורטלנדיאוועדתחתוו)(קימאריג'יאולוזיטאניאומגילשוניםמריניםרבדים

) 1971 , Dubertret, 1951,1954;Renouard,1955 ; Roberts ( . ידועאינוזהוולקניזם

ישנהבלבנון,לוולקניזםתחתוןקרטיקוו.בתקופתחרמוןשלובאנטיקלינהלבנוובדרום

חתירהלתצורת(מקבילהבסיסחולותבתודמצוייםהתחתוניםהוולקניםבי-מודלית.פעילות

באפטיאו-אפטיאוהמגמטיתהפעילותמתחדשתזמותקופתולאחרלבנוו,בכלרנפוציםכארץ)

לבנוו.לצפוורקמוגבלתוהשתרעותהעליון

חיפה,מפרץאזורלמעטוכומאליחובואדיבחרמוונחשפיםזופאזהסלעיהארץבצפרו

קידוח-אמירהרפריע"ה-ואדיצירועדבצפוומחולההחלהנפטקידיחיבכלנמצאוהם

סלעיםהארץבמרכזעדייונתגלולאזוהר,לגושבואךזה,מצירדרומהבדרום.קיסריה

זר.מתקופהמגמטים

עלייו.בירראיילקניזםשללקיימיחד-משמעיתראיההארץבצפוונמצאהלאכהעד

קרטיקיןשלאי-ההתאמהמעלמצוייםתחתיוקרטיקוושלהיילקניםהסלעיםהמקריםברב

חתירה.תצירתשלהחילאבנילביוהמריניותהיזראסייתהשכביתביןתחתיו,
2/ ... 
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 1980/81לשנתהגיאולוגיתהחברהפעילותדו"ח

באופירה,נעמהשדה,בבי"ם 25.3.80ב-שהתקיימההגיאולוגיתהחברהשלהכלליתבאםפה
נשיא-א.עמיתהחדשים:החבריםהחברהלועדנבחרו

ע.זילברמן ,.יברנרשמרון,א.
ש.מושקוביץנבחרו:בקורתלועדת

י.פישר

נשיאםגן-ג.גבירצמןנשארו:בועד

ח.מיכלםון ,.זרכם ,.עשכנאי ,.עםנה ,.דגינזבורג

הבאים:תפקידיםחולקוהחדשהועדשלהראשונהבישיבה
א.שמרווהפעילותמרכז
ברנר :גזבר

זילברמוע. :מזכיר

רכםז. :ת"אםניףמרכז

גינזבורגד. :ז"לגרדרפרץפרםקרןנהולעלאחראי

שכנאי.ע.מיכלםוו,ח.םנה,ע.בועד:חברים

לאשעדייומבצעהקודם,הועדשיזםהחבריםכתובותעדכוןבמבצעהמשיךהגוכחיהועד
חלקית.היתההחבריםוהענותמאחרהםתיים

מטעםלימודיםפרםוחולקשרגאומ.דיקרת.לנופליםאזכרהטקםנערךיוניבחודש
הגיאולוגית.החברהיבחםותהעבריתהאיניברםיטהמםיימיארגוו

הגולן.ברמתהגאולוגיתהחברהכנםוארגוןבתכניןהועדהחללתפקידכניםתועם

הצטרפותםעםאותםמברךוהועדהגיאולוגיתלחברההשנההתקבלוחדשיםחברים 20כ-
החברה.לשורות
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.דרוקמןיו"ריהמשי- 1ומושב

צפןןשמ[להעמןקוהאגןהיבשתמדרןןמבבהא.י-י.יקלבגפולקמן- 16 ; 30- 17.00
 , •ישראל

ובקבןזןאי-המאוחרבקרטיקןןבישראלטקטןבייםמשטרים- ,.בשולמן- 17.00- 17.30
 •ןןק

ללביא-כעדןתהגךלןברמתמןרפךסטרןקטךרןת- ,.ירוזנמן ,.ס Yגךל- 17.30- 18.00
טקטןביים.מבטים

ערבארוחת- 18.30- 19.30

יין.כוסעלהגיאןלוגיתהחברהשלהשבתיתהאספהכיגןס- 20.30

 18.3.1981דןיךם

בקרארוחת- 06.00

הגןלן.רמתשלןהארכיארלןגיהההסטוריה-מקביליםסיורים- 07.00- 14.30
 •קצריןשדהבי"סמדריכיאפשטייןקליירהד"רבהדרכת- 5סיור

חרבושראסם-כלכלותייםאתרים
קצרין-העתיקהכבסתבית

גמלא
דולמבים
ביזבטייםאתרים

הליכה)שעןת 6 (לכתלמיטיבי- 6סיךר
קצרין.שדהבי"סאגשיבהדרכת

חרבושראסס

הליכה)שעות 3 (גמלא
בגמלאמיםמפלי

דןלמבים.

הכבס.פזךר- 14.30
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 ' 17.3.1981ג'ררם

בקראררחת- 06.00

קנרלרם Uטררררם- 07.00- 12.30
מרמרן.רי.הירשפ.בהדרכתבחרמרןהיררה- 2מט'טירר

ר.בהדרכתבחרמרן Yראבערפרתשלמינרליזציה-אי 2מט'טיןר
לנג.רב.ברגןש

מןר.ד.בהדרכתהגרלןרמתןדריםמרכזשלוולקניזם- 4מט'טיור
לפעל)יצאלאא' 1מטיטיוראםיתקיים 3מט'(טרור

הצרים.ארנחת- 13.00

מקביליםהרצאנתמישבישני- 14.00- 18.00
בראוןמ.ין"ר , 1מטיאולם-הימןשב

 ~~~_~~_~~~~~!~~~!_~~~!~!ב~~
שנקבעןכפיהמלח,ביםטדימנטציהוקצביבתרחיףחומרים- ,.ילוי- 14.00- 14.30

טדימנטים.מלכודןתוע"ימיםטנורעווי
מדרדזתבאמצעותמליחותםוקביעתמלוחיםמיםגופיאתור- ,.חפפרן- 14.30- 15.00

חשמלית.התנגדות
אורניןםשלטבעייםבאיזוטופיםשמןש- ,.יי.,וקןרנפלדגוטמן- 15.00- 15.30

מגילמתצןרותתהוםמישלדליפהתןפעותלאתור
אןריה-כפרבאזורקנומן-טורוןמגיללאקןיפרטנון

עגןר.

יציבים,איזוטןפיםהכוללתכימיתהצטברןתבעקומתהשמוש- ,.אאיטר- 15.30- 16.00
טבריה.שלהחמיםבמעינותהמליחןתמקורלהבנת

~~~-~~~~~ 

לןריצחקיווורהמשר-הימושב

החרמןן.ןבמןרדןתהגילןברמתההידרןלוגיהמשטר- ,.חמיכלטןן- 16.30- 17.00

גדר,חמתשלהחמיםהמעינות- ,.דא.,יקטאןלשינה ,.דלייטה- 17.00- 17.30
גיאןתרמי.נמשטרגיאנכימיהגאולןגיה,

בגןלן,בזלתייםתהןםמישלגאוכימיה- ,.עטנדלר- 17.30- 18.00

ערב.ארוחת- 18.30- 19.30

 , l'מ pפלJי,ד.נ"ך jאךלםמס'-ןימישב

!!~~~~!~_!~~~!~~~~ 
ברמחהןולקניזםשלןהטטרוקטורליהרגיונליהרקע- ,.צגרפןנקל- 14.00- 14.30

הגןלן.ןברמתהטןרית ,

פינה.ראשגוש'למבנההערית- ,.עפלקטר ,.בשןלמן ,ע.זלדמן- 14.30- 15.00

הגןלן.ברמתןהוןלקניזםבקעיםשלוןלקביזם- ,ע.פרןמן- 15.00- 15.30

בקבןזןאיקןןהלבבטשל ) SPOT HOT (החמההבקודה- ,.בשילמן- 15.30- 16.00
המאןחר.

~~~-~~~~~ 



IV 

המערב~המדברשלבגיאןליגיהמחקרים-אןרח}~פרןפי ,.י.קברתל- 15.00- 15.30
ימסקנןת.תןצאיתבמצרים,

סיגי.מזרחדרוםשהירה,מעבראזירשלהגאנלןגיה- ,.אריימר- 15.30- 16.00

~~~-~~~~~ 

מזירע.יייירהמשך-בימנשב

בחרמין.ועןפרת Yאבשלמנרליזציה- ,.רביגיש- 16.30- 17.00

הירדןבבקעפלייסטיקביתטקטיניתלפעילותחדשיתעדייות- ,.מענבר- 17.00- 17.30

הצפיני

ןןלקניים.גופיםשלאלכטןגייסצבעצלןמישלשקיפיןת-ע.מזןר- 17.30- 18.00
 . Yהארבצפןן

ערב.אריחת- 18.30- 19.30

גילד.יןייראוכל,חדר , 20.30- 22.30גימישב

הכנטפתיחת

 16.3.1981ביבייסשיתקיימןלטייריםמקדימיתהרצאית
הגילן.ברמתהיילקניזס- ,.דמור- 20.30- 21.15

הגילן.רמתשלוהפליאיגיאוגרפיההגיאילנגיה- ,.חמיכלטין- 21.15- 22.00

 16.3.1981בייים

בקר.אריחת- 06.00
מקבילים.סיירים- 07.00- 17.00

מיר.דיריןבהדרכתהגולן,רמתשלהננלקניזם- • 1מטיטייר
מכלסין.חייסבהדרכתהגילן,רמתשלהנאןגן-איגמס'טיןר

ערב.אריחת- 18.30- 19.30

פלקסרע.ייייראןכל,חדר , 20.30- 22.30-דימישב

הנשיאהרצאת-

אהרןןלפרןפיפרןינדפריפיעיישהגיאילוגיתהחברהפרטחליקת-
 . Yהיריבי

בישראל.הרבענןאקלים-הפרטחתןהרצאת-
בןנן.דןדלדיירגרדר Yפרעיישהפרטחליקת-
 ,. Yהארבצפןןתחתיןקרתיקיןשלם Tהמגמתי-הפרטחתןהרצאת-

מסיאילםלחיבבים,דימישב

הגילן.ברמתם Tהיילקני- ,.דמיר- 20.00- 20.45

ברמהם T'הננלקגישלנהסטרןקטןרליהרגיננליהרקע- ,.צגרפינקל- 20.45- 21.15
הגילן.יברמתהטןרית
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תשמייאהשבתיהכבסתכבית

הגןלןרמת-קצריןשדהבי"ט
18 -IS 1981למר,Y 

 15.3.1981א'יום

האטוףממקומותיציאה- 7.30

והתארגבותהרשמה--11.00 12.30

צהריםארוחת--13.00 14.00

מקבילים.הרצאותמושבישבי- 14.00- 18.00

שולמןב.יו"ר . 1מטיהרצאותאולם-אימושב

 ~!~!~_!~~~כ~~~כ~~_!~~~~!~~~

מיקרוע"יהגלילשלהדפורמציהטגבוןבתוח- ,.יאייל ,.חרון- 14.00- 14.30
ומקרוטטרוקטורות.

התפתחותעלהמשפיעיםגורמים- ,.מוידר ,.גגבירצמן ,.מבצר- 14.30- 15.00
בדרוםןמןי,סהדלוןהבזלןתזרמיעלקרקעות
הגולן.

באזור yחלבתצורתבפטלהמצאותהטכויים- ,.רוגבאי ,.דגיל- 15.00- 15.30
הנובעהשטחמיצוישיעורנתוחהדרומית:השפלה
העבר.קדוחימפזןר

סביבתי.בתכנןןגיאולוגייםהבטים- ,.אאולשינה ,.דלויטה ,.דוקט- 15.30- 16.00

~~~ E פ_~~~ 

ח.וילריו"רהמשך.-אימושב

היורסיבחתךהגירניהבנופלןקטןןתפוצת- ,.אארליך ,.ש Yמושקובי- 16.30- 17.00
בחרמןן.שמסמגדלמחשוףשל

חרמןן.הרשלהיורטיהטור- ,.ימימרן ,.פהירש ,.מגולדברג- 17.00- 17.30

הגןלן.רמתבצפוןאשליאתר- ,.בגורן- 17.30- 18.00

ערב.ארוחת- 18.30- 19.30

ר.שגםין"ר , v' 2מהרצאותאולם-בימןשב

 פ!~!~_!~ Z ~ _! ~~~ ! ~ Z ~ Z ~!~כ~~_!~ Z ~כ~!כ~~

הסןלרית.במערכתלהתגבשהראשוביםהמברלים- ,.ממטיוט-בר- 14.00- 14.30

איזןטןפים Yחלןבראקציןתןקיבטיקהתהליכיםעל- ,.אמטיוס- 14.30- 15.00

גבוהים.ולחציםבטמפרטיריתחמצןשל
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 43 •••••••••ישראלצפיושמילהעמיקיהאגוהיבשתמדריומבנה ,.אקלנג, ,.יפילקמו,

התבגדיתמדידותבאמצעיתמליחיתםיקביעתמלזחיםמיםגיפיאתיר ,.חפפרי,
 44 ..........................................................חשמלית

ימזיסטרוק-מיקריידיעלהגלילשלהדפירמציהסגביונתיח ,.יאייל, ,.חריו,
 45 ....•••.••.•........•.•.....•....•......••..•.••••.•.•.•..טורית

 47 .................מינימזרחדריםשהירה,מעבראזירשלהגיאוליגיה ,.אריימר,

 49 ..•••.••••••ובקניזיאיקיוהמאוחרבקרטיקיובישראלטקטינייםמשטרים ,.בשילמו,

 51 ••..•••.•.המאוחרבקיניזיאיקיוהלבנטשל ) HOT SPOT (החמההבקידה ,.נ ,שולמו

בסייריםתחנות

רמתדרים-אוליגיקו-נאיגובמייר,תחבה-ח.מיכלמיו,-א' 1מסיסייר
 53 •....•.•.•.•.•..••...••••....•......•..........•....הגילו

 55 ....................הגילורמתומרכזבצפיוהיילקביזם ,.דמיר,- 1מסימייר

נספחים

 . 1980בדצמבר 31לייםכמפידי"ח

 . 1980בדצמבר 31 ,ז"לגרדרפרץע"שקרושלכספידי"ח
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העגיגיםתכך

- 111 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..השנתיהכנסלחחכג Vl 

 VII ................................ 1980/81לשבחהחברהפעילוחדו"ח

תקציריםרשימת

 . ...........................הארץבצפיןתחחיןקרתיקיןשלהמגמטיזם ,.דביבן,

 5 .•.•..•..........•.....הסילריתבמערכתלהתגבשהראשיביםהמנרלים ,.מבר-מטייט,

דליפהתיפעיתלאתיראירבייםשלטבעייםבאזיטיפיםשמיש ,.יקריבפלד, ,.יגיטמן,
כפרבאזירקנימן-טיריןמגיללאקייפרסביןמגילמתציריתתהיםמישל

 7 ••.•••••••••••••.•••••••••.••.•••••..•••••••..••.••••.איריה-עגיר

 8 •.•.•....•........חרמיןהרשלהיירסיהטיר ,.ימימרן, ,.פהירש, ,.מגילדברג,

 13טקטיבייםלליביאמבטיםכעדיתהגילןברמתםירפיסטריקטירית ,.יריזבמן, ,.סגילץ,

 15. .......................................הגילןרמתבצפיןאשליאתי ,.בגירן,

הדרימית:השפלהבאזירחלץבתציריתבפטלהמצאיתהסכייים ,.רגבאי, ,.דגיל,
 . ................העברקידיחיםפיזירהביבעהשטחמיציישיעירביתיח

יברםתהסיריתברמההיילקביזםשליהסטריקטירליהרגייבליהרקע ,.צגרפיבקל,
 . ..........................................................ילןהג

בהרםיקדםקביםןעלייןאלביאןםגילהחתךשלבייגביגיריפציאס ,.פהירש,
 . ..........................................................ןחברי

 . ..........סביבתיבתכביןגיאיליגייםהבטים ,.אאילשיבה, ,.דלייטה ,.דיקס,
 ••......•........פיבהראשגישלםבבההערית ,.עפלכסר, ,.בשילמן ,.עזלצמן,

םיםסביןע"ישבקבעיכפיה~לחביםסדיםבטציהיקצביבתרחיףחימרים ,.יליי,
 ....•.........•.....•.....................סדימבטיםמלכידיתיע"י

גיאיליגיה,גדר.חמתשלהחמיםהמעיבית ,.דיקס, ,.אאילשיבה,לייטה,ד.,
 .. ....................................גיאיתרמיץטר Iימגיאיכימיה,

 .. ...........................................הגילןברמתהיילקביזם ,.דמיר,
מחשיףשלהייראטיבחתךהגירביהבבופלבקטוןתפיצת ,.אארליך, ,.שםושקוביץ,

 .........•......................................חרתיןשמס,מגידל

בטמפרטיריתחמצןשלאיזיטיפיםחליףבריאקצייתיקיבטיקהתהליכיםעל ,.אמטייט,
 ...•.......•••...•............ , .......•............גביהיםילחצים

 ........•.... : ........הגילןרמתשליהפליאיגאיגרפיההגיאוליגיה ,.חמיכלטון,

 .••...............החרמיןיבמורדותהגילןברמתההידריליגיהמשטר ,.חמיכלסין,

זרמלעלקרקעיתהתפתחיתעלהמשפיעיםגירמיםיידר,ם., ,.גגבירצמו, ,.מבצר,
 . ................................הגילןבדרוםוםיייסהדלייהבזלות

 .............•....•.........בגולןבזלתייםתהיםמישלגיאובימיה ,.עסבדלר,
 .....•הצפיביהירדןבבקעפלייסטוקניתטקטיביתלפעיליתחדשיתעדייית ,.מעבבר,

17 
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40 

41 

42 



תרדההבעת

תרדתנראתלהביעביצרננר

רהתשתיתהאנרגיהלשמרד

(חנוזל)הלארמיתהנפטלחברת

ז

" 

סרנרללחבתר

פזלחברת

החברהבכנםהכספיתמתיכתםעברר

הכנס.אברגרןעזרתרעבררהגיארלרגילמכרן

הכנס.באררחהפערלה qשתרעבררצקייושדהלביוזס
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הישראליתהגיאןלןגיתהחברה

הנולורמתשלהניאןלןגיה

וכרכזי)(נושא

 1981השנתיהכנט

הרצאותצירי jJ,תדוח"ותהכנס,תכנית

הנויןרםתצרין, jJשדהספרבית

O 18- 1981,15ר I-' 
תשם"אבואדר,ייבבו_אדרטו
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הישראליתהגיאןלןגיתהחברה

:-

הנולורמתשלהניאולוגיה

 ".מרכזי)(נושא

 1981השנתיהכנס

הרצאותצירי jJת 1דוח"ותהכנסןתכנית

הנויורמתיצרין jJשדהספרבית

 1981 115-18מר~

א IIתשמבןאדריייב'בן_אדרטן




