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 3מט'טירר

EXCURSION No. 3 

אר-מבקטעשררת-בבקבאזררחרפייםטדימבטים

• Coasta1 sediments in the Nabeq - Shurat el Manqata area 
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<lt ::ווו'e Gul" u ךוern part 0" t ךodern ,'ringing ree" in the sou tl ךFig . .2. Diagramatic cross-section across ra.ised P1eistocene ree" terruces and the n 
" top (oldest) to bottom (.youngest). Ree ךbetween R<ls Muhammad and Ras Nasrani). The three raised terraces are marked 1, 11, 111, ,'ron ( 

s penetrated by corehole B ג;ree" V \v חe and was penetrated by corehole A. The rnoder חterraces 1 V is locally tound in the upper intertida\ zO 

) 1969 ( and it is under\ain by arkosic a\\uvi<l\ ,'an deposits. Two submerged terraces at depths 15 -25 m and 60 -65 m .were reported by Nir 
. from echo-sounding survey in this area 
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HURAT EL MANQATA INTERTIDAI, ZONE .זנTHE 
ir וorpl ןdrains a huge area of igneous and metan וe alltlvial fa!1 of Wadi Kid, whicl ןTI 

e ווT ו.t of about 10 kn וfringed by a coral reef along a semi-circular be ~ r()cks, i 
ows ןןents of.deposition as fo ןudes sedill1ents of different environn וt inc וbe וcousta 

:)~ . Fig ( 

oose gravels of igneous and metamorphic וich is composed of 1ןו. Atlllvial fan, w 
t-sized granite wash divided into wadis (W) and וcks. and sand-sized and si (וr . 

. .) F (וtlves ןinlert 
ong וstromatolites a וga וanar a וas (S) \vith salty hard crusts and p 'ןk ןsal וasta 2 . )')ו 

. e shores 'ןt 
lets of burrowing וetal sand .. pe וT) \\'ith arkosic and ske (וe ןוzO וAn intertida "~_ 

s zone is lined by וiוargillopora sp. and sea grass. T 'ו. ids and וl1ilio ו, crustaceans 
ted by a ןוerate of Wadi Kid, ceme ןon וrock, composed of a f()ssil fang ןוbeac 

ined by a וaces, is וtertidal z()ne, in p ןוe lower i ןוarine cemcnt. T ןןוmodern 
. angroves ןןrest of I (וf 

ard cemented mass of corals 4ן .. A reef flat (RF), up to 1 km wide, formed of I 
d drowned canyons (C) are COll1mon on the ןוe ulgae. Pools (P·) a ןand corallil 

. angroves ןןe pools are stlrrotlnded by I ןוt '!ו e t ןןreef flat. SOI ' " 
e wreck of Maria Schreder וtl ןicl ןe teef on wl ןe edge of tl }ןs t 5ן.' A steep clif'f f()rn 

. is "Iocated 
e ווage, are scattered in t ןowl זkןSevcl"al outcrops of a dead fossil reef, of anun 

e fossil reef show ווd are overlain by beach rock. SOll1e cora:ls of t ~ווןz()ne ןtcl"titla ךil 
ce of the reef. A later ןוl1erge וe ו(! lite due וe arago וing of !I וllleacl ~ s of subaeri וgוsi 

' e reef, !o its present position is also indicated by the וerge'nce of tl וןt מresLI 
, ed pores (Gvirtzman and Friedman ווe leac ןl1ent in tl וe ce ווari ךווof new ןprecipitatiol 

is fossil reef is designated as Terrace IV (Fig . .a). The sequence in which 1977ןו). T 
erate indicates a regression. 1 t is therefore וןוe fanglo ןverlain by tl ןe (Iead reef is t ןtl 

ow ווast glacia וe ןוl1erate predate t וis reef and its ovcrlying fanglo ךat tl ווbelicved t 
is interpretation is illtlstrated in Figtlre 3. The modern fringing 'ןevcl. T וstand ()f sca 

e new ווe which also probably introduced t וtary cyc ווe ןew sedin ווe ןcl().ngs to !I ךreef'I 
. e. dead. reef וto tl ךזt i ןוe ןןוe cC ןזari ןn 
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c coastallJclt and ,'ringing rcet's ot' Shawrat el-Manqata )ןts in t ןvir(Jnmel ןSedimentary el .ג. ig :) 
. arca · 

at tloored by ןat, corals, coralline alg,le, grass (RI;). 2. PO(Jls on the reef' t ןLegelld: 1. Reel' t 
etal sand ()·f). 4, Pebbles וZ(Jnc; arkosic and ske וtertida ןsand and grass (P). 3. II וskeleta 

 and coarse sand; berms'ןס lines (G). 5. Sabkha: sa ~ prograded shorו ty hard crust; <lו gaו
uve; arkosic sands and ןןines (S). 6. Wadi; coarse sand (W). 7. Inter וm<lts along shorc 

cient ןrock: al ןוoreline, high tide (SHL). 10. Beac 9ןו. S .·ן ree ןס'dge 8 . ::ו ,);))( gravels 
, ic rocks, cemented by m<lrinc celnent ןוigneous and metamorp ןס't'anglomerate 
.·' over)ying the I'ossi) reel·. 11. Edge p" \Vadi terrace. 12. Outcrops 01' a I'ossil ree 

. 13. Mangroves (AI'iL'enia Inarilla). 14. Dro\vned cmyons (C'), 3-20 m water depth 
 Mo!or track. 16. Walking traverses, numbered !'ron .15ן 1 4- .
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ntertidal Zone and וITOP .,: Traverse No. 40n the Shurat el Manqata 
' . F1at ןthe Ree 

0933/7363 : Coordinates 
This walking traverse crosses the coastal sabkha (8), the pebbles and coarse sands 
which form the prograded shorelines (G), the intertidal zone and the mangrove 
forest, the exposed fossil coral reef and the overlayingcemented·fanglomerate 

3 which become a beach rock, the reef flat, and the drowned canyon. Traverse 1 to 
. ied out without swimming חFig.3) are optional. At low tide this traverse can be ca ( 

Cameras, hammers and field note books can be carried safely without getting wet if 
• s\vimming in the canyon is not included in the traverse 

THE NABQ SABKHA AND REEF F1JLT (EL FAUZ) 

by E. Gavish 

ocated ו, neter ןin dia וa, abotlt 400 n ווd·shapcd sabk חI (וןe r ןiqt וis is ;1 tll וTI 
e sea ווt וווסa is separated fr וe sabkl וTI ו.t beacl וe prescI וtl וiוfro 400וון t ןוtl יal 

y ()f coarse terrigenous וain ווןposed ווcOI ווig ווןa barrier over 2 n ןן~'

• e וere is a narrow strip of t'riab ווine t וter ;:ן e w ןוents (Fig.!t). At t ווןscdi 
e ןוe cyanobacteria can be observed in t ןוrt)ck. T ןוing beac ןןוy for וt חrece 

adhesion of the grains and וe initia ווk catlsing t ~ ro ןוe beac ןוlyer of t ו;r '~י I יtII 
, en ןוe carbonate celnent (Krumbein and Co ווe precipitation ()ft וו!:t I וil יII <:ו I 

ite ןcite and aragol וy Mg-ca וain ןent is n ןןe cel ווgy of t )(ו inero ןחe ווr ' ,)1 )( 7 'ו 
 ) J:ricdןןן l>ח aון d Gavisl,ו 1971 (.

arge וere is a ווt ןוic ןוy wide(about I km) in w זis area is ve ווat in t וC rcef I וI ר'
e ןוe properties 01' t ווows t ןו). Figure$' s ~ deep (Fig. 1 6וחg()()n at least ו,

sect B--B'. Though the measurements ןוe tra ןg tl ח()וent a ןןvater and sedil \ 
ationship can be וours (9:00-12:00), a re 3ןו f (ןe ()ver a spread וI (ןCJ'e d '\\ 

 )(!ר served between tןו e temperature, pH and condtlctivity Witו l water deptl.ו
ent components respond to the ןןןd carbonate-sedi ןוe grain size a ןוAlso, t 

 p()1ן) grapוו Y of tןו e reef flat, aןן d distance froןח the beacl.ן
vered by a few tו' t ןןןy its ,narrow ri וon ןוa is mostly dry wit ןd sabkl ןןe r()u ןTI 

lber of springs ןןarge n\,l וf water. Tllis water is supplied by a (ין:ctcr ןןןli ןcCI 
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'.' Figure .)'י. e sabkha (Fig ךןs into t ןrough channe ךןfrom which it f10ws t 
a ךe sabkl ךןogy of t ןinero ךows the water geochemistry and main n }ךs 

• The water coming from the ~ generally along the transect A-A' in Figure 
f10w channels is of norlnal Gulf salinity and it becomes abruptly 

, e rim ךןe salinity ot' the water is highest at t ךhypersaline in the sabkha. TI 
ong that rim there is also ןA e surface ךןwhere it is exposed on t 

high activity ot'lnicroorganisms. The cyanobacteria form dark mats but are 
. em, is abundant ךןabsent where Pirinella, which grazes on t 

y of halite which ןThe evaporite crust of the outer rim is composed mian 
may indicate the system of complete water evaporation due to evaporative 

, e dominant evaporite is gypsum ךa itself tl ךןpumping. Within the sabk 
pointing at this necessity of heavy brines ref1uxing out of the system as is 

.• Due to thehigh evaporation rate (over 3 m per ~ suggested in Figure 
year), the hydrodynalnic system in Figure 1- must be an intensive one 

y the accumulation of carbonates, gypsum and halite, but ןcausing not on 
. a1so their minerological diagenesis 

לידהדיףגבאלמהסבחהחתך- 2ממ'תחנה
רדבדה","איהודונזה""הייהאוניותנפז

STOP 2 - Cro'ss sectionfrom the Sabkha to 
the reef-flat, near the wracks "Hei Daroma" 
and "Aia Varvara" 
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 5מט'טררר
 xנCURS ION N r.ס 5

ררה 9לארנעמהברןמררמרםפרטרלררםרר~רםטרטרת

D OPlilliA ~ ' .ill:lA .J\I ~ r Nf :iטנW" יmB כESIL CORA1 TJillRAC ~ Rl\ISED FO 

d Scllool וop'" : Na'ama Fie זs
0843/7035 :~. C('o;!Ji'late 

e· Middle terraces רthe Upperand tl חסted בgs. of ihe Field S\:hool.31·C sittl חilildi הThe 
tlle original ןוic ןThe Upper Terrace (1), in wl .)נ. pare also with Fig ןFig. 8, con ( 

ost in its original ןcompletcly replac.ed by calcite, is preserved aln ~ aragonite wa 
shape. The interior of the reef is exposed along {he road cut. The Middle Terrace 

cteoric waters and ןite was partly leached by n חsists of al·3go ~ 11), which .still c()· ( 
e badlands. A ןs son ןky landscape forn וla וweathered to a '''chalky'' appearance. The c 

dings of the hostcl. The וe3ch rockis found in a few spots around the bui רIfossil 
fringing ןoderl ןe n ןוiff. T וe coastal c ןg tl ןLower Tcrrace (.111) is preserved only alOl 

. e undercut inthe Lower Terrace ןוt וed tt ןוis attac ,)ג and ~ reef (V, Figs. 

NE 
sw 

_6.~ 
ss 

1 --7 

RF 

/' n m /.7 ~~~JV~~~~ 

/~ 
. and V) in the Na'ama fo'ie1d Schoo1 area 1 ,,ווווו ( races זi1 cora1-reet' tt> ~ cene l·os. טeist וP: ig.l 'ן: 

_ ' Depositiona1 dips; Rfo ~ sca1e. BR - Beach rock; ('W -'''Cha1ky'' weathering;·DD נ<Not t 
. Reef 11at; RT - Reel' ta1us; SL - sea 1eve1; SS - sandstone substrate;UC - undercut 
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ILlrei/la ~ !llarsa • : גOP זs

0886/7078 : Covrdi"ares 
and ן)rn :.ו t (sh ןbaymel ןarrow en ןtcrrace. lorn1s a I וssi ךculS the ft ו 1:וWadi Murei 

1e וf t ךtcrior t ןn has exposcd the il 1ן. I::rosit זYO וurowI1cd caI :.ו S :.ו rus :.ו.:\\'ו extends se 
e Upper ןוem bank (Fig.') t ןe soutl ןotl1 banks t)f the \vadi. On tl 1!וree Icrraccs in וt 
c recf גוdips t)f t ):ו cdep<)sition גat and tI חws a weII·preserycd rccf ןt ןוTerrace (1). s 

d וtlndercut al וe terraces, a fossi 1וidd ~ d וI ו:e Upper 1גו t זclwec רct l וו:n ןe ct גווta)us. AI 
e ןוe shorclincs during t ןוong t ו:וned זwere lor ןוprcserved. Bot וrock are \vel ןו.beac 

c Midd)e )ןering of t גוky weat וa ןוc וe typica גוe Terrace. T 1וidd ~ ion of the וa ןןזfor 
terior of the sc)eroderrnites of ןe il )ןe aragonite from t ןוing of t )ןTcrrace is due to )eac 

cora)s, especially Porites 1977~ןו). T ן,aJ וןan and l-"riedJ ןn (GvirlZJ1 (רske)et וc cora ווt 
d (op. cit.). The וO,OOO n וeabi)ity up to ןוrosity up to 60% and a perl רttain a pt ו:.. sp 

. ows similar exposures of the terraces 1ןוureiha s יfk of Wadi ןern baJ גוnort 

w E 

Rf 

BR 

" 
1 

cw 
n 

? RF BR U~ 

m: 
SL 

RT 
\ 

. istocene lossil coral reel" terraces in Ihe southem cliff of Marsa Mureiha. Not to scale ~ ig. Q: PI ;/ 
~ T 8 ;אR - 8cach rock; t'W - "chalky" wt';llhering; DD - Deposiliona\ dips; Rfo' - Reef 11al 

. Reel" taius;'SL - sea \evel; SS - sandstone substrate; UC' - undercut 

STOP 3 : Ras Um·Sid 
0820/6965 : Coordinates 

. the morphology of the three fossil terraces חסGeneral view and observations 
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 6מט'טרררבמטגרתרהבבחר~רטררר

THE DAHAB ALLUVIAL FAN 
This alluvial fan (Table 1) is one of the Inost prominent fans along the western 
coast of the Gulf of Elat. The fan was formed mainly during the Pleistocene. A few 

ological levels can be distinguished on the fan's face indicating different וmorpl 
ation and reflecting changes in eustatic and tectonic conditions. Most וןstages of forl 

,) annel of Wadi Dahab (Fig.fo וe cl וe recent fluvial activity is restricted to tl וof tl 
arln) at the וt (or sl וall embaymel וe sn ןe Pleistocene fan. TI ווis incised into t וicl וwl 

es the fringing reef and is believed to be a drowned ןoutlet oj' Wadi Dahab breacl 
. ast glaciallow-stand of sea level וe וcanyon w!lich was formed during tl 

STUP 4 : DaJlah Enlbaynlent 
026/7687 Co()rdillates: J 

e ווe vertical wall of t וg along tl ןent (sharln). nt)rth bank. Sn()rkeliI ןןab embaYI וDal 
only a few colonies of וe reef wall is Inostly dead witl ןreef (Fig.4Q; traverse 1). TI 

was וis wall is believcd to rcpresent a fluvial canyon-wall whicl ךוliving corals. T 
e floor of the drowned ןw-stand of sea level. TI ךe last glaciallt ךCU uuring tl ןןfl רft 

. ab ןents brought by Wadi Dal ךךis now being filled by seuil ןI (רC<JnY 

': DaJlah I.agonll ~ ST()P 

1009/766,0 : C()()rd i,lates 
ern hook-like וe soutl ןwest -'St)lltheast t raverse(No. 2; Fig.IO) across tl ןli I יירן\, 

and רsmall dunes. Gypsun ןe Dah,lb fan. (1) Coastal sabkha witl ןtOry t)f tl ךI ןן)(PfOI 
of ןtertidul zone; (2) sand shoal with occasional hard botton רe il רsalt CI'IIStS near tl 

3) algal oncolites in ( ןן,e bOttOI רal1 oystcr banks dot tl ןןts; sl ןted sandy sedilnel ןcelnCI 
rock and planar stromatolites are ןdebris of disintegrated beacl ןn witl ךaSSt)Ci,ltit 

alnmad), (4) sand ןer intertidal zone (see STOP 5 in Ras MuI רigl ןthe I ןU il וIII ר('! 

s. (5) sea marginal pool which is a relict רןt)f parallel prograding berl רly plail ךI \וpC 
nology רןe biology and lil ןents, TI רןsedil ווg berl ןe sea by progradil רtl ןןI רn Cl!t frt )(ר( lag 

ypersaline ןtly I ןis pt)()1 was studied by Por and Dt)l' (lt)75), The pool is sligl ןof tl 
reaches 4,5 In. Unlike the 5<':,:1' lake, there is no ן(Yk<», The dcptl (45ך-between ( 

. ixing רd-induced n ןI because of a stron!! ,iI ן() e pt ןtl ןcation il ךvel'tic,11 salinity stratij 
into two lobes. FlesllY algae and ostracodes וllliu ree!" ridge separates the poo \ךA SCr 

id gastropods (Pirenella ('ailliaudi). Carbonate lime ןas well as ceritl ןOI ןןI וare l',JII 
e pool and along the shores. (6) Coral reef רe deeper parts of tl וn in tl )(ו n וlld is con ןןI 

is growing reef is in the ןook-like promontory. TI ןds St)llthwards 3S a I ןcxtel וil'l וwl 
. agoon on its leeward side וing ןt)sing a newly forn וprol'css of enc 
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. n tary environments in the alluvial fan of Dahab ו~f:ig./O:S<"I irl 
omerates and sands; berms וJ.egt·llu: 1. ('rystalline basement (CB). 2. Coastal sabkha (S). 3. Cong 

6. Modern .)ןז( I' proj{radcd shorclines (G). 4. Alluvial sediments .. 5. Intertidal ione יt 

ents (W). 7. Pool (P). 8. Sand shoal (SH). 9. Reef 11at (Rf). 10. Ree" ed!!e ןwadi scdin 
with spurs and grooves direction. 11. Edge of fiuvial terraces. 12. Channel directions 

.) , on :lllllvial fan. 13. High alluviall'an terrace (Al, ). 14. Middle alluvial fan terrace (AI 
. 16. Palm trees. 17. Paved road ')15 נ. t.llldcrn wadi bed 0" wadi Dahab (AI 

. 2 18. l:.".:ursion traverses, numbered 1 and 
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THE GEOLOGY OF THE KID GROUP, SOUTHillAST SINAI 

Aryeh E. Shimron 

Geological Survey of Israel, Jerus~lem. 

The purpose of this excursion is to demonstrate the features of the sedi

mentology, volcanolot7 and tre metamorphic and structural evolution of a portion 

of the older F1'oterozoic roc1~s in Southeast Sinai. 

GEI~qAL GEOLOGY - THE }:ID GROUP 

-In this major, southeasterly metamorphic belt in Sinai the most complete sec 

tion of the Sinai geosynclinal succession is manifest. The group forms a roughly 

domal Rtructure about 30 by 30 km in size, with a central, dominantly volcanic to 

Yolcaniclastic sequence (Heib Formation) and flanking sedimentary sequences to the 

north and south (Um Zariq and Tarr 1!'ormations). The northern and western margins 

-are bordered by a complex of gneisses and migmatites (Qenaia Formation) which com 

prise rejuvenated basement rocks, late kinematic quartz diorites and poesibly 

miGmatized and mobilized structural1y lower portions of the cover rocks. The 

-central Heib Formation consists of andesitic to rhyodacitio flows, felsic P,1ro 

-clastics, some ignimbrites and abundant intercalations of slate, phyl1ite, grey 

wack and ubiquitous volcanic conglomerate. The coarse sediments are in major part 

• cannibalistic with volcanic source.material, rapidly deposited and potash poor 

-A rapidly rising volcanic archipelago with related earthquakes and possibly east 

-brian rift faults controlled the source material and'the im ~ west trending Frec 

ediate sedimentary environment. Turbidites and major slide cong16merates appear ~ 

-to have spilled into these linear trougbs which were continually fed by volcani 

entary structures are ~ clastic and fine to coarse sedimentary debris. The E ' 

l of turbidite beds with graded, cross and papa: Lel laminations, convolute ~ typic 

• and flame structures and others very common 

The southern Tarr Formation with algal slate, psammitic schist, metagreywacke 

major part a shelf facies. Coarse to fine ·iמ te, is ~ lomer ,קmarble and minor cO 

volcanic debris from the lleib volcanics provided much of the source material in 
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the transition zone sediments. The grey to black slates often contain abudant 

coarse volcanic ejecta and laminae of fine ash. A pyritic chert horizon (exhalite) 

has been choosen as the approximate boundary between the dominantly volcanic and 

sedimentary environments. 1ight seeking blue-green algae in slates imply shallow 

water deposition and abundant sedimentary structures in psammitic schists and grey

wacke point to deposition from turbidity currents. The latter were in all proba

bility triggered by proximal volcanic activity and associated earthquakes. 

The northern, dominantly ~ediroentary Um Zariq Formation, is a ~litic

flyschoid sequence which along its western and northern margins is overlain by 

amphibolites and greenstones. The highly deformed, possibly pillowed, greenstones 

show features of metamorphosed andesites or basalts. The metasediments are, Vften 

carbonaceous, garnet, staurolite and andaluslte schists with intercallatiopB of 

cross, current and graded bedded greywacke and siltstone. Along the northeast 

margin of the Kid Group the greenstones and amphibolites are underlain by complex 

metasediments of which ribbon chert, chert breccias, laminated jasper-amphibole 

rocks, forsterite and serpentine marbles, fine clastics and P,yroxene rich horn

felses stand out in particular. The rocks of the um Zariq Formation are interpreted 

as having been deposited 1n a deep water environment, probably in an 1nterarc or 

marginal basin. This basin which subsequently became the focus of mafic-ultramafic 

magmatic and 1ntense tectonic activity was located roughly between the Sa'al Group 

and a small basement outlier to the north and the Heib Formation arc rocks to the 

south. 

STRUCTURE A.ND MErAMORPHISM 

The Kid Group shows metamorphic ranks varying from greenschist to amphibolite 

facies. A progressive increase in metamorphic grade and intensity of deformation 

is seen from the greenschist facies central volcanic dome (Heib Formation) west 

and north into the dominantly metasedimentary Um Zariq Formation. Garnet, andalu

site and staurolite are the typical index minerals in the pelitic rocks of the 

highest grade. The southern mainly clastic Tarr Formation has been contact meta

morphosed (low P) against Pan-African granites.up into the pyroxene-hornfels facles 
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with cordierite, anthophyllite, forsterite, wollastonite andgrossularite appearing 

in rocks of appropriate composi·tions. These rocks are polymetamorphic wi th high 

• grade' (Pan-African) contact, superimpose1 on low grade (Kibaran) metamorphism 

of these rocks וnany An addi tional event of un1mown age hss further retrograded 

into the greenschist facies. As in the basement rocks, the regional metamorphism 

is of the low pressure type but generally at lower operating temperatures. The 

te1escoping of metamorph1c facies with high and low temperature phsses coexisting 

• in one rock 18 common and 1ndicates high temperature gradients during orogenesis 

Three phsses of fo1d1ng have been identified in the Kid Group. The first and 

nera11y ENE and NW trend1ng, whichshsped ~ second phsses are m1cro to macro folds, 

the distr1bution of the major 1ithological units. Penetrative fabric consists of 

f1rst and second phase sch1stos1t1es, and B-mineral, pebble and 1ntersection 

lineations define the trends of the fold axes. The second schistosity is only 

• local1y deve10ped in the Tarr but 1s dominant in the Ileib and Um Zariq Formations 

-abric is seen in slate or phyl1ite interbeds whereas more ref ~ Most metamorphic 

ractory vo1canic rocks appear to have been deformed en mass. ENE trending upright 

-F1) fo1ds give way to major (F2) recumbent fo1ds and re1ated my10nite be1ts north ( 

;18 in tt,e Kid Group. The culmination of this deformation (F2+/-F3) is the ' .. -

• dsus Shear (recumbent fo1d) zone which truncates the northern margin of the group נalי" 

l!:XCUill:iION STO!'S 

top 1 •.•• km 371 - Tarr Formation ב:

-The rocks here are dark weathering, we11 fo1ded cordierite schists and horn 

fe1ses (P1ate A, No. 1). Othar 1itho1og1es in the genera1 are& are schists and 

: marb1es with the fo11owing assemb1ages 

01igoclase-b1otite-hornblende 

garnet-diopside-epidote 

cord1eri te-antl1ophyl1i te-plagioc1ase-quartz 

chlorite-dolom1te-quartz 

garnet-wollastonite-dolom1te 
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actino11te-muscovlte-quartz 

do1omite-forsterlte-splne1 

Reglona1 metamorphlsm has 1nitia11y produced greenschist facies assemb1ages 

however contact metamorphism due to 1ate Fan-African granltes (Um Ma1aq) has been 

1ntense and the hlgh temperature assemblage is a contact metamorphic aureo1e 1n 

• the order of 1000 meters wlde 

efu1 examinat10n of the outcrop at th1s 1ocation shows fo1ded sed1mentary ןCa 

1aminat1ons we11 preserved. The fo1ds are intrafo1ia1 f1rst phase (F1) fo1ds 

1ntersect1on dסshowing the deve10pment of an ax1a1 p1ane c1eavage (51). A go 

-11neat1on has formed due to the 1ntersection of bedd1ng (5 ) and the f1rst c1ea 
o 

vage (31). 50me late, britt1e crenulations and fo1ds which p1unge towards the NE 

• and have steep ax1a1 p1anes are attr1buted to the third phase (F3) of deformat1on 

• Fig. 1. Fo1ds 1n cord1er1te hornfe1s and schist, Tarr Formation, 10wer wadi K1d 
plane slaty c1eavage shows that the fo1ds are of metamorphic ~ ax1a1 מA

• rather than sed1mentary orlg1n 

3top 2. • •• km '370 

The rocks here form a bedded slate-mar1-greywacke sequence. Microscop1ca1ly 

the rocks are fine gra1ned plagioc1ase-quartz-k-fe1dspar-tremo11te-epidote bear1ng 

assemblages. The metamorph1c grade is a1ready much 10wer than 1n the previous 

rocks (greenschist versus amph1bo1ite facies). The fo1ded surfaces are both 3 
o 

and 31• The recumbent fo1d core 1s the second pbsse of deformation (F2) wh1ch 18 

weak1y deve10ped 1n this area. A second c1eavage 32 is poorly deve10ped roughly 
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parallel to the axial planes of the folds. The sedimentary structures include 

poor graded lamtnationF, and possible load casts sUF,gest tops facing towards the 

west. 

Fig. 2. Second phase fold in the Tarr J!'ormation 
. sandstone-slate sequence. 
SS-sandstone, SL-slate. 
Note - load casts. 

L--.נ 
IOcm 

Stop 2A •••• (near !:m 369) 

Time permitting, the bedded cherts and tuffs with some ignimbrite shall be 

examined. The area is much fractured due toa D!ajor tectonic line. The conspicu

ous rusty, pyritic cherts are probably chemical sediments of volcanic origin 

(exhalite), although circular structures wtth·microcrystalline quartz suggest 

radiolaria (Plate A, No. 2). Since radiolaria apparently evolved only since the 

C&mbrian a volcanic ori~in must be assumed for these structures (i.e. spherulites 

or varioles). Distal exhalites, frequently pyritic chert, form by flow from an 

exr.alative vent, into pearby sedimentary basins and are prime targets for gold 

exploration in Archean greenstone belts. Such exhalites indicate association with 

the hiatu8 followin~ felsic volcanism. 

Stop ) •.•. km )67 - The HEIB FO~~TION 

, The !)Olltrernmost major volcanogenic conglomerate unit wi th bedded gritts 

• nd slate is exposed along both flanks of wadi Beda and Kid intersection :גgreywacke 

le pebbles and cobbles in the conglomerate are dominantly of volcanic origin with ןT 

lesser sedinlentary clasts. The matrix is a mixture of fine mudstone and tuffaceous 

.) 1 • ·of the total rock (flate B, No ~ material and normally is not in excess of 10-15 

• lot sorted, some are well streched and even slightly folded at times זThe clasts are 
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-The discoid c1asts show a good 1ineation p1unging 200 towards the NN in the c1ea 

vage p1ane. The gritts are we1·1 bedded. South facing tops and bedding-c1eavage 

, intersections just north of the Beda intersection in wadi Kid (south dipping beds 

north dipping c1eavages) suggest that we are 10cated rough1y on a north f1ank of 

a svnc];ne with the axis to the south (Fig. 3). Exce11ent cross bedded greywackes 

1is genera1 area (10c. 3). Ignimbrite (P1ate A, No. 3) is 10ca11y ןoccur in t 

pr<!sent. 

N 

, Vertlcal section across the lover wadi Y.id area. The section repressnts the suggested. and simpllfied 
') ea fi.rat phase cleavage (S1 11ת dashed )יodel for the ee.rly f structures. Solid lines bedd1ng (s ~ tector.ic 

. GW-greyvacke and gr1'it יe-lomerate, A-andesite, :5Lslate, l'-tuff חCp.-co 

Fig. }. 

Stop 4 •••• km 365-·364 - BE:DA TilliBIDITE 

The turbidite sequence is up to 800 m thick forming a conspicuous horizon 

-trending rough1y &NE acrose most of the Kid complex. The sequence consists essen 

tia11y of b1ack s1ateb, greywackes and gritts, tuff and some coarser P,YToc1astics 

lomerate. A porphyritic andesite horizon defines, roughly, the ~ and minor con 

northern and southern margins of the sequence. These rocks appear to be fo1ded 

-or tight overturned s.vncline (F1) with a south vergence. The sedimen הinto a ma 

tary structures which are best exposed in wadi Beda and in part a10ng the east 

of wadi Kid. include graded and cross 1aminations. current ripp1es. f1ame ~ f1an 

structures and f1ute marks, convolute laminations and others (have fun 100king 
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for them (P1ate A. No. 4). Metamorphic structures include excellent F1 isoc1ina1. 

intrafo1ia1 fo1ds which are occasiona11y refo1ded by mesofolds with subhorizontal 

axial p1anes. and SW p1unging axes (Fig. 4). The effects of the second phase re

cumbent fo1ding even+. is increasingly felt in this area. At the station location. 

possible reverse grading with fine cross 1aminations can be seen. 

F2 -

Fig. 4. First (F1) and second (F2) phase folds in Beda Turbidite slates. 

LT נr1BENT FOLD B uן. Stop 5.... km 359 + 400 north - REC 

Slates. conglomerates and gritts of the Heib Formation. possibly the northern 

uiva1ent of the Beda Turbidite sequence are exposed. This stop has been ~ folded) e ( 

choosen because it represents the immediate foreland of the major recumbent fo1d 

-be1t which is spectacu1ar1y developed just north of this 10cation. From here north 

wards. a progressive but rapid. passage takes p1ace from dominant1y vertical to 

dominantly horizonta1 tectonics and from SW p1unging linear elements to dominantly 

1inear elements. A change in structura1 and indeed metamorrhic חff 1-W (3300) plungi 

dOl!lair,s 1s taking place here.rhe reason can. in part, be seen in the fo1ded slates 

and conglomerates at this location. The slates are fo1ded and intense1y crenulated 

, about horizontal fold axes and axial planes. In recumbent fold hinges a new, fine 

second (S2) slaty c1eavage is forming. The cleavage is a crenulation cleavage 

forming a10ng discreet slip planes and grain growth a10ng microfold limbs. Both 
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intersection (Sl and S2 fabric) and crenu1ation 1ineations are extremely we11 

deve1oped. 

Stop 5A •••• Wadiee Kid and Ma1chak Intersection 

-This is a major stop where many comp1cx structura1 and minera1ogica1 re1ation 

ch wilJ. be seen depends on the time avai1ab1e and גshipe sha11 be examined. How Dn 

• temperature beneath the sun 

crysta1 tuff ~ The first 10cation to be examined is a grey to hrown weatherin 

and an over1ying white to ye110w phy11tte horizon above a sharp p1anar surface 

tion has shown that the phylltte is a ~~ separating the two. Microscoptc exami 

-highly my10nitized equivalent of the under1ying tuffs. The mylonite is a muscovite 

quartz phy110nite with on1y a few re1ict c1asts of quartz and fe1dspar remaining 

from the origina1 tuff (Plate B, No. 2). The penetrative fabric is a 82 slaty 

c1eavage, recrysta11ization in the my10nite horizon was in the greenschist facies 

and accompanied extreme comminution or granu1ation of a11 minera1s and accompanying 

metamorphlc crysta11ization of white mica p1ates at the expense of previous micas 

and fe1dspars. Quartz forms a very fine po1ygona1 mozaic with rare 1arger strained 

the east side of wadi Kid the my10nite zone shows the מO• c1asts sti11 remaining 

culmination of this defol'llll:'.tion with the production of almost pure coarse crysta1-

1ine muscovite my10nite with a paper c1eavage. Some metasomatic activity has taken 

place and introduction of manganese minera1s can be seen with p,yro1usite (and 

dochrosite or rhodonite (pink co10ration) crysta11izing a10ng the ~ others ?) and rh 

• 1owermost thrust zone. Garnet is a1so present 

The phy110nite is the 10wermost of a series of concordant my10nite zones in 

the recumbent fold be1t a10ng wadies Malchak and Kid. The my10nites formed a10ng 

-gent1y NNE dipping thrust zones of tectonic dis10cation associated with the recum 

bent fo1ds during their SSW transport. The cu1mination of this deformation event 

-appears to take p1ace a10ng the rough1y E-W trending Madsus Shear zone, a metamor 

phic and structura1 hiatus north of which northward moving thrust sheets appear to 

be dominant. The eastern extension of this zone contains the Sharira layered 
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gabbro and Dahab meta-peridotites. The ~lonite zones, a product of the second 

deformation phase, were subsequent1y fo1ded a!ong E-W and NE-SW trending fo1d axes. 

These phases, (F3 and F4 ) form a conjugate eet of 1ate, post crysta11ine, fo1ds 

which fo1d a11 previous fabric e1ements and give a gent1e dome and basin morpho1ogy 

(P1ate B, No. 3). Quartz gash veins ,and others have been emplaced into this con

jugate set; Warps and crenu1ations in the ~lonites are related to these, younger, 

events. 

Stop 5B •••• UM ZARIQ FORMATION. Kid my1onite-recumbent fo1d be1t 

• Over1ying the 1owermost my10nite horizon are rocks of the Um Zariq Formation 

Although the best exposures of these rocks can be seen a10ng the western portion 

amphibo1ites can also ~ of wadi Kid, some of these higher grade pe1itic schists an 

be examined at the NW corner of the Kid-Ma1chak intersection. Looking north from 

this intersection on the NW flank (lower portion, foreground) are the garnet 

om the Um Zariq Formation, within a recumbent fold ~ schists and minor amphibolite f 

hinge which is rather inconspicuous at first sight. The relationship with the 

Heib pyroclastics is complex but the rocks appear to interfinger in spite of a 

lonite zones present here (Fig. 5). A boudined quartz vein shows ~ number of small 

that the boudins are related to the event (F2) which is responsible for most of the 

metamorphic fabric here. The 10ng axes of the boudins are para11e1 to the dominant 

-metamorphic direction here, which is NW. The fo1iation is a transposition fo1ia 

tion whereby amphibo1ite beds were either transposed or sheared off into boudine 

and mul1ions and rotated into the dominant NW (BF2) direction., The strong 1ineation 

i5 most1y an intersection 1ineation and abundant isoc1ine1 intrafo1ia1 F2-fo1ds 

within the now dominant S2 c1eavage are abundant. My10nite zones form an irregular 

ite horizon trends westwards along the centra1 portion חlo ~ network a1though a major 

be seen as an up to גn~ of the north f1ank of wadi Kid. Continuation of this unit 

20 m thick rusty weathering horizon with a papar c1eavage and a very fine sugary 

fabric immediate1y north of the Kid ridge. This whole region is a chaotic mixture 

-of high and 10w grade rocks, smal1 thrusts and recumbent fo1ds of vo1canic and sedi 
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of metagabbro. In addition to the ך)mentary rocks and smal1 p1utons (s11ces 

thrust tecton1cs, havoc has a1so been caused by E-W and N-S fau1ts some of wh1ch 

.• have caused the juxtapos1tion of the var10us stratigraphic-metamorph1c un1ts 

However, increasing metamorph1sm 1s seen in both the vo1can1c and sedimentary 

assemb1ages, the tuffs contain garnet and furtherwestwards theHe1b cong10merates 

. not on1y show extreme stretching of the c1asts but a1so 1nterna1 recrysta111zation 

w1thin them. In the area of upper wadi K1d where porphyroblasts of garnet and 

b10t1te, anda1us1te and stauro1ite are abundant, the andes1tes and tuffs are 

-garnetiferous and we11 recryf'ta11.ized in the amphibo1ite facies. The wad1 E1 Cord 

wadiE1 Arabi fau1t wh1ch cutts across this reg10n appears to have both a vertica1 

and horizonta1 component associated with 1t. On both the west and east s1des of 

wadi Ma1chak 10w grade metasediments and metavo1canics have been brought 1nto 

contact against high grade sch1sts (on the south side of the fau1t) whereas a 

dextra1 strike slip component of about 2.5 km is seen a10ng the east extension of 

• E1 Arab1 

L...----J 
Im 

-- . 

Schematic section of the outcrop at the Kid-Ma1chak 1ntersection, the 
ma1n units are schist and amph1bo1ite (Sch) of the Um Zariq Format10n, 
lapi111 tuff (T) of the Heib Formation and irregu1ar my10nite (MY) 
bands. A black dyke (Md) cutts across the who1e sect10n, Qb is a 
boudinaged quartz ve1n. 

Fig. 5. 
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-The study of porphyrob1asts of the Um Zariq Formation shows that the a1umino 

-hase of deformation which thus represents the meta עsi1icates grew into the second 

-morphic peak. Porphyroblastic growth fo11owed the sequence biotite-garnet-anda1usite 

) staurolite •. Most first phase schistosities have been errased in this (upper Kid 

, area because of the second phase of deformation, however, interna1 schistosities 

.-occasion,a11y sigmoida1, in porphyroblasts points to a 10nger history than is im 

.) 4 ·• mediate1y evident (Plate B, No 

Stop 6 .••. Wadis Madsus-Ma1chak - Heib Formation clastics. my10nites 

Low grade rocks, dominantly clastics, of the Heib Formation and a cons.picuous 

, meta-marl-carbonate unit are exposed a10ng the SE portion of wadi Madsus (Figs. 6a 

portion of the c1astics are brecciated and my1onitized. The mafic vo1canics ~ 6b).o 

appear to be pi11owed, however,this can not be accertained in this area since 

vesicul.'l.r rims are absent.o Laminated fine c1astics and argi11i te show 10ad casts 

and some fine graded bedding, the beds are apparent1y overturned. Sma11shear 

• l meso-fold assymetries suggest transport was from the NE towards the SW ~rנ p1anes a 

About 1 k," \iest in wadi. Madsus hiRhly deformed carbonates, si1tstones and s1ates 

are fol,.!ed in a major recumbent .structure. The cong1omerates in this area, within 

ta'lueous vo1canic and sedirnentary unit BUggBst an origin as mass f10w "1ןו clearly : 

• tes from sub-marine fans ~ 1omer ~ c('", 

T 

N ~4: ~.~ ....•.ךp 
Gw . 

\ ~ ___ c= ~ 

\~-~;~ -=-w -=-_::~ 
c} 5m 

Fig. 6B. Load casts and graded ig. 6A. tleneralized schematic section, lower ', 
laminations in Heib wadi Madsus. Cg-conglomerate, T-tuff, 

• Turbidites Ap-pillowed andesite, Gw-greywacke, Sl-slate. 

c 
SL 



12 -

Stop 7 •••• (km 353.200 m south) •• Pi110wed andesites. rhyo1ite hya1oc1astite 

of quite spectacu1ar appearance ~ Mafic pil10wed volcanics and rhyo1itic rocl 

• lchak (west flank) in this area ~~ are exposed a10ng the 10wer portion of wadi 

Pi110wed andesites form the bottom of the section and are over1ain by vo1caniclastic 

rocks of which a rhyolite f10w breccia is most conspicuous. The andesites show 

• moderate1y we11 deve10ped pi110ws of various sizes averaging about t m 10ng axes 

er pil10w portion indicate that the section here is חVesicular rims along the up 

normal facing. The breccia consists of rounded-e11iptical rhyolite fragments set 

in a fine crysta11ine hya1oc1astite matrix. Additiona1 pi110w andesites and tuff 

 continue up in section (Fig . ך(.

tw 
::.~ 
S L --:--=--=--=----=-- -
ATp~ L--J 

IOm 

Fig. 7B. ueneralized vo1canic sec
tion, upper wadi Ma1chak. 
Ap-pi11owed andesite, 
Rbx-rhyo1ite breccia, 
SL-slate, T-tuff. 

5cm V.S. 
Fig. 7A. Pillowed andesites in wadi 

Ma1chak. Vesicu1ar rims 
suggest that the pi110ws 
are normal facing. 

Stop 8 •••• Fyroc1astic flows and my10nites 

An exce11ent section of metavo1canic rocks with my10nites is exposed here 

startillR along the wadi f100r and continuing upward for the first 200 meters. 

A10ng the 10wer portion (F'g. c,) a ye110w weathering, slaty unit consists of 

assorted linear fragments of tuff and fe1sic vo1canics. The sma11 c1asts, streaks 

and up to 20 cm longfragments form a chaotic assemblage, possib1y a subaqueous 
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Sort1ng was very poor w1th fine crysta11s .כ? p,yroc1ast1c or debr1s f10w (turb1d1te 

and 1ap111y s1zed fragments.m1x1ng together. In sgme p1aces in th1s sect1on, f1ne 

graded 1am1nae 8uggest turb1d1ty currents, perhaps generated by vo1can1c exp1os1ve 

-act1v1ty. However, the overal1 picture has been rendered cons1derab1y more com 

p11cated by the presence of my10nites and related activity. My10nite micro and 

fabr1cs are very similar to greensch1st fac1es vo1canic1ast1cs and both were ~ meso 

• operating 1n this area. Hopefully, discuss10n w111 be st1mu1ated 1n the f1eld 

-Note, a mafic dyke w1th a horizonta1 slaty c1eavage cutts across the p,yroclas 

movement 1s ,aמy rocks. The feature demonstrates how 11tt1e, 1f כtic (my1on1te 

-necef'sary for the product1on of a slaty c1eavagEl, since the dyke has not been d1s ' 

e 1s a rare feature, and may represent a ~ turbed external1y. The metamorphic dy 

-volcanic,feeder or perhaps a portion of a sheeted dyke comp1ex re1ated to mafic 

ultramafic activ1ty north of here. The general stratigraphy 1s comp1icated by 

two add1t1onal,mylonite zq,nes ·at about 8') and 120 meters above the wadi f100r 

note 1ight co1ored,units when facing west up the mountain s1de and towards the ( 

These rocks are my1on1t1c andesites and show כ.ite ~ northeast on the ridg8s oppo 

atures 'o! my10nites in this area ••• a slaty c1eavage passinginto ~ characteristic, f 

ght co1ored comPact my10nite with a good f1uxion fabric. The my10nites ':'ב ma:;"ive 

are a portion of the horizonta1 my10nite be1t extend1ng a10ng the who1e portion 

• of the Kid Group in .th1s area 

fw 
 o. A= וc=::::o. י=== = aנ=::ו ~-===י ~

~ 'S:' .כ--MY :;l,..,..?-!f,;1Pfi;. 

~ A '.~;~ 
------SL 

:'t L---J ,,,,,,,"":"": ...... ד-:_·"'?': ..... :~ PX-My 
m סI 

F1g. 8. Generalized vertica1 section, He1b Formation, wadi Ma1ch8k. A-andes1te, 
MY-m~·lonite. Ap-p111owed andes1te and basa1t, SL-s1ate, PX-MY-p,yro
c1astic f1ow, my1onite. 
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~top 9 •••• High grade metasediments and v01canics. cherty rocks and tectonic 
me1ange. The "white rock" comp1ex 

The first rocks to be examined in this area inc1udes a high grade (amphibo1ite 

, facies) assemb1age of pyroxene hornfe1ses, forsterite marb1e, c1astic sedin,ents 

layered ribbon jasper - amphibole rocks with 1arge schistose mafic and u1tramafic 

inc1usions and chert breccia passing into a me1ange. These rocks form the bottom 

100 meters of a comp1ex section of metasediments, metavo1canics and tectonite 

versia1. The above sequence is over1ain by hi[h grade ~ rocks whose origin i5 contr 

amphibo1ite and garnet-biotite schist (with rather unusua1 properties for this 

o1ages Jזarea), westwards towards wadi Madsus, stauro1ites appear in the pelitic asse ' 

and the amphibo1ites are good hornb1ende schists and gnejsses, local1y retrograded 

p1ex i5 חוis station, the "white rcck" cO ,ן.. to ch10rite bearing rocks. East of t 

-rnet-si11imanite-quartz-microcline-plagioclase ~ represented by an often f01iated t 

muscovite leptite. The passage into the f10ws towards the south has not been ob

, served (see map no. 3) and it cou1d be tectonic Or one of progressive metamorphism 

pBars to be tectonic. The who1e chaotic assemb1age סa1though in wadi Madsue it a 

passes northwards into an increaeing1y messy sequence of migmatized schist, more 

eiss, and eastwards into a band of metasedi'r.ents with some מamphibolite, diorite g 

u1tramafic inc1usions in recumbent f01ds. At the Slurira Pass onc can ob5erve 

:t exposed north of the paGS ~ ore and more gabbroic rocks wl:ich are be וnpassage into 

as a we11 layered and gravity stratified metagabbro. East of the gabbro near the 

coast a cumu1ate layered. meta-peridotite within basement gneisses and mj.gmatites 

, the west ~ ex. Towards the W1r ןand basa1 (sole) amphibo1ites terminates the comp 

portion of the "white rock" comp1ex, is a pyroxene quartz granu1ite or 1eptite 

which defines the southern boundary of the Madsus Shear Zone. This zone consists 

-of greenstones showing both high (amphibolite facies) metamorphism and myloniti 

-zation overprinted by 10w grade diaphthoresis with thrusting and associated tec 

tonic melanges. Various portions of this stratigraphy and tectonism wi11 be 

observed in the fie1d. It is pointed out however, that the excursion is much 

1imited by time and the absence of four-wheel-drive vehic1es, in consequence, on1y 

• l1 be seen dוnsicmal picture of thie comp1ex eונגida two 
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Fig. 9. Genera1ized vertica1 section, upper wadi Ma1chak. !-amphibo1ite-garnet
biotite schist, TM-tectonic me1ange and chert breccia, JA-ribbon jasper
amphibo1e rock with mafic-u1tramafic inc1usions, PH-pyroxene hornfe1s, 
forsterite marb1e, meta-sandstone. 

According to this writer, we are viewing here various portions of a much 

disrupted-a1beit incomp1ete, ophio1ite and the re1ated phenomena associated with 

its empl~cement, in this p~rticu1ar environment. The ophio1ite is interpreted 

tc ~.,ve been the crust of a margina1 or inter-arc basin which deve10ped by prog

res~ive rifting of thin continenta1 crust. The 1atter is represented by the 

gnei~s-migm3tite be1t extendin~ northwards from Dahab towards E1at and further. 

The presence of a p,arnet ampnibo1ite-granu1ite zone adjoining (perhaps beneath) 

the ophio1ite suite sURgests a metamorphic aureo1e attached to its stratigraphic 

base. Progressive metamorphism increasing northwards towards the tectonic cu1mi

nation can not, however, be ru1ed out at this point. The metamorphic and struc

tural data support the view that this area can be interpreted as a co11iEsion 

zone between a continental basement and is1and arc comjlex. 
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PLATE A - PHOTOMICROGRAPHS 

No. 1. Cordierite hornfe1s. Post-kinematic porphyrob1asts, in part retrograded, 
in a matr1x ofmuscovite, b1otite, quartz, fe1dspar and magnetite. 
The' cordierites have overg.rown a11 prev10us fabric. 

No. 2. Chert. The chert is brecciated. The circu1ar structures suggest an 
organic origin. , 

No. 3. Ipnimbri~ of the Heib Formation. The ignimbrite 1s we1ded, note glass 
shards and 1arge rotated porphyroc1asts of fe1dspars. 

I~o. 4. Portion from the Beda Tubidite se!luence. The photomicrograph: shows 
cross-current l~inations in fine argy11ite and graded parallel laminae 
(bottom) in siltstone. 

F'LATr; H .. - l'HOTOMICROGRA.PHS 

No. 1. Volcanic metacong10merate from the Heib Formation. The c1asts are 
ntl.v of tuff, basa1t and minor sediments. Note almost no matrix aן:iomir 

• is present 

• No. 2. Crysta1 tuff or welded ash flow tuff from the Heib Formation 
P"ri;·.:.'roclasts are I'e1dspar and quartz, the matrix is most1y 

uucovi te and 10n!;., streched col1apsed pumice fragments. Vo1-~נ
• ism and deformation have joined to give a comp1ex picture ןc:lI 

No. 3. lost-crysta11ine deformation in schist (Um Zariq Formation). The 
icas in the f01d hinge show lack of recrysta11ization ~ muscovite 

• accompanying or fo110wing this deformation. F3 microfo1d 

• No. 4. Biotite-garnet-andalusite schist from the Um Zariq b'ormation 
oidal inclusion trails in anda1usite are the Sl c1eavage, which ,'ךןו:v ב:

predates the growth of synkinematic (F2 ) andalusite. The black 
rnet crystal in andalusite a1so predates its crystal1ization. The ~ 

• matrix consists of micas, quartz and feldspar 
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d Trip 4b וFie 
THE WADI TARR ALBITITE - CARBONATE COMPLEX 

R. Bogoch 
 Geoו ogicaו Survey of Israeו

-The WadiTarr albitite-carbonate comp1ex occurs within Proterozoic meta 
) sediments (meta-cong1omerates, meta-greywackes, slates, marb1es and meta-cherts 

.) and meta-vo1canics (meta-pyroc1astics and meta-f1ows of a spi1itic affinity 
The albitite forms two 1arge (1-1/5 km2) and numerous sma11 bodies. It is 

textural1y heterogeneous, from porphyritic to heterocrysta11ine and rarely 
pegmatitic. The main constituent is albite (>80%) with varying amounts of 
quartz (0_15%), actino1ite (traces to 20%), biotite (0-15%) and more rare1y 

• pyrite (0-5%), with accessory rutile, zircon, apatite and ore 
The Tarr albitite is irregu1ar1y surrounded by a zone containing a variety 

of breccias, and albite-actinolite metasomatism. Within this zone are severa1 
occurrences of genera11y very coarse crysta11ine Fe-do1omite and breunnerite 

Fe bearing magnesite). These occur as breccia cement, vein or dyke-1ike ( 
bodies, and 1arger bodies of uncertain geometry but with discordant 

• re1ationships 
Shimron (1974, MineraLMag.) suggested that the comp1ex represented an 

) unusual ("atypical") carbonatite association"with fenites (actinolite/albite 
and exp1osion "breccias: Its atypica1 nature re1ates to both the 1ack of 

• associated alkaline rocks and the unusual geochemistry of the carbonates 
Recent work on the geochemistry of the comp1ex and detailed geo1ogica1 

mapping has suggestedthat a deep seated magmatic origin of the carbonate rocks 
is unlike1y. Mode1s based on the origin of the comp1ex in re1ationshipto a 

partia1 me1ting of the country rock are סtdeeper seated u1tra-basic body or 
-----------• being considered 

, 1) The fie1d trip begins at the out1et of Wadi Tarr at the Wadi Kid junction 
with a 3 km walk across Tarr Fm. meta-sediments and Heib Fm. meta-volcanics 

• to the lower portion of the Tarr albi ti te 
2) Tarr albitite: This body consists almost entire1y of albitite, with minor 

amounts of quartz and actinolite. Serpentine and ta1c occur in fault 
• zones 

-3) Breccia and Metasomatic Zone: Albite- actino1ite breccias, country rock 
actino1ite-carbonate breccias, metasomatic aureoles in country rocks wi11 

• be examined 
4) Dolomite-Breunnerite: Several bodies of these rocks occurring in a 

• variety of forms in Wadi Tarr 
5) Geo1ogica1 Section a10ng the "Peninsu1a" showing the re1ationships between 

, various country rocks, inc1uding marble, breunnerite-dolomite breccia 
• and folding 



) r;p 6 (one stop זF;eld 
ISM זASOMA זME זAC זS CON זRAMAFIC BODY AND I זHE DAHAB UL ז

Y. Nathan, A. Z;lberfarb 
Geolog;cal 'Survey of Israel 

• The u1tramafic rocks occur approximate1y 12 km south of Dahab (Coord 
756/095) within a migmatite-amphibo1ite comp1ex. This migmatite-amphibo1ite 
comp1ex is proaba1y a part of the o1dest Precambrian sequences in Sinai. The 

) u1tramafic rocks outcrop in two intrusive sma11 bodies (each about 1,000 m2 
, which are today almost comp1ete1y serpentinised. In a re1ative1y fresh rock 

olivine and bronzite with accessory chromite, magnetite and pyrite, were 
identified by Beth et a1 (1978) defining the origina1 rock as harzburgite. The 

• main minera1 is now 1izardite intermixed with other serpentine minera1s 
Occurrences of contact metamorphism (metasomatism) were found at the contact 

ite-amphibo1ite ~ of the harzburgite-serpentinitewith the country rock (migma 
: comp1ex). In p1aces, three zones cou1d be recognized 

1) An anthophy11ite zone 1inked to the serpentinitel 
2) A midd1e ta1c-ch1orite zonel 

• 3) A ph1ogopite zone 1inked to the migmatite-amphibo1ite comp1ex 
-st-migmatite-amphibo1ite Mg-meta סpThe contact metamorphism indicates a 

• somatism, probab1y 1inked to the peridotite intrusion 
These two sma11 intrusions appear to be the on1y definite occurrence of 

u1tramafic rocks in Sinai. This is in contrast to the numerous occurrences 
, 1925 , in the Eastern Desert of Egypt and Sudan (a1ready recognised by Hume 

• E1 Ram1y, 1972) and in Saoudi Arabia ( Gass, 1977, 1979) reviews the data 
since one of the major unso1ved geo1ogica1 questions concerns the gross 
evo1utionary sty1e of the African shie1d and one of the critica1 factors for 
answering it is the nature of its u1tramafic rocks (E1 Shanti, 1978). It is 
therefore clear that despite its sma11 size the study of the Sinai outcrop is 

• of critica1 importance 
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SINISTRAL FAULTING IN EASTElUI SINAI-
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. Y. Bartov and G. Steinitz, Geo1ogica1 Survey of Israe1, Jerusa1em. 

ISRAEL GEOLOGICAL SOCIETY; AllNUAL ME1"TING 

Na'ama, March ·1980. 



INTRODUCTION 

The aim of this field trip is to accquaint the participants with the tectonic 

-features, in the Shahira Pass.- Ne:viot:area, associated with the sinistral strike 

slip movements recorded on N-S trending faults. These faults (Fig. 1) belong to 

a system of long faults forming a belt frcm the Sharem-e-Sheikh area to the E-W 

.) Themed fault (north of Elat 

Recently it has been tried to understand this fault system b,y defining more 

• precisely·the shear and its age alor.g the western margin of the Gulf of Aqaba 

: Contributions in thisrespect have resulted fromtwo lines of research 

recognition and detailed mapping of magmatic bodies and lithological contacts כa 

ral ~ s ~ enabled the definition of the .amount of si ~ in rocks of Precambrian a 

• movement along these faults 

-W have recently been identi ~ b; long basalt and olivine basalt dikes, trending S 

meters wide, tens סofied in Southern Sinai(Fig. 1). 'l'hese d1kes are up to·l 

to hundreds of km lonp. and are spaced several tens of km apart. Prominent 

, harem-e-Sheikh, Santa Katherins, Gental ~ dikes in the area are known at 

ome of these dikes intrude Mesozoic sediments in ~ iutarish and Sheikh Atiya. '! 

the discussed area. The five mentioned bodies have been dated by the K-Ar 

and fission track methods, yielding intrusion.ages of 18-22 m.y. These 

intrusions are part of the widespread volcanic phass, of the same age, known 

• in the Hed Sea area 

Figure 1 presents the fault pattern along the Gulf of Aqaba. Most of the 

terrain. The general ~ hin the Precambr ~ faults are in the form of lineaments wi 

• trace of the fault belt along the Gulf is of arcuate form 

.the discuased faults WBS determ1ned ~ The amount of sinistral movement.alon 

b:v offsets of magmatic bodies and lithological.contacts in rocks of Precambrian 

e. These offsets were compled to offsets of the j,;. 1.y M:Locene dikes, on the ~ a 
. ",. " 

-'pPing· w·· undertaken identieal dis ~ SRme faults. In the areas where detailf'd . 

• placements were recorded bv both groupe of markers 

l cummulative displacement across ~ In area A (Fig. 1) near Bir Zrir,·the tot 

In most cases the amount of displacement ;kנD· 24 e whole fault belt attains some ןtl 

on single faults is 0.8 - 4.0 km. The largest sinistral displacement recorded on 



33" 
000 

34' 100 35' 200 

M e d i I erraDeaD Sea 

S e a 

100 35' 



- 2 -

a sing1e fau1t in this area is 9.8 km. Since the amounts of disp1acement mea

sured on the Precambrian markers'are in good agreement with those indicated by 

the ear1y Miocene dikes, we suggest that the tota1 24 km of shear a10ng this 

fau1t system postdates the Early Miocene vo1canic phase. 

The ana1ysis of the fau1t be1t area a10ng the Gu1f of .A.qaba suggests that 

the intrusion of very 10ng basal tic dikes in a NW~E direction, para11e1 to the 

coasts of the Red Sea and the Gulf of Suez accompanied the initia1 stage of the 

deve10pment of. the Red Sea. The igneous activity can probab1y be re1ated to the 

fau1ting which 1ed to the c1ear demarcation and subsidence of the Suez Graben 

and the Red Sea. Furthermore, some of the magnetic anoma1ies recorded in the 

Red Sea and in areas margina1 to the Red Sea may be related to such dike 

intrusions. 

A drastic change in the geotectonic regime occurs after the intrusion of the 

Early Miocene dikes. 'we suggest that the 1arge sca1e horizonta1 movements 

(107 km) recorded a10ng the Dead Sea - Arava Rift, postdate the intrusion of the 

t:ar1y Miocene dikes, i.e. are younger than 19-22 m.y. The movement a10ng the 

Dead Sea - Arava ref1ects the sea f100r spreading in the Red Sea. The age re-

1ations proven for tbe Dead Sea - Arava Rift imp1y that the opening of the Red 

Sea is a1so younger tt.an 19-22 m.y. 

FIELD ThIF l'ROGRAM 

In ttlis fie1d trip three typica1 areas of fua1ting wi1i be shown. The 

criteria for recognition of the fau1ting as we11 as determination of the amount 

of displacement and its age wi11 be discussed. In one of the 1oca1itie~ typica1 

Lower Miocene v01canism in Eastern Sinai wi11 be shown. 

Area 1 - Shahira Pass Fau1t (Fig. 2) 

The Shahira Pass f0110ws a prominent N~ fau1t. Mapping of contac.ts between 

severa1 Precambrian p1utonic bodies and a red quartz porphyr dike swarm indicates 

a sinistra1 offset of some 3.5 km on this fau1t. A sma11 Nubian Sandstone b10ck 

is found on the fau1t trace, north of the pass. A diabase dike, trending north-
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west is found 2-3 km to the west of the pass. Its continuation near the fault 

itself (to the west and tQ the east) was not found. K-Ar age determination on 

this dike imply an intrusion age of 18-22 m.y. 

) 3 • ea 2 - Dahab and Gharib fault system (Fig rג

Tvo main N-S trending faults are observed in this area. The western one is 

the continuation of the Shahira Pass Fault, the eastern one is the Wadi Gharib 

• Fault 

Displacement on both faults is observed by following contacts of Precambrian 

tic bodies. The sinistral displacement observed at the Shahira pass becomes aזווgaמנ

smaller northwards. This is due to transfer, by o.blique faul ts (trending NE) of 

some of the shear to the Gharib fault. The total displacement on the northern 

part of the Ghar1b fault reaches thus some 9.8 km. This displacement 1s the 

• inai ~ largest known exposed horizontal displacement on a s1ngle fault 1n 

long the Ghar1b fault, a narrow graben of sediments cons1st1ng of Nubian ג

• Sandstones, as well as sediments of the Judea and Mount Scopus Groups 

basalt d1ke, trending NW, 1s found on both s1des of the fault in 1ts ג

northern part. The age of tb1s d1ke (W. Mutarish d1ke) is determined by K-Ar 

, dating as 18-22 m.y. The offset of the d1ke, measured along the Gharib fault 

1s also 9.8 km. It 1s concluded that the 9.8 shear measured along the Gharib 

• fault is of post L. Miocene age 

) 4 • a ., - Tbe Bir Zrir fault system (Fig גre 

aba a system of long faults qגBetween the Gharib fault and the Gulf of 

trending N-S to N-E 1s found. Horizontal displacements on these faults are 

observed - based again on offset contacts of Precambrian igneous bodies, several 

basic dike systems of unknown ages as well as on a single basalt dike of L.Miocene 

age (the above ment10ned Mutar1sh d1ke), offsets on the L. Miocene dike can be 

followed, north of Bir Zrir, from the westernmost block (F1g. 4) and on each of 

the folloving blocks down to the coast of the Gulf. Some of the d1splacements 

are transferred from one main fault to another by transverse faults developed 
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between them. As the disp1acements observed on Precamprian' markers are 

tica1 to those observed Qn the pffset L. Miocene dike 1t 1s again conc1uded מde ~ 

e tota1 disp1acement shown T}ן • that the observed shear psttern is post 18-22 m.y 

• 1n'Fig. 4 amounts to some 7 km 

ent מg some of the fau1ts rhomb shaped grabens are found, the most promi מA10 

ents of Nubian Sanastones as ve11 וi. sed1 גithis grabe מ'.מן e Bir Zrir Grabe 1רg t מe'i וi

arrov מd Mount Scopus Groups are fourtd. These form an e1nngated מaas of Judea 

lar synclines are observed ~ Sim מ.the grabe ~ margin,o מc1ine a1nng the wester מsy 

• s in th1s system מa10ng other,such grabe 

, l faults, are found rנna The vestern fault of the graben is vertica1, and nO 

• a10ng the eastern boundary 
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KID BOSTONITE 
+- ZONE OF CONTACT METAMORPHISM

BEDt FOLDS 
4!!E:---____ INCREASING 

METAMORPHISM 

gr - Lote kinemotic gronite 
bo s - Bostonite plug 

mig+gn- Quartz-dioritic migmatites and gneiss 
gb - Gabbro 
lin d - Linear quartz diorite 

QEN IIA FORMATION כ in pott reoctivated basment , כ) px - Phyllitic crystol tuff, volconic oshes, ignimbrite (slates 8 phyllites 
HEIB: FORMATION cg - Volcanic conglomerote, lopilli tuff, greywocke 

fl - Meta- andesite flows, in ploces pillowed 

TARf FORMATION כ

UMMI ZARIQ FORMATION כ
I 

mb - Marble, ophicalcite 
ss - Sandstone, greywocke, colcoreou s greywacke 
hnf -Cordierite:!: sillimanite hornfels 
amph. s - Amphibole schist 

b,an,g-s-Biotite:!: andalusite-gornet schists 8 phyllites 
qtz -Quorlzite'-marble 

GRANITE SERIES כE

MIGMATITE 8 QTZ 
DIOAITE SERIES 

VOLCANIC PYRO -
CLASTIC SER IES 

METASEDIMENTA RY 
SERIES 

 modified after Shimro SCHEMATIC CROSS SECTION WADI KID AREA Fig.IO),ח 1970 (
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ייך~לימ. , nה~נךיהאךניברסיטהלגי:~ןלךגיה,המח' ,.אייי~ר,

רחר Rסברירם Cפרה-קמגילמט~רר~יקרמפלכם Cבנריהמיניהזרחבדררםכידחבררת

ךקלםטייס iפיודלק.כייס,סלעים rי.:ןו,לקביים כrיי-::קזזית~ל ינך:::,:החלקה ת'~:הךךה 7הנ

 . rךסדןוכנר:ריר

פזךתחמ~~זרלארבעלחלךקהביתניםכידחבררת~לחט~טךביים-םהםפר~וי~ riהאיך

בכררן iJאיזרקליגל"קנ?טיסינרה ) F1 (הךא:זרגהה"זה:,!יזררי. 'Cררפיז I :נ: rJבהק!".רךר.ת

i':" "וכזיח··~פךד-מזיזרח-:-ב;רב·,n -!.'rינהציד.למי)!;ררינמקב'כלחרדרת::!(חתרות בtr. היחידותי

הטררבידיםיתהייבתצררתהןבירתרהטרבחב;:ררהזרפזהסולטיtב ::iבקלהבחיןניחן'"כהז

רהגפרצההאינטגסיביתהיתה ) F2 (השביההקימרטפזתנטרית. Cטאסדי Cהט:~ררת,:ררת

בטרייםאראפקייםצירמישרריעמ~רנימבגרליםרבר~יםקמטיםבר!ררזרבפזהבירתר.

- rלדררהאזרררבדררםרב pל!פרן-מהאזררבצפרןהקמ~ים~יריניחת 3כררניצפרגה.קלרת

המממר-הדרגהרהןהדפררמציהמידתהןזאריקרארםהירבבת~רררתהאזרר,ב~~רז .ב~ rת

אפקיתר,ריגטב'יה I :ופמתקבלתעדהקרדםהמטו:ררפי Cרק jהנל lרט,,,זרש,ריסבר ,תול,,,רפית·

האלבזנטרמר~;דסזם)ק .rהלכרד,,ראדירתזה"(מעלהגאזררזי~,טקט'זניח'לפז;-; ד:;::י I :ח':זר;

חיתוכי!:.זםלמינדליםל r ,!לינאצירת t'2 ;אפקיח·:·פחתררתתrז ..הם Qהבר·לiבי Qהסכ:ררקט.ךרל,יר.

,:ירת iבליבזרקלינלייס, iארק~זטיםל .trברדדיםהשתזכרבזזJר'י'די'םבה'ז r1 :}רה: oi,iהפ-' ל:;; ;rה~;רק

אלרמרסי-סלבפזרפיררבלסטיםפנימית.::פז:ת,יךתר,ב:סר.רדי (; S/1 2 ,תיחרכרידי'עלדגר::רר
 F 1ב-התחילהפורפרררבלזיטיםרתסתחרת '. !:tי 1:'כ'כ,אזרר, 1נ-;לר,ז,יט i ז,.,"רבסו jב:ג-קטי'(י ' 7

 i ~ F: :כה 1"רגז:'
2 

נר:ה. :tהעחהרץ.םךנהמ;ןפזההךז:יפההמטמררפיתה;'":תכתחרחאת·מדגימה"'רה"רא

 ) t!י rusts.. (הפזכיםהעתקי.מגז:נר;:ררהר_נ_ז:,זי_ם, ~י~,מ I ?:ד_.ר i ~תפתה.~ב~::.,.~~ך t'1ה ה::;ך, .
סלr.י r'כ~יררםלהסמיכרתיי:ר. Z ו"! Iסטיטיגיפייםבוכרקךמיב)וכילרניסיךת~גךרךתדז iחכרל::תךת ,'. '; ; ;,. .": .c ';'~ • ;' ':';.'. ... 

דדר-םבכררזתבר,?הרדיעלמרסברת?'רוז'דתייגו"ם,רנן-ת.:,,י:רר,לה:~יר~·יר·ת' ;iסדרגרת,ו'זת rנ

 ~ F ;הפזה'בסרף ) s tגiing hI'iו ~כ~~:ה ,~~~ i ~ ic ~ ri. ~ ii'ת :J"5:בליקולשי;ו;רב

חלהתפתחות"חרךהקרדחהז:'רק!"כלזrל;~~מקרמי 'lמר.ך j ~ ~ 4ר~ F ;~,~~~יקה,~ר~,פ
תלרלרם.'צי,מישורראל;דלקמטים .•דנ Ii~מ nזר ;I1 ~ j·: ו:;~כi ;1 ?פ~";זנ P ':: 'ז,ר~?ב C'L'iר

חבררת ל(!''הצ!:'רניים!'!רליהאתגרדעז;.::.rדמערב bכירנר I!Iדסו-פרקר' Iכtדלהגזררהאזרר

גבוהיםרא'נטנסיביזתםדרבאי-'זנטז:';רפירת i1ךוקטררר ::i'סהחiכתחךררה'·'זה' f',ג רן'Iן:!:~ב' i ' •כיד
' 71-:::;-:,:; ' J:"," !"'; C .:; _.' • I c! • • 

כקטרגרוכלנז"ר!:שנירז:,רא:~רניים~ילוניטדםגךנךליסיים, c'rפלנך aלמצר:רביחן

לחנורתמב'פרןרבתתיקררםלקירסחלקרהעדרתי~נה .) thrust1ng (הפרכ~תקה-rרה
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סרברדררםסעל-זע'אהn,המרתמרתהרציעהלשהטסררקטררלרתההתפתחרת

מימדןריעקבשמדרןא.אדיה

ידרשלימהגיארלרגי,המכרן

הפדי-הסלעיםגרששלהצפרניהקצהאתמהררהסעל-זע'אדהשלהמרתמדתהדצרעה
ררלקניים,מסלעיםבנריההדצרעהבסיני.המרתמדיםהגיארסינקלינלייםקמבדיים

דדרמה.ק"מ 5כס-הנחשפיםכידחברדתסלעישלהמשךהמהריםקע Uמנרסלעיפידרקלסטיים

קימרטשלשלביםאדבעהלפחרתבחסטררקטררליתהסטרדיהמציגההמרתמדתהסדדה

יררקרתצפחרתלפציאסההתמרההגיעהשברהשניהשלבהיההשיא'יישלברהתמדה.

) , greellSohist רמרסקרבכלרריטשלצידרפיםעם(ןהדאשרהלשב •יטDהקימרטלז) F ( 
 1סלבחרדרח.בצפחתירתהמלוריםמזר-חצפרן-מזדחבכררןאיזרקלינלייםקמטיםיצד

 ,לכררןמעדב-דדר-סמתרנהצניחהבעלירברציםקמטיםבתחילהיצד ) F2 (השניהקימרט
הפרכההעתקההתפתחההשניהשלבבהמשךהיטב.נשתמרררחרקרתלעתיםשדקמערב

) thrust1ng ( מדסקבנרידדרמההנטריהפרכהההעחקהאזררצפרן-צפרן-מזרח.נכררן
צפרפה.אפקיתתתמילרניטיתצפחחירחברמפרחחתרבמקרמרחאי-רגרלדייםקמטיםסלעים,
המגיערבערבידחבהתפרצהבעלבאזררבדזליתבמינדליזציהלררחהההפרכהההעחקה

החרלראבניהפדר~קמבדירםשביןהאי-החאמהבגברלברלטהססדסיגדפימיקרמהמטר. 2לס-
החיה.למישררמדררםהנרבירח

F3 (בדפרדמציהדביעי 8רהשלישיהשלבים , F4 ( קמטיםמערכותשתיע"ימירצגים
הדפרדמציהכררנים.בארחםבדתברתגזירהבחרפערתהמלררח 320 , 300בכררניםתראמזח

הדפרדמציהטיפרסמטרים.מארחעדמטריםביןנעשדתבםבאזרריגזידההחרכזהזהבשלב

בכררניםמילרניטשלדצרערתהתפחתרתשאפשדצידרף-פדיךרלעחים'(ק-מסים)לפטטיהיה
קמטישלהצירלמיטרדיירתרארפחרחמקביליםהגזידהאזרדימזדח.ןצפרןמערברצפר

F3 -רF,i ידרקרח"בפציאס"צפחרחרנרצדר) greenschist (. סלעיטהןלדארתניתן
צפחחירתבעליסלעיםרהןמגרניטשנרצדרהיטבמפרחחרתקטרקםםיטי'עם'פרליאצירח

בנלסרפדפרזיציההיטבלרארתניתןהשנימהסרגבסלעיםגביש.דקי·גr.זm:פתח'ר·~ןjלםעים
}f ןרהאלמנטיםעלחדשיםלמנטיונססז:קדךטררלייםrהקימרטבשלבישהחפחF1 ' F2 • 

הגזידהאזרדישלהקררבהבסביבההסטדרקטרדלייםרהאלמנטיםהסלעוביפרוריחידרת

הכררןעלשמאליתרמגמהמערביהצפרניהכררןעלימניתאפקיחגזידהצוכניךו'על.מנ.Iכח

רהיאמעדביתהצפרניחאתמעחיקהמזדחיחהצפר,ניתהגזירהמערכח •·צזדפרב"··וכזרחי

 •'במעט'mוכח:זrר:"יימראה

הבארת:הנקרדרתבשלשלמיכרםניתנתהנדרןהאזררניתרחשלירחד-ז~מעי~·הדחבה .

·· 1 .• :· -:r מזדחרצפרןמעדבצפרןבכררניםברלטיםלינאמנטיםלזהרתניתןת.;ל'יוכל·לרינים

קטקלסטיים.מלעיםהמכיליםגזירהרלאזרדיפדד~קמברירתקימרט תרערr.rרצ~"י~~·
מארתדים,פרר~קמבדייםשהינםקליראלקלינייםפלרסרניםשללהצבחם'ייךgדהדמ~ומה'

הגזידה.הרשפעו·מאזרריאח'דרגדניסכמרירתר,אי~ם.ג:ך::ניiכ,ים"-קדרמים
; c o · Or2 .דכה·רנt!:'O ה-tIJ 20הסטדרקטררליראפייןרזוסידריהפירןשלהמרתמררתברצרערהרלסים 

.. ,,: J2o. ,נחדגיטא'iגיטא,מאיד,ךכידבחברדתהמרחמריםהטלעיםשלהמרקםרכררני,יי

 •מאמציםרשדרתטקטרנייםאיררעיםלארחםאה I"·זוו.Yזך:.רסרע·כנ

> r במירקןלמירקן,עדהגזירהבאזרדינמשכהמקרמיתראינטררזיבית-~ית'םקסרנית
מפרזאףרארליסראזמפרזכררןשגםלהניחישחרלשה.לאזררידזזךודי"'ק"ונויאבזיים

. "'R" 'זררידחןספערתלf:הנדרנים.הגזירהאו
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שומביןתלחןמצןתמןבטמןרילןביטחרסיתביותגןבןת

תל-אביב.הפתוחה,האוניברטיטהגיאולוגיה,ללימודיהמדורשן,שובאל

ירישלים.העברית,הארניברטיטהשן,יריב

היפבותמדה-קרבוקטילציה,בתיצאהנפט.בהתהיןתמרבזינדבךמהייתשימנייתחימצית

R-CH2 (לפחמימניסשימניותחימצות -COOH - R-CH3 + CO2 (. התגיביתרבים,חיקריםלדעת

החימרשלהדיאגנזהבתהליךמינטמיריליניט),(במייחדלחרטייתשימנייתחימציתבין

בנדידתו.יהןנפטייצריתבהיהןחשובתפקידממלאיתחרטיתיים,בטדימנטיםהאורגני

השומניות:החימצןתשלטפיחהא.יקרניאדיסאינפראבשיטיתבדקני,הניבחיבמחקר

מינטמיריליניטחרטייתעל-ידי ) CCl ~-בתמיטיתיהם(מתוךיטטיאריתלאיריתאצטית.

בזמן:ביצורותבשתילחרטיתנטפחותהשימניותהחימציתשיניס.בקטייניםריייית

שלילימטעןבעלקרביקטילטייןשליצירה ) R-COOH (קרביקטיליתחימצהשלצירה

)-R-COO (. בטיגתליייםהצירית,שתישביןהבמיתיהיחטובןהנטפחת.הבלליתהבמית

התמיטה.בתוךפרפיןמנובחיתזהיחטמושפעבןהחומצה.שרשרתובאורךהחליףהיין

ליוןבהשוואהקלותביתרדה-קרביקטילציהעוברתהקרביקטיליתהחימצהבידוע.

הנטפחותהצירותשתיביןהיחטחרטיתייםבדסימנטיסבילצפותישולבןהקרבוקטילט.

חרטיתי.טלעשלהדיאגנזהבעתזו,בריאקציהשיווצרייטוגהפחםיםניס.במותעלישפיע
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סינייבצפיןראל iJביחרסטי j)Sען i1ל iilהתךפעה

בע"מעות) p(הש.גפס,תפושיי pובורביגםוע.זגובןרו •

 Dי~ Pגרביובסר'ות,(ובפותוהגיאולוגיהגיאופיטיהתווברלובוד

י~שראל·שסחזו;כלמראה·טופוגרפיות)מפרתוגסקדוחיסגתוגיםייםובייס,

תרםס ' Pבהעתלל, jברריהמטתימיס,א-טימסרייסובסיס pמבגויסיגיוצפרן

לפישונה,בוביד~ובפותחיסובסיס Pהדרום-ובערב.-צפין-ובזרחכלליבכוון

העומק.ע~מתוגיסגעשיסגלילית,צורהבעלישהסהתרססהעתקיוס. pהמ

שלה Pהזרימ'דתבעווב?. 300אפילואו 400ל_ 90Uביןמשתגההזוית
לאל'(גסיעהמגהיאיבטיגמסריס,לובאותעשרות<ביןתגה Wובהחרםסי Pהעת

רכו').ובערהג'בל ,' pיעלג'בלליבגי,(ג'בלובםר

ק"מ.,שרךת~לל~ררימקביליסשהסיס,· Pההעתרי Pאחרירב Pלעגיתן

תרפעהדרום-ובערב.מערב-צפון-ובזרחלמזרחהכווןמשתגהסיגיבצפון

סנגילס Pהסלובבניסמאייוובהבכללההתופעההיבשח.במד'(גסהובחגהזהה

ובארחרםנרןמגילכגראההס Wמסיס Pהומצריס.ר pמרראלג'יריה,של

סרגי Pטמאמץייס pהיהזמןשבאותוכךעלובצביעיסרס, pוברפליארץן

הראזהמאונץפריטין. pלובדרוסהתיכרן,ביסהםרבדרקציהבאזררררר Pשונ

ררכבלדררם-מזרח,הפרנהתלרלאג'(עסא-טימסרייסמסיס pליצירתשהביא

יט Pהעתע"ילפעוביסמרטסיסההעתקיסררי Pהקדרונה.הפלספררמהעל

יחכןאךירחרצעיריסהגראיסיררם-מזרח-צפרן-ונערבבכררןגררמלייס

אחריפעילרחסאחחיד~ר pררירחרקירסגיארלרגיבזמןכבריימר Pהתשהס

שממחברכפיירחרמאוחררגסהמארחרבאיאיקןלררדאיררב pהונארחר,הטגרן

יה. pהםחצררתובערבי



34 
גריפית-יעלין.אזןרשלחגאיחידריליגיה

קרןגפלדי.א.גינצבןרג,קרויטירן,יל.

תל-אביב.איניברסיטתפלגטרים,ימדעיםלגאןםיסיקהמתלקה

יתח"ל·

"V 

שללעימקיםעדמיםקידיחינקדחיגריפיתעדפראזמשברדרומהבערבה,
בקדיחה.ההשקעיתאתלצמצםמגתעלחיוגימפורטהידרוגאולוגימידעמי. 900ב

גריפית-אזירשלהעמיקהקרקעיתהתתהגאןלוגיהאתכאזמציגיםאגןלראשןגה
לקןרלציה,בייתרמתאימהנמצאה 1960תןרבזפיעלהסטרטיגרפיתהחלוקהיעלון.
אבזבאקןיפראקןיפריםתתשביביזלתרליתהפרדהקיימתזהשבאזורלהניחסביר
הגובית.החול

תחתוןקרטרקיןקנ.ימן,הערבה,מילןרשלהאקןרפריםקטירהמאזירדרימה
החרזרלמרלןרתירמרםטרררםמרםדימרם.מפלסיםלהםוישמחובריםרהפלאיזראיקרן

 Yמחרהמליחריית.שלאנכישביבקייסכיאםבערבההגמצאיםהאקייפריםכלשל
מערבהרפרסיליים.יותרמלרחיםהנוביתהחרלאבןבאקריפרהמיםהערבהלאזרר
הפלאיזיאיתהחרלאבןקטירהמאזירצפרנהבבקעפרחתת.טרריסמיסשלהתררמה
מפררדהפצלרםשכבתזהבאזררמגכ"ל), 1 1000(כמלרחיםירתרהרבהמיםמכרלה
טררים.מרסשלתרומהוהמקבליםמעליןהמןגחיםמארפקיםזהארפק
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אללתמץרפבחרפיםחףמבלפרתשלחלדרןגלארלרגלח

 .באלבתללחלרררלרגלח~חתיול,חאגף- .•לקרלטרי

מירפיליגייםגיאיליגלים'תהליכיםמכלולשלתוצרהנךצחיחיםבאזיריםםחףמניפית

והידרוליגיים.

נערכיואחרותכידוודי,דהבנביעיתמניפרת,שלהידררגיארלרגימחקרבמםגרת

מבחניםשלםדר·יתינערכו'רהפקהמחקרקדיחי,נקדחר(גח"ש)גלארפלםי.יםםקרלם

למגיפרתרא.רפלינלרהידר.ילרגיגלאיל.רגימידלנתקבלהממצאלממךהירררלזגיימ.

ימ.לחוףרמבראבזררידימות

חרמריכחשקעתלשינריימגררמתמתשמכים,בלתיםפררדליםתהליכימע"להמנלפהבנית

שמקיעתקרפחמדימהלכראתהשמנההנחל Vעררבחתך.רהןהמניפהבמרחבהיהםחף(

ההצפה.רמבישררלבשרללרדקרחרמרבמרכזרגםחימר

ההרימ,.מןהנחלהמגלפח,במיצאחקלםטי.מקרדקרדהמרכיבגידליחרלךקטןבנרםף,

·כרריהלם..אל.

שלמקריתםדרחהבגרייאר-אזרטררפיה.רמרגגלבלתיאקרריפרניצרזחבתחליך

"עטיפימ"גברההחידראיליתמיליכיתבעלגםקלםטיחרמרבגריימקבירימ,"ערוצימ"

יחםיע"ימרכתבכזימגיפהשלהחירררלרגיחשמטרגמרכח.תרלכחבעלדקבחימר

חדירה.הפחיתהםביבהלבייחמרליכיםער.יציםבירהשרח

חצלצררתבעלמתרקלםמיםגרףהקרקעבתתמכילהשחמגיפהנמצאהרשהבעברדרת

המגיפח.שלהתחתרןתלקהאתחמררריםלםמיעל.ביניפישלמבגעחמרגחעדשח,

חחזנהושמטרהחידררלרגירתהתכרנרתמרכבתיםעיייהמתיקהגרףשלרמימרירצירתר

חאקררלפר.של

בריקתרכיכייםהמניפהשלהבניהרתחליכיגיאימירפילרגירתבתיפערתתצפירת

לקבלתלנםיריבםיםמשמשיםזהבאזררלמניפרתחארפייניקרקעיהתתחמבנח

תהרםמירלניצרללקדיחהבירתרהמתאימיםחמקרמיתאיתררלאפשרחעשרימררל

רתיכנריחמתרקיםחמיםגיףעל",ליטהיכימקחר·באמצעי.יקררתחשקערתללאמתרקלם

 .מברקרתרשאיבהשטפרנרתמלהחדרתע"יניצרלרשליעיל
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בבגב.מישאשתצררתלהשקעתטכיזרהליבימרדל

העברית,הארביברטיטהלגיארלרגיה,המחלקהקרלרדבי, .יפררפ'

 •ררםוליםי

הרריאבילירתמישאש,תצרר~םולבקרברבטיםהבמרכים e3cערכי
eeערכישלהרבה o רכרזיםולהמקבילרהשביתצררה,ארתהבצרריB 

מתרקיםמיםםולאטפקההבחתע"יהיטבמרטבריםאלרכלבצררים,

הפציאטשברייעלהעדרירתעם"יחדזר,עדרתהמישאםו.לאגבי

בצרראראפרריטיםרשרידיהפארביטטירתהעדרירתמיםואםו,בתצררת

םורלטתבהטכיזרהליביתכטביבההמיםואםויםלראיתכלםמרבילים

 .) Berger (1970שלבמרבבראגן"-"אגןפרקצירבצית
 "טגירת-פתיחתע"יהםוקעהבאגןהטביבהבקבעתזהמטרגבמרדל

הטתרקים.המימרמבראהימיהמפתןמברארתמפתביםשבי

מריבייםלתבאים"ירבילרכזרטגירה-פתיחהשלםורבימצררפימ

לאגןארמתרקיםמיםאראפררטיים,-ביתרמארדיםבררמליים,

 •טרבבטיחמצןחטר ,משרכב,םמיגרףבעל
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סיניבדריםאןפקיתתזןזהשברישלתןאמיתמערכיתשתימפגש

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלגאולוגיה,הםחלקהפרןינד,ור. ,.לפריי,

שב;ישלםערכותשתיםצויותסיניםזרחבדריםשרירהםעברבאזור

דרוס-דרום-םערב,-צפון-צפון-םזרחשכיונהאחתםערכתאופקית.תזוזה

והתנועהםערב-םזרחבעררשכיונהשניהוםערכתשםאלית,עליהוהתנועה

שלהסטהבאםצעותםובחנתהשבריםעלהאופקיתהתזוזה • nיםניעליה

שחלקםםוסטים,זיקיםבאםצעותובעקרפריקםבריים,גופיםביןגבולות

העקרייםהשבריםםרכזעלפליוקני?).(םיוקני,יותרצעירלהיותעשוי

םהםרכזוקטנההולכתהשבריםעלהתזוזהקוום.-4ל 2ביןהואהתזוזהגודל

התנועהשלפנילםצבהאזורושחזורהשבריסעלהתזוזותםפוילקצוות.

יחסיסבובהםחיבהשברים,םערכותשתיביןהקשראתםראיםהאופקית

בםדדתהשבריםי I ~הםוגבליםהבלוקיםיבובםידתהשברים.םערכותשתיבין

םושויתזאתתוצאההשברים.עלהםוסטיסהדיקיםםכיוניתלויבלתיבאורח

האזור.םשחזורהיוצאהתאורטילערר

שליותרםדויקםפויעוו,בתבתהשבריסםערכותשתיםפגששלהדגםה

עקרייס.שבריםשלושהנפגשיםבובאזורהשברים
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חלקים 16,000מאדמלךחהנךהמיסשגןףהרארמי·התהןסשלכימייתאנליזןתד.

מרמסת.חלקיםכמיתשללמיליין
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ריכוזיהמלח.יםבשק(!

~ C ~ ;" ~~ r_t ;ז
 c.C',r ~\ר \

":.rב" '.:! '"''"\/'\( "ii t ~ oC') C','.i." (';. ":: ," <, 

רן"פךשי .C'a ז~·" ,.;: ....r\C' ~ r:,:.r ... 1.'-tt":Q. _ ... \l \זב:\
,'-r\\.'!.rl 1--חז\- c י.:.\ C' -

.. [ "". t'\f ~ 'l.1.I J. גc 
~, \\~ rtt\<"t.. 

C c \דf i."" c.. -
-\\ \i1 ך\(\,\ r 

 •בלבד c(Cז .

הגיאולי-הנתיביםבמבחן(!םדןלאבר l(בהנפט

• t ~~ח. f\r\f' (. .שיותהםלצית:ההתחלה!)הנ-חיפושילהמשךימפורטןתמ

~,~[ ~~ L(f'i ית)I הנןכחי,הםחקרבטיטל

הנ-חיפישיכייסנםצאיםשה l(לםשנים, 25בםשךט yכם
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 ) Qרפלגלטי yרסיל' Qםףרגיקר~י , .rצןרניר (~ררבייס Qסי Tמיקרןאןרגני

 o '-:;;י- iי Vאזןר .הפ.;י:זר., .rבIרזרך

. ' 
ירדי,לי!ב.,לרגי, ...הג 1ה~.:ני-'אר'ל'יךקיב""ייראליז vo'יי' 1רפע'מ.ידרי,דיד

ביח"ידתבינ'צאיןס''ל'''!'ייפלגלס'ן~)ספוגיב '::יק(?ורנירח,!וךביד~יכיקררtירר:'ניזזניב

 c סי'::".'ליבח Pאבכילי~'ה~יעינו "'ן;נ...~·ל 'Z'חפררצלנ,'"~

כפירדריםררךל~בהיךבעיקיפיעים l ~אלררי~יךגניז~י" P~מימררית rר~~רביובדיקיח

בהיךגכנ~~איוהרקיחלעתי'כרס:גס"ת;-rמעטחרכי:וץםו.,ו~ין :rב;(ריךצירביסךרסנסזול

K יבו:כראP 'כIלםO ושל:C ;:',,. 

) 3ilicoflagellates ( 
היבח~י:רירדוכיולמדי,יך?תחשה~רית~מייה

lrcula 1ן:l!:.amula f -
s ~ pOI1(;e Bpicul כ:

(Diatoms) 
( ) 
(" ) 

• S?p illנdr!!~ 
!iEifnillulus sP'po 

-spo ~~ cinodi ~ Co 

צורנייםיראררג'יז';;יפ Pמיח.:יד:tון, rיפ Pבrוולם, Vנה:גירסלי<,ךןלjדנרחבתפעה, iדתלמ,ו"

נ~ני'עיקיליתכ rדוןחבקך i t(nמוחלךכ Pכ~ח~סהנגלל(~נךאהילה~~לעיםנדיר'יב·הנם

דיץ~ן~יםים~ידירתכייעימופיער:הם~םקליפררניה)אררל, ( · Cאזןרי

לח"'ביעיכולההיפוזהםכה.:ןדככצאר tל~רםה':י'תוrוצירח"שלהצרר~'יים j.] '<·לנ:ב ,,"ךא:

 oאלתגהרצררח"סלי{ייבז-סיליקהשל ינ.'·ןי':כקיועל
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ישראלשל Iו IJהיבבמרררןרררשלהססררו-'סררה

חיפההארקיאנרגדפי,המכרןמדט,

תל-אביבאטרמית,לאבדגיההררעדהאייזין,ב.

והיאמערב,לצפוןשכררנוגיארלרגימבנההינהדרדסטרוקטררת
שלהיבש~מדרוןאלהיבשתרמדףהחרףמישרדדדךהכדמלמדררסמתמשכה
לאחררנהשברצעהיבשתבמ;דרןדררסטררקטררתשלגיארפיסיס',רישראל.
יס:עיקריטקטונייסגרדמיסשביידיעלערצבההסטרוקטידהכיהדאה

ה iב bה riא riה~וחמ~~ערב,לצפיןשכיונסימניתאיפקיתהעתקהשבריא)
הפליזיהק~מבביאתהסיטוהשבריסמערב.יסדריםמזדתמצפין

יהביארבקידיב"מ p-5בהיבשתמדףשפתשבדייאתיררב Pב"מ p-15ב

יברכי-סינקלינלייסברכי-אנטיקלינלייסמבניסמספרלהררצרות
אתמצפיןיתרחסמזדחלדדרסממשיךנמצאהצפרניהשברבשרליהס.

בתקרפתכנדאהנרצדראלרשנדיסהחרף.שבמישרריסדיה vשלהמבנה

נמצארהפלייסטרקן.בתקרפתחרדשההטקטרניתופעילרתסהמירקן
מאזפחתההפעילרתעצמתארלספעיליסעדייןהשבריסכיעדרירת

המארחד.הפלייסטרקן

לביןהיבשתשבמדדוןדרדסטדוקסרדתביןמפדידיסהיבשתמדףשפתשבדיב)
השבדיסהיבשת.ובמדףהחוףב~ישורבעברשמופתהקיסדיהסטדיקטרדת

בשקיעתרקשרדההירצדרתסכילהגיחמקרסרישכבידהשבדיהיבסהללו
ביתמתהיי Pפרא , 1ההסטהשערד •ןרקהפליזמאןוכיתסהיהחמזדאגןשל
הררצדרתלאחרגרצדראלישבדיסכימעידהיבשתמדףשפתשבדישל

שתיפעלוהפליי-פלייסטרקןמאזכירכןהצפרן-מעדבייס,השבדיס
בי-זמבי.באררחאלישבריסמעדכרת

היבשתמדדרןבבסיסהמציייסהפלרזיהקרמבביכימדאיסהסקדממצאי
ההעתקהדרר.שלהסטדרקטרדהבתרךמפרתחיסאיבסרביסנמקומיתישדאלשל

בתיךהקויהעדדמחד,דידסטדיקטרדתעבדימשגיהפלרזיר Pהשלהימבית

הפליזיהקיאתשיצדוהטקטיגייםהמאמציסכימדמזיםמאידך,רדה 6pהסטדר
וההעתקהמעדב,לצפוןשכיונההשבידהמעדכתבהייצדיתגסקשרדיסהיי

הפליזיהקרהיוצדיתילאיהטקטינייםהמאמציסלשחדרדהביאההשבריסלאורך
השבדיםמערכתהויצריתכילהניחאפשרלכ~אידיד.סטריקטודחבתיך

לשעדמקיסוישזמביית,ביהןהפליזיהקררהייצדיתמעדבלצפרןשכרינה
בלבנטשפעלההאריתראיתהטקטרביתבפאזהקשרדרתאלרטקטרנירתתרפערתכי

ה.בןירקן.בתקרפת

פלמתיסדרד,סטדרקטרדרתביןרהסטררקטרדליהמררפילרגיהדמיון

מאזישראלשלהיבשתמדררןאתשעצברהטקטרנייסהגרדמיסכימרמזרעזה

לחיצהמבביהסדרון,אתהחוציסמערבצפוןבכרוןשבריסהםהמיוקן

יעתו Pושהיבשתמדףבשפתהמצוייסכבידהשבריהמדרון,בבסיסהמצריים

התיכרן.היםמזדחאגןשל
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נחרניסרדליעמרקיסיפריסאקר~להידררלרגיחלהכרהחמקרשיסח

נקברביחבסביבה

יררלשיסההידררלרגן_,שהררחמלרל,א.דר'

ירשמהאשרר Pמחשי~חפרחחהבקבוביתבסביבההנתרביםודליהעמוקיםהאקויפריםלהכרת

בכרוכלכלייםהידרולובייםיחריגיתזרלשיטהיבנגב.בפיניהכיביתהחילאבןלאקייפר

האבן.~לההידריגיארלרביהמידלבנייחא.הבאות:הסטררחאחלהשיגיכולהשהיא

הזריסהרלר~ליכיהאבןמיליישללהיס~יריההסים,לאיכרתהקשרריתתופעיתהםברב.

הסחקר.שלוהוזלהלייעילקריטרייגיםמציאתב.באקייפר.

נחדניםלעיבודככלי ) Main Components (העיקריים""המרכיביםשלבטכביקההשתמשני

הידררלרגיי_ס.

לפרסטריםהקשורדתתצפיתבאריתשלקביציתבזהייצוריהיההנ"ללמסריחלהביעכדי

ובקביעתואיזןטרפיםכימלרםבחרביםע'ייהמאיפיבים.המים"סיגי IIבקביעתבהתאם,שערבדי

 ."מהזדי ,ויקי

הן:הא.ח.נ.לאקייפרבקשרשהחקבליהעיקרייחהחיצאיח

רי P "יבנגב.נסיניהמהשיפיםמאזרריבעשיתההזנהביההידךרגיארלרגיהמידלבנייחא.

מערבל~פ~ןפ,זרהמדרוםמלותיחייחרנע',וחהאקייפרבתוך ) Circulations (זריסהיי

היציאה.לאזירההזגהפאזירזריסהייייקיאיחולאיריייחרעילההסיגרליזציהכאשר

סיםבםיכןייהרקריחלתקיפיחמשחייכיחשכגראהסיםשלכימייחקביציחמציאחב.

יםמ"ע"יהמלחההחאדיח,םלעים,המסחלחופעיתקשירהאיכיתםאשרייחררצגטיים

פאציאס.שגייי/אושבריםהימצאיתעקבשיגיםסאקייפריםמיםשלמיהילר/ארלכררים

היאירחרקטןהחצפיחקידרחישמספרלפרוחמשתביםשלימישלמרחארוכרחבסדררתשמושב.

שבהזחצפיחבאריחשליר'חרבדרלבמספרשמושמאשררברכלכליהידרולרביעריבעל

מושלמח.איגההסשסביםסדרח

האקויפריחהשכבהועיביעיסקהיתסיח,הספיקהכבוןתפעיל,גהוגישעבידהראגרלכרבניסף

ראשיים.זריפהקייישלבאזירד,גפ:>איסהקידיחיםעלמצביע

שהיאל Iהבן nצךcז 1החלפ'י'הראהההרדריליגיהמחקרשיטחלפתןחהעיקריים'·"במרכיביםהשמיש

ומספרבפרחבנחיביסשללקייפרוםבגללמהחוצאוחלחלקבדהירוחלההיחםישאמנמכדאי.

להשתמש.באלצנובהםאשרההשער-דחדוולרב
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 ?מחדרארפרץגרף-רמרן)(מתכשעררדהר

y רחובותלמדע,ויצמומכוולאיזרטופיס,מחלקהמזרר,מנראל

תחתוו,קרטיקוומגילרב-הקף,בזלתימיכלילחסוףרמוןמכתסבדרוס-מערב

שחלקמראיסהסדהיחטיאסרמעוגלית,סחוריתגבעיתהואלורמוו.קרביהקרוי

הגבערתמוחלקברס,וטופיס.דייקיסבמקוסמצוייסכוזרמיס.הןסבהןמהגמוכות

בהרימדוברוכיבזלתסל"סורסיס"להןסיסטבירותעלמצביעיסהסדהויחטיגבוה

לטביבתומעלמטר 250הגבוהערוד,הרהיגואליסביוהבולטחדירה.גופיאוגעש

מטר.-800כוקוטרו

קסה,מבזלתכולובגויהוא-אחרותלועתופעותאומרכזיעמקאיןערודלהר

חוללאבוביחטגבוהערודהרטוף.מצויהמזרחיבמורדלרוב.פריזמתייסמבגיסעס

הדרומיהקיראתוהבוגיסבוהגובליס(קגומן)קרבוגטייסוטלעיסתחתון)(קרטיקוו

גובהבסלהקמר.סיחזורכדיתורערודלהרמעלאלויחידות"להלבישייקסההמכתס.סל

החול.אבולתורמקימיתתבליטהיגןערודהרבזרס.מדיברסלאבראהזהיחטי

ע"יסכוטהשבארה"ב) Devil's Tower(ביטחמחדרגוףהיניערודסהריתכו

אולרעהצמייוררמרכזימבבהסלהמוחלטההעדרהינולכרעיקרינימוקאבה"ח.

ירב-סלבייסחדגעשהרישלהאיריזייסבחתכיסאוחיטיובקרביהמצוי(כדיגמתשל,חתר

בגולו).
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רכר')םיליקרi.כלגלופיסצרדנירח,(רדירלדיה,צררנייחררגניזן:ים >1מיקרר ל", :;,,:'':רהעל

י",ראל ל', )הער.!:(חצררתהתיביןן Pהאאר~::ביח

ירישלים.הגאילרגי.הפכרן-ארליוי~ליויביז Pמי,שמערן

בארזשיגיסרמיח P~סן Pאאיסגילכאיליבייממדבסיסעלל~חריגה.ר r~גבדיקיח

בסיקרראיר-עשיריםאדפקיחליקידמםעלסירדתי) uחתלעזקה,ברברין,חלביחמצרבה,

סמדגיםקרצי , Cאברייד'צררגירח,כרדיילרייח,וכמייחד Cצררגייגגיזמיט

וסיליקדף,לבל1חים.

מעללבן,קרטיובתרומר~,.רםבנסיסצרעה,בז.צירתבהד rגפצ~ראלרים r~יפ

,דדלם. bפר~להנצרררהבירלאדפקי

להםאו;ךהבאיםהמיניבאתבמליחילצייולשמאד,המר.ררנחה~יכליםיהמבלי

n ".,"חר:\ל C וד"'ייגרtE ירPodocyrtis mitra (Radiolariit 
n la כזF.am 

Sethocbytris triconiscus n 

) 1iaviculopsis foliacea (Silicoflagellates 

'Iyxilla gracilis (Diatoms) 
l>'.elosira arclli tecturalis n 
Craspedodiscus oblongus " 
Hemiaulus spp. " 

עלירו). p(מלחיכיןאארקן~לגילז~חםד.יא:יה nייגח sמכללינ~ר~ו

פלגקטינייםפורכיני~די~הנ"לר~יד rחארפ?יסכיליםזאה,ארכליסיהעםיחד

היכיו.ן Pאאי.לבילעלכצביעיםחחוץףרבהבכמיחבירגירנביפלנקטין

 Benjamini,J979:אזדרגד(~לן Pהאאיב"'בביחבע::ר:(יייגיכברהרדירלרייחר m !,בערד
Riedel,il971 

, 1952,1954 , iReiss לרא"רגה.כאןמדרדחיםוהסיליקופלבלסיסהאבריידימהצררגירר,רי

עדייןנדידיסדי Cהחיכי,אארקומבילכאלי,ממצאיםערלמיה,כללטבחינה

ןיעצרת jפבריח-הרבעיקרגיר-זלגדבר:גדיס,מקלי~ררניה,לר tזת :'Iלבזיין '"י ::iהסח;;'רפירמבין

 DciDPה-'ל Jהע'כרקי~הקדרחיםבעקברחלאחררגה,רקזז:ססו).האדרלחריסיביר,(מערנ

השיגי<כ.יגרחיפ Pהארבמעמקיבםדיסיפאיפקיםנהבלי

בדיקיחבארז.ה'כפררסחרצה tהחרי rכרנברקהלא iעדייהמחקר,ל 7הנרכחינ~לב

הססרסיגרפיח~הח~רצהנעתידרית:ררבמידההנבב.ב,זררדרמ'ס c'rארפבלר rלרא~רניית

מספולפבינר rחריבערביה,נוציןנצמחהבה ~_צי.ונייםב'.:.יjורראררגביזiניםהע:~ידיrוהארפקיםדול

בארצנר.ן Pהאארחקרפחנלבאיליגירחבעירחיכפחיוןבלברורחשרבנרסףבירסטרסיברפי
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הכנרת).(אךררטבריהקברצהתתשלהחמיסבמיס 180שלהאיזרטרפילהרכבחשדהטבר

רחרברת.למדע,ריצמןמכרןלאיזרטרפים,מחלקה , Yמגרימרדכי

 •דגןביתהחקלאי,המחקרמינהלהקרקע,שללפיטיקההמחלקהנדלר,אריה

האיזוטרפיםשלההרכביםהיוהירדןבבקעהמיםבמחקרהמביכותהתרצארתאחת

שלהכלורידרכיזכנגד 6180אתמשרטטיםאםמתקבלישרקיאלי.מיםשלהיציבים
 .) Gat et a1,1969,J. Hydr • , 7 , 334 (הכנרתבאזירביותרהמלוחהשהיאטבריהקבוצהתת

שלבאקטטרפולציהברם,מקומיים.מתוקיםומיםתמלחתאומי-יםכערבובהוטברהקו

3%-מתקבלמי-יםשלכלורידלרכוזהקו 0 6180 a הערךמןייתרגמיךזהערך
בערביבהמלוחשהמרכיבהטבירי Gat et a1 • ) 1969 (מי-ים.עבירבטפרותהידוע

ימית.תמלחתשלמטאירייםמיםע"ימהילשלתוצרעצמיהוא

הירדןבקעשלהחמיםבמיםהנצפית 6180שלהערךלירידתכהטברמציעיםאנו
באזור.נפוציסאשרוולקנייםטלעיסאוובזלותמי-יסביןאיגטראקציהשלמנגנין

 • 180ב_יתדלדלי ) 3000Cמ-הגמיכהטמפרטירה(בכלבזלותעםהמגיביםשמי-יםידוע

• Mueh1enbachs and C1ayton, 1972, Canad. J. Earth Sci., 9, 471; Lawrence et a1 

1 • 27 , 1975, EPSL ( הכימיתבראקציההגרצרבמינרלתלרתללאיקרהזהדלדרל. 
בטלעהנוכחיסומפלסדפריםמפיריקטניםטידןישחרררבזלותעםהמגיביםמי-ים

רמרומזרר"י Yבברורמרצגתבטידןההתעשררת . 2S-300°Cבתחיםטמפרטירהבכל

) 318 , 7 , • 1969, J. Hydr (. 

היםממייטילקייוניםאלרקיבעיםבתמיטההמימןייןיאקטיביית yלחטמפרטירה,

המיצקית.הפזיתלתיך

תהליכיקייסלהניחמאפשרתהמגגייןברכיזגםמקריםיבמטפרהנתרןברכיזהירידה

טמכטיטים.יצירתט yרמזאיליטיזציהאלביטיזציה,
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האחררנהת Yבהמלחרםממרי Yששקההלרטמכיריתחרשרב

לרררצחק

הגראיליגרהמכין

רמרתלגראילרגרההמחלקה

המיםהפטדיאתמשקפת 1977ועד 1959מאזהמלחיםבמיהמגנזיוםבריכרזהעליה

 18במשראיודע"ימים 3ק"מ 11כ-הפטידהמלחיםכינמצאאירד.ע"יהיםמתור

הש-בממוצע./שנה 3ק"מ 1.6כ-שלאיודקצבעלמוריםמיםמאזניהאחרונות.השנים

עבורההעשרהפקטורלבין , 1.08מגנזיום,עבוראירדע"יההעשרהפקטררביןואה

הנדובה.בתקופההמלחיםמימתררשקעשהליטבבירורמראה , 1.02נתרן,

הליטטוןמיליון 520כ-שלשקיעהעלמורההנדונהבתקרפהנתרןעבררמטרתמאזן

יםמפעלשלהאידויבבריכותששקעוטוןמילירן 240ל-בנוטףזאתהמלח,יםממי

תמיטיתמערביבכתיצאהמלח,שלריפיסששקערבצררתבלבדטרןמיליון 10רכ-המלח

מקרקעיתטדימנטיםשלגלעינייתדגימרתהמלח,יםמיעםהדרימימהאגןהחיזרות

העי-המלחכמותהצפרני.באגןבלבדמלחטוןמיליין 30כ-שלהמצאותםמוכיחותהים

היהכיהדרומי,נראהובאגןהליסאןבמצריכנראהשקעהטוןמיליון 490כ-קרית

ושקיעתמאחרזאת , 1977שנתעדהצפונילאגןהדרומיהאגןביןטובהידרוגרפיקשר

הטודייםבריכוזמשמעיתית·בירידהמשתקפתהאידרירבבריכיתהדרימיבאגןהמלח

הצפרני,האגןבמילמגנזיוםיחטית



 1 נ::

המארחרבפלרסטרקןארלתמפרץשלפלאר-ארקרנרברפרה

ררלף.מ.ררנטר,ע.הלרץ,א.אלמרבר-לברן,א.רררס,ז.לרז,ב.

רררשלרם.העבררת,הארנרברסרטהלברארלרברה,מחלקה

ארה"ב.-לארקראנרברפרהררדסהרלמכרן-ררסד.א.

רקרקרלרטרם,סטררפרדרםפררמיניפררםמינרשלהכמרתררםהיחסרם

ארלתממפרץבלערנרם 4-בנבדקרחמצןשלאיזרטרפיםררחסר

חלרקהשנה. 150,000כמכסהבבלעיניםהרקררד .רףסםיצפרןר

הפלנקטרנירת.הקברצרתבכלשמרשע"ימתאפשרתמפררטתסטרטיברפית

הרדרראקטרברהפחמןלטררחמעבררתאריךכררנרסםרטיגרפיתקררלצרה

הקרחרןשראבזמן .החמצןאיזרטרפיעקרמרתהשראת "'עמתאפשרת

לפחרתנפלההחררףשםמפרםררתבערד 60%מלירתרעלתההמלרחרת

הררדתע"רהמליחרתעליתאתלהסבירניתןהררם.לערמת 4 0ב

סרףמרםארלתמפרץלנתרקעדרתאיןמצרים,רדרנמיקתהיםמפלס

 .הקרחרןשיאבזמן
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טינימערבדררם-ק'עלאמלשירשלהבמנהתכינית

גלביעלעקב

מזרח,מערב-דררםצפרושכררנרמרארר,גברלישקעהראקעאלמישרר
המררםהמגמתיהמטיבביורהמפרידהטראץ,.בקעשלמזרחיהדררםבחלקר

קבילית.ג'בלשלהמררמתהפנימיתהטטררקטררליתמהרצרעהטינידררםשל
הבקע,לכיררוהמקבילההעיקרית,רהשבירהשרלטיםבלרקיםמבני

אףגררםטמרכיםשבריםמטפרשלצררףמטרים.מארתשללתזרזרתגררמת
 . •מ' 2מססס,למעלהשלמצטבררתלזרלקרת

מגביללם,נטרילםרמבלרקיםמרכזימשקעמררכבהמיאררהמישיר
שניכיללהמרכזיהגרבורבים.ריחבשבריידיעלבעצמםהשבררים

ידיעלליםטגרראיטלה,ריאדי .פיראוראזי,ביוהצפיניעיקריים;שקעים
דרימיתטדימנטים.שלמטריםבאלפירמלאהשקיע,רהמשכרקביליתג'גל
ימלאליםפתיחק"מ, 2-7שררחבר ,הדרימיהשקעאיטלה,מראדי

הזההמרארךהחרפיהשקעמזרחכלפיטדימנטים.שלמ' S,4מססבלמעלה
רדידה.גרניטיתתשתיתידיעלמיגבל

התאמיתאיקיימיתהברלטת,אאיקניתהפרטטההתמאהאילמבד
הפעילית ..ירתררהצעיריתהמירקנייתהתצרררתבמרביתנרטפרת

שמשתקףכפייבפליר-פלייטטיקו.מבייקולשיאההגיעהאנזררהטקטרנית
הצעירים.הטדימנטיםרבערביהשבריםשלבזריקרת
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סייסמית.רפרקציהמנתיניבישראלהתשתיתמבנה

רמת-אביב.תל-אביב,אוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקההמחלקהגיגצבורג,א.
חולון.רגיאופיסיקה,נפטלמחקריהמכרןפרלקמן,י

חתכים.ארבעהנמדדר 1979בשנתשהתבצעהסייסמיתהרפרקציהבשיטתבמחקר

המהיררתהקריסטל'גית.בתשתיתשמקרררמרפרקטורהגערתנרשמוהרפרקציהבחתכי
הקריסטליגיתהתשתיתרפרקטורמיפויק"מ/שניה. 6.2-6.6בתחוםהשתנתההרפרקטיר

מיקום-הפסגותאתתיאםנהכרחאינושמיקומםנתשתיתמבנרםשלקירמםל yמורה
כאשרק"מלשמוגהד Yוק"מ 4-ממשתנהלתשתיתומק Yההשטח.פניל yהסטרוקטררליות

נמיררכטצפינהנמשרזומפסגה-חנרין. Yבאר-שנבסביבתנמצאבירתרהמירםהאזיר
מישורולאררמהכרמלבמערב,ק"מ.כשנישלחזקגרדינטידיל Yמהפסגההמופרדממנה
נמיר.אזורנמצארמאללהשלהמננהלניןבינוכאשרבתשתיתסטרוקטורלירכסנמשרהחוף

הכרמלרכסשלהמזרחיצידואתתוחםוצפוןמזרחכלפיירודתלילסטרוקטירליגרדינט
דרוםדרוםרב- yמצפוןצפוןהגרדינטכווןרמאללה.רכסשלהצפוניצדויאתוהחיף
שלהירידבצידיהתשתיתומק Yשכם.לסינקלינתמתחתאלמהכרמלנמשרוהואמזרח

נוצרואלהתשתיתשמבנילהסיקאפשרהנתיניםמנדיקתק"מ.ה Yלכתש Yמגיהגרדינט
המאוחר.הקימוטקנ Yהשתנההנוכחיומיקימםיורטיתהאיבפרהבתקופה
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הינרערכירתםלפיהאחריםהסקטרריםמיקרםהתפרקה.לכלל 54 ~תררמה,של~םבירתר,

ערכירתםסררברדדים,למחצבים'בהחיחס .) 4 ~(רדלקיס ) ,1;8 (זות::ורת • ) 35 יY(אל-זכתכרת

 ; 1510-בניהאבני ; b;19-אשלג ; 35%-:מלטהינרהתפרקהלס"הז:יחסיתח,רכ;תסע"פ
 ;-1%י I'!טבגז ; 2.5 ;&-נפט ; 310-בררם ; 4 ~-רחצזחרל ; 810-ח Cנח ; 11i ~-פרספט

 • %'0.2-זכרכיתחרל ; 0.4%-מלח ; 0.71 &-;חרסירת 0.7 ; ,1-פריק";

צז.ויחהעקרמתהינה 194EJ-1977נים tlליהנ~נתיתהכרללתהתפרקהנתרני ',שהז·ז:ןסדרת

באמצתרתמארבחנתרצרףשכי Cגידרלהשלדרמהמגמההאטה.סמנימבלהשאיננההמסכית

שלחלקםרקטןהלךהייצררלמעגלנרספיםמחצניםשלציררפסעםנרספים.צמיחהמדדי

תפרקתשל.תררמתו; 1977בשנת %'45לכדי 1948בטנת 10ai .;.,!בזהתפרקהבס"ההבניהחרמרי

 • 11::-19בשבת. 2.2 ?'לכדי 1951בשנת 0-<0.551בהתמדהעלתההגרלמיהלארמילתרצדהמח::נים

חרמרירתפרקתהתפרקה~ס"ה • B.1 ~של I'!לממרצססניב rבהתררמהשיעררמכןטלאחרבשביס

משררארת , 1950-197,3התקרפהעבררהארכלרסיה.גרדלעמבברהמתאממראיםהבנין,

המתאם 1950-1977התקרפה'~בררהשרנרת.מן-%,94ר <911בהתאמו;,מסניררת,הרברסיה

 • 1974לאחדהתלרלרתהמחיריםעלירתבגללבעיקר ,-56%ר 57%שלהסברלכדייררד

מררבע.לק"מ ) 1967(במחירידרלר 81,154הינרישראלשלהסגרליהאזרריה!'רך

רררחרת,לדערתבניגרדלפיכך,מפרחחים.לאזרריםהצפריהערךמןגברההינרזהערך

טלהשגיההקצר,עברהלמררח • pטבבארצררתבמירחדעניהאיננהישראלכילהסיקניתן

שללבילריםהקשררבכלכימררהזהאיבחרןמאידך,לצפרי.מעברהםזהבשםחישראל

בהחיה!:;לארה"בראה Uבהו •מרגבללדאברננר,הינר,הפיתרחפרטנציאלחדשים,מחצביס

לערכהרבאל-מתכרת,בניהבחרמרייתרלהשגירתיסראלהביעהראשירת,מחצביםלקברצרת

בקברצהתח-הuוגירתכילהדגישיtביקררת.רבמתכרתבדלקיםרלתת-הועגירתבכותכרתהצפרי

זר.בקביצהמבטיחפרטנציאלשלקירמרעלמעידהבהכרחאיננהמטרימת

מסרימתבמידהלטפרניתןבלבד,שטחעלהמברססיםהסגרלית,הערכירתאםדניאח

 י"!(לקבלניתןהגיארלרגילהרכבכמרתיביטריגיארלרגייס.נתרניםשלהכללתםע"י

ריברעית.דיגרםת Dרפניעלהגיארלרגיתבמפההמרפיערתהסלעיחידרתשלנקרדתיתספירה

עבררשהרנהגהזמן-מסלעיחידרת-65להסטנדרםיתלרקה rהפי!ולמורגרהם,'עיחידרת

 11 ',שנרכחרתןהעלתהמררבעיסק"מ 40ששטחןבמשבצרת'רה oכ •ןהנדרהסרגכזןסקריס

 ; )~. 7% (קרברנטיםהינםה~רלםיםהמלעסרגיבכןציארת).הקימרת 17(לערמתיחידרת

סרגימגררןלביןהמחצביםסרגימגררןביןהליניאריהקשרפיעל .) 37% (רארקרזרת

סרגי 31להניבצריכיסהסלעסרגי 11כיצפריארה"ב,עברר,מדינרתשנכוצאהסלע

ק'ימתהשיטה,שלהטערתבגברלרתכיא 3נמהתגלר,כבר-27רמאחרשרניס.מחצביס

מסקנתינראתמחזקתזרת.:פיתבלבד.נרספיםמחצביםארבעהשללהמצארתסגברההסב'ררת

בישראל.המחצביסתעשיתשלהמרגבלהפיתרחלפרטנציאלבאשרהקרדמת
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סהגרלותררות TאההרDכורתשנוטתושראללשהטבעארצררתךטבצואל 9ארמדן

גולדן

יררשליסהגיארלרגי,המכרז

בשיטתברתחרמיברלייםטבעבארצררתישראלשלערשרהשלגסראמדזביצרלם,מידת

הביתרחרחבריר.גריפיתג.ע"ישפרתחהתרכבהבמערכתשימרשתריהאזרריתהערכירת

המפהמכימרתהמתקבליםגיארלרגייםבתרביםרעלמצטברתמצרפיתתפרהקבתרביעלמתבסס

לערכיםהגלמייסהתפרקהבתרבימרסביםהבסקרהאזררשטחבגרלדחלרקהע"יהגיארלרגית.

סגרלית).ערכירתארסגרליתאזרריתערכירתערכילהלזיכרבר (שטחליחידתסגרליים

בעליאזרריםעםהשראהעריכתמאפשריםהסגרליתהערכירתרערכיהגיארלרגייםהפרמטרים

ראתהמיצרידרגתאתביתןלאמרדמתרכןאשרגברההפיתרחרמתארדרמהגיארלרגיארפי

שלהמצארתםסיכריילגבירהזכרללתתפרקהלגביהןהבלמד,האזררשלהפיתרחפרטבציאל

ארצררתלמכלרלבהתיחסלפיה,בסיסיתהבחהעלבשעבתזרהערכהשיטתמסרימים.מיברלים

שררה,עריבעליהיבםרברעיםק"מ-5000מכגדרלששו;נחםכדה"אפב'עלהאזרריםכלהטבע,

עלאשרארצרת 11לגביכהעדברצערזהמסרגסקריםהגיארלרגית.בתשתיתםתלרתללא

תשתיתמשנה.אזררי 109שלמספר.כרללמכילרתהפבימיתהמבהלית-פרליטיתחלרקתזפי

ביצרל.בהןאשדארה"ב,מדינרתבין-אזרדירת.השרארתלעדיכתבארתבסיסמספקתזרמידע

הסגרליתרלעדכירתלהשגירתכתקןמשמשרתגברהה,פיתרחידדגתהגיעהטבעארצדרת

התפרקהשלהסגרליתהעדכירתעדכיאדה"במדינרתלגביזה.מסרגבהשרארתהצפריה

לרג-התפלגרתבעליהיבםרמדינהמדינהבכלהטבעארצדרתמכלרלשלהמצטברתהמצרפית

המרצא,הבחתפיעלמררבע.לק"מ ) 1967(בובחידידרלד 54954שלממרצעעםבררמאלית,

ראזר;.אזררמכללצפרתביתןלהלתפרקהשמדביאמדןמהררהזהממרצעעדי

בארדחמברצליםעשרשמרבהמתרכם,שרבים.מחצביםטרגי 27כהעדארתדרבישדאל

רעדי,(כמרתתפרקהבתרביכלכלי.בלתימחצבבגדדהיבםהברתדיםשהתשעהבערדכלכלי

מתריזמיבים.היבםאלהבחרביםלגביהםאשדמחצבים 14עברדררכזרשבתי)בטיטעל

התפתחרתאתלבתחביתןבאמצערתםאשדשרברתרטטטיטטיקרתמדדיםלחשבביתןאלהבתרבים

היבההכרללתהתפרקהמרחלטים,בעדכיטגידרלה.רפרטבציאלהשגיההמחצביט,תעשית

-2,082ל(שרהבלבד ) 1967(במחירידרלדמילירן-1,679.8למגיעהרהיאלמדיקטבה
שרטפים).במחיריםישדאלירתלידרתמלירן 10,260ארשרטפיםבמחידיםדרלדמלירן

כלל-במימדיםמשמערתבעלתהיבהשתפרקתםהיחידיםהמחצביםהיבםרפרטפטאשלגבדרם,

הערלוכית).התפרקהמכללאחרז-1ר 2.9 , 10בהתאמה,היתה, 1977בשבת(תפרקתםערלמיים

הגברהההעדכירתבעלהטקטרדהיבםמכרלם,האדרכהההפקההטטרדיתבביה,בעליחרמדי
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ר mטךנית Pהטבהסטךריהרסטייס p~ס Dpmמ

כרכרסגרבר

,ירושליםהביאולוביהמכון.ברטוב,י
ה«בריתהאוניברסיטהלביאולוביה,המחלקהברפונקל,צ.

פאזורנקהא«ריז-פארןשנרלאורךמצויהם«ויןדמויכרכוםברבן

אותוהמבביליםהשבריםק"מ. 7x18כ-מידותיוומ«רבה.המרכזיהכביש

הפארןשבראנכיים.אוהפוכיםפארןמשברקט«יםארנורמליים,רובם

 en echelonמםודריםהאחריםהשבריםואילוהברבן,שלארכולכלרצוף

איאוקןשלםדימנטיםואילך.איאוקןמבילהםהבברןשבתורהםדימנטים

נמצאולא ) 1967(םקל;הבקבוקצוארבאזורלברבן,מזרחיתשנמצאו«ליון

יבהםחצבהתצורתשלםדימנטיםמצרייםבברבןהחיצוניים.ובשוליובברבן

בידרוןופרטהבירית)(היחידהמשקפרטהבםים)(קונבלומוטשחקפרט

בהרכבוהדומהקונבלומרטאליהםובנוםףוחרםירת)אדומים(חולות

בידרון.פרט«םהמתאצב«חצבה,תצררתשלהבבלקונבלרמרט

מבילהקי,רםל«יכנבדהברבןאורךלכלשברררתחצבהתצררתשכברת
o 

חצבה,לתצורתקדרמהלשבירה«רותנמצאהלא • 40«דונטרירתאיאוקן,

שלקיומר«למצבי«מטר)-350(כהתצררהשלהחריבשה«רבייתכןאר

ראילרתבליט,ממלאהחתךשלבירתרהתחתרןהחלקמקרמי.םדימנטציהאבן

שלאחריםלאבניםהחתךבפרטיהרבהדמירן-קרנפררמיים.חלקירשאר

וה«רבה)לרצןנחלמ«ין,בירטרייפה,אבוהחרל,(מכתשחצבהתצררת

קונבלרמרטמצריחצבהתצררתשלבירתר iה«לירבחלקהביניהם.קשרמח~יב
תבליטשליצירהמבטאשהרארנראהבירים,רעיקרםזריתייםשמרכיביו

שלוביחםחצבה,תצררת«להתאמהבאימרנחתשניהקלםטיתיחידהמתחדש.

lap האבןובמרכזב«יקרה,קרנבלומרטיתהיחידההשרליים.שברי«ל 0וך

זריתי;כללבדרךהקונבלרמרטחורארירת-קררטרנירת.בשכברת«שירההיא
מבממייםרםל«יםהםביב~,מםל«ישנבזרררצררבירמבררנים:רהמרכיבים

אילת.באזורשמקררם

אלבםמשתר«ה«רבהלקרנבלרמרטאותרלקשורנרטיםשהמחבריםזהחתר

כרנתילה,רלאבןה«ליוןפארןגחללכיווןנמשךהוא'כרכום.לאבןמחוז'

שהקרנבלרמרםנראההמישר.לתור«רודנחלבאזורנכנםיםה«לירניםרחלקיר

מקרםארתרכהסדזו.יחידהשלהבברההחלקהינרהמישרבתרדהמוכר

(ביל:כרכרםנחלבמרכזברקייםפררמיניפרהשלפארנהנמצאהבראחד

ברקייםמיםלברפיקשררהיהזהשאזוריתכןכן«להררה)-מידקן

אלררן ; 1961(שחר,פוייקןלהם'גיליוחםרא~רהצפוניבנבבהידר«ים
בכמהתת-אפקיות.«דאפקירתהןזרליחידההמשתייכרתהשכבות .) 1980

זריקהב«לישבריםבהןאותררבשוליו,רהןהאבןבתרךהןמקומות,

צורתואשראבןבתורהושק«ראלהשםדימנםיםנראהםטר). 2-3 ד«(קטנה

קדום«ליהםהתנו«השלהמירביהחלקראשרשרליים,שברי י"«הרכתבה

דה.היחילהשק«ת
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המסיבבהת~תחרת,~יס mחלביס mל mררר Rת

בסיניגרבי-רבר Dה

ברית. Dהרגיברסימה Rהרלרגיה, Nלגיה pהמחל ,.מבילסקי,

ריטטלינית Pהתית mהתביצירתיים mראלבים mהמיצגיםטלעים

 Sr 87ןSr 8 6וערכיהגילים • Rb-Srיטת mבתרארכרבטיני,
הבארת:למטקנרתמרביליםהתחלתיים

 • mמ. 670מ-צעיריםבטינירפים mהחתית mהתטלעיררב • 1
מהקרמפלכט(הםרכרתבירתרהקדרמההפלרטרביתהפאזה • 2

חדררהרהיא • mס. 650 ~ 20גילהאילת~פיררד).המטסררפי

 .) Dl (אחתמממררפיתפאזהעברר mיטטים mלתרר
באיזררהסטםררפיבקרספלכטזרהר mהדפררסציהפאזרתגילי • 3

הם: ) 1976(איילהפיררד
600 650 )0 D2 )0 640)0 D3 ,D4 )o > נ:ס

הקיד)ל m(הקרספלכטרטדיסנטציהאינטנטיבידרלקניזם • 4

 ) D3,D4(ארלינרטפת.דפררמציהפאזת mכ • mמ. 615 ~ 15גילם
 • mס. 600-ל 615בין mבתקרפהאלרבטלעיםפרגעת

בתרךנרצררינסטיים Pפרטטגרניטיםל mגדרלרתכמרירת • 5

דסרתרה mלמע.ערצבהרבכר • mס. 580-600קצרהתקרפה

הסט~ב.ל mטרפיתהכסעט

 • m •..ס 520-540ב;זיקנה),(אררענרטףטרמליאררע • 6
סינרלים.שלרהצערהגרניטירתס~סרתליצירתאחראי

הפנהפליין.ליצירתזהאררעסארחרגילר,פיעל
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לבשתללם.בקעלםשלשמוהבגלאולוגלהמכנללםהלבטלם

בהטדב

ומינולוגיהלגיאילוגיההמחלקה

שבעאנובנגב,יי.גרויבייבוטיטתנאי

בטריהינם(בטי·ביו)רהביקלהמלחים ,הויייבקעישלהתחלותיהם

וגירנלייםבכרחרתבאי-תלרתסיתכניהעלירנהבמעטפתבהומרתהקסיולתהליי

האוץ.כדרובקוים

 ,-270כהםהנ"להבקעיםבסלרסתעקוירתביפיוקצירתנייהמוחקים

הטדוקיםהתחלרתהמלחריםהויייסבנקעימזהמסתמעבהתאמה.ק"מ-50ר 290

סקייםיתכיהביקל.בנקעמאשונכונארפונמרכיםאנוגטייםנתנאיםנרצור

בבקעהטדרקסתחילתהאפשויתוביואלהמיוחדיםאנוגטייםתנאיםניוקסו

יאלרהטמיכה,(הטיביוית)הפלטפיומהמניכחיתמויבהבמידההישפעההביקל

אנליגיית.מפלטפירמיתהשפעילאהמלחייםהויייבבקעלהטדיקתחילית

עימקלביויהביפיוקציההטדיקתחילתעצמתניוקסוסאלילרדאיקורב

הטדרק.בזמיהקוים/מעטפתגביל

אחוים)ניתובקעיםגם(ויתכוקניזראיםבנקעיםטדיקתחיליתסלמקרמם

מייחדית.טקטיני-מירפיליגייתהיפערתי Iללזהיי

יהם:שברים, nביפיוקציסלהינטיםשלישהביילהבחיוצרוילס

לאיוייהזזיתטדיקניפיוקציתעלחזוההטדיק,ניפיוקציתעצמת

טדיק.ביפיוקציתמסרוי
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יני bבהופקסברלרםלשהחאריניםבשלבלםרתסללתממטירפרזהלשראיפלהמקימה

מאת

זללברפרב*א.בייט**;מ.אלתמר*,א.

ירישליםהגיאיליגי,*המכיז
ירישליםהאדמה,מדעילממקרהמיכהליהתשתית,האגרגיה**משרד

םלעיםחרגדררםינימבזרחאחריםרבאזררים ) 1975איתמר, .א(ארדיניגיבלבאזרר
בכלחנפרצרתרטרפים),אגלרמרטלם(איגנימבריטים,ררלקנירתלםדררתבקרחנמטמררפיים

 .) 1971ראייל,תררבך , 1973(פיזארר,פירניגיבלופלחמזרחייםחופרליים

רפטררגנטירתסטרטיגרפירתחופלכרתלחירתעופרייתאלחבאזרריםופלמטמררפרזחנתברר
בםיני.נרספיםאזרריםלגבי

ופמרביתנראחזחבשלבארנגמר,טרםחםלעיםופלחפרח-מטמררפיחמקררזיחריתחליר
(מיקררגרניטים),חמרצרתחיאפביסלירתאינטררזירתופלמררכבקרמפלכסחירחםלעים
בינרניים.עדחמרציםררלקנייםרםלעיםקרררץ-פררפירים)(פ·ררפירים,דייקים

רלחציםנמרכרתעדבינרנירתטמפרטרררת-כתרמללתזרחהתאלרבאזרריםחמטמררפרזח
תרמלית,מטמררפרזחרמילרניטיזציח,ח Tקטקלאלר:לופלביםמתחלקתרחיאמאדנמרכלם

רערד)פררפיליטיזצלח(סריציטיזציח,ופרנרתאלטרצלחרתרפערתקרנטקט-מטמררפרזח,
אקטיבית.חידררתרמללתבפעילרתחקופרררת

(חררבבלנהד,אמפלברליםחם:באזררחמטמררפרזחאתחמאפייניםחעיקרייםחמינרלים
קררדייריט,אנדלרזיט~חידררגררםרלר,גררסררל,רטרמרליט-ארקטינרליט)אדניט

 .רמרםקרבלט)(בירטיטמיקרתבחםמרפיעיםבךררלסטרניט.

חעיקריחמטמררפיחופלבופלחיחסלחגילחיאחנ"לבאזררחעקררנירתחבעירתאחת
חקרמפלקםיםאתופיצררלתחליכיםמארחרחראזחופלבלדעתנררבופבירח.בקטקלזחחשקרר

חראזחופלבא.ופמררר).עפ"ירערדפיררכיד,ופל(אלרבסיניהרגירנלייםחמטמררפיים
כאינטריזירתמאלללתירברע"י(חמדירחיתחקדימיתחגרניטירתחאינטררזירתמרצעיראף

מטמררפרזהרבחם:נתרניםמספרעלמברםםרתאלרחנחרת"ארם-מלק").כמרקלק-אלקלינירת
חחרדריםדייקיםופלחלקיתמטמררפרזחפירני,ופלנאיגנלמבריטיםיחידרתמספרופלחלקית
גרניטירתלחדיררתקופרררתופחלקראחררתמטמררפירתרתרפערתארם-מלקגרניטלתרר

רגזירח.לקטקלזחשקרררחלקךאלקלינירת

לצעיריםרעדחקדרמיםמרחחלפירני,ופלחסלעיםמךבחלקנמצארתאלרתרפערת
בופלביםגםראקטיבימרביליעידרחיחבםיניופחפרקמברירםכרעלחמצביעדבריחסית,

חמסיב.התפתחרתופלהאחררנים
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סרברלש 1:500,000גראורוגרתמפה

בנגבגרברירןבןארניברטיטתלגיארלרגיה,ח'-rהאייל,מ.

יררשלים.הגיארלרגי,המכרןטמררן,רא.ברטרבי.

יררשלים.העברית,הארניברטיטהלגיארלרגיה,המח'בן-תרר,י.ק.

המהררתטיני,של 1:500,000הגיארלרגיתהמפהשלמהדרררתשתיכאן~רצגרת

בטיניישראלייםחרקריםידיעלנערכראטרהגיארלרגיהמפרילעבוררתראטוזטיכוס

 • 1979-1967בתקרפה

כשהבטיטכתמרנה,המרדפטתגיארלרגיתמפהזרהימפתצלרט.היאאחתמהדררה

 ERT "הלרריןמתצלרמיררכב 1ה~פטיפטהינרלתמרנה

שהיאבכריתררנהארלמדי,כלליתהיאהמפהההפקה,טלהטכניותהמגבלרתל mב

צרררתרביןרשברים)מבנים(ליתרלרגיה,הגיארלרגייםהאלמנטיםשביזהקשראתמציגה

הנרף.

הןירתר,רבבההפררטבארפטט.המרדפטתגיארלרגיתמפההיאטניהמהדורה

הטטרטיגרפית.החלוקהמבחינתו'הןהמוצגים,האלמנטיםגודלמבחינת

המדידות.באגףכרטוגרפיבםיטאותועלהרכנוהמפותטתי

בישר~להמקובלותהמפרי nליחידוקורלציהנערכההמפרייחידותבחירתלצורר

הרהיובמצריםהמזרחיונמדברהטעודיתבערבבירדן,המצוייםשטחיסגם .) 1(ציור

םךשפ_,אלהלאזוריםבקורלציההדיוקבהם.הקייםהמפויבטיםעלאלהליחידותבהתאם

בהם.לבקרהאפשרותמחוטרברדאי,



הרשראררתהגרארררגרתהחברה

 31.12.1979רםררז"רגרדרפרזד"רשטער Uר J:רן j (דר"ח

להלומרכא , 19 ) 8כראשיתהחכרהלרעדטבתברהגיארלרביתהחברהל mבקררתרת Pרלהררארתכהתאס

 : 31.12.1979לירסהקרןמצב

נרהיכייסכרם

כספירתיתררת

"'ררנייררת

, .., 
 1 ,, 1 9היטרדוחר nאג"

 10סדרההרליס 6 :,
11 11 11 13 
11 11 11 14 

" 11 11 15 
11 " 24 

" " 11 25 

" 11 " 27 

" 11 Q ~ · .... c 

11 11 11 
0 "' /<. 

" 11 30 

לרבדרזרiיJרםיה t'1תזנ 7,ל

תרבאכזבקרןבטיט

א' 74לתעשיהארצר 11 '" J , , 

ב' 64 ד;'ףגנק 6-1 f' 

נאמנרתקרןמרפז

הצמדה 8a;tפתדחזeלרה 710

י IIל 33.60

1,706.19 :\': 

שריצריםפרנקים 80.93

~~1 GO 

50 " 

:י 60

125 ~ 

450 ~ 

$163.80 

':;450 

";130 
:~, 30 

.. 60 

/' 90 

~328 

שריצריםפרנקיס 1000

לוור 300

לוור 300

ל'זר 4000

לזור 1300.

 2 ;' 002/21 (!}"ר'.!חזrגרז

 401/525002/56פת"םחשגרן

" 11 403/525002/40 

 : .!2Zבב.!!.
 •ןילגרמזלעזראהפרסר~דתהחלטתלפיל"י 1,500גסרהפרסחדלק 1979גשגת • 1

לים. rיררוצירזככרסניףלארמיגנקשלרמסמכיםהדר"חרתפיעלנערךהדר"ח • 2

לחשגרןנכנסררהרביתהקרןמהניררת.חלקמפדידזנרגעיםמאשתקד,הערךניררתגכמרתטנריים • 3

פת"ם.דרלריס

פתרח.מלרה 710הנירבקניתל"י L1 , 300הרשקער • 4

שלרקרזמתאימה,רביחקבלתידיעלבדלרשריצריםרפרנקיםפת"םיתררח • 5

4 '~_ 
;/ .. _< 

שנפדר.ניררת

.;;----

הקרז.לנהרלראחראיבזגר,החברהבינזבררב,דג

לפנינר.שהרצברלמסמכיםמתאיםארתררמצאנרהדר"חאתבדקנרכילאשרהרינר
 '-כ

\· c ) "י~ 
ברייצרישעיהדרזאלי

ביקררתרעדת



- ; -
הישראריתהגיארררגיתהחברה

 31.12.1972רירססנפידר"ח

תנסרכה

לי'" ·"ל

 59,675.00 ~ )* 30 (חבדדמי

 15,092.00 79ברקדשדהכבס

כבסחרבדרת

 1,645.00פלייסטרקן

לכבסקדימהד,ז.:י

 2 ~ 1 ~ 00.00 19ס Oארפירה
99,812.00 

 1 • 2.72לירסבבבקיםיתררת
 ~· 4 , 156 • 37הדרארבנק

 1,233.87,יסקרנטבנק

 20.51יזסראליאמריקאי

212:מזרמן .22 

45,923.07 

ארתצרה

ן, Iל 1

מדעיעחרןעלחחימה

 50,360.00ה :iהאד

שדהכנסהרנארת

 1979ברקר

ד Iדרז

34,830.00 

676.54 

2,674.90 

1,620.-

320.-

דדיךת ttכן'הר~אךת

~ליישטרקןחרברתהדפסח

כפרליסחבדדמיהחזד

630.-

636.-

2. 60 

ברקרחדהמכרסהחזדים

בכנסיסכברד

בנק i ~ n' : 1!חירב

91,817.04 

לירםבבנקיחיתדרת

79 <; 31.12.1 

1,648.09 

1,209.79 

:'0.15 

';,21(,.78 

הדו~~ךבבק

 iדר~ר;יבבבנק

ראלל roיא~ךיקארבנק

 Lדיסקרניבדקלים

-דיסקרנטבר~~יסבבק
-.170.,1זר I1מטב = L!5,823.22 ו

-. 30 

 5.07'73 .'"~1ו"ן 1 ~(', 735.07
 <ג.. . .

 .c .ל~iד ..... ...;..-
גזבדגינזברד.ג,דב

רבמסבוכיiבהחברהבספדילרשרםרמתאים lנ'~רארתךרמצאנרהנ"ל, ח"" iהאחבדקנרכילאשרהרינו

החברה.גזברשללהסבריםרמתאיםהשרנים

':,l'"{;'y 
רזאליגרייצדישעיהו

ביקורתועדת

חש"םבאדרי"חירושלים,
 1980במרד 6
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 1979/80רשנתהחברה~עררךתדך"ח

החברהד 17לרנבחררברקר,בשדה 1979באפרילשהתקררתההחברהשלהכלליתב},סיפה

ים: Cהחדנהחבריס

נשיא-גבירצמןב.

P • ,סיכלםרן.ח.סנה, • 17רכס,ז.סכנאי

רז.א.ברייצר,ש.בקררת:לרעדת

בלברע.י.שבב, • 17ברלדברי,ר.לרי,ז.נשיא),(סבןברפרנקלצ.נמאררד Pבר

הב~ים:התפקידיםחרלקרהחדשהרעדשלהראשרנהבישיבה

סנה. • 17-פערלרתרמרכזמזכיר

בינזכררב.ד.-רבזברז"לברדרפר-'פרסקדןנהרלו(להר::י .. :

רכס.ז.-תל-אביבסביףמרכז

לימרדיםפרסרחרלקשרבארמ.דיקרת.לנרפליחאזכרהטקסנערךירניבחרדש

הביארלרבית.החברהרבחסרחהארניברסיטהמסיימיאדברןמטעט

בארברןהפלייסטרקןלחקרהאברדהעםיחדהביארלרביתהחבדההשתתפהד~מנרבחודם

שניהרנאות,ליוסבנוסףוכללרחבהב]תכונתהכנסנערךהטנההפלייסטרקן.כנס

יעלון.ד.בהדרכתוהטניניבד.שלכהדרכתוהאחדסיורים:

תל-אביב.בסניףעיוןערבנערך 1980מרץבחודש

באופירה.החברהשלהםנחיהכנסבארבוןהוחלהועדל mכהונתוחחילחעםתיד

קרדמות.ממניםהחבדיםחרבותלבבייתבמרצתפעולהנעםתההםנהבמשר

סיוריס.כוללדר-לאו~י,מדעיכנסהוצע~דים, Uהעםפעולהשיתוףיזםהחברהועד
החיץ.סשרדנםת~ךםתרךיפוי, eבנמצץהבךוחא

ועדבחסר.לוקההחבריםסלהאיטייםוהפרטיםהביאולרגיתהחברהחברירשימח
 • Fהסידהטלמחלשת~יםייסשאלוניסהכנחיזםהחברה
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מיקרראררגביזמיסשלהרפעתםעל-ארליךרא.סרשקרגיזש.- 18.00- 18.05 ) 7
ישראל.שלצרעה)(תצררתהתיכרןהאארקןבשכברתצררביים

צררבייסמיקר;.ארךגביזמ·ס-ארליךוא.מרשקרביץש.סרדרי, •ד- 18.05- 18.10 ) 8
יהב.עיןמישש,בתצררת

רהפסקה.ערבאררחת- 18.10 20.00

גבירצמן .ג..["רי-א'הרצאותבאררםערבישיבת- 6מס'מרשב- 20.00 22.00

קרלרדבי. .'-לזכררדבריס-'לפטירתרהסולרסויסבירםז"לפרריבדלרפיאזכרה

שפרנק.וד.גרכבינדרלל.גרדרפרזפרסחלרקת

גיל.יד.בהטהגיארלרגית.לד.החגרהפרסחלרקת
הגיארלרגית.החברהסולכלליתאסיפה

 .'דירםלסירריהכבההרצארת
פרסטרים.תצרגת

 26.3.80 ,'דירס

ברקר.אררחת- 06.00

?ידרידיסוכיזבגזרההפריקמברירס-הכנסמשתתפילכל- 6מס'סירר- 07.00- 18.00
זילברפרב.רא.איילמ.סומררן,א.כהדרכתלדהב

בשדה.צהריםאררחת

רהפסקה.ערבאררחת- 18.00- 20.00

קרררדבי •ייו"ר-א'הרצארתבאורם- 7מס'מרשב

2,OO ~ 20.00 --פררמן.עקיבארעמלגברררתבהגיערפיקרדלארעםערב

 27.3.80 ,ה'ירם

ברקי,אררחת- 06.00

מקבילים:סיררים- 07.00- 16.00

אייר,י.אייר,מ.בהדרכת-זע'ירבירבאזררטקטרביקה- 7מס'סירר
שטייביץרכ.ברטןבי.

::!הדרכת-אירתמפרץצפרןשררטקטרביקהרטיגרפיה tסר- Gמס'סירר'
מילטלפדטה-ירדברבדרב.שירבמ.גרפרנקר,צ.

בשדה.צהריםאררחת

 ~ nנאילפיזרררמפגשהסירריםסירם- 16.00
רלבאר-שגע.לתל-אביבליררשלים,מאילתצפרנההסערת

באר-סובע.דרךהתרברת,רהיכלהארמהבנינילהסעהסרפייסיעדים

* * * 



·15.30 (1 

16.00 (2 

16.30 (3 

17.00 (4 

17.30 (5 

18.00 (6 

15.00 

15.30 

16.00 

16.30 

17.00 

17.30 

4 

בדגרשר.רר"ר- ' 1'1הרצארתאדרם- 4מס'מךשב

~ Ee ב~~ e ~=2 ~~~בl ב~~~=~:=~~;~~~~~~ l ~ 1= ~~~כ~ 

יבשתיים.בקעיםשרמשרהבביארררגיהמכניי~היבטים-בהטד.

רפרקציהמבתרביבישרארהתשתיתמבנה-פררקמןרי.גינצבררבא.

סייסמית.

סיני,מערבדררם-אר-קעמישררסרהמבנהתכרנרת-גרברע

בישראלהפרכיםהעתקיםשרהתרפעה-מררבינסקירע.ררזנמן
סיני.רבצפרן

~שראי.שרהיבשתבמדררןדררשרהסטדרקטררה-אייזןרב.מדטי.

 •סיבישלהמירחדהמקדהרער Triple junctionsער-פדרמןע.

רה, fסעל-זעהמרתמרתהרצרעהשרהסטררקטררליתההתפתחרתמימרןרי.שמדרןא. ) 7
כפרסטד).תרצג(העברדהסינידררם

בקררםב'פרקצירתידיערמרגדדתהמעטהבהתדרממרתגרירתרבינרביזרא.בהםד. ) 8
כפרסטד).תרצב(העברדה

סינישר 1:500,000ביארררביתמפה-בן-תרדרי.ק.שמדרזא.ברםרב,יאייר,מ. ) 9
כפרסםר).תיצב(העברדה

כפרר .!~יך"ר-ב'הרצאדתאורם- 5מס'מישב

=~~ l ב=~~~ג 2~ב~~~ l ~~~~~ Q2= ~~כ~ 

עמרקיםאקריפדיםשרהידררררגיתרהכרהמחקרשיטת-מרררא.- 15.00- 15.30 ) 1
נקנןנית.בסביבהנתרניסרדרי

16.00 (2 

16.30 (3 

15.30 

16.00 

אירת.מפרזנתרפיסחףמניפרתשרהידרוביארררביה-קררטרז

שרהגיארהידררררגיה-קררבפרדי.גינצבררג, .:~ ,ר- Jקרריטרל.

בררפית-יעררז.אזרר

השםחבפניהסידרקמערכרת-זרצמןרע.ברארזמ.פרכסד,ע.- 16.30- 17.00 ) 4
שרמה,(נחרהביארהידדרררגייםהתנאיםערתן rרהשפרתת-הקרקע

 •אירת)

17.30 (5 

18.00 (6 

17.00 

17.30 

בנבב.מיששתצררתלהשקעתסכיזרהרינימרדרקררודני •

שלהאררקרגןשרהתדמריתוההיסטרדיההשקיעה-סיינשטייזש.
נפט.רחיפרשיהשרכרתארקיהרמה:דרום
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נמימ 180שלהאיזרטרפילהרכבחדשהסבר-נדלררא.מגריזמ.- 16.30- 17.00 ) 4
הכנרת).(אזררטבריהתת_קברצתשלהחמים

המלח.יםבשקענפטחיפרשי-סרקרליןח. 17.00- 17.30 ) 5

כעתהאחררנה.-המלחיםמםיששקערההליטכמרירתחישרב- ~- 17.30- 18.00 ) 6

רהפסקה.ערבאררחת- 18.00- 20.00

לפסכרע.יר"רא'הרצארתאררם- 3מס'מרשב

הסירריםבנרשאימרזמנרתהרצארת ==== C=C ~ C============= ם====== 

20.00 - -.הנשיא)(הרצאתאילתבמפרזצעירימ-רסדימנטיםריפים-גבירצמןג. 1) 20.30

הפררטריזראיקרהשלהגיארסינקלינליתההיסטרריה-שמררןא.- 20.30- 21.00 ) 2
רסרימנטים.ררלקניזם

בסיבי.פדיקמברימגמטיזם-איילמ.- 21.00- 21.30 ) 3

אילת.מפרזשלרסטדטיגרפיהטקטרניקה-גרפרנקלצ.- 21.30- 22.00 ) 4

 25.3.80 ,'גורם

ברקר.אדרחת- 06.00

מקנילים:סיררים- 07.00- 13.00

גאזדרדרטרךזרארקרר 9השררסדרמנטיסררלקנרזס-א' 4מס'סררר
שמררןא.בהדרכת •כרד'·אדי

 ~טרראדיבאזררקרברנטי-האלביטיטיהקרמלפקס-ב' 4מס'סררר
ברגרשר.בהדרכת

בהדרכת-ררר~נעמה 9ארבאזררוס 9ררטרסרת- 5מס'סירר
נדר[וכבררב.גבירצמןג.

רהפסקה.בנעמהצהדיםאררחת- 13.00- 14.30

מקבילים.הרצארתמרשבישני- 15.00- 18.00



2 

ארררמ.בהדרכתנעמה,באזורפריקמבררמגמטידם- 2מם'םרור

בהדרתכונבקאר-ע'רקנהשורתבאזררחךפויםוסדרמנטרםררפרם- 3מם'סרור
גבירצמןרג.בוכבינדן-ב.

רהפסקה.בנעמהצהדיםאדרחת ,-- 13.00- 14.30

מקבילים.הדצארתמר~בישני- 15.00- 18.00

ארירמ.רווזר-א'הרצאותאורם- 1מס'מרשב

הפררקמברדוםשררגיאורוגדהטקטרניקה == C ===================:ב~======== 

15.00 - -כידחברדתשלהסטדרקטרדליתההתפתחןת-דיימדרא.שמדרזא. 1) 15.30
סיני.בדדרםארררגנידצףשלדב-שלביתדפררמציה

הערבר-גרביהמסיבחשרבים.בהתפתחרתשלביםשלתיאררר-בילסקימ.- 15.30- 16.00 ) 2
בסיבי.

מתמררפרזהשלראדפיהמקרמה-זילבדפרבבייט'רא.מ.איתמד,א.- 16.00- 16.30 ) 3
בסיני.הפרקמברירםשלהאחדרניםבשלביםתדמלית

סנברישלתראמרתמערכרתשתימפגש-ז"לפררינדרד.פדייל.- 16.30- 17.00 ) 4
סיני.בדררםארפקיתתזרזה

17.00 - שלהטקטרניתבהיסטרריהקלסטייםמשקעים-גרפרנקלרצ.בדטרב •י 5) 17.30
כדכרס.גרבן

מחדד?ארפרזגרף-דמרן)(מכתשעדרדהר-מזררע.- 17.30- 18.00 ) 6

גרררצר •רדו"ר-ב'רוצאותאירם- 2מס'מושב

וגיאוכרמיההידרורוגיה
========:=:========== 

רינטד,ע.הליז.א.אלמרגיל-בין.א.דייס.ז.לרז,ב.- 15.00-' 15.30 } 1
אילתמפדזסנלפליארארקיאנרגרפיה-דרסא.רך.ררלףמ.

המארחד.בפלייסטרקן

לחרמצרתמרנטמרדילרניטחדסיתביןתגרברת-ידיברש.שרבלש.- 15.30- 16.00 ) 2
שרמנירת.

הערכירתבשיטתישדאלסנלהטבעארצדרתפרטנציאלארמדן-גילד.- 16.00- 16.30 ) 3
הסגרלית.האזירית



השנתיהכנסתכנית

אירתומפרץמינידרום

שרמהמרחברתפוחמהינלהוראשוהתשתיתהאנרגיהמשרדבחמות

 • 1980נמרץ. 27- 23ס"ם. Jתבניסןי'-'ראדפירה,נעמה.שדהספךבית

 . 23.3.80 ,'אירם

ירדשלים.הארמה.בנינילידהחניהמגרש- 06.00-איסרףנקרדרת
אביב.תלהתרברת,היכללידהחניהמגרש- 06.00
שבע.באראגד,תחנתשלידהחניהמגרש- 07.30
 . .~ארקיע,לסרמינלהכניסהמרל- 12.45

אופירהאירתכבישראוררנבחריתתחנית- 1ממ'מירר

התחנרת:דרךמאילתיציאה- 13.00- 18.00

קרלרדני;י.בהדרכת-השמשבריכת
גרפרנקל; •.צבהדרכת-ראתירראדילידצעירהשבירה
שהיר:במעברפרה-קמברייםדייקיםשלארפקיתהסמה

ערב.אררחתבחדרים,התארגנרתהרשמה.- 18.00 20.30

החנרה.נשיאגבירצמן.ג.-הכנספתיחת 20.30

 .a.בaב.פ.

לאדניר.-שלמהמרחבלפתרחהמינהלראש

שלמהמרחבמפקד

האנרגיהמשרדנציג

הכלליתהאסיפהפתיחת

רג'.ב'ירםלסירריהכנחהרצארת

 24.3.80 ,'ב~ום

ברקר.אררחת- 06.00

מקבילים:סיררים- 07.00- 13.00
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 24ישדאלשלהיבשתבמדדרןדרדשלהסטדרקטרדה ,.בראייזין,י.מדט,

צרדנייםמיקדרארדכניזמיס ,.אראדליך,ש.ד.,"מרשקרביז,סרדדי,

מישש,בתצרדתרסיליקרפלגלטים)ספרכיםקרצי(צרדנירת,
 25 ••••••.•..יהבעיןאזרד

 26 ••המלחיםבשקענפטחיפרשי ,.חסרקרלין,

דדרםשלהארלקרגןשלהתדמליתרההיסטרדיההשקיעה ,. mפיינשטיין,

 27נפטלחפר~יהשלכרתארקלהרמה,

רתת-הקדקעהשטחבפניהסיררקמעדכרת ,.ערזלצמן,מ.בדארן, ,. rפלכסד,

 29 ••••אילת)שלמה,(נחלהכיארהידדרלרכייםהתנאיתעלרהשפעתן

תזרזהשבדיל rnתראמרתמעדכרתשתימפכט ,.דרפדרינד,ל.פדיי,

 31 •••••••סיניבדדרםארפקית

 • 32בנכבמישאשתצרדתלהשקעתסכיזרהלינימרדל ,.יקרלרדני,

 33אילתמפדזבחרפיסחףמניפרתשלהידדרכיארלרגיה ,.יקרלטרן,

שלהכארהידדרלרכיה ,.ירקדרנפלד,א.כינצברדכ, ,.לקדריטרדר,

 34 ..••.••..•......גררפית-יעלרןאזרד

 35סינירבצפרןביטדאלתדסטהעתקישלהתרפעה ,.ערמרדבינסקי,י.דרזנמן,

 36שרמנירתלחרמצרתמרנטמרדילרניטחדסיתביןתכרברת ,.שרידיב,ש.שרבאל,

המרתמדתהדצרעהשלהסטדרקטרדליתההתפתחרת ,.י ,רמיגזדן .ז~ ,ןש;זדר

 37 •••••••••••••סינידדרםיאדה, 1סעל-זי

כידחברדתשלהסטדרקטרדליתההתפתחרת ,.הרדיימד,א.שמדרן,
 38סיבימזדחבדדרםארדרכניטרדשלשלביתדבדפרדמציה

 40 ...................."....רררסרסררזגברר 9ד
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ך"ררוינד 9י 9רלשרךכרודברים

 •שהנתיהכנסתכנית

 6 1979/80רשנתהחברהעירות 9דו"ח

 7 31.12.1979וםררי 9סכדו"ח

 8ך"רגרדררץ 9רקרןר 9סכדו"ח

תקצררים

 9 •סיבישל 1:500,000גיארלרגיתמפה ,.ק.ירבן-תרר,י.ברטרב, ,.מאידל,

תרםליתמטמררפרזהשלרארפיהמקרמה ,.ארזילברפרב,מ.בייטי ,.אאיתמר,

 10בסיניהפרקמברירםשלהאחררניםבםלבים

 11יבשתייםים Vבקשלמשרהבגיארלרגיהמכנייםהיבטים ,.דבהט,

 12 .בסיניהערבר-נרביהמסיבבהrופתחרתחשרביםטלביםטלתאררך ,.מ,יבלסקי

 13כרכרסטל-גרבןהטקטרניתבהסטרריהקלסטייםמטקעים ,.~רגרפרנקל,י.ברטרב,

האזרריתהע~כירתבשיטתישראלשלהטבעארצררתפוטנציאלארמדן ,.דגיל,

 a •••••••••••• 14 • • 8 •הסגךלית

 1 ,) •סייסמיתרפרקציהמנתרניביטראלהתטתיתמבנהופרלקמן,י.,א.גינצבררג,

 17 •סינימערבדרום-ק'עאלמיטררטלהמבנהתכונרת ,.יגלבוע,

 ,.מררלף, ,~ערינטר, ,.אהליץ, ,.אאלמרגי-לבין,ז.ןרייס, ,.בלרז,
 18המארחרבפליסטרקןאילתמפרץטלפלאר-ארקינרגרפיה ,.א.דררס,

 19האחררנהבעתהמלחיםממיששקערההליטכמרירתחיטרב ,.ילרי,

טלהחמיםבמים 180שלהאיזרטרפילהרכבחדשהסבר ,.ארנדלר,מ.מגריץ,
;ג O ••הכנרת)(':זררטבריהקברצ;ךתת

צררנייםמיקרראררגניזמיםשלהרפעתםעל ,.ארארליך,ש.מרטקרביץ,
התיכרןהאארקןבשכברתרכר').סיליקרפלגלטיםבררנירת,(רדירלריה,

 21 • • • • • • •ישראלשלצרעה)(תצורת

 22מחדר?ארפרץגרףרמרן)(מכתשעררדהר ,.עמזרר,

-רדליעמרקיםאקריפריםשלהידררלרגיתלהכרהמחקרטיטת ,.אמלרל,
 23 ••••••נקברביתבסביבהנתרנים
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ז"רנדד~רךר~ד

דאז.שבגרמניהבברסלאי 1933באפריל-14בנרלדז"לפררינד(רפי)רפאלפררפ'

אתבהצטיינרתסייםבהבחיפהגדלרפיארצה.הררירעםעלהשנהארתהשלבסרפה

המכ"יםקררסאתסייםכאשרחברירמביןהתבלטהצבאישררתרבעתגםהריאלי.ביה"ס

הגיאולוגיהלימרדיהח~'אתהצבאישרותרלאחרמצטיין.כחניךהקציניםקררסראת

"בעיר-תהנרשאעלהדרקםררעבודתאתהגיש-1962בביררשלים.העבריתבארניברסיטה

פאליארנטר-נתרניםעלשהיתהזרעברדהבישראל".טרררן-הקנרמןשלבסטרטיגרפיה

בדברקרדמרתערת Sהשלהתחזירתאתשאישררנרספרתהטלכרתבעלתהיתהבעיקר,לרגיים

צברראתכנו! Ujמרהחלרפינשתכנע-1962בכבר •הירדןבקעלזזררךגדרלהארפקיתה 17תנר

הארז,כדררטלבטקטרניקהעקררגיתתרפעההןארפקירתתניערתכיבארזהגיארלרגים

עברדהלהיפרתזתמכןלאחרשהפכההלרחרתטקטרניקתתארריתאתשניםבמספרהקדיםרבכך

בגיארלרגיה.מקובלת

בסחקריךמרכזילנרשאהפכה transformו_ strike slipהעתקישלהגיארלרגיה

קיגסטי.רניתרחמענדהנמריירכמרתיים,גיארמטרייםאספקטיםכללזהעניןרפי.של

בעירתעםכללבדרךהתמרדדהראראתירפיה.פרסבניר-זילנד,עשההשדהעברדתאת

שחזרר ,) subduction zones (הפח~האזררישלמחקרכמרהגיארלרגיהשלמרכזירת

גרחיה-רגרסיה. 'Cטרג'י:כי Jרתהפאליארמגנטירתמדידרתעפ"יקטניםלרחרתתנרעת

כלעלישראל~רז~להגי~רלרגיההרקררראשרנהבראשרפינשאראלהלכלנרסף

הגי~רלרגיתהה-מרריהלםחזררפעילרתךשלהרחבהמגררןאתניצלהראשלה.האספקטים

 • ' 'Iר rה~של

 ··"כט"ר ";'דןנ"לחרכררתהקדישמזמנרהרבהמערלה.מדעיפרפרלריזטררהיהרפי

שלגיארלרגיהעלהספרהחדשניים.םרעירנרתירחלקפרסםאלהבמסגררתרארז'י.

מרבנתשתהיהבכררהככתבמרתרעדעסקרשבהשלםתררעירכרתיראתסיכםברישראלארז

רהמתעניז.המשכיללחרבבגם

הגיארלךגיהבתחרםהקשרררתלבעירתגםערהיההטהירההמדעיתפעילרתרב~ד

רלאחררגה,היסיםתעלחבניתכדאירתנר~אלבדיקתרבזמןהקדישהיאהכלכלית.

ואמינרתהרמתהלבעיתגםנתרנההיתהדעתוכארז.הנפטחיפרשיכנרשאחדשהלהיפרתזה

בארז.הגיאולוגי~העבודהשל

התלהכותרנלהב.וספורטאימצויןספר,םוסיקאיאוהבאוכ~רם,רחבהיהרפי

דבר.לשםהיתהאפנייםלרכיכת

בצבררמנהיגהומדמרתמחבררבים,תלמידיםשהעמידמעולהממורהנפרדנרמרתועם

כארז.הגיארלוגי
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ת tשראל tהת tאןלוג tהגהחברה

ISRAEL GEOLOGICAL SOCIETY 

 IEIUSALEM • '. 0.8 • 12 ( 9ת.ד. •'רןשלים

השגתזהכגש

אזלתומפרץשזגזדרים

והתשתיתהאנרגיהמשרדבחטות

 .שלמהמרחג nlJl1לפנהל 1המוראש

הרצאות,תקצזרזהכגש,ת tתבג

ם tלשזורהשבר tודפדוחות

אופירה[עמה,שדהטפרבית

 1980במרץ n 27-23,תש" 1ט 1 [בי 1-
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ת tשראל tהאולוגות tהגהחברה

ISRAEL GEOLOGICAL SOCIETY 

' • JERUSALEM • 12 ( 9 . 1 .ת .שליטויר . O.B 

השגתזהכגש

אזלתומפרץשזגזדרום

שתית Jוהוה 1האנרגחשרדבחטות

החלשבחך nחו J1 1פללה [ 1חהראשו

צאות,רהתקציריהכנש,תכנית

ריםולשיהשברודפידוחות

אופירהנעמה,שדהטפרת 1ב

 1980נחרץ 27-23תש"חטו, 1בנ ' 1-
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