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הישראריתהגיארררגיתהחברהיררת D9דר"ח

 1 7 9 1תבשר

י
בירםהתקייםההישראליתהגיארלרגיתהחברהשלהאחררנההכלליתהאספהא.

חדשים:חבריםהחברהלרעדנבחררבהביררשליםלירראןבמרסד 15 .,. 71

איסר •אד"רהחברהנשיא

ברכבינדרבסחברים

גבישא.ד"ר

ריסבררדט.

בקררת:;עדתחברי

גילדן

כהן •ש

הבאים:התפקידיםחרלקר 1971באפרילהרעדבישיבת

איסראסד"רהחברהנשיא

קשאיאסד"רנשיאסגן

גריא.ת"א:סניףמרכז

ברכבינדרבסמזכיר

גבישא.ד"רפערלרת:מרכז

ריסבררדמ.גזבר

גרלדברגמ.ד"ררעדחבר

" 
בגין •ברעדחבר

קרלרדניי.ד"ררעדחבר

,t 

דצמברבחרדשלאתירפיהשנתימירללארגןנסירןנעשההחברהשלפעילרתהבמסגרתב.

שלמצידםנכרנרתהיתה 1971מאיבחרדשלחבריםראשרןחרזרמשלרחלאחר • 1971
הסיךרלהגשמתבהליכיםהמשכנרזאתנכרנרתלאררבסירר.להשתתףחברים-25כ

רגיארלרגיםמרסדרתעםקשריםרנקשררסיררתכניתהרכנה , 1971דצמברלקראת

הרצאתעםלצערנרארהסירר.רהדרכתלאירגרןבאתירפיההערבדים Qישראלי
ברלהשתתףהנכרנרתהיתהקדימה,דמירלמשלרחלסיררלהרשמההבאיםהחרזרים
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מחוסרהסיורלביצועהאירגונייםההליכיםכלאתלבטלונאלצנוביותרזעומה

משתתפים.שלמספיקמספר

~ 

יעילרתעלהמראהמספרשנתיים,חברותדמיחברים, 135שלמןהאחררנהבשנהג.

השפיעהלאל"י-20ל-10מהחברותדמישהעלאתהעובדהעלוכןהכספיםבגביית
החליטנוספיםשיקוליםלאורוכןזועובדהלאורהחבר.דמיתשלומיעללרעה
חלקית""חברותשלמעמדליצורלאהכלליתהאספהלפני Tלהמליהחברהועד

בלבדלירות 10המשלמיםסטודנטיםלגביהקיימתההנחההגיאולוגית.בחברה
תלמידיםשהםהצהרהעליחתמוזובהנחההמעוניניםוהסטודנטיםבתוקפהתשאר
סטודנטיםמתשלומיהכנסהכללחברהאיןלמעשהקבוע.הכנסהמקורלהםואין

העתין.עלכחתימההאדמהלמדעיהבולטיןלמערכתמועברהסכוםשכלמכיוון
דמיבתשלוםבקשייםוהנתקליםסטודנטיםשאינסשחברים Tממליגםהפועלהועד

החברהלועדלהנחהבקשהיגישווכדומהקיבוציםחבריכמוהשנתייםהחבר
שלהשתתפותותמנעשלאמקוויםאנובנפרד.ומקרהמקרהכלעלידוןוהועד

כספיים.מםעמיםהחברהבפעולותחבר

רשימתלהלןמוסדיים.חברותדמיבתשלוםומוסדותחברותהשתתפוהחולפתבשנהד.
הללו:המוסדות

הלאומית.הנפטחברת • 1

בע"מ.נפםמחפשיחברתלפידות, • 2

נחושת.מברותתמנע, • 3

בע"מ."נשר"-ישראלייםפורםלנדמלםמפעלי • 4

הישראלי.הנפטמכון • 5

בע"מ.ישראלבלפםקו • 6

בע"מ.נפםנתיבי • 1

בע"מ.כימיותתעשיות-ערד • 8

בע"מ.גיאופרוספקם • 9

ומקוויםהחברהבפעולותוהתענינותםחברותםעלהנ"ללמרסדותמודיםאנו

הגיאולוגית.בחברהכחברותנוספותחברותשללהשתתפותם

-חדשיםעוליםארבעהמביניהםלחברהחדשיםחברים 8התווספוהחולפתבשנהה.
אתבברכהמקדםהחברהועדהברית.מארצותואחדהמועצותמבריתשלושה
החדשים.החברים I 

גינזבורג.ד.בעריכתבסלע""מילההקשרדףשלאחתחוברתהוצאההחולפתבשנה .ו

יותר.תכופיםבמועדיםהנ"להקשרדףלהוצאתנוספיםמתנדביםמבקשיםאנו

עלז"לאבנימלרפרופ~שלמפעלואתלהמשירכדילפעולהחליםהחברהועד •ז
שמורתבנושאולטפללפעוללהמשירכןכמוהתיכון.של.המזרחהביבליוגרפיה

 6פרופשלזכרולהנצחתהאתראתולהקיםזיתבבית'הדינוזאוריםעקבות

זייל.אבנימלר
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הנארת:ההרצארתנתנרבר

שלבתנאיסהידררגיארלרגייסםחקייסשלשיםרת-םנדלש~ד"ר 01
דלה.בסיסיתאינפררםציה

םקסיקר.םערבבצפרןהידררגיארלרגייססקריס-בר-ירסף • 1" • 2

בקרלוםביה.הידררגיארלרגייססקריס-ביידאא. 03

הקנרייםסבאייםהידררגיארלרגיםחקר-ררזנמלא. • 4

-באיררפה 12נקיזשהתקייםרהקרנגרסיםעלרדיוןדיררחיםערב
בלירן.תיכרניהיםהנארגןרקרנגרסבהיידלברגהסדיםנמולרגיהקרנגרס

הישראלי.בבימרםןאררגנייסםרכיביסהנרשא:עלאיקרןרפאלד"רהרצאת

בהשתתפרתחתררריםבתצררתחדשיםםחקריסהנרשאעלדירן

-בן-תרר •יפררפ" 01

-גררסשרלםיתגב' • 2

פתיחה

םמםורפיזםלקירסםעבדתירתהרכחרת

 •ם 1"ךרתרחב 1"לםתר

שלרגנזהלגילאיזרמרפירתעדרירת-קרלרדנייהרשעד"ר • 3

החתרררים.

הבאיס:הנרשאיםעלהרצארתערב

רחרםריסחרסיותביןהםתקייםרתהריאקצירתיבר 1" •שד"ר • 1

אררגנייס.

בםשקעיסאררגניחרםרשלמרקדמתדיאגנזה-ניסנבארסאריהד"ר • 2

רצנמייס.

 ~ג~;/
~ 

 ,םזכיפערלרתםרכז



~ 

הכנסות

וחסכוןהלוואהבבנןנייתרה

 31 • 12.70יםלי
ליוםהדוארבבנ,יתרה

31.12.70 
ליוםמזומניםופת Pביתרה

31.12.70 
תברדמי

 ) 15.3.71 (שנתימכנסהכנסות
סינימכנסהכנסות

סרפי)(תשבון
התברהפרסומימכירת

ז"לברדררן pמהלוואההתזר

ותשונ

וחסכוןהלוואהבבנ,רבית

4 

הישראליתהגיאןלרביתהחברה

 1239 •.דח
ירישלים

 31.12.71לירפכפפידר"ח

היצאות

 ל"" 894.40 15.3.71במועדשנתילכנםהוצאות ל"" 10,644.03

 ל"" 9,886.35סיפי)(חשבוןסינירוסיהוצאות ל"" 1 , 201 • 81

לר" 600.20בעיןניר)לכנסים(חוברותהדפסות ל"" 183.21

 ל"" 373.80דיארהוצאות ל"" 5,453.00

לי' 42.65והרצאיתבכנסיםכיבוד ל"" 870.00

 ל"" 100.00המדעידום pלבאגודתברותמס ל"" 210.00

 לI- 1,880.00האדמהמדעיעתוןעלחחימהדמי ל"" 437.00

 ל"" 250.00ז"לגרדררן pלאהוהלו ל"" 250.00

89.00 -I285.00שונות ל ."., 

ו"ל 74.52

סה"כ ל"" 14,312.40םה"כ ל"" 19,412.57

• 

 .2פב..פ.

בPיופהמזומן

וחסכוןהלוואהבבנןני

הדוארבבנ!'

 ל"" 60.02

 ל"" 3,812.34

 ל"" 1.227.81

19,412.57 -Iסה"כ ל

 ~ס/ lrהחתום:על
 /Cיסבר;וב~הטו

(גזבר)

החברה.בספרילרשוםימתאיםנכיןאיתוומצאנוהנ"להכספיהדו"חאתבדקנוכילאשרהרינו

 :( i , ;;כ
\." • I ~ ' ~ 11. •• 

0 0 11 • , • 0 . o ~ o '1כi • 0 •• 0 11 o 

כהןשמעוןג"ל',דן

ורת) Pהביועדת(חברי



5 

הישראליתהגיארלרגיתהחברה

יררסוליס- 1239ח.ד.

 31.12.71לירסז"לברדרפ.ד"ר,רז

 1968סונחבראסויחהחברהלר,דסונחנרהביארלרביחהחברהסולבי!'ררחרעדחלהררארחבהחאס
 • 31.12.71לירסהיירןובצבלהלן

נרמינליסכרס

450 $ 
680 $ 
220 $ 
240 $ 
225 $ 
870 $ 

1,700 """ 
200 """ 

ה,רבנייררחחאור

 9סדרההיסרדיירןסולאב"ח 7%
 9סדרההרלליס 6%
 10וו " 6%
6% " " 13 

% 6 " " 14 
6% " " 15 
5t% 19פחרחובלרהf>0 לוברכ"זובדדצוברד

 1964"ליטהמלרה 4%

כספירחיחררח

חסויחרה
.. 

ובס,ר"סו
.. 25002 

חסויחרה
.. 

 .. " "נח"ד
חסויחרה " " p "זפ

""" 93.46 

$ 326.14 

ה,ררח

החלטח,פ"יבביסוא.רלד"רכפריא.לד"ראחדכל """ 500פרסייםבסךסוניר "pחרלהסונה • 1
ז"ל.ברדרפרזפרסלחלרקחהרעדה

דרלריססולרבחמרה,ר"סובחסוברןסוהירהכספירחביחררחחר,דההסוחמסוההפרסיסח rלחלר • 2

נח"ד.ובחסוברן

נייררחדיס Pמרפסוסיררסוליס-יסוראלאברדחבנייסולרובסובכיסדר"חרחעפ"ינערךחדך"ח • 3
יררסוליס.-לארמילבגJיהרעברזהבנייח!'רן.סולהסורניסרהחסוברנרחהערך

 • 9סדרהחיסרדקרןסולאב"ח 7 %דרלר 200נר Pנרן. Pבחדסורחחסוייירחהירהסונה • 4
 • 1964קליטחמלרה 4 % """-200ר

 • 31.12.71בירסנח"דבחסוברןלה,דר"חרההסיברחחןחקרןרחבדלחחפרסלחלרקחההמרח • 5

ח, bפח~~רביחבלח Pבבללדרלד-13.26בבדלה,פז",בחסוברזהיחרה • 6

g 

רן Pהלנהרלאחראי

ארתררובצאנרז"לברדרפרזד"ר,רזשל nהדר"אחררח Pניר,דחבסוסנר Pבדכילאסודהרינר

 ..רן. Pהסול Pהבנרדר"חרחהסורניסלמסמכיסמחאיס
ירח Pביי'דחחברי

ע
~ 
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טורין-נומן Pהבתצירותפציאסשינויר

ארביתרינת Pאנטישרהמערבירםיהמורדותמיריןביתבאידיר

דימנםא.

המיפרימחלקתהגארלרגי,המכרן

מרצאלחררארמעלטרררנירתהקנרמנירתבתצרררתקיימיםפאציאסשינריי

לחררארשמתחתהתצרררתאל.ביתאנטיקלינתשלהמערבייםרהמררדרתחרררןביתבאיזרר

הנדרן.השטחכלפביעל nאחידררתכונרתיהןפאציאלייםשינרייםמרארתא~נןמרצא

התצררההנדרן.האיזררבמרכזבירקלסם?גיריבפאציאסמרפיעה-עמינדבתצררת

בסביבדת-השםחשלהמערבייםבאיזדריםהמפדתחגבישדקלדדלרמיטבארפיהמשתנה

רשבתין.נעילין

 .) 1965 (דאחריםיצחקיע"ישתדארכפיגיריקירטרניארפיבעלת-שארלכפרתצררת

חרררןלביתעלידןחרררןביחגיןמרפיעמטרים, 100-התצררהשלהמכסימאליהערבי

קילרמטרים)שני(במרחקהגמררהלהעלמרתהעדמערבכלפימתיחדתהחצררהחחתרן.

ההתיתדותבאיזררמצררף).צרור(ראהמשעלאברדירשבתין~קדיסדירהקולאררר

דרלרמיט.מחלרקיהמורכבפררמצירנליארנטרהקונגלרמרטמרפיע

בערבימרפיעההתצורהמארבנים.שבריעםוגיריםדולומיטיםבנויה-ורדיםתצורת

ליקיאביתהקרלאוררלהעלמותהעדמזרח jלכיוורמתיתדתהשטחבמערבמטרים 90של

עמר.דירבלעיז,

~ 

-עלירןפרטרר.קירטרביגירי-חתרן nפרםפרטים:משבימורכבת-בע'נהתצורת

הנדוזהשטחשלהמזרחייםררים Tבאימופיעחתרן nההפרטקשה.גידידולרמיטי

נעלםוהראמטרים, 100הראהמכסימאליעדבייאררנ)~עיןתחתרן,חררוזבית(באיזרר

גירירחלקתחחוןדולומיטימחלקובנויהאיזררבכלמןפיעהעלירןהפרטמערב.כלפי

שלמשנהלפרטיהמרובעתבחלרקהלהבחיןאפשרהאיזורשלהמזרחיבחלקעלירן.

ירושלים.גאיזררשהרגדרוכפי ) 1965 (ןאחריםיצחקי

באיזררמרצאלחורארמעלהתצורותשלוההתיתדותהליתךלרגייםהשנרייםביתרח

השטחבמזרחעמוקאגןשלהתפתחרתעלמראהאלביתאבטיקליבתשלהמערבייםהשרליים

בעיליןבאיזורים-השמחבמערבעבה.קירמוניגיריחתךמפותחהאגןבמרכזהבדרן.

הרדודהסףבשרלידולומיטים.ע"ימייצגהחתרובררדרדסףקייםרשרקבא,ברדרוס

מצורף).צירר(ראהןבמרדיעיןאבר-משעלדירא=דיק,בכפרגדרלים,ריפיםמתפתחים

בזמןלחלרטיןרירשרהתמלאוהראמרצאחווארשלהשקעתראחרלהתפתחהחלזהתבליט

השטח.כלפביעלאחידהליתרלוגיהמתקבלתשאזהמררוןשלהעלירןהחלקהרבדת

_l 
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ישימריןברהידהכסריןתצירת

הצפהמרשיררעררהשקעהמידר

בראיךמ.

הבאולובי(*המכוך

עיקריים:ליתולובייםואריאבטיםבשבימוכרתכסלוןתצורת

מופיעמליח,ואדיובאיזוררמאללה,-ירושליםאבטיקליבתשלהמערביבאבף • 1

קורצוליט.עדשותעםהדולומיטיהפאציאס

מופיעחברוך,שלבאבטיקליבהוכךממבה,ומזרחהזואבטיקליבהשלהמזרחיבאבף • 2

בירמופיעבואיזורלמצואאפשרוצפובה,סמואלמבאביהבירי.הפאציאס

בחתכים.לסירוביךודולומיט

דולומיט:סובילשנימתחלקהדולומיטיהפאציאס

דיאבנטידולומיט • 1

פנהקונטמפורני.דולומיט • 2

מורפולוביות:יחידותלשלושמתחלקהחתךהביריבפאציאס

מוצאיםזויחידהבתורודהדולומיט.בירדולומיט,שלחילופיךעםמשוכבחלקלמטה,

Tidal channels • רודיסטיםשרידיכללבדרךהמכילבירימצוקמופיעהיחידהמעל

 riהקרטוניהיחידהאחדיםבמקומותבירי.קרטוניהואהעליוךהחלקאחרים.ומאובנים

באיזוריםפנהקובטמפורני.לדולומיטהופרוהקונבלומרטלקונבלומרט,לטרליתהופכת

הדולומיטבאיזורמורפולוביות.יחידותשתירקמוצאיםהדולומיטי,הפאציאסשל

הפנהקונטמפורני,בדולומיטמצוק.ולמעלהמשוכבת,יחידהלממהנמצאתהדיאבנטי

ומעליועבה,לאמצוקבשרידילהבחיךאפשרכללבדרךאבלטרסה,שלהיאהמורפולוגיה

אלה,באיזוריםכסלוךתצורתשלעוביהרר.פנהקונטמפורנידולומיטמופיעשוב

מטרים.-60לעדמטר-15מכמשתנה

הכסלוךבזמךהטרנסברסיהשלשהסדימבטיםמורהזותצורהשלהשקיעהתנאישיחזור

.! 

היוהאיזורבמערבהקדומה.לטופוברפיהבהתאםשקעו

הסופראטיידלי.האיזורשלסדימנטיםשםשקעו

רודיסטרםשלריפיםבדלוובוקדוםשקעהיהירושלים,פרוזדורשלבאיזור

Tidal flats רובהזמן,ובמשך

ביריםבעיקרשקעויהודההרישלהמזרחיבחלקדולומיטיזציה.עברייותרשמאוחר "

פאונהחסרהואהביריים,החתכיםמעלשמופיעהקרטוךהסובטיידלי.הארזורשל

מערברהדרוםשב~ידהבדולהלבונהבתורכנראהשקעזהקרטוךאוסטרקודים.ממעםחוז

סופראטיידלים.איזוריםשלדולומיטרםנוצרוזמניתובוממנוולטרלרתקונבלומרטשקע

שלדיפרנציאליתבשקיעהוכךהקדומהבטופוברפיהקשוריםהתצורה,שלהעובישינוי

ת.התשתי

בע"מ,"ביאופרוספקט"בוכחית:כתובת *(
ירושלים. , 3120ת.ד.
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ושוםרווביהודהוההעתקההמבנהטיגנוו

המיפוימחלקתהגאולרגי,המכרןררמ,ישראל

עלסימםריים,אגפיםבעלאנמיקלינררירםמהריםרשרמררןיהרדההרי

רכרביםזהאנםיקלינררירם

דררם-מערב.דררם

 •מצררפת)מפה(ראהפריעהרקמררמאללהקמרחבררן,קמרהם:העיקרייםהמבנים

en echelon צפרן-מזרחצפרןשכררנםאסיממרייםמבנים

... 

סבא,מרקמרנעים,בניקמרכגרן:ירתרקםניםקמריםמספרנלריםאלהמבניםאל

ענבתא.רקמר

כגרןמישנריםקעריםצירישנרצריםישארלקמריםבחלקםמקביליםהקערים

העיקריים.המבניםמנחיתרתכתרצאהמזרח-מערבבכררןקילםאלראדישלהציר

רבשוניקייםארוהשומרוןיהודהאיזורבכלבאפיודומההקימוםסגנון

ציור).(ראהההעתקהבסגנון

העתקים,כמעםחסררמאללהלקמרהסםרוקםורליבגבהרדומהשהראחברוןקמר

ע'יימבותררמאללהשקמרבעידבלבד.קםנותזריקותבעליהינםהקיימיםואילו

בלבד.האנםיקלינוריוםלאזורהמוגבליםמזרח-מערבהעתקיבעיקר-העתקים

העיקריההעתקהכווןהשלשהמביןסםרוקםורליתהנמורשהואהפריעה,בקמר

חוציםאלאהקמרלאזורמוגבליםאינםההעתקיםוקוימזרחדרום-מערבצפוןהוא

בשוליו.הנמצאיםהקעריםאתגם

ההעתקהמידתלביןושומרוןביהודההקימרםמידתביןישירקשראיפהנראהלא

 .הקימוםשלישירהתולדהאינההזאתההעתקהמערכתכילהניחכןעלאפשרוכוונה.
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שכםלינת Pסינשליארלרגיההג

מימרךרי.ררטי.קרק, oפ

המיפרימחלקתהביארלרבי,המכרך

הסטררקטררההסטרטיברפיה,הכרתכללשכםבסינקלינחשנעררביארלרביסקר

מנרחה-מישש-ע'רב-טקיההקדם-איארקנירתהתצרררתהאיזרר.שלרהפליארביארברפיה

נעלמת,ראףרמידקקת,ההרלכתמיששלתצררתפרטהארז,ממרכזהמרכרארפיבעלרתהך

יחידרתלארבעחרלקמ'-450כשלערביבעלהאיארקני,החתרמערב.צפרךלכיררך

ליתרלרביהבעלתהיאתחתרך-תיכרך,איארקךבילה e1היחידהליתרסטרטיברפירת:

מזרהההאיארקךבסיסרלכךבהתאמהעליהטקיההמרנחתתצררתשללזרדרמה

צרעה.לתצררתהאקררירלנטיתרהיאמטר 0-60היחידהערביבלבד.במיקררפארנה

 eהיחידה
2 

תיכרך.איארקךרבילה

מ' 100-180ערביהמביר,בנריהרבעיקרהבבטיטהקרנבלרמרטלררבמכילה

אר elעלראררזיביתזריתיתהתאמהבאימרנחתהיאלררב

! 

חלרקיםמכיל e2שבבטיטהקרנבלרמרטטקיה).-(בע'נהאיארקנירתקדםתצרררתעל

התצררהשלהתחתרךבחלקהמרנח.הראשעליהךהחצרררתמטלעיבעיקרמערבלים,תת

הרא e3היחידהערבימבלישרת.כתרצאהרברתטדימנטרירתטטררקטרררתישנך

קרררצרליטיבירשרנירת,עםמקרטרךבנריהרהיאתיכרךאיארקךבילה ,'מ 40-200

עםלבירלטרליתלעתיםהמשתנהמבירבעיקרבנריה e4היחידהנרמרליטים.עם

 e2מהיחידההחתרארררלכלמצרייםפאציאלייםשינרייםדקרת.קרטרךשכברת

האיארקךבתחילתאירעההאיארקניהטינקלינליההשקעהאבךשלהתפתחרתרעיקר

רהעתקהקימרטשלקלרתתנרערתאחריבאהזרהתפתחרתממש.בראשיתרלאארהתיכרך,

כדיתררהתיכרך,באיארקךנמשכרטקטרנירתתנרערתמהטרררך.החלשהתרחשר

רסטררקטרררתאינטרפררמצירנלייםקרנגלרמרטיםלהיררצררחרהביארסדימנטציה,

ברםההשקעהאבןשלהאררזיבי-טקטרניהתבליטאז.שנרבדהסלעיםבטררסדימנטארירת

שלמזרחיהדררמישהבברלנראההתיכרך.האיארקךבחתררביםרפאציאסערבילשינרי

הינרפריעה)קמרשלמערביהצפרני(האבףשכםבאיזררהאיארקניםהטלעיםמחשרפי

-בדררםלשפלהעדצפרך-מזרח-בצפרךשאךביתמעמקהנמשרטקטרנימקרחלק

שלבשיעררזהקרלארררימניתארפקיתלתזרזהאינדיקצירתכמהישנזדררם-מערב.

בפליר-פלייטטרקך.אירעהזהקרלארררהטקטרניתהפעילרתקילרמטרים.כעשרה

~-
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באיזיררבע'נהימישאשמניחהתציריתביךאי-האתמית

חבריתהרישרהמערביתהכפיפה

הגיאולוגיכ*המכוןבראון,מס
חל-אביב.אוניברטיטחלגיאוגרפיה,המחלקהפלכטר,ע.

שלבשורהבע"נהחצורחעלהחאמהבאימונחוחנמצאוומישאשמנוחהחצורוח

טרקומיה-חוטן-לחםביחכבישעלהשוכןג"בעהאלהכפרלידמבודדיםמחשופים

חברון.אנטיקלינחשלהחזקההמערביחהכפיפהלרגלי

שבמקומוחכך,(דיטקונפררמי)אררזיביחבליטעלמונחיםמישאשצררגושי

בלבדמטריםשעשרוחבערדאחמר)(מזיבע"נהלחצררחעדמעמיקהראמטוימים

עלמונחוהצורהחצררה,שלירחרארפחוחמלאחחךמצוי ) 1(ציוראלרממקומוח

ראילרקונגלומרטהרבחןבע"נה-מנרחההמגעבמקוםמנרחה.קרטרןשל oמ 2-3

אינוכאןהעיקריחאי-ההחאמהשמקרםאיפראנראהעליון.קמפןהינרהקרטרןגיל

ררגליח)צרמח(לידאחריםבמקומרחלבע'נה.המנרחהביןאלאלמנרחההמישאשבין

הרפעחחעלה.דמריבחבליםכאחחרבע'נהמנרחהחצרררחאחמכטהכשהואהצררנמצא

ארמון-הצופיםהראיזוריהרדה,הרישלהמזרחיבאגףגםהרבחנהכאלה,חעלרח

צוריףשבאיזררלצייןישלבע"נה.עדמעמיקאינוהאררזיהמישררששםאלאהנציב,

 ."מ 65הנולצררעדמנרחהקרטוןעובידרומה,ק"ממטפרחרם,

t 

במבנההקשרריםראררזיהבהרמההמלוריםהטיהאוקימרטשלטקטוניחפעילרח

לאי-וגרמרלעלירןחחחוןקמפןביןלרדאיקררבשהחרחשרחבררן,אנטיקלינחשל

הטינקלינהבמעלהמלא,הטנרניהחחךצוריף-חרט)(איזורבטינקלינהאלו.החאמרח

האנטיקלינה,בראשירחר,בגברההכאשראי-החאמרח,ארבחנרצפרן)כלפיהנטגר(באפה

הקמפןטלעישלאי-החאמוחשלאלהחרפעוחטנרניח.השקעההיחהלארכלליחכן

הצפרניהמרכזי,בנגבממחשופיםבארזשחראררלמרוחחבררן,בהריחדשרחהןהעלירן

החרף.שפלחשלהקרקעבחחוכןרהגליל

ח:כחיונחבחוכ *(
יררשלים. , 3720ח.ד.בע"מ,"גיארפרוספקט"
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! Limesfone 
("Meleke") 

Bina Fm. 

Dolomite 
and 

Limestone 
(nMizzi Ahmar ") 

Veradim Fm. 

BChert 

~Dolomite 

Conglomerote כcכוCI 
Limestone ~ 
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תחתיןעריין-טךצייךין Pךטי Pמגירטוךות Pפריאוסטךו

'רוןמעגמימצאיםעםוהשויאותבשומךון

פלכסררע.שרלםןב.ררזבטל,א.

~ 

-סברןםבילהסלעיםרצףבתרררבירפצייסליתרפצייסבערבי,שיבריים

אבביםשלכיררביהםסדיםבטציה.אבביהתפתחרתעלםצביעיםבשרםררןפליארקן

םערב).דררם-םזרח(צפרןהעכשרייםהטקטרבייםהםבביםלציריםתאיםיםאלה

השיפרליםעלםםרקםיםרהקםפןהסבטרןבםשרםירביתיםיתסדיםבטציהאבביצירי

ביתןםכאןהקעריס.םרכזיאתחרפפיסרלאהעכשרייםהםבביסשלהבטריים

בםשראלה.תקרפרתבםשרשאירערדיפרבציאלירתטקטרבירתתברערתעללהסיק

אלה.טקטרבירתםתברערתכתרצאהשברצרתת-יםיתבליטםילאקרטרןהםאסטריכט,

הסדיםבטציהאיזרריציריירתר.פשרטההםאסטריכטםשקעישלהביארםטריה

העכשררייסהקעריסםרכזילכיררןרהלאהםהשיפרליסםרזזיסהםירביתהיםית

טקטרבירתבתברערתהפסקהרחלההרעםקהיסזאת,בתקרפהכירםביחיס

השכברתשלםאלהלחלרטיןשרבההפאליארקןםשקעיםסכתדיפרבציאלירת.

ירתר.העתיקרת

קםרקייסהיהזהשבאיזררםגלהעב'לרןםאיזררםיםצאיסעסהשרראה

זהבאבןהםירביתהסדיםבטציהצירהירםרק.אבןע"יבצפרןשהרבבלרחב-םיםדיס

~ 
לירדן.שםםערברריהשלהסדיםבטציהלצירחרפף
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רשןמררר~רהרדהארזיירשרבתשתיתמבנרם

אררירמגנטרי pמתיצארת

6 

פולקםןיהושע

רגיאופיס~קהנפסלסחקריהסכוך

! 

 9עזהרצרעת 9יהךדה 9שרסרוזהגולז,איזוריםעלברצעאריריסגבסיסקר

אריים nםגם riבגרפישסקורןאברסלירתעזה.לרצועתשםולהיבשהוסורדסדף

פוענחר.גםהאפשרובס~דת 9ארבחבובתשתיתבסבבים

-םזרחצפרןכיורנםבתשתית.םררםיםגרשיםסבבימספרקייסיםיהרדהבאיזרר

דבד 9הםסררקסררלייםלשיאיםםתחתבדיוקנסצאיםאיבםאלרגרשיםסערב.דרים

הםגבסיתלתשתיתעוסקהערכרתהאנסיקליבלי.הסבבהשלאסיםטריאופ~עלהסצביע

ועדחלחולגושעבורהיםלפביסתחתס' 3 ~ 500שביןבתחוםסשתבותזהבאיזרר

בםזרח.היםלפביםתחת 6ס-5,500כ

-םערבצפיןבעיקרהואהסגנטייםהםבביםשלכיורבםהשךסררןבאיזור

ס~תנה nהםגבםילתשתיתהעיםקהערכתסערב.דרום-סזרחיצפוןסזרח,דררם

ירתךהרדודהעיסקהים.לפביםתחתס"-59300כיעדהיםלפביסתחתם"-3,500םכ

בתשתית.גברהבושעלרלאעםוקהבזלתעלכבראהסצביע

להרהםלחיםשלםערביהצפרביסהחוףעיברהתשתיתבהרכבשיבוייםשלאיזרר

היבההםגסתיתהתשתיתזהלאיזררםדרוםהיבשה.סורדעד 9היםלעבררםשםחברון

בסיםי.ריתרההרכבלישםצפוןבעודבהרכבה,חרסציתלידארקררב

Q 
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עבוד-קיביה-ךנטיסבאךוךניאוגניותבךרות

לבבתא.

המיפוי(*מחלקתהגאולוגי,המכון

יםבשולימופו ) basaniteשל(מטפרסבזלתארליביןאלקלישלמחדריםכעשרים

המחדריםשלה.לבחלודררמיתבבללהלביתמזרחיתיהרדה,הרישלמערבייםהצפון

 ,) 150 158מרכזי .צ.ב(לרבסיטמערביתגיארגרפיים:מרקדיםבארבעהמרוכזים
 ) 1566 1597 .צ.ב(לעבודצפובית ; ) 152154 154155 .צ.ב(שוקבא-קיביהבאיזור

 .) 148 155מרכזי .צ.ב(אלבידאחרבתרבאיזור
הבםמרובעים,מטריםלמאותמרובעיםמטריםמספרביןבעששטחםהמחשופים,

הרלוקריס-היאהבזלתראפרפיזות. ) volcanic plugs (וולקבייםצראריםדייקים,

היפידיו-עדאידירמורפייםואוגיטאוליביןשלפברקריטסיםעםסליבית-פורפירית,

המטריכסלאידיגבזיט.בחלקומוחלףהאוליביןקומולופירית.בסכססורהמורפים,

סכטטורהבעליביטווביס-לברדורים,שלבהרכבפלדספסייםיקררליטים 7מנמררכב

ובצר.פלדספםואידיםכסבומורפיים,מקליברפיררכסביםכןוכמוטרכיטית,

לבארי)בלייה(שעברקרברבטיסלעעםבאסוציאציההבזלותבמצאותהמקריםבררב

חדים.-לבאריהטריההנזלתביןהמגעיםרוב ) 1כדלהלן: Uהניניהםהשדהיחסיכאשר

עורקיםמערכתכאשרעררקי,אופיהקרברבסילחרמרישלשוקבא)(מזרחיתבמקומרת ) 2

ומטסרמטיזםאפיהשלבתרפערתלהבחיןאין ) 3ממבה.הקדרמההמערכתאתחוצהאחת

החדוריםהסביבהסלעישלאלסרציהתוצרהואשהבאריאפשרותמכללשמוציאמה-בבארי

פיררכסן.שלבודדיםפבוקריסטיםהקרבובטיהחרמרמכיללעתים ) 4הבזלת.ע"י

גיריםשלאפויים,תת-מעוגלים,פרגמבטיםהקרברבסיהחרמרמכילרביםבמחשופים ) 5

 )" Incaroיי of Oppenheim , 1962 (הקרבובסישהסלעמכאזבראהאוסוכסוביים.ודולומיטים

כסבוקריסטיםסחיפתתורמהבזלות,חלקשאיכלושאריתיותורלקביותתמיסותשלתוצרהרא

הדופן.מסלעיפרגמבסיםשלוקורוזיהפירוכסןשל

מהמגעספוריםס"מעדמ"משלבמרחקהדופןסלעישלאפיהכרללותהמגעתופעות

לשוקבא).שממזרח(בדייקוסרפבטיביזציהבע'בה)תצורתשלסובליתוגרפיגירכלל(בדרר

ביר;ביתוקובגלומרטצקלגבע·בה,שאול,כפרתצורותסלעילתורחדורותהבזלרת

בירביתקובגלומרםשלכתמיםבמטפרהתגלואלהבזלרתשלטחרפיםפרגמבסיםואילו

(כבראהגררראיבושגילואואוליטיגירשלבמחשוףכןוכמואחוזם,רקונגלרמרס

החלהוולקביזםפעילותטווחעלמוריםאלהמימצאיםצקלג).תצןרתשלפציאס

הלאומיהפארק(בקידוחאחתפעילותמפאזתירתרועלועדלפליוקן(םורסון)מהמירקן

הבזלותלרצףשמתחתיוהגזלותרצףביןהמפרידפדוגבי,חרסיתי,ארפקבמצא

שמעל"!ן).

תל-אביב.אוביברסיטתלגיאוגרפיה,המחלקהבוכחית:כתובת *(
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ממקרה(מלבדבאיזורהשבירהוקוויהמחדריםמיקוםביןישירקשרנמצאלא

הסרנסברסלייםההעתקיםוכווניהדייקיםכיווניביןזהותקיימתכיאםאחד),

 • ) N700E (ורבאז

כקילומםרמאירביתמתצורתהנובעאזרקא,םעייןמישלהגיאוכימיהבדיקת
+2 +2 

 Mg /C = 1.12 ~יחסיגילתה ,) 1569 1601 .צ.נ(עבודלםחדרמזרחיח
+ + + + +2 +2 

92.8 = Na /K 0.8 (הרגיליםמהערכים,הגבוהים = Mg /Ca ; 20 = Na /K ( 

 Mg+2/ca+2שהיחסמכיווןהזנחו.איזורבקרבתקרבונםיפריאסיאקויפרלגבי

שלהניאוגניותהבזלותבאיזוריהתהוםלמיהאופיינייםמהערכיםנמורהנ"ל

לפנינושישנראה .) 1.4- 1.7בין(הנעיםהתחתוןהגליל-יזרעאלעמק

בעומק.קםניםמימדיםבעלבזלחימגוף Naו- Mgיונישלמוגבלתקונסםינציה

(תצורותהסביבהסלעילהספגתשגרמוחמים,ומעיינרתהידרותרמליתפעילות

 189גבעה ; 1971דימנם,חורוז,בית(איזורומנגןברזלבתחםוצותוצקלג)בע~נה

ממקורותגםניתןלכראישורהוולקנית.לפעילרתהתלוותהלבודרוס),מערבית

פעילותשלמוקדיה .)ב"עק"ו,רבה,קוהלתאמאוס,היא(חמתן,היסםוריים

ומערכתהדייקיםלכווניחת-מקביל,שהוא N650Eשכוונובמעררנמצאיםזו
האיזור.שלהרוחביתהשברים

" 
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ישימריןדהידהמחצבית

6 

שילרני • 1'ברברש,ר.

רםחצביםפטךרברפיהלמינךלרביההמחלקה-הבארלרביהםכרן

תפרצה,עלנתרניםלאטרףבמטרהנטקךררשרמררןביהרדהמחצברת-150כ

רשרמררן.ביהרדהבירתרהחשרבההתעשיה

כירםשהיאהבניןחרםרילתעשיתבלםחרמרהמטפקרתהמחצברתרכלכלתביארלרביה

הבאים:הבררמיםידיעלנקבעהמחצברתםיקרםכינמצא

השרקמןםרחק • 1

אדםכח • 3

מתאימהאבןםציארת • 2

ב'נין,שכם,שלהבדרליםהישרבלמרכזימטביבכללבדררמררכזרתהמחצברת

רחבררן.לחםביתיררשלים,רםאללה,כרם,טרל

חרלחצז,שיש,בניה,אבניברת):החשיטדך(לפיהראהמירצרהבלםחרמך

רטלילה.לבניהראנברלרירת)שברךרת(אבנים ש!~.ך.רמחצברת .. 
בע'נה)(תצררתטרררןמשכברתכללבדרררברת,ממחצברתמרפקרתהבניהאבני

םתצרררת~עיקרםרפקרתדקרת)פלטרתשפה,(אבניםירחדרתלמטררתבניהאבני

רקינרםן.טנרןאיארקן,םשכברתבם~~קרםרתאר

צפרף,בביש,בטמבירחבררןבהרבעיקרבע'נהמתצררתםרפקשישרשרךק.עמינדב

אדמדם.עדבהיךאפררלבןרבצבערטטילרליטיםמארבניםמלא

המחצברת.בררבקטנרתבכמרירתהמרפקיםלראיחרמריהםש nרדמחצבהחרל .... . . 

" 
רררדיםעמינדבשרךק,כטלרן,ר/אר(טרררן)בע'נהמתצרררתבעיקרמרפקחצז

איארקן.משכברתבםשכם-ב"ניןרבאזרר(קנרםן),
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רשרמררןביהרדהגלםחרמרישלמיבימאליתתפרקהארדרתבתרבים

 ) 1910ברבמבר-ארקטרברמימצאי(לפי

שישרחרלחצזבביהאבןהפב
מ"ק!חרדשרםי /קמ"רז/ירם oמ

- 100 900ג"בין
- 200-כרםםרל

- 400 300םכש

- 1,200 2,500רמאללה-יררשלים

 50 50 300לחםבית

 300 300 1,200חבררן

 350 2,250 5,200יירמיס"ה
:================ :============== ================= ================= 

 4,000 250,000 1,000,000שנתיתתפרקהס"ה

קםנרת,הןהמחצברתררבהמערביתבגדההירםהפרעלרתרירתרמחצברת 300מתרר

לאחררנההערנרת.לפילרשרתםהערמדאדםבכחרתלרירתפרימיםיביצירדעלמברססרת

מחצברתלפתרחמגמהמסתמנתהישראליהמשקבמערררהרלכתגרברתהשתלברתבגלל

ישראלית-ערבית.בשרתפרתרחלקןממרכברתגדרלרת,

" 
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מקמרגיהפרעהקר-טמרהשרההעתקהר~רעת

השךמרךןרארזררהררדןמבקעהמתפ~ר

 ) 1 (ן !'ג.בב.ז.

המ'!פו~מחלקתהג'!אילוג'!~המכין

 Nרבמ

ד I'להירדךמבקעהמתפצלמקטינ'!הפרעהקיהינהטמיהשלההעתקהרצועת

 9(ביתא-א-תחתא)שכםאיזירעדומגיעצפון=מערב-צפוןכלליבכיווןיריחו

גקרבתה.הנובעטמיה~עיןשםעלקרויההיאק"מ.-40כבאורר

עדאולםשעברה,המאהטיףמאזכברידרעההעתקהרצועתשלהדררמיהקצה

-זהחלקכיטברו ) Lenz, 1969; Rofe & Raffety , 1963 (האחררנותלשנים

f קררינטךליהעתקff -1896 (שומריןלהררמעדנהצפרנהנמשראינר , :Blanckenhorn 

1931 o(:Blake,1928; Picard ע"יהרגדדאחרים,רביםכהעתקיםקרררנטרל,העתק

המתפצל'!ם 9כאלהו.העתקים 9crescentic faultקשתי",העתק Iכ' ) 1931 (קרד I"פ

מיםצפוניתלבקעאופייניתלתכונהבחשביםמערבצפוןבכיררךהירדןמבקע

ההעתקיםלהיווצרותהנרגעיתהתיאורירתבין • ) Ba11 & :Ba11: , 1953 (המלח

עיקריים:מחשנהכיוונישנילראותאפשרהקשתיים

 ; De sitter , 1962 (במישרין,הנקעשללטקטרניקההקשיריםצעידיםהעתקיםא.

 ,) 1970 (פרר~נדרהן ) 1910 (פיקרדהן • ) Freund , 1970 (בעקיפיןאי ) Picard 1931י 1954

ארפקית.תזוזהמרכיבלהממייחסים

אחרת,מקטיניתלפזההקשרריםהירדןמבקעקדימ'!םמבניםהינםהקשתייםההעתקיםב.

 ; Schu1man , 1963 (הבקעעםהתמזגומהםואחדיםירתרמאוחרהתחדשותשעברי

1952 , o (Vroma.n, 1961; Shalem 

טמיהשלההעתקהרצועתתכונות

... 

צפידקררונםרל,(העתקבידדכהעתקלעתיםמךפיעהטמיהשלההעתקהרצרעת

אךבמקבילהמטידריםכהעתקיםההפרעהקוניכרכללבדדרארלידיחו),מערבית

en eche10n מךעקר)(עיןגרבניםגג-מה)(קובתהררטםיםביניהם«היוצרים

הגושיםךעמוק"'ם.תלרליםמדרונותע"יבםיפוגרפיהכר"ם I'נאלהרמדרגות.

 , 159לקראררדינםהדדומיתההעתק.אלכללבדדרנמיייםההעתק'!םצידימשני

העבריתבארניברסיטהגמרכעבידתבחלקההרגשהזיעבודה ) 1 (
בן-תור. • 1"פדרפ-בהדרכת
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צפךניתאשרבעידהראשיים,להעתקיםמזרחיתהםההעתקיםידיעלהמורדיםהגושים

ילעתיםאנכייםכמעטהםההעתקהמ~שורייוקא.המערבייםהםהמורדיםהגךשיםלכאן

 sסמיהלעיןיריחובין oמ 250בעדרהיאהסטרטיגרפיתהזריקהבברקציה.מכוסים

הזריקהגדלהשיב 159לקואורדינטהצפוניתאשרעד 9מערבהצפוןיהולכתוקטבה

קךיות~ג·לוד.באיזירמ"-250להפור)(בכיוון
מישיך~עלאנכירם slickensidesלמצואניתןאבידואדילביןיריחובין ~

במצ~~ 1852/1483בג.צ.המזרחי.הגוששלאגכיתתבועהעלהמצביעיםההעתקה
0 o 

מאחרדררם-מזרחה. 45הנטויים slickensides N50 Wשכיוובוהעתקמישורעל

מרכרבקיוםעלהתפציתמצביעה 9מס-250כשלבשיעורהורדכאןבצפיז~מזרחשהגיש

אחרים:מעיבותבובעיםההעתקהרצועתלאורר • 6מ 250בשיעוראופקיתביעה

מיםמספקתסמיהעיןליריחו.מיםהמספקיםבועמהיערןא-שושאעיןדוייק,עין

לתלפית.מומיאועיןלרמאללה

הטקטוביתהפעילותגיל

עברימשגיגצר)(תצורתעליוןטררוןמגילימייםמשקעיםשלפאצייסשיגייי

לאורכהמסוימותתבועותקיוםעלמרמזיםיריחיבאיזורסמיהשלההעתקהרציעת

שלפאצייסנצרבתצירתמוצאיםההעתקהלרצרעתמערביתדרימיתזו.בתקופהכבר

לרצועתמזרחיתצפוניתחויאו. oמ-4כובבסיסצררעדשיתמעמעם ) 6מ 70 (גיר

 9°מ 35 (דילרמיט ) oמ 4(בבסיס,חויארשונה~בפאצייסבצרתצורתמופיעהההעתקה

ביכר ) interfingering (המעבראיזור .)'מ 30 =כ(דקמשרכברגיומירבי)עובי

בהשואהשהוא,הדולךמיטבוצףגירשלאחדיתשכברתמופיעיתכאןאביד,בואדייפה

קיימתההעתקה,לרצועתצפיניתק"מ-10כוקלציטי.גבישגסלי,צפובהלדרלומיט

עלבלבד 6מ 16בעיביגירשכבותמונחותוכאן 9זובתקופהלחוסר-השקעהעדית

 oהדולומיטיתהיחידהחסרהשבטהתצורת

~ 

יסגורידודהשקעהאגןהיההעלייןבטורוןכיכרעלמצביעותאלהעדייית

ירתר.פתוחהיהלהמעוביתדדוםשהאגןבעידההעתקה,לרציעתצפין-מזוחיתלמחצה

מררדמזרחיהצפיןהגיש-הפרכההיאכיוםההעתקהמגמתכיזאת,עםלצריך,יש

סמיהשלההעתקהרצרעתלארורהתביעהעיקראולםמעובי.הדרדםלגדשיחסיתבהרבה

תצריתשלהקירטרןבערביהזהרתהאיליגוקז.מןמאיחרכבראהירתר,מאוחדארעה

זריקהלמרותסמיהעעיןבארזירההעתקעברימשני ) oמ 25 (סבטרןמגילמניחה

לסבטרן.מארחותהיאהעיקריתהתבועהכימעידה ,'מ 250בתסטרטיגרפית

בארזורההעתקעבררמשביהשטחפביעלהנחשפיםהסטרטיגרפייםבאופקיםהזהית

שלארוכהתקיפהלאחרחלההעיקריתהתביעהכימעידהליריחו,כפר-מליקשבין

הקימיטלאחרגאהזותקרפהכילהביחיש • peneplaneשיצרהאיריזיביתפעילות



25 

-שכםמאיזירמצאים iJ'מ (;' II(עפת'<כיזאיאיקןכנראהלם iJ'שגיהךמה~באיזורהעיקרי

האיליגוקזסלאחרחלההשבירהשע'<קרההנחהמכאן 0 ) 1970רום~מימרן,קיק~

ההעתקהמנגניך

ביטיינה iJ'ה iJ'כמרמזותה iJ'סמשלההעתקהרצועתשלאחדיתתכונית

ליפרiז iJ'החאנכיים;הכםעםם iJ'ההעתקמרiשירי gהזאליתכונית wrench faulting 0ל-

האלכסוניתהתזוזהךהעתקלמערבה~הרצרעהממזרחם iJ'יהמךרמהמיידיםהגושיםשל

 9התגיעה <'כלהג"ח ש<'גיסא~מארiדר 9אולםשבהסההעתק'<םממישיריאחדעבירהמוכח

 slickensidesה-עפ"רi 9אנכיתהנה 9ההעתקהרצועתשלהדרומרlבחלקהלפחות

כאיסשבמצאיהאנכיים

םוכס

ה'<ךדןסמבקעקדיםםקםיברiמקיךסמיהשלהקשתיתההעתקהלרצועתכילםעיןניתז

הנקעסשלמההעת~הייצאפיעלבמקוריהזההקשתיההעתקהיהלאאזכיהדברנכיזאם

תפררס

~ 

יהמכרז iJ'ההידרולוגהשרות 94מס'התקדמרתדי"ח 9ושיםרךזביהודההסיםסקורות

 01968 9פנדכמידך"ח ~ iJ'ה.גיאילו.ג

המכין 9שכםסינקלינתשלה.גראולךגיה .) 1970 (יססימרן, 9יסרוםפמס, oפקוק,

פבימ"סיח Iדך 9הגיאךלוגי

• MoW o & Ball, Do (1953)0 Oi1 prospects of Israe1, Bu11. Amer ~ Ball 

• 1-113 Assoco Petro1eum Geo10gists, Vo 31, po 

Begin, ZoBo (1972)0 The Geo10gy in the vicinity of Jericho, Geo10 Survey 

.) Israe1 Bu110 (in preparation 

Blake, GoSo (1928)0 Geo10gy and water resources of Pa1estineo 

-B1anckenhorn, Mo (1896). Enste1ung Uo Geschicte do Toten Meerso Zeit 

scher Deutscho Pa1ast ver 1eigzig XIXo 

• Freund, Ro (1970)0 The geometry of faulting in the Ga1i1ee, Israe1 J 

• 111-140 Earth Sci., Vo 19, PPO 

, 1enz, Ro (1969). Eine strukturkarte von westjordanien in Masstab 

• 93-112 1:25°9000 Beitho Geo10 Jb. 81, Hannover, ppo 

• Picard, 10 (1931). Ge010gical researches in the Judean Desert, Jerusa1em 

• Picard, 1 0 (1954). The structura1 pattern of Pa1estine CoR o 19th, Cong 

Ge010 Insto Secto 13, Fasc. 14, A1giereo 
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• e Afro Arab1an Graben tecton1cso Geolo Rund ~ P1card, Lo (1970)0 On t 

337-ppo ~ Vo 59 

-g eng1neers) (1963)0 Geological and hydro ~ Rofe & Raffety (consult1 

salem and D1str1ct Water SupplY7 Londono ~ log1cal repo Jer 

e of the central Jordan Valleyo ~ Schulman, No (1963)0 The structural fr 

710 Israel Jo Earth Sc10, vo 12, po 

N. (1952). The Red Sea and the Erythrean d1sturbances. 19th ~ Shalem 

• 223-231 • Int. Geolo Congro Alg1ers C.Ro 15, pt. 17, pp 

S1tter, L.U., de (1962). Structural development of the Arab1an sh1eld 

• 116-124 • 1n Palestine, Geolog1e. M. M1jhbp v. 41, pp 

Vroman, AoJ. (1961). On the Red Sea R1ft problem. BUllo Reso Congro 

• 321-338 OG, PPO ך• rael, v ~ I 

המכין 91g50ע OOOאל-ק~לם~דאד~ל mהגיאילךג~תהמפה ) 1971 (י. 9ךךם

י~ם. m~ךו 9הגיאךלךגך

~ 



ל vההעתקהרציעת
ן 1בנב. . 1

סמיה

 1:50,000אל-קילט,ואדישלהניאולוניתהמפה ,) 197 ן(,.ור.'מקורות:

T ..1972בג'ב)l (בהכנה) 1:50,000 ,יריחושלתיהגיאולונ),המפה

 1 : 50,000םלפית,שלראשוניתניאולוניתמפה ,) 1969 ( ,,"במ.

<D 
o 

CII 
o 

NE SW . 
m 

800 

ביתא \'זו a ~זו
א-תחתא

/) ~ 
170 

# 
E w 

r= If 
m 

600 

סקרא

b Ir ~ 500 11 קרקע

 \קריות
-rטלום 10

#~ 400 
םמרהתצורת 9

 ,:זןמישאש 11 8 ~-ז}"'
E W 7 11 מנוחהr= 

6 

~ 31 
160 m 

נצר 5-800 6 11 

 'J.שבטה 11 5

דרורים 11 4 700 ~ ~זו

r-

~ 
C 3 11 וורדים

 600 ~זו
אבנוו 11 2

 Ir 500עמינדב 11

/! 400 
 X 4אנכיתהנזמה

~ 
ט"בהקי 9א מדהקנה

0 ~ ~ \\ 
1 Km 

150 , 1 

~ ENE WSW 

m 
700 

~/ d 600 I 
/! 500 

/) 
~ 

NE SW וחירי

~ 140 

~ 
~ 

I e 
/1 !f 

זן ; 1/
זו ;:; 1

-ז.

זו ; 1/ NE sw 
130 I ~./'ו 

IA.J::>I 
~/)~ 

יס

f I 
חל T.Jה

I 
זו

120 



28 

-סיריתתצירת

q יירp שרניזסP רשיP בשימריןתחתיןין

מימרןי.

המיפוימחלקתהגיאולוגי,המבון

אבלציס-בזביסיות(בזלותאלקליבייםוולקבייםמטלעיםבבויהתיטירתצורת

עלומובחתבשומרוןמליחואדיבאיזורבחשפתהיא ,"מ 232עוביהוסופים),

גביעללרובהתאמה,באימרבחתהתצורהחתון. nקרטיקוןוגילהמוגבההורטם

קלוביאן-אוקטפורדיאן,מגילוחווארגירמטלעיהבבוימליח,תצורתשלהעליוןהפרט

תצורתתחתון.קרסיקרןגילבתחתירה,מתצורתחולאבןגביעלאחדקטןובמחשוף

העליון.רהזרםהסופיםפרסהתחתון,הזרםפרסים:לשלושהמתחלקתתיטיר

טקסוביות.תבועותליווובבראההעתקהםישורילאורראירעוהוולקביותההתפרצויות

תבליטגביעלברבדוהםבימעידיםהעליוןוהזרםהטרפיםפרסשלותפוצתםעביים

פרסשלהתחתוןוהשלישהתחתוןהזרםהתפרצותם.בדיתורשהתפתחמורפוסקסובי

ברקיים.עדמתוקיםבמיםאגמית,בטביבהוברבדוהתפרצוהטופים

התבליטוממילוימהתאדותבתוצאהלהעלמו,עדבהדרגהלקסוןהחלזהמיםגוף

היבשה.פביעלברבדתיטירתצורתשלהעליוןוחלקההטדיםבסים,ע"י
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מערב,צפרך-מזרחדריםבכייךמבנהקייך

השכברתרערבךתפרצתעררהשפעתם

איסראריה

להידררגיארלרגיההמחלקההגארלרגי,המכרן

 ; 1970גרלדברג, ; 1965ארד, ; 1958(איסר,בישראלשנעשרמחקריםממספר
ניתן ) Y', 1959, 1965קר ; 1970ראחרים,פררינדפלכסר, ; 1958רקשאי,פיקרד

כמעטשהראמערבצפרן-מזרחדררםבכיררןעצמהרשרריפציאסשרריקריםלרארת

ישראל.במרנוזהאנטיקלינרתצירישלהרגילניצבכויררן

מערביצפרן-מזרחיהדררםהכיררןכילהשערההמחבראתהביאהזרתרפעה

שבירהמערכתהמשקפיםטפררגני,טקטרניארפיבעליבלרקיםשללקירמםעדרתמהררה

שהראיתכןכיאםקדם-יררה,לפחרתהראזרשבירהשלגילההקריסטליני.בבסיס

קשררהשהיאריתכןהתחדשרתערברתהללרהשבירהקרךילארררהתנרעהירתר.קדרם

אפריקאי.הסרריהשקעשלהשבירהמערכתעם

משנייםבלרקיםגםרקיימיםייתכןכיאםעיקריים,בלרקיםבכמהלהבחיןניתן

גברלרתיהם.אתלאתריאפשרירתרמדריקמחקראשר

יזרעאל-חררד.עמקשלהיררדהבלרקא.

פריעה.-פחםאלארם ...כרמלשלהמרגבההבלרקב.

סרטבה.-שכם-חדרהשלהיררדהבלרקג.

ראמללה.-העיןראששלהמרגבההבלרקד.

חבררן. ...גרבריןביתשלדהיררהבלרקה.

שבע. ...באר yחלשלהמרגבההבלרק •ר

כגרןרגרסיבירת,בתקרפרתבמירחדניכרתהמירמיםהבלרקיםשלהשפעתם

רררטיקליהראהעיקריתנרעתםציראשרהללר,הבלרקיםמערכתעלהתחתרן.הקרטיקרן

בסנרןהחלהאשרקמטיםמערכתהתפתחההרריזרנטלי),מרמנטגםרקייםיתכןכי(אם

רסינקלינרת.אנטיקלינרתמערכתיצרהראשיהתחתרן

שלהכלליתההתעברתרהאנטיקלינרת,הסינקלינרתהבלרקים,מערכתשילרב

אתנרתניםהבקע,שלהאמברירנליהשקערקירםהתטיסלכררןהיבשתממדףהשכברת

השרנרת.השכברתשלרהערביהפציאסתפיצת
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6 

נסצארסררסים,רבלרקיםאנסיקלינרתשלסרפרפרזיציהקייסתבהםבאיזררים

הסבניםבשיאיהסנסרןשכברתשלהעלסרתתררבסירחד,דקרתהאחר-סרררנירתהשכברת

הבלרקיםלארררספתחהתיכרןהאיארקןרכר')תקרהפתחדליה,-פחםאל(ארם

שרנירת.פציאסהסררסים

נסצאסררדיס,בלרקיםעלסינקלינרתשלסרפרפרזיציהקייסתבהםבאיזררים

גרברין)ביתאיזררצפררי,נחלבאיזרר(כגרןהסנרןשכברתשלבסירחדרעבהשלםרצף

קרסרני.בפציאסבעיקרנסצאתיכרןרהאיארקן

הנ"להכיררןלארררסקסרניתפעילרתלקירסהנידרןלאיזררסחרזעדרת

הסזרחיהירדןבעברסבנהרבציריסינידררםשלהקריסםלינייםבסלעיםנסצאת

עסקבהיררצררתלרארתניתןהאלרהסבניםלארררסארחרתפעילרת ) 1969(בנדר,

הררלקנייםהקרנרסיםשלהכלליבכיררןרכןהצפרנית,רהברקיעההפריעהיזרעאל,

לקירםרופעןתראיהאריהכיררןזהלכיררןקראהסנרחשלםד"רהגרלן.ברסת

סייססיים.סרקדיםשלאיזרריםלביןבינרקררלציה

.. 

!. 
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רשרמררןרביהרדהבנגביהרדהחבררתתצרררתביןהקירלציה

הגיארלרגיהמכרןלמפרי,המח·בגין,ץ.ב.

בחתכיםשהרגדרהיהרדה,באזרריהרדהחבררתביזמקשרתחרליהמהררהיריחראיזרר

הצפרניבנגביהרדהחבררתלביז ) Arkin ,Braun ,Starinsky , 1965 (ע"יטפרסיים

אתאפשריריחרבאזררהמפרי .) Braun , Arkin , 1965 {ע"יטפרסייםבחתכיםשהרגדרה

 , 1967 (ע"ישהרצעההקררלציהשלביסרסה

) 1972 , Begin , המצררף).בציררגראה

oui aנ:na Arkin ,." H ( פרטיהבירררוראת

רהיחידרתכסלרן,תצררתהיאיריחרבאזררהנחפשתבחתךבירתרהנמרכההתצררה

בנגביהרדהחבררתשלהסלעיחידרתלהלזמחרלקרתהדירן,לצררךנדרנרת.אינןשמתחתיה

קבוצות:לשתירביהודה

השרנרתקורלטיביותסלעיחידרתב.בליתרלרגיה;דרמותשהןקררלטיביותסלעיתידרתא.

הסלעיחידרת sלתצרררתפרטיםהשרראתהסלעיחידרתשלמעמדןמחייבזהבשלבבליתרלרגיה.

רפרטיחצרה,תצורתשלפרטיםהנןביהרדהרררדיסעדמאירביתלתצרררתהקררלטיבירתבנגב

הצפרני.בנגב,לתצרררתקררלטיבייםביהידהבענהתצררת

הסטרטיגרפיבטררמיקרמןמבחינתקררלטיבירתשהזסלעיחידרתא.

ליתרלרגיתמבחינהרדרמרת

הליתרלרגיההצפיניבנגבהטפרסיהחתךביהרדחהטיפרסיהחתך

עמינדבתצררת *

רררדיסתצררת *

גםשכרבקשים;רגירדילרמיטחצרה)תצררתצפית(שלפרט

גםשכרבקשים;רגירדרלרמיטחצרה)תצררת(שלתמרפרט

שבטהתצררתהגירפרט *בע"נה)הרזטריטי(תצ.

נצרתצררתבע"נה)רהנארי(תצ.הגירפרט *

הסרבלתרגרפיהגירפרט

גםשניבקשה;דטריטיגיר

דקשכרבסרבליתרגרפי,גיר

בכררה.זכותבעלשם *
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הסטרטיגרפיבטררמקרמןמבחינתקררלטיבירתשהןסלעיחידרתב.

ליתרלרגיתמבחינהשרנרתאך

הצפרניבנגבהטיפרסיהחתךביהרדההטיפרסיהחתך

ליתרלרביההסלעיחידתליתרלרביההסלעיחידת

דקבביש,שכרבדקדרלרמיטמאירביתתצררת

בירייאר'חר

"'".ן.י,י"ז\'מעס,'חורארירקעםעיןפרט

חצרה)תצררת(של
מרצאתצירת

חרראררמעטקירטיןביר,שאילכפרתצירת

רביררךדילימיט

רךרדרלרמיטבירחצרה)אבנרן(תצ.פרט

רבירדרלרמיטפרט

בע"נה)צ. n(של
רקירטרןד,משרכבגירדררריםתצררת

המנרירת,יחידרתכלביןקררלציהקיימתכיערלההמצררףהצירררמןהטבלארתמשתי

חצרה.תצררתהשםביטרלתרךלכרלן, nתצרררשלמעמדהענקתע"ימעמדןאתלהשררתרמרצע

דרלרמיטמציארתהראהקררלטיבירתהסלעיחידרתביןהעקריההבדלכיערלהב"מטבלה

ממנר.העדררתרארבחתך

הגיארלרביהמכרןשלהסטרטיברפיתרהרעדההחרקההנחירתעפ"י

) i ( בשםרחכרנינהסינרנימירחהןליחרלרביתמבחינהרדרמרתקררלטיבירתשהןסלעיחידרת

לעיל).א~(טבלהירחרהמרקדם

) ii (, בליחרלרביהשרנרתאךהסטרטיגרפיבטררמקרמןמבחינחקירלטיבירתשהןסלעיחידרח

תרקף.בגרתכיחידרתשמרתיהןעלחשמררנה

 :יריחרבאזרריהרדהחבררת:חתךשלהבאההחלרקהמרצעתזאחפיעל

דרררים.כחצררתרממרפיתהגגבבבצפרןלחתךדרמהלשבטהרררדיםתצרררתשביןהסלעיחידת ) 1 (

אבגרן.כחצררתממרפיתדרלרמיטכרלההבגריהלרררדיםעמיגדבתצרררחשביןהסלעיחידת ) 2 (

בנרתסלעיחידרתשלשיריחרבאיזררכרללעמיגדב,לחצררתכסלרןחצררתשביןהטרר pחל ) 3 (

מאיר.ביחכחצררתרך,רממרפיתבביש,דקדרלרמיטבנריההאמצעיתהסלעיחידתמפרי.

הגבבלחחךדמייגןפיעל-ממרפרחרמעליהחרררירת,שמחחחיה-הגירירתהיחידרתשתי

בתרךלשרןכאןמהררהמאירביתתצררת .) 2 (ירקעםעיןרתצירת ) 1 (ירקעםעיןתצררת

 interfingering.שלהדדייםיחסיםהתצרררתרלשתיירקעם,עיןתצררת
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להשחמששכדאיריחכןלמעשה,מירחרמרצאחצררחהשםכיהרא, ) 3 (מסעיףירצאפעל

מןכדלקמן:היאלכךהםיבההראשרן.קדימרחלמררחירקעםנעיןחצררחבשםבמקרמר

ביזהםםרםיגרפיבמרררחמפרי,בחגירארחרראריחידחכלכינרבעדלעילהקררלציה

;חרראריח;גירית-ליתרלרגיההמצייןבשםלכנרחאפשרעמינדבלחצררחכסלרןחצררת

לעימחבחרכר.ארמחחחירדרלימיםי,חחךמעלמרפיעההיאאםביןירקעם",עין"חצררח

מפייבחגירארחרראריחידחמרצאחצררחבשםלכנרחאפשראינכרן:איניההיפךזאח

בחרכי.ארמאיר)ביח(חצררחדילרמיטילחחךמחחחמרפיעההיאכאשרזהבמרררח

הגיארליגיהמפריבהמשךלהחבררעשרייםהרצףשלזהבחל-קהסטרטיגרפייםהיחס.ים

חבררן.הרבדררם

~ 

) i ( מייחר.חצרה""חצררחרהשםהמרשגילכןחציריתהםחצרה""חצירחפרםי

) ii ( בהתאמה.וירררדים""עמינדב'יהשמיחמפניבדחיםר"תמרוו"צפיח"השמית

) iii ( ירקעם.עיןבתצררחפרםשללמעמדמיצאתצירתאתלשנרחרצרי

) iv ( הליחרלרגייסלשינרייםדירמפררטבםריברתביםהקיימיםהסטרםיגרפייםהכבידיםכיבראה

יהרדה.חבררחשלזהבחלקהידרעים

) V ( ה'ורל~יההשלירחריסרדיברררבלבד.רשרמררןיהרדהבבגבילחחךמחיחסחזאחהצעה

אחרים.מירתריםשמרחלהשמטחארלייביאבגלילהסלעיחידרתעם

Arkin, Y., Braun, N., Starinsky, A. (1965), Type sections of Cretaceous Formations in 

the Jerusa1em Bet Shemesh Area. Stratigraphic sections, No.1, Geo1. Survey, 

Israe1. 

Arkin, Y., Braun, M., (1965), Type sections of Cretaceous Formations in the Nor~hern 
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confirmed by historical evidence where ancient scriptures (Midrash Kohelet Rabah' 

106, 72) mention a nearby area called "Emaus" as "Hamtan" which means a place 

of hot springs. The foci of this hydrothermal activity are located in a pattern 

which is sub-parallel (N-65° -E) to the direction of the dyke and faulting systems 

of the area. 
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lt may be concluded, therefore, that the carbonate rock is a product of 

residual volcanic solutions which consumed a part of the basalt, while isolating 

pyroxene phenocrysts and corroding fragments of the wall rock. 

Contact phenomena include baking of the wall-rock (generally sublitographic 

limestone of the Bina formation) to a distance of a few millimeters to centimeters 

and serpentinization (in the eastern Shukba dyke). 

The basalts :are intruded into the following fromations: 

Kfar-Shaul, Bina, Ziqlag and Bet-Nir. Transported fragments of these basalts were 

found in a few outcrops of Bet-Nir and Ahuzam conglomerates, as well as in an outcrop 

of oolitic limestone expected to be the Ziqlag fromation. These observations indicate 

that the volcanic activity started in the Miocene (Tortonian ?) and continued to the 

Pliocene through more than one phase. Evidence for it can be found in the National 

Park drill - where a pedogenic clay horizon was found within the basalt complex. 

No direct geographic connection was observed between the occurrence of the 

intrusive complex and the faulting system, though in a number of places similarity 

in the faulting and dyke directions can be clearly measured at N_700 -E. 

Geochemical analyses of the water from Ezarqa spring, which flows in the 

Bet-Meir formation east of the Abud intrusion (coordinates 1569 1601), show the 

following major ionic ratios: 
+2 +2 + t· 

Mg /Ca = 1.12 and Na /K = 92.8. These ratios are higher than the 

ratios for a normal phriatic carbonate aquifer close to the intake area, which are namely 
+2 +2 + + +2 +2. . 

Mg / Ca = O. 8 and Na /K = 20. However, the Mg / Ca ratlo of the sprlng 

water is lower than the typical ratios of the groundwater (1.4 to 1.7) in the Neogene 

basaltic province of the Yzrael Valley - Lower Galilee. lt seems, therefore, t11at 

there is a certain contribution of Mg +2 and Na + ions from a small basaltic body in 

the subsurface. 

Hydrothermal activity and hot springs, which accompanied the volcanic 

activity, caused impregnation of the country rock (Bina and Ziqlag fromations) by 

iron and manganese oxide (Bet-Horon and Budrus areas). This observation is 

<f 

« 
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NEOGENE BASALTS IN THE NORTH-WESTERN PART 

OF JUDEA (ABUD-KffiIYA-RANTIS) 

A. Livnat 

The Department of Geography, Tel Aviv University 

~ 

About twenty intrusions of alkaline olivine basalt (of the basanite type) were 

mapped in the north-western edge of the Judea mountains (east of Bet Naballa and 

: south of Wadi Shiloh). The intrusions are concentrated in four geographic locations 

westward of Rantis (coordinates 150 158); the area of Shukba - Kibiya (coordinates 

154 155, 152 154); northward of Abud (coordinates 1566 1597) and in the area of 

.) 155 148 Khirbet Albeida (coordinates 

The outcrops are dykes, volcanic plugs and epophyses with areal extent 

varying from a few square meters to hundreds of square meters. The basalt is 

porphyritic - holocrystalline with idiomorphic to hypidiomorphic olivine and augite 

phenocrysts, forming cumulophyric texture. The olivine is partly altered to 

idingzite. The matrix is composed of feldspathic microlites of labradorite - bitownite 

-composition with trachytic texture, as well as of xenomorphic clinopyroxenes, feld 

. spathoids and ore 

odtt;ases the basalts are in contact with an altered carbonate rock .זIll,l 

referred to by Oppenheim (1962) as "Incaro". These carbonate rocks have the 

: following field associations 

. 1) Most of the contacts between the basalt and carbonate rock are sharp 

2) In a few places (east of Shukba) the carbonate rock mostly occurs in veins, with 

. a younger vein complex cutting an older one 

3) Baking and metasomatism of the carbonate rocks were notobse.rved wbich' excludes 

. the possibility that these rocks are a product of the wall rock alternation 

. 4) In some places the carbonate rock includes individual pyroxene phenocrysts 

5) In many outcrops the carbonate rock includes sub-rounded baked fragments of 

. autochtonic limestone and dolostone 
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THE TAYASIR VOLCANICS, A LOWER CRETACEOUS FORMATION 

IN SHOMRON, CENTRAL ISRAEL 

Y. Mimran 

Geological Survey of Israel, Mapping Division 

The Tayasir Volcanics, consisting of 232 m. thick series of alkaline extrusives 

(tuffs and analcite-basanite basalt) of Lower Cretaceous age, are exposed on an uplifted 

horst in Wadi Malih, the Shomron (Samaria) region. The Volcanics generally overlie 

unconformably, Callovian-Oxfordian limestone and marl of the Upper Member of the 

Malih Formation, and in one case, a patch of sandstone of the Lower Cretaceous 

Hatira Formation. The Tayasir Volcanics are subdivided into three members: the 

Lower Flow, the Tuff Member and the Upper Flow. Extrusions occurred along fault 

planes, and are assumed to be associated with tectonic movements. The Tuff Member 

and the Upper Flow were deposited on a young morphotectonic relief which developed 

contemporaneously with their extrusions, as is shown by their range and thickness. 

The Lower Flow and the lower third of the Tuff Member were extruded and deposited 

in a fresh-brackish water environment which was later eliminated either by evaporation 

or by being filled with the thick upper sequence of the Tayasir Volcanics. 

.. 

~ 
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Marble Gravel Building stone Area 
3 ~ /da ~ m 

running meter/day 
m /month 

.. 
100 900 Jenin 

200 Tulkarm 

400 300 Nablus 

1,200 2,500 Ramallah-J erusalem 

50 50 300 Beth1ehem 

300 300 1,200 Hebron 

350 2,250 5,200 Total 
 ==========================================נ===========ם=================

80% of the marble and building stone used ר:> These values represent 

in Jerusalem and about 40% of the gravel. 

~ 

e 
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The largest gravel quarries are located in the Ramallah area where 

-modern quarrying tools such as rotary drills, air hammers, bulldozers, power 

. shovels, jaw crushers and conveyor belts are in use 

All the important gravel-sand quarries, except those near Rafat south 

of Ramallah, produce from Bina Formation limestone and dolomite. These rocks 

are generally fine crystalline and hard. The quarries near Rafat are in Kessalon 

Formation and Soreq Formation dolomite and dolomitic limestones. Quarry gravel 

is also locally produced from Eocene limestone (Jenin, Nablus) and from Aminadav 

.) Formation and Vradim Formation dolomites (Bethlehem 

Regular building stones are quarried from Eocene limestone in the Jenin 

and most of the Nablus area; from Bina Formation limestones in the Hebron 

allah areas; and from Menuha chalk southeast of Ramallah and םBethlehem and Ra 

Aost of the plates and thin blocks are produced from Aminadav ז. near Bethlehem 

. Formation limestones in the Ramallah area יFormation and Sore 

uarries are in Bina Formation limestones which are medium to (זAll marble 

coarse crystalline, dense, fossiliferous and stylQlitic. They are white, light grey 

. to pink in colour 

. At least 80% of the West Bank produce reaches the markets of Jerusalem 

Architects prefer colour-texture homogeneous stone which is heavy, resistant 

to weathering, low in porosity and greater than 50 cm in length. Good quality stone 

.)' brings a price of up to IL.12 running meter ('musamel 

The quality of gravel is general1y high and the price is approximately 

IL. 8-10/m3 in Jerusalem. Pre-cut marble sells for about IL. 350/m3. Minimum 

. production figures for 1970 are presented in the table below 

; 
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STONE QUARRIES IN YEHUDA AND SHOMRON 

R. Bogoch, Y. Shiloni 

A survey was made of more than 150 quarries in the area of the West Bank. 

The purpose of this work was to gather data on the distribution, economics and 

geology of the building stone industry in Yehuda and Shomron. 

Quarry locations are determined by the following three equally important 

factors: 

(1) rock type, (2) distance to market and (3) availability of workers. 

The most suitable quarry sites are clustered around the large population 

centers, i. e., Jenin, Tulkarm, Nablus, Ramallah, Jerusalem, Bethlehem and 

Hebron where bUilding stone, marble and gravel-sand are produced. 

The building stone includes rectangular blocks of the type most seen on 

the bUildings in Jerusalem and Ramallah (mainly 'musamel', 'musamsam', and 

'taltish'), relatively thin blocks used for paving stones, road edging, facing stairways, 

fences, etc., and 'macadam'; small brickshaped stone used for special finishes. 

Marble quarries yield large blocks (minimum 0.5 m x 1.0 x 1.0 m) which are 

transported to factories for sawing into thin slabs. These are either polished or left 

unpolished and sold for a variety of uses. 

Gravel quarries produce 'debesh' (angular, broken blocks) which is either 

crushed at the site of t'he quarry or transportedto jaw crushers el'sewhere. ' 

The crushed rock is sieved into various size fractions (5 cm to sand size) for use in 

the construction industry. 

By far the majority of the quarries are producers of building stone. The 

individual operations are small and by their very nature not suited to mechanical 

innovations. Since large quantities of explosives cannot be used for fear of damaging 

the rock, only small relatively shallow boreholes need be prepared. Marble quarries 

do not employ explosives at all, and air compressors are used to drill a series of 

closely spaced holes in order to fracture the rock. 

r 

'" 

t 
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BASEMENT STRUCTURES IN THE JUDEA AND SHOMERON AREAS: 

RESULTS OF AN AIRBORNE MAGNETIC SURVEY 

~ Jehoshua Folkman 

The Institute for Petroleum Research and Geophysics 

An aeromagnetic survey was performed over the Golan, Shomron, Judea, Gaza 

strip and offshore Gaza areas. Anomalies caused by igneous bodies and basement 

. structures were detected and where possible interpreted 

. trending NE-SW ייThe Judea area is underlain by uplifted basement "blocks 

are not centered underneath the structural highs, thus indicating an ייblocks ייThe 

asymetric nature of the anticlinal structure. Depth of the magnetic basement varies 

to 5, 500 m יי,block ייfrom a minimum of 3, 500 m below sea level at the Halhul 

. b. s.l. in the east 

. In the Shomron the main magnetic structural trends are NW-SE and NE-SW 

. Depth of the magnetic basement ranges from 3, 500m b. s.l. to 5, 300m 1 b. s.l 

The shallower depth probably indicates deep seated basalts rather than basement 

יי blocks.יי

A transversal transition zone in basement composition continues from the 

north-west shore of the Dead Sea to Mount Hebron, and then westwards, crossing 

the coastline south of Ashqelon. South of this zone the basement is probably acidic 

in composition, while in the north a more basic composition is dominant. 

tז
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LATE CRETACEOUS EARLY TERTIARY PALEOSTRUCTURES 

IN SAMARIA (NORTHERN ISRAEL) WITH COMPARATIVE 

NOTES ON THE AJL UN AREA (NORTHERN JORDAN) 

E. Rosenthal, N. Schulman and A. Flexer 

Variation in thickness, lithofacies and biofacies of the Senonian-Paleocene 

sequence in Samaria, based on surface and subsurface data, point to the development 

of depositional trends that are congruent with the present day SW-NE trending tectonic 

structures. Axes of maximal deposition in the Santonian and Campanian marine 

strata are located close to the present-day steep flanks of these structures and not 

in the centers of the depressions. Santonian-Campanian concordant tectonic differential 

movements are therefore inferred from this. The Maastrichtian chalk filled in the 

v 

submarine relief created by these tectonic movements. The geometry of the 

, ian uilits iנ. Maastrichtian sedimentary body is simplerthan that of theunderlying Seno 

and its axes of maximal thickness are shifted away from the structural flanks towards 

the centers of the depressions. A deepening of the sea and a pause in the differential 

tectonic movements in Maastrichtian times are assumed. The depositional pattern 

ordant to the NE סof the Paleocene differs from all the underlying units, it is dfs 

structural trends on a regional scale. Correlation with the Senonian-Paleocene 

formations east of the Jordan Rift Valley (Ajlun area) points to the existence of the 

broad arch in the east, bound in the north by the deepening Yarmuk basin. The axis 

of maximum deposition of this basin matches with the equivalent Revaya axis across the 

. river Jordan 
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In the synclinal region (Surif - Haras) the Senonian section is fully developed. 

In the northern tip of the syncline (El J'aba region) a discordance plane is observed, 

whereas higher up on the present-day anticline, the Senonian deposits are either 

eroded or were not deposited at all. 

The Above mentioned unconformities are a newly discovered major feature 

in the Hebron mountains although they were observed earlier in many individual 

outcrops in the central and northern Negev, the Galilee as well as the coastal plain. 

, 



47 

UNCONFORMITIES BETWEEN MENUHA - MISHASH AND BINA 

FORMATIONS, WESTERN FLEXURE OF HEBRON MOUNTAINS 

M. Braun, Geoprospect Co., P. O. B. 3720, Jerusalem. 

A. Flexer. Dept. of Geography, Tel Aviv University. 

Menuha and Mishash formations overlie disconformably the B 'ina formation 

in a group of isolated outcrops near the village El Jab'a (located on the road from 

Bethlehem - Husan to Tarqumia) along the steep western flank of the Hebron Arch. 

Blocks of Mishash flint cover erosional relief cutting, at places, as deep 

as the base of the B 'ina formation (Mizzi Ahmar), whereas several tens of meters 

apart (Fig. 1) a more or less full section of the B 'ina formation is exposed and the 

flint beds top 2-3 m of Menuha chalk. A conglomerate is observed at the contact 

of B 'ina-Menuha formations and the age of Menuha chalk is determined to be here 

Upper Campanian, thus it is suggested that the main unconformity plane has to be 

placed between the Menuha and the B'ina formations. 

In other exposures (near Roglit junction) a thin veneer of flint overlies both 

Menuha and B 'ina in an erosion channel-like relief. It seems that such channels 

were observed also in the eastern flank of the Judea mountains (Har Hazofim -

Armon Hanaziv area). The ancient erosion plane there did not carve deep enough 

as to expose the B 'ina formation. 

It should be mentioned that a few kilometers to the south. in the region of 

Surif-Haras, the thickness of the Menuha chalk is 65 m. 

The Hebron Arch underwent tectonic movements of folding or tilting followed 

by uplift and erosion which occurred most probably between early to late Campanian. 

This activity can explain the unconformity in that area. 

.. 

" 
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THE GEOLOGY OF THE SHECHEM SYNCLINE 

P. Cook, 1. Roth and Y. Mimran 

Geological Survey of Israel, Mapping Division 

Geological mapping was done on the sediments of the Schechem region 

synclinal basin and its periphery. The Eocene sequence of the southern and western 

parts of the basin was subdivided into four lithostratigraphic units. Unit el is 

conformable and gradational with the underlying Ghareb-Taqiye Formations and where 

unconformably overlain by the e2 conglomerate, it is Lower Eocene in age. In 

places this contact is conformable and e1 achieves its maximum thickness and has 

a Lower to Middle Eocene age. In these cases e3 overlies conformably e2 and unit 

e4 is always conformable with e3' Frequent faceis changes allow only the :recog-· 

nition of five carbonate lithological units and one volcanic unit. The stratigraphic 

relationship between these rock units and those of the lithostratigraphy are not clear. 

The estimated thickness of the Eocene sequence is about 450 m. 

The major structural movements were of early Middle Eocene age as indicated 

by the frequent occurrence of conglomerate of Midd,le Eocene age (e2a) overlying 

the Bina, Menuha, Mishash, Ghareb and Taqiye Formations as well as unit e1 with 

an angular unconformity. The presence of sedimentary structures and intra

formational slumping in unit e2a indicates continuing tectonic movements during 

its deposition. 

The southwestern boundary of the Eocene rocks (north western f1ank of the 

Faria Anticline) probably coincide in part with a tectonic line running from the 

Bet-Shean Valley through the Ramallah Anticline towards the Shephela Region. 

There are several indications for a dextral horizontal displacement of about 10 kms. 

along this line, which took place during Plio-Pleistocene time. 

(' 
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limestone. In some places the chalky unit, turns laterally into conglomerate which 

further turns into penecontemporaneous dolomite. 

Reconstruction of the Kesalon paleoenvironment indicates that the ancient 

topography over which the sea transgressed determined the environment of deposition. 

In the western region there were tidal flats and most of the time supratidal sediments 

were deposited. 

West of Jerusalem there was an ancient depression where Rudistid reefs 

grew. Later on these reefs were dolomitized. In the eastern part of the Judean 

mountains mostly subtidal1imestones were deposited. The chalk which occurs above 

the limestone lacks fauna except few Ostracodes. This chalk was probably deposited 

in a large lagoon where conglomerates were deposited on its south-western side and 

laterally, further out formed supratidal dolomites. Changes in thickness of the 

formation are in response to old topography and differential drop of the sedimentation 

basin. 

p 

'! 
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-N סMR סN IN JUDEA AND SH סRMA TI סN F סTHE KESAL 

N TIDAL FLATS סN סF SEDIMENTATI סDEL סA M 

r M. Braun 

B. 3720, Jerusalem ס.. Geoprospect Co., P 

The Kesalon formation is composed of the following two major lithological 

Q1 

groups: 

1. In the western flank of the Jerusalem-Ramallah anticline and in the area of Wadi 

Malich the facies is dolomitic with quartzolitic lenses. 

2. In the eastern flank of the same anticline and in the Hebron anticline the dominant 

facies is limestone. 

The dolomitic facies is divided into two kinds of dolomites: diagenetic and 

penecontemporaneous. Two morphologic units can be found in the area of the diagenetic 

dolomite, the lower unit is layered and the upper one is a cliff. In the area of the 

penecontemporaneous dolomite the morphology is dominated by a terrace although it 

is possible to recognize remnants of a low cliff)above which occurs as6ft pene

contemporaneous dolomite. The thickness of the Kesalon formation in this area varies 

from 15 m to 60 m. 

In the limestone facies area there are three morphological units. The lower 

part is layered with lithological interchanging of dolomite, limestone and dedolomite. 

In this unit, tidal channels can be observed. Above this unit there is a limestone cliff 

which contains Rudistids and other fossils, the upper unit is composed of chalk and 
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ADAPTIVE AND PROGRESSIVE TRENDS AS TWO 

DIFFERENT EVOL UTIONARY PROCESSES 

(!' 

A. Issar 

A summary of the President' s address 

י

The theory of evolution and the geological sciences developed simultaneously 

and simbiotically. The evolutionary approach as founded by Darwin and developed 

by his followers. maintains that the evolutionary trends are a function of natural 

selection and optimal adaptability. This approach became the guiding theory for 

the majority of the geologists. 

The author raises the question whether the geological record, especially 

that of the Hominidis. does not show that there exist two trends of evolution in the 

biological world, one to be named adaptive evolution, the other progressive 

evolution. 

While the pre Quaternary paleontological record has drawn the attention 

of the scientists to the adaptive evolutionary trends, the prehistoric record is based 

more on the progressive evolutionary trendso 

The distinction between these two trends is of major importance in the 

stratigraphy of the Quaternary and may be of importance for a bettAr understanding 

of the general evolutionary processes occurring during the history of the biocosmos. 
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