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N KAOLIN FROM THE WHITE NUBIAN SANDSTONB NBAR סTImRMOCRYSTALLINB EXPERIMENTS 
TIMNA. ISRAEL 

EMANUEL AZftION. Department of Geology and Mineralogy. ·Ben-Gurion University of 
the Negev. Beer Sheva 

DAVID ELAZAR •. Department of Geology and ~fineralogy. Ben-Gurion University of 
the Negev. Beer Sbeva 

~ 

\1hite and well developed microcrystal1ine Kaolin was separated from the 

·upper white member of the Nubian Sandstone near Timna Copper t~nes (Avrona 

.member of the lower Cretaceous Hatira formation) and was used in high tem-

.ז

perature experiments to determine the accuracy of known DTA temperatures of 

transformations. 

It is shown by semiquantitative XRD methods that the beginning of trans

formation of kaolin into metakaolin is evident crystallographical1y 100 

degrees C below the temperature at which endothermic reaction can be recog-

nized on the DTA-TG curves •. The last trace of kao1in disappears 3S degrees 

C above this DTA-TG recognizab1e reaction. Metakaolin is amorphic on the 

XRD diffractogram. however. its existance is confirmed by "a" and "b" axis 

views of the pseudohexagonal crysta1s in cross poiarized light. Supporting 

evidence to this identification is given by SEM magnification of 8000 X and 
I:! 

by ~EM low A1!Si ratios in analyses of. these crystals. 

At higher temperatures. mu11itization is evident on the XRD diffracto

grams and the temperatures can be compared with DTA-TG thermograms. Deter

minations of the exact thermocrystalline history of the kao1in was important 

for understanding the behaviour during firing of a c1ay body which contains 

111 

this kao1in. 
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INTERPRETATloN OF RING STRUCTURES BASED ON THE HERTZIAN FRACTURE THEORY 

Bahat, D., Geology and Mineralogy Dept., Ben Gurion University of the Negev, 
Beer Sheva 

~ 

Cז

It is suggested that the three principal types of ri.ng-fractures: 

conical, cylindrical and truncated paraboloidal may all be an extension of a 

Hertzian fracture observed at various elevations or stages of development. As 

a rule, magmatism occurs following fracture. 

In the British Tertiary intrusive centers emplacement of cone-sheets, 

ring-dykes and related magmatic bodies followed in shape and sequence the 

pattern of Hertzian fracture developed in the country rock by the magma 

indenter. In Ardnamurchan doming of the country rock, conic rracture and 

intrusion of cone-sheets started the development of the intrusive centre. 

Following that, pressure was reduced and strain relaxation occured which 

resulted in arcuate and median fractures. These fractures were later on 

r 

introduced by magma, hence ring-dykes were formed. Reswnption of pressure 

.. initiated the second cycle of cone fractures (and inner cone-sheets). 

In Germany certain outcrops of fenitization at the Kaiserstuhl complex 

1'" signify traces of an unknown fracture cone. Accordi.ngly, the expected sub

terrain history of the main carbonatite body is reconstructed. Based on 

geometrical considerations, it is suggested that an important episode of the 

carbonatite intrusion occured at the dept,h of about 2.4 km. 
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QUANTITATlVE DETERMINATION OF CONCHOIDAL FRACTURE IN GLASS 

Bahat. D •• and Leonard. G •• Geology and MineralogyDept •• Ben Gurion 
University of the Negev. Beer Sheva . 

Rabinovitch. A •• Physics Dept., Ben ·Gurion University of the Negev, Beer Sheva 
 ,ב;

1;. 

ttles offers us an experimental system by סbControlled fracture of glass 

which qualitativeand quantitative parameters of conchoidal fracture may 

accurately be determined. 

A fundamental quantitative parameter in defining fracture is K1C ' the· 

critical stress intensity factor. We have accurately measured K1C and related 

parameters and their statistical spread. Since K1C is a material constant, it 

can be applied to quantitative determinations of geological joints. 

A detailed. determination of the velocity of crack propagation as a 

functiQn of crack length was obtained, by the analysis of Wallner lines. It 

is suggested that under certain limited conditions such an analysis can be 

, fracture to occur כapplied to rocks, and the time required for slow (fatigue 

can be estimated. 

1ז

 .י!
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The Tectonic development of Gebel Araif e Naga - an area 

ting lגגaaffected by folding .and f 

Y. :Bartov, Z. Levy and G. Steinitz, Geo10gical Sur'!fey of Israel 
Y. Zak, Department of Geo10gy,BeQrew University, Jerusalem 

~ 

f 

Middle Triassic to Neogene rocks are exposed at the Araif e Naga 

(A.eN) struoture, Eastern Sinai. .This antic1ine is part of the .~rian 

Arc Systeln, and is adjacent to the Paran-:Batur-Buruk sinistral 

stike-s1ip fault, which~s part of the Negev-Central Sinai Shear zone. 

The folding and faul ting phases studied in the A.e.N. area are re1ated 

to the development of both. the above-mentioned tectonic patterns, being 

recognized by rapid stratigraphic ohanges. The sca1e of the tectonio 

movements up to hundreds of meters,is 8stimated on the bas1s of 

paleogeographio reoonstruction. 

1'" 

The fo11owing tectonio movements were recognizedl 

1) Late Triassic to Ear1y L1ass1c regional t11 t, or fo1ding of a 

exposure and erqsion 1,כarge bo1ck (inc1uding the Ramon area 

• of part of the rock sequence at A.e.N 

2) Ear1y Cretaceous northwestward ti1ted b10ck extending 80-100 km 

was gעlt ~ in a N-S direction. A.e.N. 18 part of this b10ck. T 

• intens1ve erosion ~ followed 

3) Late Cenomainian-Early Turonian.vertical movements of 10w 
• amplitude, leading·to thickness and lithofaoies ohanges in plaoes 

4) The beginning of development of the A.E.N. antic1ine from 

• Ooniaoian age onwards 

5) Continuation of fo1ding during Late Coniacian-Ear1y Santonian 

• with moderate1y dipping flanks 

6) Folding during Santonian-Early Campanian t1mes was acoompanied 

, by faulting of the Southern flank of A.e.N. along 2.5 km · 

f 
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resu1 ting a vertical disp1acement of appro:x:. 300m, and the 

exposure and erosion of the structural high. 

7) Oontinuation of fo1ding during the Campanian exposes vertically 

dipping Cenomanian beds on the southern f1ank of the assymetric 

struoture, up1ifted part1y above sea 1eve1. 

8) Continued fo1ding of The A.e.N. - Ramon Antic1inorium (3OxlOO km) 

during Late CamPanian-Ear1y Maastrichtian accompanied by intense 

erosion of the exposed high at A.E.N., eroded down to Jurassic 

rocks forming erosion cirque. 

9) Post Eocene fo1ding form the present-d~ symmetric structure 

(3xl0 km). 
10) Regional upiift of the area during Post-Eocene times 1ead to 

intensive erosion and the deposition of_Neogene oontinental 

sediments over a 1arge area. 

11) Younger .ovement ( 21 m.y.) reaotivate fau1ting along the 

southern f1ank of the A.e.N. structure as a Uextural strike 

slipfau1t having a 600 m displacement. 



- 6 -

N· PRDFILING סCTI נ:.E NTINENTAL MARGINBY REF סcRTH SINAI' S סF THE N סSTRUCTURE 

Limnological Res. Ltd., Haifa, and ~ ceanographic an סBen-Avraham, Z., Israel 

• Department of Applied Mathematics, The Weizmann Institute of Science, Rehovot 

• logical Res. Ltd., Haifa iו.תno ceanographic and L סMart,Y., Israel 
c. 

~ 
A seismic reflection survey in the·northern margin of Sinairevealed 

-ir ~ TWס • new evidence for structure and sediment distribution in this area 

-guns, 300 cu. in • each, were used throughout the .surveY. In places pene 

tration as deep as 3 sec in the sediments was achieved. Navigation was done 

• with the aid of Decca Hi Fix system 

The area is characterized by several fault zones, some of which can be 

strike of the ~ traced for tens of km. They usually run parallel to th 

wever the data Hס. continental slope. Normal and reverse faults were detected 

• are insufficient for recognizing horizontal displacements 

Diapirs, probably originating from the Miocene evaporitic sequence 

marked by the M-Reflector on the seismic profiles, are abundant in the deep 

r the continental slope. the סve • water as well as in the continental slope 

• diapirs usually occur along fault zones, forming long and narrow bodies 

The studied area has thick sequence of Nile sediments, which are 

acoustically homogeneous and increase in thickness westward. In several 

locations the only clear reflector is the Reflector-M, beneath the Nile 

• ents ~ sed 

The structures in the northern margin of Sinai are probably the result 

of ~ of a combined effect of several processes,acting in this area: tne loa 

Nile sediment,. vertical and horizontal flow of evaporites, and the northward 

• movement of Sinai which cause a par·tial underthrusting along the Cyprian Arc 

f 

'" 
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ONMENT OF DEPOSITION RזCLASSIFICATION OF ENV 
OF A PLEISTOCENE-HOLOCENE "KURKAR" SEQUENCE 

. WITH THE AIDOF MULTIVARiATE.ANALYSES 

BUCHBINDER, L. G., Oil Researcb Division, Geological Survey oE Israel, Jerusa1em . 

BUCHBINDER, B., OilResearcb Division, .Geologica1 Survey ofIsrael, Jerusa1em 1\;; 

A 136 m sequence of interbedded Pleistocene to Holocene calcareous .sandstone, 
~ 

sandy limestone, loam and clay from the Ashdod Yam water we11, was analyzed by 

mu1tivariateanalysis. The multivariate investigation waschosen to attempt.to estab-

lish an objective petrographlcclasslfication of the kurkar sediments .based on grain 

titatively נan~ composition. Grain identifications an.d.abundance were determined semi-q 

in tbin section using a petrographic .microscope. Eighty-fourthin sections were selec-

ted for the study. The following sl{eletal constituentswere identified: pelecypods, 

gastropods, echinoids, crustose coralline algae, artlculated coralline algae, Ha1imeda. 

bryozoans, Marginopora, miliolids, Elphidium, Ammonia, "other rotaliforms" and 

encrusting foraminifera. All other skeletal constituents were grouped together and 

classified as "others." The clastic constituents identified werequartZ' feldspar, 

heavy minerals, lithoclasts,' and clay. 
a. 

The raw data on the grain types was statistically processed uS1ng tw() different 

multivariate analyse,q Clusteranalysis which Is adapted to classifying semi-! 

quantitative data like rank of abundance, and Association 'ana!ysis for processing 

, Three classes were used ln the cluster analysis: absent .י!-presence-absence dat 

present, and abundant. The boundary between.the present and abundant classes of the 

biogenic constituents repres~nts a qualitative estimation where abundantwas·taken as 

'--
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~ 

-higher than the average amount of the constituent. The abundance of clastlc constitu 

ents, wh1ch constitute most of the volume of the gra1ns, was estimated visually in thin 

section as percentages of the buIk samples using Terry and Ch11ingar (1955) diagrams 

• with the ca1cuIated mean serving as a cutoff between the present and abundant classes 

Both the association and cluster analyses divided the samples into three main 

If groups, mainly on the basis of foram1nifera, quartz content, and faunal diversity: 

y diverse fauna including miliolids, Marginopora, abundant crustose and 1מ. marked 

.. 

articulated coralline algae, and bryozoans, and little quartz - wh1ch was interpreted 

as representing the shallow open marine environment; 2. marked by an increase in 

qllartz, A mmon1a, Elph1diuD1, other rotaliforms, a dec1'ease in miliolids, and sca1'city 

of Marginopo1'a - interp1'etedas representing the nea1'sho1'e to dune envi1'onment; and 

-Y reduced dive1'sity, relative scarcity of fo1'aminife1'a, abundant pelecy 3כו. ma1'ked 

artz, and lithoclasts - interp1'eted as rep1'esenting the beach 'גpod shells, abundant q 

• tO coatinental ellvi1'onment 

-Fifty-seven of the eighty-four samples run we1'e identically classified by tbe clus 

te1'. and association ana1yses. Of tbe twenty-seven samples wbicb were differently 

classified, tbe association analysis tended to expand tbe open marine g1'oup and sh1'ink 

tbe beal'h to continental group as compared witb tbe cluster analysis. AIl the sampl.es 

classificd in the ma1'ine g1'oup by the cluste1' analysls were a1so placed 1n the marine 

Y the association. analysis. The rest of the differences in classification (with כgroup I 

the exception of two samples) are interchange between the marine and nearsbore 

groups and the beach and nea1'sbore groups. Of tbe two multivariate analyses, the 

• cluster analysis is favored since it more un1fo1'mly classified similar litbologic types 

f 
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ARAGONrrE AND MANGANESE ENCRUSTATIONS 
ALONG THE DEAD SEA SHORELINES 

DRUCKMAN, Y., Oil Research Div1sion, Geolog-ical Survey of 18rael, Jerusalem 

'" 

Aragonite and manganese laminae of a stromatolitic morphology encrusting C. 

pe1Jbles a.nd bou1ders occur along the westeTn shores of the Dead Sea. These crusts 
. 

aTe found ons'hore from several tens of meters from the shoreline, at a level a few 

m.eters above that of the present lake (401.5 m below sea level), down to a depth 

-ni.. They conslst of unconsolidated varved sedi ttס of 1 m below water on the lak.e's bo 

te laminae and ;בi ment, overlain by an indurated crust composed of alternating arago 

manganese rich laminae. The indurated crusts commonly directly over1ie a pebbly 

substrate. 

The morphology of the crusts Is governed by the re1ief of the substrate and by 

the abrasive aotion of the water motion. The varved sediment consists of white ara-

gonite and dark detrital laminae. The white laminae are composed of aragonite 

rosettes, 5-10/U in diameter, similar to those which were found to crystalUze in the 

Dead Sea during the summer. The in,duraOOd crusts comprise couplets of laminae 

& 

several hundreds of microns thick, consisting ofa porous lamina composed of arago-m 

nite rosettcs.. 5-10 /u in diameter (like the rosetoos crystal1izing in the water) and a 

dense lamina, consisting of fibrous aragonite oriented normal to the bedding. It is the 

dense lamina which gives the entire crust its rigidity. Alternating with the induraOOd 

crusts are detrital, black lamipae, which are rich in manganese (5%). . These alOOr-



c 
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, the area of Nahal Og or Nahal Qidron) or sporadic מi,. nations are either cyclic (e. g 

with only few manganese laminae or lenses occurring in the crust (e. g., south of 

.) En Gedi 

the nearshore area and probably מiThe formation of the aragonite crusts occu.rs 

g the summer the aragonlte rosettes מirefiects seasonal temperature changes: dur 

-the water, settle down on the bottOm an:l build the porous lamina, where מicrystallize 

as durilig the winter, there Is almost no precipitatlon of aragonite rosettes from the 

surface water, but there Is, rather, crystallizatio:l of fibrous aragonlte on the bottom 

• rface גיnormal to the sediment s 

, ae is not well U:lderstood. However miם The formatlon of the manganese rich la 

1375-3700 ppm מigs conta מithe freshwater spr מig מilt was found that the algae grow 

g winter storms contain riם ris spread along tbe shorelines du כla!1d the plant de מM 

haם e and less t מid in the Dead Sea br םufo מMas compared to 3-7 ppm ,M1025 מ ppm 

gs. Tbis lmplies that the plant debris and algae riם the fresh water of tbe sp מi0.1 ppm 

-the formation of the manga מit role םae plays some signific מispread alo.ag the sho1'el 

• ae miם aese rlch la 
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WER ZIN AREA סF THE L סLOGY סTHE GE 

• Dept. of Geo I.ogy, The Hebrew Un I vers i ty, J erusa I em יEhud E I ron 

'" 

: Several new phenomena have been dlscovered in the course of this work 
• 1. Changes in the Nezer formation are apparently structural Iy control led 

n the southeastern flank of the Hazeva mbnoci ine, the Nezerformation is ס
composed mainly of limestone, while on the other side of the Zin syncline 

• axis, dolomite is dominant. The dolomite is bituminous in some places 
Conia.cian echinoids were found in N. Saif (c.p. 16880307), one meter above 
the quartzol ithic top of the Shivta formation.lt, is thereforepossible that 
the changes are due to pre-Coniacian truncation of Turonian strata, although 

" • no I"ithologicalsigns of this were found 

r. 

2. A green-yellow weathered phosphorited horizon, known from the base of the 
Gharb formation, also appears between chert layers,' in the Mishash formation. 
(c.p. 17530364, 17480349), which. indicates a Campanlan unconf?rmlty. 

3. Some 10 m. of marin~ strata, composed of chalk, sand and clay, datlng 
Neogene-Recent, were found at the bottom of Ma'ale 'Aqrabim, at + 40.m. 
elevation. It Is slmilar to the strata found by Shahar near the Makhtesh 
Qatan. 

<!.. 

, 
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KAT!IERINA PLUTON-SINAI בJPETROLOGY OF TI-I 

• epartment of Geo1ogy and r,linera1ogy. Ben Gurion University 1.1 ••מ • EYAL 

Beer Sheva 

c 

(f 

The p1uton is 10cated in the center of the high motUltainous area of 

lonastery. It comprises a biotite granite .ז-erina ןern Sinai. around ICatI ןsoutI 

th some a1ka1ine affinities. and be10ngs to the youngest granitic intrusive ~~ 

ere co11ected from the p1uton ~ s \ ~ massif. 189 samp1 ~ hase in the Arabo Nubia יl 

over it's ent!re area of about 250 YJn2• T11in sections of a11 the samp1es were 

-examined; and polished rock'samples were used to determine their model com 

een albite and K-feldspar in perthites. was checked ~ positions. The ratio betl 

• in representative thin sections 

According to the rnodal composition it is possible to distiriguish three 

'zones in the p1uton 

Zon~ A - containing quartz 30%, biotite 5%, perthite 45%, plagioclase 20%. 

Zone B - containing quartz 30%, biotite 5%, perthite 65%, plagioc1ase 0% 

Zone C - a transition zone betweon the other t\~o. 
{ 

~ 

on the basis of the origina1 structure of the roof of the p1uton, the 

nature of the 'transition zone, the texture of the perthites, and the ratio 

een a1bite and K-fe1dspar in the perthites of the different zones, it is ~ bet\ 

-as intruded as one" unit. The rocks of zone A re ןconcluded that the p1uton t 

present tl1e origina1 rock type of the intrusion. The change in composition 

-e מof zone B is due to the reaction between the original rock type and' alkali 



'!> 
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rich hot water solutions in the upper part of the roof. This reaction 

occurredduiI;ing thefina~5tages of the crystal1isation of the. pluton. 
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NEIR GRABEN יzEEN THE TABA GRABEN AND THE BIR 'אORPHIC ROCKSBET MגTHE MET 

EYAL,Y., Dept. of 'Geology and-Mineralogy, BenGurion University 
in the Negev, Beer Sheva. 

, Most of the area between the Bir Zweir Graben and the Taba Graben 

oonsists of various pre-Cambrian metamorphio rooks. Other lithologies 

enoountered are plutonio and voloanio rooks as well as Nubian Sandstones 

deposited on the late pre-Cambrian unoonformity. 

The metamorphio rooks are subdivided into three unitsl 

a) Sohists whioh ooour in' two different arsasj 

.. b) Migma ti tes; 

0) Gneisses of varying oompositions. 

The sohists are metasediments (mainly shales) based on their mine-

ralogio composition (quartz, palgioclase, biotite, garnet, staurolite and 

looally even andalusite and-oordierite). These sohists underwent four 

phases of deformation and metamorpb:ism. The first two phases are related 

to the formation of the sohistosity. The two later phases fold the exis-
f 

ting sohistosity. Porphyroblasts, mainly of garnet and staurolite deve~ 

loped during and between the first three deformation phases. A thermal .. 
dome, defined bythe oocurrenoe of oordierite and andalusite, was found 

at Wadi Tweiba. 

The migmatites developed in an area of relatively high temperatures 

(sillimanite). Their formation is oonneoted with metamorphic differen-

tiation. 
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THE GEOLOGY OF THE LOWER ZIN AREA 

Ehud Elron. Dept. of Geol~gy, The Hebrew Unlverslty, Jerusalem. 

'!:o 

: Several new phenomena have been dlscovered In the course of thls work 
• n the Nezer formatlon are apparently structurally controlled 1ן. Changes 

On the southeastern flank of the Hazeva monocllne, the Nezer formatlon Is 
1 n 1 y of 1 I mestone, wh 11 e on the other s 1 de of the Z 1 n sync 1 1 ne aותcomposed 

• axls, dolomlte Is dOminant. The dolomlte Is bltumlnous In some places 
Conlaclan echinolds were found In N. Salf (c.p. 16880307>, one meter above 
the quartzol Ithlc top of the Shlvta formatlon. ·'t;ls therefore·posslble that 
the changes are due to pre-Coriiaclan truncatlon of Turonlan strata, although 

' • no l'lthologlcalslgns of thls were found 

r. 

2. A green-yellow weathered phosphorlted horlzon, known from the base of the 
• Gharb formatlon, also appears between chert layers,· I·n the Mlshash formation 

• c.p. 17530364, 17480349>, whlch. Indlcates a Campanlan unconf?rmlty ( 

strata, composed of chalk, sand and clay, datlng ~ rln a3ות. Some 10 m. of 
• Neogene-Recent, were found at the bottom of Ma'ale 'Aqrablm, at + 40.m 

elevatlon. It Is slmllar to the strata found by Shahar near the Makhtesh 
• Qatan 

&. 

» 
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IERINA PLUTON-SINAI תiE KA תPETROLOGY OF 

, epartment of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University מ"!.~ " EYAI 

Beer Sheva 

c 

tf 

The pluton is located in the center of the high mottntainous area of 

erina I.!onastery. It comprises a biotite granite ןd ICatI lשrn Sinai, aro ן~soutJ 

ith sOlne alkaline affinities, and belongs to the youngest granitic intrusive ~\ 

ere collected from the pluton ~ s \ ~ massif. 189 sampl ~ hase in the. Arabo Nubi יl 

1in sections of all the samples were ת• over it's entire area of about 250 YJn2 

-ere used to determine their model com ~ ined; and polished rock· saml'les I ן&: eX 

positions. The ratio betl1een albite and K-feldspar in perthites, was checked 

in representative thin sections. 

According to the modal composition it is possible to distinguish three 

·zones in the pluton 

Zon~ A - containing quartz 30%, biotite 5%, perthite 45%, plagioclase 20%. 

Zone B - containing quartz 30%, biotite 5%, perthite 65%, plagioclase 0% 

Zone C - a transition zone betwecn the other tl~O. 
~. 

on the basis of the original structure of the roof of the pluton, the 

nature of the ·transition zone, the texture of the perthites,.and the ratio 

betl1een albite and K-feldspar in the perthites of the different zones, it is 

concluded that the pluton was intruded as one.unit. The rocks of zone A re

present tl1e original rock type of the intrusion. The change in composition 

of zone B is due to the reaction between.the original rock type and· alkaline-
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. -
rich hot water solutions in the upper part of the roof. This reaction 

o.ccurredduring thefi~a~ stages ef the crysta'llisation of the pluton. 

!!> 

'!. 

tI.-

'!' 
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THE METAMORPHIC ROCKSBET'NEEN THE TABA GRABEN AND THE BIR Z'NEIR GRABEN 
< ' 

:EYAL, Y., Dept. of 'Geology andMineralogy, Ben GurionUniversi ty 
in ths Negev, Besr Sheva. 

Most of ths area bstwesn the Bir Zweir Grabsn and the Taba Graben 

oonslsts of various pre-Cambrian metamorphio rooks. Other lithologies 

enoountsred are plutonio and voloanio rooks as well as Nubian Sandstones 

deposited on the late pre-Cambrian unoonformity. 

The mstamorphio rooks are subdivided into three unitsl 

a) Sohists whioh ooour in' two different areas; 

b) Migmatites; 

0) Gneisses of varying oompositions. 

The sohists are metasedimsnts (mainly shales) based on their mins~ 

ralogio oomposition (quartz, palgioolase, biotite, garnet, staurolite and 

looally even andalusite and-oordierite). These sohists underwent four 

phases of deformation and metamorpllism. The first two phases are related 

to the formation of the sohistosity. Ths two later phases fold the exis-

ting sohistosity. Porphyroblasts, mainly of garnet and staurolite deve~ 

loped during and between ths first three deformation phases. A thermal 

dome, defined bythe ooourrenoe of oordierite and andalusite, was found 

at Wadi Tweiba. 

The migmatites developed in an area of relatively high temperatures 

(sillimanite). Their formation is oonneoted with metamorphio differen-

tiation. 

" 

f 



e 
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The various gneisses (six types are reoognised) seem to be ortho

gneisses. This is basedon field relations, on petrographio oriteria 

and on geoohemioal oriteria. They represent plutonio bodiee whioh 

intruded between the above mentioned phases of deformation and were de

formed by the later phasee. Therefore, the earliest intrusions are the 

onee whioh are moet deformed. 
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GENERATION OF OOIDS, DOLOMITE, AND LAMINlTES OF .GYPSUM AND OF 
CARBONATE AMONG ALGAL MATS OF SEA-MARGINAL POOL, 
RED SEA, AND·RELATION TO E:MERGENT REEFS (A MODERN 

ANALOG FOR ONE ~IND OF STRATIGRAPHlC TRAP) . 

, selaer Polytechnic Institute sםFRIEDMAN, G. M., * SNEH, A.'" andOWEN, R. W., Re 
• Troy, New York, U.S.A 

" , on reservoirs are common in the trinity of facles: reefs, evaporites tiכ ydroca ~ 

d dolomite. Commonly in the subsurface, algal mats (stromatolites) are part of this בa

log has prevlously been offered to explain this facies a.םa facies pattern. No modern 

patt8rn. 

Along the shores of the modern Red Sea a hypersaline pool· stretches across 

-m sediments conslst of in ttס emergent reefs. Algal mats floor the pool and the subbo 

tercalated algal mats and laminites of gypsum. Laminites of carbonate (aragonite and 

~ess commonly high-magnesian calcite), oolds, and crystals of dolomite form among 

(' 

the water of the ~ es in the composition o rנg the subbottom sediments. Geochemica1 cha 

-pond reflect annual cycles. Between the months of June and August when sa1inity rea 

g!l) the sulfate le.vel dropa as gypsum is precipitated. In ~ chesits peak (330 x 103 

. June, at a salinity of about 120 x 103 mg!l and prior to the Imminent precipitatlon of 

gypsum, the sul.fate concentration has built to its highest level. Hence laminites of gyp-

sum accumulate during summer and fa11 when the level of the pool Is low or the pool 

has partially dried up. In this annual cycle, algal mats accumulate in winter and spring, 

when the pool is flooded or almost flooded. Varvelike alga1 and gypsum la~tes. reflect 

, 
*Present address: Geological Survey of Israel, Jerusalem 
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the annual cycles. 

With progressive depth below the fioor of the pond the size of gypsum crystals 

increases, whereas algal mats are progressively destroyed. Concurrently with these 

'" 
subbottom diagenetic changes active isotopic exchange with interstitial brine leads to 

. enrichment of the heavier carbon and oxygen isotopes in solid carbonate and organic 

... matter. These changes r.efiect diagenetic activity below the fioor of the pond. 

Ana1yses of extractable organic matter and extractable hydrocarbons indicate 

that the organic material of the algal mats is a potential hydrocarbon source. The em-

ergent.reefs beneath the pool have porosities between 50 and 64% and permeabllities 

between 140 md and in excess of 10, 000 md. Hence these reefs are potentially ex-

cellent traps. The gypsum of the pool would efiectively trap the hydrocarbon. .. . 

This setting from the. modern shores of the Red Sea provides a model that brings 

together the various factors responsible for the formation of one kind of carbonate 

stratigraphic trap. 

q. 

, 
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• The continentaI shelf and slope of Israel - known and unknown 

• he Hebrew University of Jerusalem ז, Zvi Garfunkel, Dept. of Geology 

a 

l' 

Recent marine research, mainly seismic reflection surveys, reveal the 
. understandthe סד•. stael וosed·g&Qt.ogy: of ןכe eX וlne contl nuat lon of ·t נsubmar 

5 necessar1,·to eva I uate how the younger זt ~ a 1:ח h Istory of the submar I ne . a 
events ·modify the record of the older ones. Especially important were the 

• Neogene-Quaternary events 

-he dlstinctlon between the present deep basln and between the continen ז
tal slope and shelf was apparent during the late Miocene erosion phase: the 
latter region Was much dissected, whereas the basin remalned rather flat. In 
the basin a more than 1 km thick evaporltic series (probably Includes also 
much shales) accumulated, whereas over the dissected region, excluding the 
main val leys, only a thin veneer of evaporites was formed. Subsequently the 

he evaporitlc layer ז• slope and shelf were aggraded to their present shape 
is the source of numerous rootless structures whlch range from mlld anticlines 

hese features mask genulne, deeply ז• to diapirs piercing the younger beds 
• rooted, tectonic structures whose Identificatlon Is stll 1 an important task 

Borehole data, and angular unconformities at the base of the Saqiye . 
Group indicate that the area between the present coast and the deep basln 

, he hlstory of subsldence ז• subsided by 1.5-2 km since the (middle 1) Mlocene 
he effects of this ז• as wel 1 as the size of the area involved, are unknown 

event must be eliminated before any attempt is made to decipher the pre-Neogene 
history and paleogeography. Understanding of the mechanism of subsidence is 
required also for correct interpretation of the crustal structure and gravity 

• and magnetic anomal ies of the sUbmarine area 

If 
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DESERT, IS:RAEL JסDEAN CIRCULAR AND TABULAR DOLOMITE BODIES IN THE SOUTH 

GILAT, A., MIMRAN, Y ... BOGOCH, R., :ROTH, 1., Geo1ogica1 Survey ofIsrae1 

'" 

do1omite bodies occur main1y in Upper גCircular and tabu1ar (discordant 

ne and Senonian chalk in the South Judean Desert סtan - Turonian limes maגנi ceno 

of Israe1. The circu1ar bodies average 40 m in diameter and 1:Jleir density in 

p1aces reaches 30jkm2. Tabu1ar bodie.s·, up to 2 m in thickness, are. re1ative1y 

.. 

rare. 

The. dolomite in the circu1ar bod;i.es forms a compact subhedra1 mosaic with 

straight mutual boundaries and "10% enfacia1 trip1e point· junctions. The tabu1ar 

10% bodie.s consist of a somewhat finer crystalline. euhedra1 mosaic with up to 

. a מissil re.mains are scarce, although סF• inte.rstitia1 remnant calcite micrite 

• few p1aces, we11 pre.served do1amitized nannofossi1s were observed 

gether with the size, shape and 1imited סt, Pa1eoge.ographic considerations 

• strat.igraphic position, suggest a reefal origin for the circu1ar dolomite. bodies 

Re1ative1y high va1ues o:f .Zn and cr occur in pure. do1omite samples in both 

• forms. Sr va1ues are somewhat 10wer than in average limestone and cha1k 

Radia1-axia1 zoning, possib1y typical of high temperature minerals, occurs in 

certain of the do1omite crysta1s. Worm-1ike surface morpho1ogy on dolomite rhombs 

may represent re.mnant un1eached high magnesi.um calcite. These features, and 

1ocal1y spatial1y associate.d coarse1y crysta1line ca1cite and barite veins suggest 

re.1ati.vely hi.gh te.mperature. dolomitizing solutions. Contro1s o:f the ascending 

do1omitizing solutions were. fractures in the chalk resu1ting in the tabular 

• bodies (ndykes"l and permeability of the reefs 

K, Na, Ba, Zn and cr :i.n the סtgeochemica1 provenances wi.th respect TWס 

• do1omite bodies relate. essentia11y to the'preferred depositional chalk host 

t is s.u.ggested that do1omitzation took p1ace after the comp1ete :ו: 

• wer Senonian times !1-סithi:fi.cation o:f the rocks invo1ved, in post 

... 

I! 
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The Practica1 Aspects of Oi1 Exp10ration in The Gu1f of Suez 

by 

Dr. Yaakov Gi1boa 

" (ISRAEL NATIONAL OIL COMPANY - PROJECT) 

#' 
he ז: The oi1 in the gu1f of Suez is produced from two major reservoirs 

Miocene reservoir and Nubian'sandstone reservoir. The oi1 traps are 
encountered in ti1ted b10cks. The Pre Miocene trapping is structura1 
whi1e the Miocene trapping resu1ted from structura1 and stratigraphic 

• combination 

Therresented geo10gica1 approach, summarizes the accumu1ated experience 
and know1edge and it~different stages of deve10pment ref1ect~the 
techno1ogica1 achievements'and the dri11ings resu1ts during more than 
70 years. 

Even though the gu1f ,of SU,ez is a we11 known oi1 province, severa1, constraints 
1imit the rate of succe,ss, of wi1dcats, some of these are discussed; 

a'. 1imitations of seismic mej:hods, from data: aquisition be10w the thick 
section of evaporites, through data processing to the interpretation. 

b. Scarcity of data on the direction of sand bodies deve10pment and the 
1ack of corre1ation between their accumu1ation sites and promising 

structura1 positions. 

c. Irregu1arity in the deve10pment of Miocene reservoir rocks; sands 
as 1imestones (reefs) ; 

d. Unconformities and shifting between Miocene and Pre Miocene structures. 
ש

tion of the timing and mechanism of iגe. Difficu1ties in the determ1n , 
'. trapping 

, 
The rate of success in the gu1f of Suez is estimated to be about 14%, and 
the dri11ings are sti11 10cated on structures defined by sophisticated 
seismic methods. 
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rn Iו.e Nort ~ ooRift:Valley Iו.e ocrustoo1noot :Iו.e e. of t inז ct 1תThe:oSt ° 
gs מic sound 1Sםנi Sinai. frODl deep se ° i'םIו.e Negev and Nort 

ces. Te1-Aviv םeetary Sci םt of o Geophysics & P1a eםוtםurg. Depar iזz מiA •. G 
• iversi.ty םU

• urg bנווaRiversi.ty °ofo ןנstitute of Geophysics. U םJ. 1fakris. I 

• iversity םUtitute. Kar1sruhe sםGeophysica1 I ~ deh1 c;ו d K. Pr םC. Fuchs a 

... 

t. 

i.versity םUHamDurg ~ Researcb. נוiנi'sti.tute for 0 Petr01e מI1977 the מI

g program iנi Sound i8םנic d Kar1sruile 0 Uni.versity conductedo a deep 0 se םa 

g םiThe Negev & Northeril Sinai.. Severa1 sIwts rang ם~tbe Dead Sea Gra1)e מi

0 & o Gu1f of Ei.1at. Dead Sea Iו.e t םi1 - 1.5 tons of o exjIlos1ves vere shot 

Di1e seismic וno 66 -rraneai1! The° shots vere recordeil Dy 30 1fARS ~ Medit 

0 oslted frODl the digita11y Pננוovhich vere c זםirecord sectio Tfנe • s םstatio 

• arriva1s PוםPd םa מP• grams shovo good oPg i.Sוno processedo se 

de1s of the וונם~ ses Iנa dbP p םa מP• g ~ s of o the i:םוe a1 t ~ 'FtODl O the arri 

de1s shov a crusta1 1םo tedo. °The uPנוווcre c 'iזוe t1e םוan° d upper םat riנs c 

g to the םםםisiderab1e thi םe graDen vith a co 1זf 30km oa10ng t ~ thicknee.s 

Red Sea and the ~ Gu1f of o E1at. BetVeen the Dead Sea Iו.e g t םalo Jו. sout 

40 thickness of נםוmדfs reaching a max םean. the crust thii:ke םditerra eןז

s םithe crust th ם.ea ~ diterra eןזbut towards the ;:i:ו. km vest ofo the grabe 

 irapid1y to a thickness ofo 20 km whi.1e tbe over1yם g sedםi:וםts thicke eם

to a םig o םit1e upve1i ~ upper מadicate מi1ts םsconsideraDly. The°re 

ic ce ofם o a fossi.1 ocea םareao and the prese 'eם tI1e: grab מita1 crilst םiםecont 

ts םdge of Mesozoii: and Tertiary sed!me 1זe: k Jו.ii: crilst covered 0 Dy a t 

offsIwre. to the iםg ril Negev of:oIsrae1° and extend Jו.e theO Nori: Jו. underneat 

• Eastern Mediterraneai1 

f. 

e 
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ry in Qadesh Barnea, Eastern Sinai םLate Quaternary Stratigraphy end Prehist 

Paul Goldberg, Ofer Bar-Yosef 

gy, Hebrew University, Jerusalem םInstitute of Archaeol 

rd of Lete םnta1ns a wel1 preserved rec םQadesh 8ernea in Eastern Sinei c 

nalep1sodes. Such events are we11 docuםs1 םQueternary depositione1 and er 

ric sites end charcaa1 found w1th1n the םand surfece prehist ~ ~ mented by 

uster1an (ce. 80,000 8P) with םegins during the M ~ sediments. The sequence 

extensive gravel deposition to a he1ght of about 16 m ebovethe presant f100r 

of Wadi e1 Qud1erat. These grave1s were subsequent1y severe1y eroded, 1n 

" be cavered dur1ng the "Upper Pe1aeo1ithic םn1y t ם, wn to bedrock םp1aces"d 

-arsening upwardsequance of c1ays, gleyed si1ts and sands; this deposi םby a c 

-1ogice1 cansi םn can be tentative1}' dated at about 30-35,000 years 8p on typ םti 

m1ng). The sandy deposits.at the top of the םderations (C14 resu1ts are forthc 

seqeence cen be traced W to Qaeima where they indicate that they def1ected Wad1 

us to this time the 1atter was םthe N; 1t is suggested that previ 81ם Qudierat t 

' f Wadi e1 Qseima. Thase "Upper Pa1eeo1ithic" sediments were eroded .E! םpart 

ce1 landscape stab111ty ensued 1ם after which a period of 25-20,000ם years eg 

-osed ce1cic horizon developed. Dur pאor1y e םderate1y developed but p םand a m 

-1ithic (ce. 14-12,000 years 8P) renewed and 10ce1ized de 1םng the Epi-Pa1ae 

-f water1aid and gleyed sands commenced. These represent either re םsit"ion ם.p 

• 1ithic" sands or a period of 1ncreased dune activity םrked "Upper Pa1ae םw 

n happened somet1me after. A f1nal םwn duret1 חkםn of un םthar phese of erosi םAn 

~ cumented 1n Wadi e1 Qudierat where the Israe11te םn'1s d םs1t1 םf si1t dep םd םperi 

" 

ert1facts were found in this 5ם m of gleyed si1ts. N םfortress rests on 4 t 

-n dat1ng; an h1s םr rad10carb םa1 samples were ca11ected f םt numerous charc ~ unit b 

• tor1cal ege is tentet1ve1y suggested 

sition and eros1on is not םThe reesons for these a1ternate episodes o.f dep 

wever, based on the 1arge varietion on sed1ment types, and the םyet clear. H 

emounts of mater1a1 deposited end eroded the most fevored hypothesis is one 

• ge haח f repeated environmental (c1imate) c ם
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ENVIRONMENTAL SEDIMENTOLOGY OF ~~E NEOGENE SEQUENCE OF BEER SHEVA. BY 

STATISTICAL ANALYSIS OF TEXTURAL PARAMETERS 

by 

RON GOLDBERY. Department of Geo1ogy and Minera1ogy. Ben Gurion University of 

• the Negev 

nto1ogica1 investigation of a portion of the P1iocene ~ A detai1ed sedim 

P1eshet Formation in the Beer Sheva area was undertaken using statistica1 

attempt was made to re1ate the quantitative מA• methods of grainsize ana1ysis 

parameters of texture to known data from recent sediments in order to eva1-

• uate the environment of deposition 

The c1astic sediments of the sequence are fine to medium. moderate1y 

-we11 to we11 sorted variab1e·skewness. 1eptokurtic sands. Grain size fre 

-quency distribution data. obtained from vertica1 profi1es. revea1 the exist 

., 1.75 ence of two distinct popu1ations of sandj one with a mean grain size of 

the other 2.75,. occurring asa1ternate 1ayers in the sequence. Strand 1ine 

sedimentation c1ear1y indicated by the occurrence of beach rock. and we11 

-sorted shing1e cong1omerate bands. is supported by the va1ues of the environ 

menta11y sensitive skewness. bivariate grain size parameters and shapes.of 

• 1og-norma1 grain size p1ots 

-ted by characteristic shapes of 1og ~ Environments of deposition as indic 

norma1 frequency distribution p10ts of grain size data. show the predominance 

-of near shore sha110w marine sedimentation. comprising main1y de1ta-dis 

tributary. tida1 in1et channe1.andbeach-swash zone environments. It is 

-proposed that distribution of the coarser grained sand frOm a Negev pro 

vince through de1taic processes. resu1ted in regression of the strand1inej 

~ 

~ 

~ 

• 
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l·iocene marine t7'ansgression .ץas offset by the continuing ~ I ' וhic ~ a process \ 

ortelt finer grained clastic material from offshore .Meditteranean יihicll trans ~\ 

. source areas 

~ 

~ 

<F 
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INCIPIENT·METAMORPHISM OF CAMBRO-SILURIAN CLASTIC ROCKS IN THE CALEDONIDES .. 
OF CENTRAL JAMTLAND. WESTERNSWEDEN : ILLITE CRYSTALLINITY AND VITRINITE 

REFLECTANCE 
t 

KISCH. Hanan J.~ Department of Geo1ogy and Minera1ogy. Ben-Gurion University 

of the Negev. Beer-Sheva 84120 
~ 

-the Cambro-Si1urian of the "East מiThe degree of incipient metamorphism 

ern Comp1ex" of the Jllmt1and Ca1edonides. from the Ca1edonian front westwards 

through the autochthon and the parautochthon towards the thrust front of the 

metamorphic "Western Comp1ex" nappes. was studied using 

(1) Determination of the i11itecrysta11inity by X-ray powder diffraction 

on the K- and Mg-saturated -2pm fractions; the 1ow-grade. 1imi~s of the 

anchizone and the "epizQne" of KUBLER correspond to approx. 0.21 0 and 0.39° 

A28 (i11ite 001 diffraction peak) at the experimenta1 conditions used 

(2) Determination of the rank of coa1y partic1es in the c1astic rocks by 

measurement of the vitrinite ref1ectance using a ref1ected~light microscope 

with photomu1tip1iers. 
.. 0 

In the Inda1sl[1ven segment between Ostersund-Faker in the east and 

Unders:ker in the west. and further north to R6nn6fors-Juvu1n. four zones of .. 
: ity may be distinguished מiillite crystall 

A. The Ostersund-Krokom zone: mean crysta11inity-index (C.I.) va1ues 

of ~.32° A28 (17 samp1es). the highest C.I. va1ues occurring in the eastern

most part of the zone. ("diagenetic" zone of KUBLER). Zone A continues north-

\t 

. 0 

eastward through Hammerda1-G~sj6n. 

B. The Norder6-N!lldsj6n zone: mean C.I. values between 0.270 and 0.35° 

28 (10 samp1es): midd1e-anchizone of KUBLER. The northern continuation of גt
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,. 

• this zone in the F611inge SkUrvangen area is uncertain 

ce'of C.I.va1ues between aזi ttmai--Alsensj6n zone:Predomin ~ C. The M 

.) 1es ;'one sample shows 0.17° f.26 aDוp d 0.25.0 f.26 (9's ~ 0.19° 

26 ~ 0.21° < D. The M6rsi1-JUrpen zone: predominance of C.I. va1ues of 

" 8 samp1es ; one samp1e shpwsO.24° f.26). characteristic for the "epizone ( 

of KUBLER. Zone D extends northwardsto R6nn6fors-Juvu1n. west of the 

-m crysta11inities that can be charact ~ Offerda1 nappe (28 samp1es). The max 

0.i5° f.26),are attained in the westem and ~ erized with the XRD method, 

.• northem part of zone D 

Vitrinite ref1ectance va1ues were measured on some 35 samp1es. In 

1.4 i11ite-crysta11inity zone· A the predominant mean ref1ectance ranges from 

-e of 3.65 %). corresponding to. 10w ~ to 2.9 % Rm oi1 (8 samp1es ; ,one v4i1 

• v01ati1e bituminous coa1· to 10w-rank anthracite 

3.7 In zones B. C. and. D.the ranges of Rm oi1 are rather simi1ar. from 

to 4.3 % (16' samp1es ; one va'1ue of 2.95 %), corresponding to. bigh-rank 

1y high ref1ectances (4.2 to 4.5 % Rm oi1) were found in ~ anthracite. Simi1a 

•• three samp1es from the northem continuation of zone D 

-at the incipient meta ן}The' r.esu1 ts are consistent with .the hypothesis t 

-ed by the over ~~ morphism in the "Eastem Comp1ex" was at 1east in part cau . 

-thrusted metamorphic a110chthon, particu1ar1y the main1y medium- and medium 

• to high-grade metamorphic S.eve nappes 

" 

" 

,. 

..... -~ 
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THE TECTONICS OF THE ERATOSTHENES SEAl10UNT 

MART. Y •• Israe1 Oceanographic Institute. Haifa 

.. 

'1. 

The Eratosthenes Seamount is found some 120 J.an south of Cyprus at a 

water depth of 790 m; its rounded re1ief is raised above adjacent areas by 

ded by four fau1ted trenches. two trending to m800-1800ז m. It is surro 

own to extend furtl1er םkfault is וmand two to the NE. The northern וmthe 

own to extend to the SE; the םkfau1t is wזand the southern l .mו to the 

d in the area where these two fau1ts are mזt is fO mזEratosthenes Seamo 

-trending fau1ts are 1eft-hand strike וmparalle1. It 1s suggested that the 

rotated by a shear coup1e dםslip faults. and the Eratostbenes was fo1ded a 

exerted in that area by tbese para11e1 fau1ts. 

own to be an up1ifted and rotated םkt was mזThe Eratostbenes Seamo 

ian structure. but the fau1ts found to dissect and surround it םipre-Mess 

dicate recent to sub-recent .tectonic activity as we11. It is suggested םi

g the Eratostbenes Seamounthave םig and dissect םid mזthattbe fau1ts surro .. 
been tectonically active since pre-Messinian times. Corre1ation of the 

NW trending fau1ts to fau1ts of simi1ar trend in the offshore of Israe1 
q, 

raises the possibi1ity that the fau1ting activity was initiated during .. . 

the Ear1y ~tiocene. 
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' one ןPetrogenes i s and Oxygen I sotope Fra.ctlonatlon 1 n the 'Mottled 

Metamorphlsm 

., Alan Matthews and Yehoshua Kolodny 

• w Unlverslty of Jerusalem ~ he Hebr ז, Department of Geology 
~ 

, Cal.culated unlvarlant equlllbrla and oxygen Isotope composltlons of 

' one Event ןsll icates and carbonates support the proposal that the '.Mottled 

-13000C) metamor < 2000 >ז ( Is a low· pressure(I-25 atm), high temperature 

phism of calcareous sediments in which the thermal energy Is provided by 

combustion of organic·matter·. 0180 of sllicates decreases systematically wlth 

, protollth shales חg metamorphlc grade from averages of 18.10/00 i חincreasi 

to 16:60/00in grossular-diopside,..zeol ite rocks, 15.60/00 in wollastonlte 

-spurrite 14.10/00חן , and anorthite-diopside-gehlenlte-grossular fels 

-lte חgehle ~ brownmilIerite marbles and 11'.70/00 In the hlghest grade larnlte 

-af1on Is the prlnclpalmechanlsm In חmlllerlte assembiages. Decarbo חbrow 

of meteor i c water 1חס f I uenc i ng the oxygen. i sotope compos 1 t I ons; pa rt 1 c 1 pat 

he progresslvedecrease of ז• In metamorphlc processes can only be mlnor 

-of CO2 .appro 0180ח in sl.llcates can be modelledasa Raylelgh dlstlllatlo 

rlched in 180 relative to whole rock assemb1ages i.e. of חximately 160/00 e 

• itial is6toprc composition 8.50/00 heavier than the parent carbonates חi 

he mineral assemblage of one sampie with an unusual granoblastic texture ז

eol.lte ן• t isotoplc equi Ilbrium 081" a temperatureof5400C חis in appare 

bearing assembiages and coexisting carbonates are in isotopic a.nd cheml.cai 

•• d i sequ i I i bri um 
" 

IF 

., 
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RETROGRADE METAMORPHlSM (METASOMATISM) 

. IN THE DI-ZAHA V AREA, EASTERN SINAI 

NATHAN, Y., Geochemistry Division, Geological Survey of Israel, Jerusalem 

ZILBERFARB, A., Mineral Resources Division, Geologica1 Survey of Israel, Jerusalem .. 

te iוA small exposure of rock composed main1y of dravite, phlogopite and preh '1. 

was fO'JD.d.in the migmatite-amphibolite complex of Di-Zahav at its cOlltact with the 

ass9mblage ובaharzburgite-serpentinite (Beyth et al., 1978). The occurrence of such 

of low-grade metamorphic minerals in a medium - high-grade metamorphic terrain 

together with observed reversed zoning in plagioclase of the adjacent migmatite, point 

to a post-migmatite Mg-metasomatism linked to serpentinisation. 

This is the first record in Sinai of such a mineral assemblage. The pre3ence of 

s of the בthis assemblage enables a more accurate determination of the P. T. conditio 

last stages of serpentinisation. 

e, 
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 Y TWO PHASES OF SUB-BECENT FOLDING ACTIVI!פ-tA:I S ~ II NQJRגנ

by 

iezer ()REN Eנ. 
Ben Gurion University 

and David NEEV 
Geological Survey of Israel 

o 

11' 

Resu1ts of a Joint archeologfcal and geological study indicate the 

simu1taneous subsidence of two NW trending synclines and the uplift of their 

adjacent. anticlines in the Bardawil district. These movements occurred in 

two phases: one close to 2700 years B.P. and the other about 500 years B.P. 

Milder tectonic activity was reported by Strabo, from the saroe area 

during Roman times. These phases were associated with regional tectonic 

activities. 

The shoreline, at the mouth of the Pelusiac branch of the Nile Delta, has 

about 4 km since Mammeluk Times (during the last 500 years). This דd ~ prograd 

abrupt increase of sand transport is a resu1t of the last regional tectonic 

phase. 

q 

11' 

• which formed an e1evated 1and connection between Mt ~ Also the si11 

Cassius (on the apex of the arcuate bar of the Bardawi1 Lagoon) and 

Bir e1 Abd Peninsu1a to the south, structually subsided and waS 

siographic change al10wed lכ,y his p ~ breached since Mamllle1uk times. 

movement of sea watet from the western half of the 1agoon to the 

• eastern half during storms, a process wich continues to the present 

Unti1 roamme1uk times Lake Sirbon, as it was cal1ed by the Romans and 

• Crusaders, on1y occupied the eastern ha1f of the 1agoon 



.. 
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APPLICATION OP CATASTROPHE THEORY TO BRITTLE PRACTURE 

Rabinovitch. A •• Physics Dept •• Ben Gurion University of the Negev. Beer Sheva 

Bahat. D •• Geology and Mineralogy Dept •• 'Ben Gurion University of the Negev. 
Beer Sheva' , 

Crustal rocks and minerals are normal1y characterized by brittle fracture. 

A basic requirement for the interpretation of various,fracture phenomena is 

understanding both subcritical and critical crack modes. Catastrophe theory 

provides a unified equation for the description of the various crack propaga-

tion st,ages. Hence the different modes and stages of crack can be obtained by 

a determination of four parameters. 

It is verified thai an abrupt change 1n velocity characterizes the 

critical (catastrophic) stage of crack. A prediction of a final constant crack 

propagation velocity preceeded byan overshoot is derived. 
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STRUCTURAL PROFILE OF A MONOCLINE 

Reches, Z., Department of Applied Mathematics, 

The weizmann Institute of Science, Rehovot 

~ 

, 
, noclines in western U.S. and in the Negev םmThe profiles of some 

• dels of monoclines םmIsrael, are compared with profiles of theoretical 

This comparison provides an insight to the prooesses of development 

• of monoclines 

The most detailed profile presented hereis the Palisades monocline 

nocline is divided into three structural םmin Grand Canyon, Arizona. The 

levels with different styles of deformation: a lower level comprised of a 

-vertical fault, and a sharp synclinal bend; an intermediate level charac 

terized by a tight, steep monoclinal flexure; and an upper level dominated 

~ by.an open monoclinal flexure. The three styles of deformations wer 

apparently controlled by a combination of position relative to the preexisting 

• fault and of structural behaviour of various rock units 

~ 

-Theoretical models of monoclines which involves both vertical dis 

, placement along basement faults and horizontal shortening parallel to bedding 

nocline,· Yampa םmaccount for the main features observed in the Palisades 

• nocline, Israel םmmonccline, Colorado and Zohar 
E 
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TECTONIC STYLOLITES 

ied Mathematics, The Weizmann Institute of וz. Reches, Department of App 
, Science, Rehovot 

em, and וrusa ~ ogy, The Hebrew University, J וR. Freund, Department of Geo 
ied Mathematics, The Weizmann Institute of וG. Shamir, Department of App 

• Science, Rehovot 

.. 

anes and with the וar to bedding p וites on joints perpendicu וo וSty 

to the bedding, have been found in a few וe ווumns para וitic co וo וsty 

ites וThese stylo ו.imestones in Israe וy deformed וions of intensive זoca ו

umns indicate the orientation וformed due to tectonic stresses, and their co 

ts from the Hermon וiminary resu וof the maximum compressive stress. Pre 

. be presented ווs and Wadi Taba wi ווFoothi 

~ 

mestones of J7. The mean ו;ites occur ;n the וo וIn the Hermon the .sty 

t;ng), which ;s ;וto N400E (after ret וumns ;s hor;zonta וor;entation of the co 

ites ranges from 20 cm וo וto the Hermon ax;s. The spacing of the sty וe ווpara 

. umns וt;c co ן;o וthe coarser the s.ty to 170 cmi the wider the spac;ng, 

Offsets of joints and cross bedd;ng surfaces indicate that shortening across 

-e the he;ght of tne columnsi and there וy doub וites is approx;mate וo וthe sty 

' ites ;n the Hermon is ןo וfore the shortening due to solution across the sty 

• 10% estimated as 
~ 

ites occur on joints perpendicular to bedding ןIn Wadi Taba the stylo 

• ine וimb of Zefahot antic וanes in Grofit Formation, in the north-western וp 

ites is consistent with וo ןThe orientation of shortening across the sty 

ip faults, calcite veins and וreverse and strike s ווshortening due to sma 

y stages of folding upto layer וites formed in ear וo וds. The sty וfo ווsma 

ting) is וination of·about 15°. Axis of max;mum shorten;ng (after reti וinc 

<& 
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horizontal to S60oE, wherea·s the ·large strike slip faults in the .area 

trend north-south •. 

<!' 

<1 

<1' 

t;, 
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-in fault Ilne and the adjacent breccla bodles יPeql 

• Structural and Sedimentary discussion 

Ron H., Department of Geology, The Hebrew Universlty, Jerusalem 

" 

The occurrence of breccia in Sakhnin Dolomite and in other similar dolo
mites from other places is well known. The existence of breccia bodies 
adjacent to the Peql'ln fault raises the questlon of whether the breccla is 

.of tectonic or sedlmentary origin. Solutlon of this question is related to 
the structural and sedimentary analyses of the area. 

~ 

The breccia bodies develop in the Sakhnln Dolomlte In limited geographic 
area. The Ilthology is represented by rhythmic alternations of white 
dolblomlcrite and gray mozalc dolomite in beds of up to 1 to tens of cm. 
Three genetic types of breccla were recognlzed which, due to local super
posltion are occasionai Iy difficult to be separated. 

1. Intraformatlonal breccia. 
2. Tectonic breccia. 
3. Karstlc breccia •. 

The present discusslon Is restricted to the 1 ntraformationa I breccia. The 
occurrence of the breccia bodies In different stratigraphlc levels at dls
tance up to 1000 m. from the fault and the appearance of undisturbed dolo
mite along and close to the fauit indicate that no genetic relation exists 
between the development of the breccla and the faulting process. The tran
sitlon from undisturbed lithology Into breccia bodies Is gradual and con-
s Ists of the fo 11 ow i ng structures: 

Simple symmetric and asymmetric folds, small scale thrusts and boudinatlon 
of the fold flanks,iarger fragments and finally intenslvely fragmented 
breccia. The dolbiomlcritic components always constltute the fragments 
whereas the moza i c do 1 om 1 te deve 1 oped a,t the expense of an i ncompetent matr i x. 

.. 

The evidence for a dlfference In competence between two components which 
are equally Ilthified today, and the presence of dolomite in the matrix are 
both indicatlve of synsedimentary deformatlon (partly due to slumping). 

a 

-he fault plane is gene ז• The Peqi'in fault cross the main breccia only 
-rally vertical but it changes from normal to reverse attltude both verti 
-cal Iy and laterally. This fault plane is accompanied wlth horizontal sl i 

ckensides and the reconstruction of the main breccla body indicates that 
• it is a strike-slip fault with sinistral dlsplacement of about 2500 m 
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IIlSULA ז!E SINAI PEI rז' TS IN זOTEROZOIC EVE1' ~ GOIJ,E PI 

A CASE FOR PLATE TECTONICS 

IMliOrl., !'lappine;"Division, Geol08ica1 Survey of Israel, Jerusalem זYFJI Sf ~ A] 

.. 

, 
f, the pre-Tertiary and in particular the תThe controversy rer,ardi 

qed Sea region }Jas been increasing in ~ Preca.'I1hrian history of the 

ough much 01' the recently pUblished new ןintensity in recent years. Altl 

sions dra\'1n therefrom, ta]{en en גcll תs as the cO גןe as nebulo 'a1.1 :נ'\ta ( 

IllMGe they (':i "e ne\'1 credence to the a.pplicabili ty of the plate tectonic 

• c Proterozoic 1יrinp,; t נSi.nai, dl ~ din, גיconcept to the Re<i Sea area, :incl 

• c evidence in the Sinai is here examined ןSonle of tl 

lolcanic e,rents in Sin.aj. can in r:;eneral be divided י-atic ~ r;r 1 ( 1:ב l'he ' 

er of eC1placelnent the זr epj.socles, in crronolor.;ical orr מך,הזןוree 1וto t iו, i 

: re רccnts ן~tic e ו'!הrן~:נ !l 

e o;rey r:lleisses •••• diorites and quartz dj.orites יןt 

s תt':1n<1 i.or:i. tes 'arIC! r;rani tic pluto ';. 

lic plutonic rocks ,1111ה 

~ 

le!:l;;tic diori tes and qllartz diori tes are found in the יi .,ו -r;JC l;ltc ' 

1IS are' often accompanyi.nr; the metamorphic ןleepcRt strlJctlJraJ. levels and. tJ ( 

atized lו" nd as mi נןi tic rocks are fO נ'Since similar dio ח.pJ.exe יו'cO 

' erates which ~ e oldest metalnorp]10scd conglo! וles in tl ו)sc. peb מd ;·:llei"s ווה

arc il1 tllrn i.ntI'llded by dioritesj 1'1e are confronted hy the "dj.orite ' 

xi" w]'lose l'ational may perllaps he found inthe continuous םi 'וןזI רןכ:·

lhereas the ase ~ brian crust. ar.ו ti.on of old.er (diol';.tic) Prec ,ןcr וal ;י. re 

orphic e"ents in Sinai ( the !(yd cycle ) is l1.bout הI tזet 1ןח'liest גIo r thc c 

placement of the early.diorites at about thj.s ותe e ו!Y., t 100.ןוו ~ ) t ךt 1ח 

e JIIOSt \1idespread plutonic events constitutes יl1.Y be postttlated. TI ןן!e וtir. 

,. 50 n'.y ~ rani1;ic and e;randioritic masmas at about 600 ;יllellt of זplace 'ןוie e ןt 

rl'Ol1 l'anr:e indi.cating com'!lon parentaBE! at depth. This calc-alkalic זןn tז

ס
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magmatism was follo~ied by the intrusion of alka1ic pluton6 which closed 

the magmatic history in Sinai. 

The three stage volcanic history in chronological cY'der consti tutes 

: the 

. Kyd - Sa'al volcanic - sedimentary cycle 

Ferany (Do!,ban) cycle 

'cle ~ Catherina c 

I'he most \1idespread !(yd cycle can be. considered to be of truly oroF,enic ' 

schoid ':ו magni tude as is evidenced by widespread geosynclina1 fl ., 
b-Sr isoc!1rQn ן~e ר!sedimentation, deformation and regional metamorphism. T 

• ladi Kyd metamorphics ancl tlle 1013 :: 35 m.y ~ dates of 931f !: 80 m.y. for the 

ei.ran (dioritic) gneiss reflects the ap;e of metaniorpbism ~ date for the l 

er portions of ~ and are comparable to dates for similar rocks from otl 

Arabia and EC;ypt. Theyounger,mainly post-metamorphic Ferani and 

Catherina (alka1ic) cycles are of more limited extent. There is reason 

to believe that the magmatic and volcanic a1ka1ic. cyc1es are coeva1 in 

• time 

Small bodies of mafic and ultramafic rock are present wit11in the 

, metamorphic terraines. They form units like the Shahmon layered metabasite 

l(! green - schists וathe upper wadi Kyd and wadi Rahab amphibolites 

• metagabbros and metabasalts), the Dahab ultrabasic rocks and others ( 

i th dismembered ~ Combined wi th otber evidence these r'ocks show affini ties \ 

ophiolites which were emplaced.either as obducted relicts or as small 

• diapirs of inter-arc oceanic lithosphere intothis island arc. setting 

, Although hitherto no complete ophiolite suite has been identified 

various portions can be postulated throughout the metamorphic sections 

i.e. pillowed basalts in upper wadi !,Iadsus and wadi Sa'al, possibly ( 

tr phases of Proterozoic ןladi Kyd). Three to fO ~ ler ~ oceanic layer 1. in lO 

foldine;, recrystellization and. deep erosion are in all probability. rcspo11sible 

t .rו for the absence of some portions of the ophioli te sections B4ld dismemberme 

of others. The spacia1 relationship of the ophiolite members with domes 

iב> 

~ 

13 
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~ 

El.l Inetamorphi8m, recumoent folding and thrusting is probably חof ther 

fragmentary ~ and provides addition8 ~ significant within the ophiolite mode 

/e'7er, the approximately 300 m.y. break in time between the ~ o זce. I ךevidel 

rc volcMism, ophiolite emplacement and metamorphism on the one גIce o.r ה

nd the intrusion of the ca1c-a1ka1ine plutons on the other i6 הhand 

• atic ~חeni 

.. 

e for the Tarr a1bi ti te-carbonsti te and i ts ~ y. i(-.4.r a .r.ז ['he 6m ~ 

e :['].an]< of the DeadSea rift implies a period of crusta1 ךlocation on tl 

llnd expansian close to the end of the Proterozoic Pan African נ'instabj.li t 

event. It can pronably be expected that such crustal .expansion to accomodate 

larms ~ ce!:lcnt of carbonatites .and the magnificient stlite of dyke s גithe empl 

Iould be.'formed by f08si1 ~ i\ nncicnt suture lincs SUCll as חtool< pJ.:'tce alo 

bdenum minera1ization נ'l1a1 copper.mo1 יThe hydrother .:נ C תction zO גוu כS1JI 

. y, be re1ated to such ~ e (and others.) in SE Sinai m -רינof thc !Joz'pnyt';!-coppcr t 

• acc.t"ctinr; p1ate marr;in as en,,.isar;ed ,גח

1<' 
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EVIDENCE OF THE RISE IN LEVEL OF THE PLEJSTOCENE 
AND HOLOCENE LAKES IN THE DEAD SEA RlFT 

rael. Jerusalem sזSNEH, A.. 011 Research DivisioD, Geological Survey of 

~ 

Both the Pleistocene and Holocene fan~delta complexes along the Dead Sea shore-

line developed during rises in the lakes' levels. 

The Pleistocene deltaic complexes which comprise the marginal facies of the 

Samra Formation are represented by several repeated units. each of which shows a 

transgressive upward fining sequence. Generally, units begin with fanglomerates and 

sandstones and pass upward into fan-front interlayered sand/mud beds and into lacus-

trine fan influenced detritic and lam1nated cha1ks. 

The Holocene fan deltas are not exposedalong the Dead Sea; however, their 

landward prox1mal zone Is displayed in a complex of step terraces downcutting into 

the Pleistocene complex. Morphological prof11es of these terraces were studied by 

Bowman (1974). These profiles were fQund intersecting one another, w1th the points 

of intersection migrating landward and upward. Thi8 fact can be best explained if it 

18 assumed that the lake level rose. From the profiles. it can be concluded that the e 

Dead Sea level rose by approximately 100 meters. This interpretation supports Neev 

and Emery (1967) who bring evidence that the Dead Sea level was lower than that of 

today's by at least several tens of meters. 
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THE GEOLOGY AND THE OIL FIELD DJSTRmUTION OF SOME 
SALT DOME REGIONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF 

PRECASPJAN, NORTH SEA, GULF OF MEXICO 
AND GABON BASINS 

-1977 SOKOLIN, H •• ·00 Research Division, Geological Survey of Israel; up to June 
• st1tute of Geology and Exploitation of Fuel Minerals. Moscow םIThe 

USSR 

The simi1ar geologic development and the result1ng structural patterns of four 

main salt dome regions was ascertained by comparative ana1ysis. The method was ap-

c datum-levels 10 each bas10 (Moho, Conrad, top of iםcant tecto םifi plied to several sig 

basement. sediments OOlow the salts, the salt complex, sediments above the salts and 

• d to the geological evolution of these intervals aם. ) near-surface regional structures 

The features of the oil OOaring formations were examined on the basis of a concept de-

the nature of the distribution of oil םing versallaws gover iםduced from this analysis. U 

a.nd gas fields under these similar geological conditions were revealed. 

It was shown that in each of these basins, the oil and gas accumulatioi1S in pro:!u-

c10g formatioi1S of different ages were controlled by regional zones of great thickening 

gradients. These zones are presently masked by active salt domes originating from 00-

low. Therefore. the main problem of oil prospect1on consists of removing the distorting 

influence of the local salt domes from the regional isopachs of the stratigraphic complex " 
aoove the salt sequence and in revealing the above-mentioned regional zol1es in each 

icularly important for the highly rז; producing horizon. The solutiol1 of this problem is pa 

perspective Precaspian Depressi~n, where oil prospection did not give positive results 

for a long time. 

This concept was applied by the author in a general project of regional investiga-
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PALEOZOIC MAGMATIC ACTIVITY IN SINAI AND ISRAEL 

• a. Shahamit Granite, a granitic intrus10n into the Netafim Sandstone 
•• in Wad1 Tuwe1be, Har ' Jlmram and Har Timna צrb. Quartz porpb.Y 

by 
T. We1ssbrod, A. Itamar, M. Beyth 

Geological Survey of Israel 

R. Freund 
Hebrew Un1vers1ty 

wer סLtwenty sq. km in the eוםA granitic intrus10n 1s exposed over sO 

ation, at G1v'at Sha!!amit, at the foot of the Tih מםozoic Netafim Fo aגe P 

escarpment in Sina1 (F1g. 1). The gran1te is coarse-grained, perthitic, in 

places of graph1c texture and with pegmatit1c lenses. The granite was emplaced 

C) and caused upbuckling of the 500ס • as a relatively cold intrusion (approx 

surrounding sandstone. The intrus10n includes several knob-like hills reaching 

some50 m above the sub-Cambrian reg10nal peneplain (Fig. 2). COntact phenomena 

, include siltstone and sandstone relicts w1thin the per1pheral zone of the granite 

e1ther rounded, layered or irregular/ truncation of sedimentary s·tructures by 

, the granite. quartzitization and hematite m1nera11zation at the contact zone 

and small granite apophyses and quartz veins passing 1nto the sandstone. K!Ar 

rad10metry on a single sample gave 497:1:18 m.y., which is not much younger than 

• the Upper Cambrian-(?) Lower Ordov1cian age proposed for the Netafim Formation 

It should be noted that the Iqna Gran1te of central Sina1 which was considered 

as one of the youngest intrusions (Bentor, 1970) in the area, yielded a 

.) rad1ometr1c age of 580:1:23 m.y. (Bielsk1,1976 

,rצ Roughly contemporaneous intrus10ns and extrus1ves of quartz porphY 

, are found at Wad1 Tuwe1be in eastern Sinai, and ~ penetrating Cambr1an sandstone 

) 1974 ( at Har • Amram and Har Timna' in southern Israel (Figs. 3, 4). Bender 

into Cambr1an sandstones in צrmentioned similar intrus10ns of quartz porphY 

wer סLsouthern Jordan, and he places their age in the Upper Proterozoic and 

• cambr1an 

~ 

" 
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EVIDENCE FOR THE PRECAMBRIAN EXISTENCE OF THE GULF OF ElLAT FAULT ZONE 

ZILBERFA1U3, A. The Geo1ogica1 Survey of Israe1, Jerusa1em 

The thesis brought forward in this paper, is that the fau1ts which border 

rian origin. Supporting data am!כ the sinai Peninsu1a on the east are of Prec 

• were assemb1ed in the course of field work in the igneous areas of SE Sinai 

The main fau1t which runs a10ng the western shore of the Gu1f of Ei1at, together 

with its secondary fau1t, are regarded as a sing1e system. Significant 

differences were estab1ished between igneous roCks of this fau1ted region and 

• those of the centra1 parts of the igneous sinai massif 

1. Region-wide metamorphism and metasomatism 

The widespread metamorphism in the area is the resu1t of tectonic deformations 

rian times, which enab1ed.deep-seated so1utions to enter from be10w am!כ in Prec 

• and to exert critica1 inf1uence on the metamorphosing and metasomatosing processes 

: This is conc1uded from the fo11owing Observations 

a) A10ng the northern 25 km of the Gu1f of Ei1at, iso1ated exposures occur.of 

various metamorphic rocks: migmatites, gneisses, schists and amphibo1ites •. The 

metamorphics, described in detai1 by A. Shimron (1972.), O. Amith (1975) and 

Y. Eya1 (1976) represent the'highest pressures and highest temperatures within 

utheastern parts of the Sinai massif. The dominant comp1exes are those סsthe 

of amphibo1it.e- gneiss and of amphibo1ite-migmatite. These are corre1ative to 

• a comp1ex found south of Dahab 

b} Strong, region-wide metasomatism is found between Wadi Saweir and Wadi 

Wathir, as we11 as a10ng 10wer Wadi Nasb. Here, a great, 1ayer-1ike mass of 

porphyroc1astic gneiss-diorite is exposed. Stratigraphica11y these rocks are 

higher than the migmatitic comp1ex, and in most p1aces they are truncated by 
• 

the unconformity at the base of the Pa1eozoic sediments. The fo11owing sequence 

h (coord. 664/236): a metasomatic ~ is observed, bottom to top, at'Wadi e1-M 

i.e. autochthonus1y generated) , near1y diorite, rich in porphyrob1asts and veins <, 

of fe1dspar; these diminish gradua11y upward, and the rock may be regarded as 

• 

" 

" 
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" 

l" diorite near th.e sediment contact. This sequence is regarded as the נ:ma no " 

, product of several successive waves of metasomatism by highly active fluids 

potash and aluminum, whose center of ascension was in the ,nו rich in sodiu 

• tion. The effect of metasomatism diminished with distance נ:ma eastern zone of defo 

" At Wadi el-Malha the crystalloblastic metasomatic diorite becomes almost "normal 

• diorite in the upper part of the section 

The model envisages a heat gradient, diminishing o.utward and ·sideways 

from the zone of major deformation, as is shown by the diminishing of the 

metamorphic grade. A regional zonatiQn is expressed by the lateral replacement 

of the amphiboli te- gneiss and amphibolite- migmatite complex by th.e metasomatic 

• diorite-gneiss 

A retrograde metamorphism is clearly displayed by the. greenschist facies of the כc 

, so called younger metamorphic cQlllplex, which in the southern Wadi Kid area 

at Wadi Kabiliya, is replaced to an extent of 30-40% by low temperature minerals 

e.g., sericite, and others). Schists of the same type nearer the central ( 

parts of the massif display this retrograde metamorphism to a much smaller 

• degree 

11. Porphyry dikes 

artz porphyry run parallel ~ Bender (1974) noticed that dikes of Precambrian 

ity to the Rift. This iזזito the t Arava Rift and their number increases with prox 

, ledhim to conclude that this zane was a geosuture, or a zone of weakness 

already in the Precambrian. In the present study, porphyry and other dikes 

• sh ~ rite mass at Wadi Malha and Wadi el-M סiwere counted in the gneiss-d 

es as roany dikes at the diorite-gr.anite iווTheir distribution indicates 3 to 6ti 

• contact in the east as at the contact with the overlying sediments in the west " 

" 111. Contact metamorphism and endogenous alteration in small intrusions and 

in acid dikes 

Metasomatic secondary phenornena of the mentianed types are rnore prevalent 

at the rift margins than in the center of the massif. They occur as aureoles 
• of trernolite-actinolite affinity, sphene-tremolite-plagioclase affinity and 

oth.ers. Small acid intrusions, apparently locally generated, occur in contact 

ts, and both the intrusive and metamorphic diוnen with. metavolcanics and metase 

) rocks are more intensive;.y altered (.quartzi.tization, sericitiz.ation, albitization 

• than in the center of the sinai massif 
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tites aןןנgIV. structure. and dif'ferentiation of pe 

In the eentral part of the massif, a fairly regular zonation is Observed 

-between p.egmatite and granite: granite-aplite-graphic tiסn :in the differe.ntia 

te-coarse pegmatite-quartz core. Nearer the rift those zones., and giוןati-P.E!. 

ly the.· graphic textures disappear, Thi.s is explained by the tectonic :i4ב. C' ~ 

ed, and the :מb :inst6ility :in the rift zone: eutectic crystallization is distu 

• typical gI:<IoPhi.c texture cannot develop 

-V. .. !MS=ribution of endqRenous mineralization (metallogenic and non . 

) ic ElJג_~ me 

, 11<11 the mineralization phenomena discovered to date, metallogenic (copper 

molybdeRum, iron etc.) and non-metall.ogenic (asbestos, albitite) occur mostly 

• near the faults of the Gulf of Eilat 

c 

q, 

: the following conclusions סtabove-reviewed phenomena lead ~ 

The deep rift which today for.ms the Gulf of Eilat, and its associated 

rian. The aזnb fault system, has been active more than once during the Prec 

~ dislocations began before the regional migmatization(granitization) which resulte 

plex. The differe.nces in rock evolution cכm in the so called young intrusive c 

between the rift area and cen1:er area, as established during the late Precambrian 

seque.nt history of the ~ a large extent the s סtstages of petrogenesis, shaped 

• reg.i:.on 

.. 

.. 



• 
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טקטינייםטטיייליטים

רחיביתלמדע,ייצמןמכיןשמישית,למתמטיקההמחלקהרכט,ז.

ירישליס,העברית,האיניברטיטהלגיאיליגיה,המחלקהפריינד,ר.

רחיבית.למדע,ייצמן'מכיןשמישית,למתמטיקההמחלקהשמיר,יג.

i! 

'! 

טדקיסעלטטיליליטיסנמצאייחטיתחזקההדפירמציהבהס Yבאראזיריםבכמה

בהשפnיניצריאליטטיליליטיםלשכיב.מקבילשלהםהשנייםיכייןלשכיבנצבים

תי~דתייצגי •המכטימליההתקצריתכייןאתמצייןשיניהםיכייןטקטינייםמאמצים

טבה.ימידיהחרמיןממרגליתראשיניית

שלהממיצעהכיין , J7שלהגירבטלעיהטטיליליטיםנמצאיהחרמיןבמרגלית

N400לאזימיטאפקיהיאשלהםהשניים E הקמיט.צירלאירךדהייני,הטיה)תקין(אחרי

ייתר.מפיזריםככל.שהםטיימ;-170לטיימ 20ביןמשתנההטטיליליטיםביןח 1הרי

מידתכיישכיב,טדקיםהטטתשלעדיייתטמךעלנמצא,ייתר.גביהיתשלהםהשניים

הכיללהקצירכיהערךימכךהטטיליליט,שינימגיבהכפילההיאהטטיליליטשלהקציר

 •-10%כהיאהטטיליליטיםעללהמטההידית

באגףגריפיתבתצירתלשכיבנצביםמשיריםעלהטטיליליטיםנמצאיטבהבידי

לכייןבהתאמההיאהשנייםלפיההתקצריתכייןצפחית.אנטיקלינתשלמערביהצפין

יקמטיםקלציטעירjויקטנים,קית 9אתזי.זהשבריקטנים,הפיכיםשבריםעלההתקצרית

 ,-150כשלשכביתלספיתעדהקמיטשלמיקדמיםבשלביםניצריהטטיליליטיםקטנים.

לפיההתקצריתצירהאגפים.ריטציה·שלידיעלהתרחשהקמיטעיקרמכןלאחר

S600בכייןאפקיהיאהטיה)תקין(לאחרהטטיליליטים E ויתהתזיזהשבריכאשרjהאפ

דרים.צפיןבכייןהסהטמיכיםהימנית

.. 

'!o 



- S7 -

מיניקלינהשלטרטיקטירלייםחכתים

רחרברתלמעד.ריםצרמכררשמרשית.לממתטיקההnםלקת ••זכרט, "

~ 

מרצגיםישיאל.רבנגב.ארה"בעמביבמרנרק·לינ.ד-תונכתל uIIIסררקטרילללםחכתי,ס

זרמהשרראתמרנרקלינית.שלתיאייטללן;ן.מרדי-לםופל\(טירטסרילילםלחכתיםnvמן,ראת

הםרנרקלינרת.ת&נוnנחרתהעמירביםההתליכלםאתל.הבירגיתן

קנירן,גינד .(\ד(\י~פמרנרקליתנשלהראכאיחמרצגבירתיחפמריטר~תר

שרנח:רתער\(גנרןעםסטררק\(ררללרתימרתלשלרשהמחרלקתונתרנרקלינהארלזונ!ו.

שמארפללנתתלכרנהרמהחרלפה;סלנקללנללתכפלפהעםאנכלשבימרפלעשבהמנרכהמוח

כפיפהלדלעלשנשלטתגברההררמהרתלרלה;סגררהמרנרקללנילתכפלתפלדלעל

לח\(לתקרבהלדלעלכנראהנשטלרהעררתסגנרנרת"לרופתרמתרנה.פתרחהמרניקללנללת

הופינרת.הס,עללחלדרתל.Vוים.כנלתההתנהגרתלדלרעלהעתלקוסלבי

" 

כשרלםזטייראכנלתתזוזהברלללםטןנרקי?נרתרvואל. iIIIולארסרללםטרדללם

הנפצרתהחשונותהתרפערתאת!בספירלםבשליב,פקבללהאפקלתרהתקצררת.בתשתלת

זרחי.יזנרנרקללנתקרלררדרלמפה.iכונרקללנJו ." Qפלל\(דסובחנוכלמונרקללנתשלבחתר

לשראל.
Iו' 
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נררמל'םלמצב'םרלזפרל,ררם.ררזפרקלררםשרנררדםבד"כ,עםררזפ'קלרשבררה

רש'חזררארפקרר'ם'החלקההרפנותסיiננינוםזהמיםJרךשלאדפיררהפרכ'ם.

העתקהשעררבעלשמאליארפקיתתזרזהכהעתקסבדיררהעקריהברקצרהברף

סזפר. 2500של
iI 

e 

~ 

'" 

-r 
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רטדימנטריטקטרנינחרח-לרהטמרכרחהברקציהרחרפערחפקיעיןהעחק

יררשלימ.העבריח,לביארלרגיה,הארניברטיטההמחלקהררן,ח.

• 

לרהדרמיםאחריםרבדרלרמיטיםטכניןדרלרמיטבטלעיברקצירחהרפעח

פקיעיןלהעחקבטמררמפרחחחברקציהקירםמקרמרח.במטפרמרכרח

האפשררירחכאשרהשנייםביןבנטיקשרקייםהאםהשאלהאחהעלחה

טדימנט~היאהברקציה ) 2טקטרניח.היאהנרקציה ) 1 :הןהעיקרירח

רטקטרניסדימנטרלרביבניחרחקשררזרשאלהפחררןלהעחק.רקדמהריח

האזרר.של

מצרמצם.ביארברפיבחחרםסכניןבדרלרמיטמחפחחיםהברקציהברפי

לבןדרלבירמיקריטשלריחמיימחילרפיםהנההמקרריחהליחרלרביה

בנטייםסרביםמספרס"מ.עשררחשערביןבשכברחאפרדמרזאירדרלרמיט

רהדברבסרפרפרזיציהלעיחיםפקיעין,באזררקיימיםברקציהשלשרנים

הם:שהרכררהסרביםהפרדחם.עלמקשה

אינטראפררמצירנאלירח.ברקצירח . 1

טקטרניח.ברקציה . 2

קרסטיח.ברקציה • 3

v 

ברפיהרפעחהאינטראפררמצירנאליח.לברקציהרקהדירןיירחדלהלן

מקרמטר 1000שלמרחקעדשרניםסטרטיברפייםבבבהיםהברקציה

זרבליחרלרביהסכניןדרלרמיטרהרפעחמחדרצי.הלארבצררהההעחק

מאידרההעחק,קרשלקטעיםרלארררבסמררברקציה,החפחחרחללא

המעברהברקציה.רהחפחחרחההעחקהפערלחביןקשרשאיןמרכיחים

רציףהנרהברקציהלברפימרפרעח'הנלחיהמקרריחמהליחרלרביה

אינטנסיביחרירחרלירחרההרפכחדפררמציהשלשרנרחדרברחרמראה

עמאסימטרימקמטיםפשרטים,מקמטיםהברקציה,לברףהקרבהשבדלהככל

thrusts רעדמאדבדרליםפרבמנטיםאבפיהקימרט.שלרברדינציה

חמידהראהדרלבירמי~ריטיהמרכיבאינטנסיביח.פרבמנטציהמאד

המטריקסחמידהראהמרזאי,הדרלרמיטרהקרמפיטנטי,הפרבמנטרי

דרלרמיטהראהעקריחהברקציהשלשהמטריקסהערבדההאינקרמפיטנטי.

רהפרבמנ-הדפררמציהכימעידההפררברטיביחהדפררמציהבצררףמרזאי,

רצףב~ררבלישרחע"יהדיאבנטיימהחהליכיםחרםלפניהחרחשרטציה
לקראחניכריםקרמפטנטירחהפרשיעםמרכיביםשניבעלסדימנטיםשל

הדרלרמיטיזציה.חה~רטרף

~ 

מישררע"ימארפיןהעקריהברקציהברףדדרערבראשרפקיעיןהעחק
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פרלהכשנלרהלתאירהקטסטריפיתנתירתשלמיש

שבע.בארבנגב,בן-גוריוןאוניברסיטתלפיםיקה,המחלקה ,.ארבינוביץ,_

שבע.בארבנגב,בי-גוריויאוניברםיטתומינרלוגיה,לגיאולוגיההמחלקה ,.דבהט,
<1 

" 

מןגבליס)כבעומקיםהארץכדורבקליפתובמינרליםבםלעיםשבירה

בהבנתצורייששבירהתהליכיבהםברתפריי.םדוקידיעלכללבדרימאופיינת

משוואה·קבלתמאפשרתהקטםטרופותתורתוקריטיים.תת-קריטייםםדוקתהליכי

השוניםוהשלביםהאופניםהםדק.התפתחותשלהשוניםהשלביםלתאוראחידה

זו.משרואהיםודעלפרמטרים,ארבעהקביעתידיעללתאורנתניםםדקיםבהתפתחות

עלמאופייןהקטםטרופי)כהשלבהםדוקשלהקריטיהשלבכינקבע,

שהםדקלחזותניתןזותורהבעזרתהםדק.התקדמותבמהירותפתאומיתקפיצהידי

רגעית.יתרמהירותמופ'יעהלפניהאשרקבועה,םופיתבמהירותיתקדם

~ 

... 
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האררגנישהחרמרכרעלמצביעהההידררקרברניסרשלהאררגניהחרמרשלאנליזה

בשטחהשרנירתנקברבירתהידררקרבךניס.שלפרטנציאלימקררהינרהאצרתבמרבדי

 .ביז
ראףמ"ד 10000ל-מ"ד 140ביזנעהבהזרהחדיררת <641ל- 5o'1נע}הרבבס,יסההברכה

המצטברהגבסאידיאלית.פרטנציאליתלמלכרדתהשרנירתאתערשרתאלרתכרנרתירתר. •

 •הידררקרברניסשלבריחההמרנעכמחסרסזהבמקרהיתפקדבברכה

ארתסכלאתהמשלבמרדלמשמשתסרף,יסלחרףבברכהשנלמדההנתרניס,מערכת

קרברנטייס.בםלעיססטרטיגרפיתמלכרדתשלממרייססרגהירצריםגררמים

" 

r 
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רס 9רחררבבהכאצרתמרבדרברןקרברנטרלשגסבשרדרררמ,ט,רארארדדס, Nהררצורת
רת) 9סטרטגרמרכרדתשררסרג(אנררגמררמרתרשרנררת nררסחרר "

ל * *, ייטכבי,הפרהמכרזלגיארלרגיה,המחלקה .,.ררר.אראן, ,. 11סנה, ,.מ •גר9'ןמדן,

אדהייבירדק,,בליטדרידבםלייד
4 

~ 

אררפרדיטימשרביךת,שלמשרלשתפציאםבתשלרבתשכיחימה'ידרקדברביממאגדי

בדכה •זהמדגמחלקהiנ(םםדרמטרליטימ)אצרתמדבד"כלל,ב"יירך •רדרלרמ"םימ

קדקעיתמרדמרת",שרב"רתשלבשםחמרחפד,דבססרף,ימלחרפ"משתרגותהיפדסלינית

אצרת,מדבדישלאיפקימכרללימ:הקדקעבתתהסדימבםימאצרת.במדבדימדרפדתהבדכה

עשידקלציטשלפתרחהרבמדה(אדגרנים)קדברבטשללמינרתגבם,שללמיברת

משתנהבבדכההמימשלהגיארכימיההדכבדרלרמיט.רגבישיאראראידיםבמגבזירם,

 X 330 103 (לשיאהמגיעההמליחרתכאשדלארגרסטירביחרדשביזהשרברת.בערברת

המליחרתכאשדבירבינרפלת.הסרלפטדמתמכךרכתרצאהגבסשלשקיעהחלהמ'יג/ל')

בירתד.הגברההלדמההסרלפטריכרזמגיעגבס,שקערבטרםמייג/ל' x 120 103 ...כ

גנזררהמימפגיגרבהכאשררהסתירהקיזבמשךמצטבררתהגבסשלמיגרתבובעמכאז

כאשררבאביבבחררףמצטברימהאצרתמרבדיכזהעובתיבמחזררבחלקה~יבשהרהיא

אתכן,אממייצגימ,האצרתרמרבדיררדררת)(דמרירתהגבסלמיברתמרצפת.הברכה
cr 

העובתיים.השיבריים

מרבדיראילרירתרגדרלימהגבטגבישיהבדכה,שלהקרקעבתתשמעמיקיםככל

• 
התמלחותביןאיזרטרפיחילרףשלתהלירקייםכיבמצאונהרטימ.הרלכימהאצרת

קרברזשלהכבדימהאיזרטרפימשללהעשרההגררמהטדימבט,לב"ןהאיבטרםטיטיאלירת

הדיאגגטיתהפעילרתאתמשקפימאלרשינריימהאררגבי.ובחרמדהמרצקבקרבובטרחמצן

הברכה.שלהקרקעבתתהמתרחשת

יררשלימהגיאולרגי,הפכוןהירמ,*-הכתרבת
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נרב~חרלאובבןארלין Pעלריססליג'ייס Pגסרייסרתפר

ארזנילפגע, nלידלבגה

ע.עצפרן

ד.אלעדר
בנגבגרוירזבזארניברסיסתרמינולרגיה,לגיארלרגיהה pהמתל

 .,!=ס-ואב

החלואבזלווהעלירןהלבזהמפרסהרפרדאשוהייסברמגרבשלבז!'ארלין

רן Pויתי Pבאדסחתירהבתצררתעבררנה(פרסתמגעלווהנחרוותמכררתלידהנרבית

בסמפוסרררת Pהדירבי,ת Pלצרררגברההבסמפוסןרהלנםרייסוויספהחחתרן)

 • DTAמקביערחידרערחטונםפררמציה

למטהקארליןארלין Pוולהמרנמפררמציהווחחילחרתכמרתיחצי , XRDבסויטרחנ!'בע

ריאקציהבהלממפרמררהמחחחצלזירם'מעלןחמאהקריםמלרגרפיהבסונרייניברת

נעלמרתארלין Pלווהאחריניםברח Pהע DTA-TGהבעקרמיחניברתאנדרחרמיח

אמרופיהינרארלין Pממהזר.ציה Pלריא DTA-TGהביעת Pמעלצלזירםמעלית 35

הגביסויםלוו 'bי"'הרציר " a "הצירבמבממארשרירמר Pארלמ , XRDהסולמרגרמה Pבדיפר

'~ XRD מבאררהפסארדרה!'סגרנלייםp .ידיעלניחנחזהלזהןיחרמבחעדרחרמב

לצררןרםיאלרמיניחסילוו SEI4ביעת Pידיעליכן X 8000ל- sn ~ 1בהגדלה

אלר.גביסויםסולבאנליזהנמרבימ

 XRDב,מרגרמרת Pהדיפרפיעלבעח Pנמרלימיזציהירחר,גברהרתבסמסרמרררת

.. 
החרמרקרימסליניתההממרריה!'ביעית • DTA-TGתרמרגרמרתעממרסרריחרהממפרמררה

חרטיתגרילווויפה Wבההתנהגרתהבנתלצרררווחרבההיתהארלין Pלוות Pהמדריי

הזה.הקארליןאתהמכיל
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 nךIנררםשבקערהרררקןפרררמטרקןמבררבמרם Nמלפמרערררתעדרררת

'יררשליםהגיארלרגי,המכרןגפם,למחקריהמחלקה ,.עמנה,

11 

ההרלרקןשלרהןהפלייסםרקןשלהןהמלחיםחרף?אררךהדלתאירתהמגיפרתמערכת

האגמים.מפלסיעלירתכדיתרךהתפתחר

מירצגרתסמרהתצררתשלהשרלייםפציאסאתהמהררתפלייסטרקגירתדלתאירתמגיפרת

כ~ליתמעלה."כלפי"דקטרגסגרסיבירצףמציגהמהןאחתשכלחרזררתיחידרתידיעל

שלרתמייםלמשקעיםמעלהכלפיהערבריםחרלראבגיפגגלרמרטיםעםמתחילרתהיחידרת

הגתרןבאגםהשרקעיםרלמיגרייםדטריטייםרלקרטרגיםהמניפהבחזיתהשרקעיםחרל/טין

המניפרת.להזבפעת

הפר,רקסי-חלקיהםזאתעםהמלח.יםלאררךחשרפרתלאהרלרקנירתדלתאירתמניפרת

הפלייסטרקגית.המערכתבתרךהחתררהמדרגרתט-רסרתשלמערכתמראיםביבשהמליים

נמצארהם .) 1974 (בארמןידיעלביסרדירתגלמדרהטרסרתשלמררפרלרגייםחתכים

תרסנרזרערבדהמעלה.רכלפיהיבשהלכררןגרדדרתהחיתרךרגקרדרתזהאתזהחרתכים

מפלסהחתכיםמתרךלהסיקשגיתןככלהאגם.פגיעלייתגגיחאםנירתרהטרבהבצררה

שהביאר ) 1967 (ראמריגיבשלקרדמתתרמךבמסק.גהכזהפררשמםר. 10בכס-עלההמלחים
" 

מטרים.עשררתמספרבלפחרתהירםשלמזהנמרךהיההמלחיםשמפלסלכךהרכחרת

~ 

טפררת

רגנזה.סררפרלרגיה-יס-הסלחשרלילארדרבחליססדדגרת , 1974 ,.דבארסן,

עס'. 184העברית,ה~רביברסיםהדרקםרר,עברדת

Neev, D., and Emery, K. 0., 1967, The Dead Sea, depositional processes and en

vironments of evaporites: Geol. Surv. Israel Bull. no •. 41, 147 P. 
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מרח:ביפרתאזורימבהשרהנפטשדותרתפוצתריג'וה I'הג~

וגבורמקסיקומפרץהצפוני,הרםהררפ~םםפר,גאנר.ברןן~ה mה

 1977ירניעדידרשלים.הגארלרגיהמכרןנפט,למחקדיהמחלקה • nסוקרררן
המרעצרתבדיתמרסקבה,מינדליים,דלקיםרחיפרשילגארלרגיההונכרן

ר~גםגארלרגיתהתפתחרתלהםאשדאזרדיםארבעהשלהשראתימחקדברצע

ראגןאגןבכלטקטרנייםמשטחיםהשראתידיעלירשמההשיטהדרמים.סטדרקטררלי

המלח,ק,רמפלקסלמלח,מתחתהפדימנטיםהתשחית,גגקרנדי,מרהר,(משטחי

בהטראתרכןהשטח)לפניקדרברתדגירנלירתרסטדרקט'רדרחהמלחמעלהסדימנטים

הנפטשדרתתפרצתהמשטחים.שביןמהאינטדרליםאחדכלשלהגארלרגיתההתפתחרת

אתהמכתיביםחרקיםמספרנמצארהנ"ל.ההשראהמןשהרסקהקרנצפציהלפינבחנה

בכלכינמצאדרמיס.גארלרגייםתנאיםבעליבאזרדיםרהגזהנפטשדרתתפרצת

שבהןברצרערתשרנים,מגיליםבשכברתמתרכזיםרהגזהנפטהללרמה~גניםאחד

טקטרניקהבגללכירםממרסכרתאלררצרערתבירתר.הגדרלהתעברתקצבקיים

נפטי Uבחיפר'העקריתהבעיהכך,משרםמלמטה.המגיחמלחכיפרתשלפעילה

הרגירנליתהאיזרפכיתהמפהאתרלשחזרהמלחכיפרתשלהמיסרךאתלהסידהינה

שלהרצרערתאתלגלרתמנתעל-זאתלמלח.שמעלהסדימבטריהקרמפלקסשל

במירחדחשרבהנמצאהזרבעיהנפט.מאגדילהכילהעשרירתמהידה,התעברת

קרנצפציהרב.זמןבמשךהכזיברזהבאגןנפטיפרשי Aשמשרםהפדה-כספיבאגן

המזרחיבחלקנפטרחיפרשימחקרשלרגירנליבפררייקטהמחברידיעלירשמהזר '.

כירם.מברצעזהמחקרקמ"ר). 200,000כ-של(שטחהפרה-כספיהאגןשל
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קרצנטייחחחפזיחשחי

סינימערבבצפיןקימיטפעיליחשל

בן-ברריין)(ארניברסיטחאירןיאליעזרהביאיליבי)(המכיןניבדיד

<i 

Q 

שקיעחזעלמזמדיחשמיחףארכיאיליבי-ביאיליבימחקרשלהחיצאיח

שחישלהבי-זמניחהחריממיחזיעלמז'צפ'שכייינןסינקליניחשחישל

בשחי.חלראליחניעיחברדאיי~באזיראל,הן,הצמידיחהאנטיקליניח

שניס. 5כסס-לפנייהשניהשנים ::~-700כלפניהאחחפזיח~

פעיליחחלההרימיחבחקיפהבםכינראהסטראבישלדיייחיעלבהסחמך

הפאזיחבהרבה.קטנההיחהעיצמחהכיאסצירים,איחםלאירךטקטיניח

המיצאבקרבחהיםחיףרביינאליח.טקטיניחבפעיליחקשרריחהייהג"ל

החקיפהמאזק"מ 4בכדיהחקדםלים,הניליסשלהפליסיםהזריעשל

פחאימיחהבברהזיישלחיפעההאחריניח).השנים 500(משך!;ממליכיח

האחריגה.הרביינאליחהמקטיניחלפאזההחיל,מייחמחהספקחשלימשמעיתיח

הרביןשקישרהסףהישבחיהממליכית,החקיפהמאזיבידד,שקעכןכמי

p עבד.אלבירשלחציה-אילביןברדאייל)ימחשלשהרטיןקשח(עלמייס

שלהמערבימחציההמיםחניעחנחאפשרההזההפיזייברפישהינייבעקביח

סערה.בעחיחבמייחדאינטגסיבישהיניחהליךהמזרחי,לחציההימה

מיבבלחה"חהלהצלבנים,הרימאים ."עראה Pשנכפיהסירביניח,הימה
e 

ברדאייל.ימחבלבדשלהמזרחילחציה

.. 
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הארטרסתנסהרשלהטקטרניקה

חיפה'הישראלי.האיקיאנרגרפיהמבין ••ימרט.

המעוגלןתבליטומן-790בשליםבעןמקלקפריסיןמדרןםק"מ-120בנמצאארטיסתנסהר

שתיםשבןרות.תעליתבארבעמןקףההרמי. 1.800- 800שלבשעןרסביבותיןמעל,מתנשא

השבריטםביןהצפןגיביהראןקןדמןתעב.ןדותםזרח.לצפןן-ושתיםמערבלצפוןבווגן

והרםזרחלדרוםהלאהםתםשךמהםהדרוםיםערב.לצפוןהלאהםתםשךםערבייםהצפון

שבווגםהשברים,ביםןצעלזה.זהםקבוליםהללןהשבריםשבובאיזורמצןיtוארטוסתגס

בתןצאהוהסתובבהתקםטהארטוסתבסובישמאליתאופקיתהסטהשלשבריםהגםמערבלצפון

אלו.םקביליםשבריםשלהחפיפהבאיזירשגןצרהבןחיתצמדשלמפעילית

.~ 

חתביאילםהעליון.המייקןלפגיןסובבהירםהארטיסתבסהרביהראוקידמיםמחקרים

הלאבעברפעיליםהייההראתיהםבתריםהתןחמיםהשבריםבימראיםסייסמיותהחזרית

פעיליםהיוהארטוסתגסבאיזירהשבריםבילפיבךמיצעביום.אףפעיליםןחלקםרחןק.

דוםההארטוסתגסבאיזורהשבריםשלמערביהצפיןהבייןלפחות.התיביןהםייקןםאז

יהיןהתחתוןבםיוקןבנראהשביצריישראלשלהיבשתבמדריןאיפקיתהסטהשברישללביין

 •אלךשבריסםער,בותשתיביזגגטיקשרשישבןיתבן .םאזפעי,ליס
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שלבמטמררפרזהחמצןשלאיזרטרפיחרפרjלצירניזציהפטררגנזה

הח·חררריס.

jלרלרדניריהרשנומטירסאלן

ביררשליס.הנובריח,הארניברםיטהלגיארלרגיה,המחלjלהי

jלרברנטייסםדיםנטיסשלמטמררפרזהחרצאחהראהחחררריסאררנו

יחםיחגברההפרטררה (Iרב.ם ) atm 1-25 • (נמרך Yבלחשהחרחשםיליjלהגוניי

) 2000 C < T < 13000 C ( ההרכבבבדיקחנרםףל'אישררזרכ'הזךמםקנה

שרריקברנויבחשרבך aררבקרברנםיס,בםיליקםיסהחמצןשלה~יזרטרסי

נו"יהחרמיחהאב-רגיהסרפקהזהבחהליךהוtרני-רריאנטייס.מס-קל

'/II ,,פי, III ךרגניחרמרtו• 

61 שלמנורךהמממררפרזהדרגחגוליחגוס?ררדבםיליjלטיס 0'

זיארליט-דדיארסםי-גררםרלרבמוtםף 16.5 ~להאסבפצלי 18.1 ~

 14.1ל~אנךרטיס-דיארפם,יד-גררטרלר-ררלםטרניטבמאסף 15.6 ~-ל

הכרללחביךתוהגברההבדרגה 11.7%Qלברךנם~לריס-םסרריטבמאםף
• 

לרניטהמאםףאח

אבדךחהליך

בררנמילריט.-גהלניט

CO2 ההחהליךהואII יקריn מIII יזרטרסיההוכב·נולפינוtהו

להיוחיכולהבחהליךמטאווי'סמ'סשלשתהשפגוהבגוודהחמצן,של

בלבד.שולית

ריילישלהזקרJללתהליךלהשוותביחןבטיליjלטים 61יbיוידתאת

) Raylelgh כש(CO2 למאםףבהשראה 0180ב 16%0במרנושי

~ 
מאשו-8.580בכבדההתחלחיהאיזרטופיההוכבאומרח,זאתסלנו.כל

וברנטיים. Pההוtםבטלנוי

הבלתיהגרנרבלםטיהטכםטווהבגולחבדוגמאהמינולוגיהמוtםף

540שלבטמפרטווהאיזוטופימשקלבשררינמצאוגילה 0 C • זארל'ס'ס

נוסרכימיוtיזרטרסימשקלשרריבחרםרנמצאוסיליקההמכילים

במוtםף.הקוברנטים
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ראשלנילת:מםקניתהלצאתמאפשריםשהיצגלה.נתונים

פעילהשהיתהמערכת.המלליםאליל·השקלייםהשמנייםלהשבריםאילתמפרץשלהעמלקהשבר

(גרניטיזציה),המיגמטיזציהלפניהחהלהראשיהשבריצירתהפרקנמרילם.תקיפתכלבשמך
צעיר".אינטריזיבי"קימפלקםבשםכלניתםשמקיבלהגרניטיםחדירתלפני-דהיינל

הםלעיםכייהשלניאתשקבעההיאהפרקנמרילםשלהאחרוניםבשלביםהשבירההתפתחות

·ההטטיריה.אתאףרבה,יבמידההשבירה,לאזירייהt:ולעיםהצמלדיםהמםיבשבמרכז

הא·זיר.שלהגיאילוגית

" 

11 

" 

~ 
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רעמרהחרםגראדיינטיררדהראשיתהשבירהמעמרכתשתמקדמיםככללפיכי:

רגבייטמיגמטיט-אמפיברליטישלהקרמפלקסרצרעתהמטמררפיזם.שלהאינטנסיבירת

 )סnation Z (חיגררעלהצמביעהערבדהמטסרמסי.בגנייס-דירריטמרחלפתמאפיברליטי

הרגירנלי.המסמררפיזםבפיזרר

המטא-לקרמפלקטהשייכיםשיסטבסלעיבברררמתבטא-רטררגררלמטמררפיזםג)

שלהדררמיבחלק • Green schist faciesהיאבהםהמטמררפיזםדרגתהצעיר.מנטריסדי

שלטטיםשלהממטה 30-40%מטא-טדימנטים.מחתרשלבחלקיםקביליה.ברארלכיר.ראדי

לאחרים.בשיסטיםסריציטנמרכרת:טמפרטרררתשלשמנייםמינרליםידיעלהיחלפהאלה

זהמסרגהמטמירפיזס·הרטררגרדלהקריטטליני.המסיבלמרכזבי~הנהנצמאיםטיפרסמאיתי

בהרבה.חלש

פררפיריםדייקים . 11

גלדרלרכויאחריםקוררץ-פירפירשלרייקיםשלהנרכחי.לגרברהקמבילהכיררר

שכברלהנחהעיקריתהוכחה ) 1974 (לבנדרשישמרהערבה).(באזררלגרברבקרבהכמרתם

ברצעההפררפירילםהדייקיםשלספירה . Geosutureארחרלשהאזררהגרברהיהבפרקבמרירם

אחריםרמטזגיםפזרפירייםרייקיםראל-מחש).מלחה(בראריזתהגנייס-ריררלטיהגרשבתיי

שבקרבתהראתההספירההמטסרמטיזם.מתהליךכתרצאהשנרצררהחרלשהאזרריאת·ממלאים

הטדימנטים.עםלמגעבסמרךמכמרתם 6עד 3פיהדייקיםכמרתגדרלהגרניט-דירריטהמגע

~ 

חמרציםרדייקיםקטנרתבאלנטררזלרתאנדרגניתראלטרציהמגעשלמטמררפלזם • 111

במרכזמאשריזתרחזקהאלהתהליכיםהשפעתהשבירהמערכתשלההשפעהאזררבתיך

טרמרליט-אקטינרליט.אסזציאצירתשל aureolesבהזפעתמתבטאהדברהקריסטליני.האזרר

מטא-זרלקניםעםקטנזתחמוצרתאינסררזיזתשלבמגעראחרים.ספר-וטמרליט-פלגירקלז

(קררצריטיזציה.אלטרציהערבריםרהדייקיםהללרהאינטררזיבייםהגרשיםטדימנטים.רמטא

המסיב.במרכזהמתבטאתמזרחזקהרסריציטיזציה)אלביטיזציה

IV • פגמטיטיםשלרדיפרנציאציהסטררקטררה

פגמטיט-גרניט:שלרגילהבדיפרנציאציהבמחיניםהקריטטליניהמטיבשלהמרכזיבחלק

לשכר.הקררביםבאזרריםקרלרץ.גרעיר-גסיםגבישים-גרפיאפליט-פגמטיט

באילהסברנןתנתזלתרפעהנעלמלת.גרפילתטקסטלררתרבעיקרהנזכרת.הדיפרנציאציה

רהטקסטררהמרפרעמלאיםאאלטקטייםבתנאיםהגיברשהשבירה.לאזררהארפייניטקטרנישקט

נלצרת.לאהאןפייניתהגרפית

V . מתכתיתרלאאנדיגנית-מתכתיתמינרליזציהפיזרר

רלארכרן)ברזלמרליבדן.(נחרשת,תמכתיתהירם.ערשנתגלרהמינרללזציהתרפעןת

אילת.מפרץשברבקרבתבעיקרמריכזרתאלביטיט)(אסבטט.מתכתית
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 ..בופקונמייםראסיתי-אילת Vופםששברר~~חתלטיתבבתיבלם

לרו·סליםהגיאולרגי,הכמרןא"זילברפרב,

-ז>

מגילהטסיביהאיחציאתהמגביליםסהסבריםהיאזוברדה Yסלהיסודהנחת

מקרררהחרמדיקר yאילת,מפרץלגביזוהבחהלהציגהיאזיהרצאהמטרתפרקמברירט,

הרגדרהנתוניט,הצגתלצרררסיני,בדררם-מזרחהקריםטליביהמםלבבאזררסדהברדת Yב

מהררהלרהצמר.דיםהמסנייטהשבריםם yאילת,ריחדמפרץלאררךכערברהראשיהשבר

ים yהסלביןהמרתישרנישקייםלהסיקניתןסירצגר,הנתרביםפיעלשבירה,רכת yמ

שלהמרכזיבחלקהנצמאיםאלהלביןהסבירהעמרכתבקרבתהצמרייםפרקכמרירטמגיל

הקריסטליני,המסיב

I , רגירנלייטרמטםרמטרזהטטמררפיזט

לרת yל(תמיםרת)לחרטשאפשרהבדפררמציהיקרו Yהאזרר,סלהרגירבליהמטמררפיזם

יט yבסלתצפירתמספרלהלןיהמטסרמטרזה,המטמררפיזטבהתליכי Yמכריגררטרלששמ

הסבירה:אזררשלהמטמררפייט

דררמה.ק"מ-25בד Yיאמילתאילת,פמרץלאררךא)

נרצרראלהים yסלרשיםטיט,גבייםמיגמטיטים,-טמJברדפ.ייםםעליםשרידינחשפים

 Yטבהקריסטליני,המסיבביירם-מזרחים yהידרבירתרהקיצרנייםרטמפרטררהלחץבתנאי
 ) 1975 (מית y ,) 1972 (שונררןשלברדרתיהם Yבמרגדריםהשרנרתרהפאזרתהמטמירפיזמ

אמפיברליטי,רגבי.יסמאפיברליטימיגמסיסשלזההראהשרלטהקרמפלקס . ,) 1976 (ראייל

לדהב,דררמיתבאזרדייםהצמרים yלםל·יבי uקררלזהקרמפלקס

גנייס-דירדיטשלבגרשצמריהרגילנלי,מידהבקבהחזקה,סרמטרזה uמ Cב

נצב-תחתרן,בראדירכןלתירראדיד Yצרירמלאדיהחסלףשכנתי""ביןפררפיררבלםטי

לירן Yהרחלקםי Uהמיגמטילקרמפלקםעמלםטרטיגרפית,נצמאים,זהמסלגיט Uרילרי

פאלארזראיים.בםדימנטיםבמקלמלתמכרסה

להבחיןביתןלירן Yההחתךאלהתחתרןהחלקמיאל-מחש,בראדיהש Yסנבחתך

פלדסרפ,שלררקיט Yרפררפיררבלםטיטריברימיגמטיט,ט Yמכמטםרמטידירריטהבא:ברצף

ינרהזהרצףהםדימנטים,ם l' Yהמגבקרבת"בלרמלי"דירריטי yלםלד Yבנפיצרתם,ירידה

התקדמרשחזיתרתיהםראלרמינה,,שאלגןבנתרןשעיררתתמיסרתשלגליטלית yשלתרצאה

מתבטאתהמטסרמטרזההחלשתמלחה,אלבראדיילתר,רחרקיטלאזרריםהדפררמציהמאזיר

"בררמלי"בעמטלדירריטרבר Yחזקהמטםלמטלזהבר Yשקריסטלרבלסטידירדיט-שרבהבצירה

החתך,שללירן yהבחלק

'" 

q. 
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ובישיאל,פליאוזואית,בםיבימגתמיתפעילות

נטפלםתצורתשלהחוללאנרגרניטיתאינטרוזיה-שחמיתגרניטא.
מתנעוהרערמםהרטריינה,פורפירנואדיקןורץב.

עוזי

בייטמ.איתמר,א.ויםברוד,ט~

הגיאןלוגיהמכרי

פרוינדר.

העבריתהאוניברםיטה

שלהחוללאבניחדרהר Iק~-20כשלשטחפניעלהשמתרעתגרניטיתאינטרןזיה

גביש,גםהגרניט .) 1(ציורבםיניהתיה,צמלקשלרגלישחמיתגבעתבאזןרנטפיםתצררת

אכינטרוזיההםביבהלםעליחדרהגרניטפגמטיט.ועשדותגרפיבמנהבעלרבמקומיתפרתיטי

מן 50שללגרבהמגיעהראשחמיתבגבעתםביבו.החללבאנילהטיתןגרם 500ס cםביבקרה,

אינקלןזיןתכןללותהמגעתופעןת .) 2(צילרהםרב-קכמריהפנפליימישררעמל,רילתר

םטררקטןרותשלגדיעההגרניט;בשןליוםילטחולאבנישלרשכברתאירגרלרירתעמרגלרת,

החרללבאניהגרניטשנייבמגעןקלורציטיזציההמטיטשלרמינרליזציהםדימנטרירת

דוגמאעל K/Arבשיטתגילבדיקתהחול.בבאני'קרררץרעורקיגרניטשלראפרפיזרת

(קמברירםנטפיםתצררתשלהשמרערלגילקררבשהראמ.ש. 497:1:18שלגילנתנהברןדת

הינו ) 1970 (תורבי~לעדתאיקנהלגרניטכילציייישתחתרר).אורדרביק ) 1 (-עלירי

 .) 1976(בילםקי,מ.ש. 580:1:23שלגילנרבועבםיני,בירתרהצעיריםהגרביטיםאחן

קכמרירתחרללבאניהחרדריםפררפירקוררץשלרדייקיםשפכיםשלתרפערת

 .) 4 , 3,(ציוריםישראלבדררםתמנערהרעמרםרהברםינישבמזרחטרי.יהבבואדיבתגלו

ירדיבדרלם ) 1974 (בנדרעוזיגםהוזכרוקכמריותחוללבאניפורפירקרררץשלחדירות

 ',;ותחתווקכונריוםירתרבןעלילכרפוטררזראיקרגגילםאתשקבע

<i 

~ 

• 
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פיבררזיים.גבישיםשלהקרקעיתעלניצגאלא'גררלהוביםבגרףהתגבשרתאיןםנבחררף

במעינרתהחירתשאצרתנמצאאיוברבנת,פחרתהמנגןםניררת Pהלמיברתיצירת

החרפיםלאררי,המתפזרצובחיחרוברשלררםרי\כרסובנגן ppm 1:575-3700מכילרת'המתרק'ם

רפחותהמלחיםבמיובנגן ppm 3-1לערובתובנגן ppm 1025מכיליםהחררףבסעררת

החרפיםלארריהובתפזרהצובחישלחרוברכןעליתכזהמתרקים.הובעינרתבמי ppm 0.1מ-

המנגן.עשיררתהלובינרתביצירתמםנמערתיתפקיריםנ

.' 

6 
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מהלחיםחרפילאוךררמבגבייםרגרביטיים Rקררסים

ידושל.יםהגIז'ריוגי,המכרןבפט,ימחקדי.,המחלקהירדרקמן,

דמוייומבגביימ.,אדגוביטיימקדומיממופיעימהמלחימשלהמעדביחופולאודך

עשדותכמהשלהחוףבדצועהעלמופיעימהקדומימחלרקימ.הכממיםססדומטוליטימ,

למ',מוגממתחת )'מ 401.5- (המלחימשלהבוכחילמפלסמעלמםריממספרהבמשכתמטדימ,

 '''עהמכוסהמלוכד,בלתיווארוימסדימבסמודכבימהקרומימ .'מ-1כופללעומקעד

ישירותרבימבמקריממכסה,הקשההקרוםוברזל.מבגןרתחמוצותארגרביטשלקופהקדרמ

הרך.הררארויהסד.ימבטבוכחרתללאהחלרקימאת

עוו, Itמכסיf!!נ<,הם.רתם itהחלרקיםשלהתבליובעווימרכתבתהקררמיםשלהמודפרלרגיה

ארגוביטלבבותמלמיברתמדכבהווארויהסדימבטהמים.תבועתעוויהבגדמתאבדזיה

גבישישלםדרזטרתמדכבהארגרביטירתבלמיבותהארגרביט,כהרת.דט.ריםירתולמיבות

הקיז.בערבותהמלחי.משלהמימבגוףברצדותשכמותן U/5-10שלבקוסדאדגובים

אלהזוגרתמיקררבימ.מאותשלבעובילמיבות.שלזרגיתהסגםמדכבימהקופימהקדומימ

 , U/5-10קווברבעליאדגוביםגבישיש,לרוזםותהיאגסהמוכבת.בקבוביתמלמיבהמרכבימ

ביצב-פיברוזייםארגרביטגבישישלצפופהולמיבההמימבג·רף.המתגבשותלרודטותבדומה

כרלו.לקדוסהקרשיאתברתברתלמיבותאלהלשכוב.ימ

דטריסיות.שחורותלמיבותמופיערתהקשימבקרומימהאדגוביטלמיבותעמבחלופין

והלמיברתהאדגוביטיותהלמיבותביןהחלופיןבהסמקומותישבס .) 5 '(..,}כ(במבגןעשידות

קדדון)בחללשפךודדרמהארגבחלשלבדלתהלמשל(כמומחזרדירתהןהמבגןעשידרת

לע.יןמדדרמ(למשלדצרפותבלתיאו=-!דידותהמבגןעשידותהלמיבותבהממקרמותולערמתמ

גדי).

• 

עובתיים,טמפדטודהשברייומשקפתהחוףבקדבתבעשיתהאדגוביטיימהקדומיםיצידת

בעודהמיסבגרף J1המתגבשראדגוביטשלמרוזםותהבקבוביותהלמיבותמצטבדותבקיזכאשד
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לדועובלתיידוע-התיכוןהיםומזרחהיבשתמדף

 .רושליםיהעברית,'האוניברסיופהל.גי'א;לוגיה,המחלקה'גרפרנjכל,צבי

סייסמית,.החזרהסקריבעיקרבשניםהאחררנרת,שנעשןמחקרים

התיכוןליםמתחתישראלשלהיבשתיהגיאולוגיהמבנההמסוךאתמגלים

צריךמסוימת,בתjכופההזו'ת-ימיהםו.ופחלהביןאתתרלדרתכדי •המזרחי

חשרביםבעיקרירתר.הצעיריםהמאורעותהשפעתאתתחילהלנכות

שלרשרטםאת rנכובצררהשנרהםהמיוקן;מאזסוו nש~תר~מאורעות

הפרי-נאוגניים.המאורעות

נכרהה,יבשתומדףמדרוןלביןהבוכחיהעמוקהאגןביןההפרדה

מבותראיזורהיההאחרוךמאוחר:מיוקןשלהאירוזיהבזמןהיופב

בסדרהכוסההשופוחהאיזורשטוחה.היתההאגןשקרקעיתבעודמאד,

שבאיזורבעודמק"מ,יותרבעוביפצלים)גםכוללת(כנראה.אבפוריופית

וסדףסדרוןהעיקריים.בעמקיםמלבדדק,האבפוריטים~כסוי iהסבו~
"'.-,"",, 
הנההאבפוריטיתהשכבהסדימנטרי.בתהליךמכןלאחרנבנוהיבשת

דיאפיריםועדמקסטיםשטוחימהחלשרשים-חסרימבניםלהרבהמקור

יםנבמשל זהוייםעלמקשותאלההפרעותצעירות.שכבותשחודרים

חשובהמשיסההנואיתורםרב,כאשרלעומקהנמשכיםאסתייםטקופרנ'ים
לעתיד.

מתחתסקיהחבורתבבסיסזויתיותהתאמותואיקדוחיםממצאי

העמוקוהאגןהנוכחיהחרףשביןשהאיזורסראיםהיבשתמדרוןלקצה

השקיעהשלההיסט~ריה ) 7(התיכוןהמיוקןסאזק"מ 1.5 ~ 2בכדישקע

רמדרוןמדףמראהאתשינהזהמאר:ךעידועים.אינםששקעהשטחוגדל

להתחשבחייבהנאוגןלפניפליאוגיארגרפיהלשחזרנסיוןרכלהיבשת,

המגנטיותהאנומלירתשלנכרןלפררשהכרחיתשקיעה riמנגנרןהבנתבכך.
ימי.-התתהאיזררשלהקררםמבנהרשלוהגרבימטריות,

1; 
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יסניםשעםיים \iםיyא'-מברפץ.נפטחיפרשי

יקס)הלארמי'ת"':פררהנפס'(חברתגלברעיעקבד"ר.מאת

תל-אביב ~ 80לינקלי viרח'

~ 

עיקרלים:םאגילםשוננלמרקפסרא\יבמפךץהנפט

 ,ררברככר.לילנפס,המלברדרתהנ~רבית.החרלבאןןמאגרמירקבלגר Iltמ
מטרוקטורללתהלא nהפרה-מליקניהלבלדהכוס·וללם.גרשלסשלנםכנ.יםמצר.ירת

מטרוקסו-גורמלםשל qצרול.דלעלנוצרת'הוני·רקניתשלחבירהבעודרת, i'i'מעי'
וסטרט.גרפייס.רללים

חוIצסברווהידעהנסירןממבתמבקצרה.המוצגת.הגיארלרגית, rtצי gbהקונ
הקדיחה.תוצאיתראתההתקדמרתהטבנרלןגיתתאמשקפיםהשרנ.יסעיצ,רבהרשל.בי
 . .שנה. 7 ~-מלמעלהבשמך

המגבל~רתבעלרת,עדללןקיימרתמרבהקתנפטפררבינציתסוןואמפרזהירת.עט
 .נצייך:ביבלהרבררח,בקידרחיההאיחהאתסלכויי

בשדה,הגתרנים'השגתwמל.ביהחלהסיימסירת,השיטרתמגבלותא.
הבתןנלםןמהדרך:עברד ~ tiפבא.רריטל i'"ל I11העצוםלערבלמתחת

 • n·פ.בענר

בלןההמאתהראלהחרלגופלהתפתחותכלררןעלנתונלםמלערטב.
 ,1ח·~רקרט·רילי·רתמבטלחרת. nלתבי~בלרםת'קמרונןת

גלרללםרהןח'ןלללםרחרגנב.ילם, tם"ללם •.בהתפתחו.גווגורגו-חיאל
) V1 רנירb ( . 

פרה-מיוקנללם 5פירקנייםמכניםביןהתמאה .~א

המלכוד.'\מכניזםעלתריבהגדרתקשללם

ג. .'

 .ל'

ה.

'" 
עדלליבררהקדרחים 14%במוערכיםסרyאבמפרץבקדיחהההצלחהסיכויי

מתוחכמותטייסמירת.בשיסותשהרגדרובונבניםמתבצעים
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הארץכרררקררםנמנהלקביעתסייסמימחקיתרצארת
. 'iינרצפר'ו'סי'רנ..גב''צפר;ן'היררו;'פבנו.' 

תל-אביבאיניברסיטתפלנטריימ,רעדמימלגיארפיסיהקהמחלהקגינצבררג,א.

 . . .הבiנר'רג mארנ'לברסי ', i'iלג;ארפיםיק'מקריס,הכםרןל.

קרלסררההארנ,ל=ייםלוכג:ו ,הגלארפלםלהכמרו.פררדל,רק.פרקםק.

יאיניברסיטאיתיגיארפיסיקה~פטלמחקריהמכריעל-ירי~ערר 1977בשנת

במהלר .(נ,י.סרצפר.ןהגגבהמלח,דםבבקעעמר·ק·סייסמי.מחקררקרלסררהההמבררג
"", 1. •••• • • • 

ביםאילת,במפרץנפץחרמררחציטרנהערטן~ה~ימנעטיםמס.פרפרצצרהמחקר

מםרגנ..;ידי.תס.ילסמירתתחנית' 30'י Iע;היקלטרהפ~צרצים •.התיברירביםהמלח
66 -· MARS . עבדדאחריהברדדר'תמהסי'וסמרגרמרתשהוו:בנרהסייסמייםהחתכים

 • PmPר~ Pn .Pgהפזרתשלבררריםסיגנליםמכילרתטפרתי

לאיררהארץכ.דך.רשלקורםמרדללם'חישברהשונרתהפזרת'ל viההגעהי mמז
הבקע.לאיררק"מ 30כ-שלקררםערביעלצמביעיםהמיןליםהסייסמיים.החתכים

המלח,יונניי'.אילת.לאי.רר'.מרפץ,ןוים.כל.~ימשמערתית hבצררמצטצמםזהערבי
" ,.' 

ארק"מ 40שללמקסימיםערגרלהקריםערביהתיכריהלםלבייאילתמפרץ

יבי j'כאשר ~';~ 20 ~~' 5;ש:רמגי'ע'לעי:ב;חתיכןיתיםכל.פיtודהבציי-חצמטצמם
.. _. .' .' ". • .' • t • . ~ , ~ :. , 

 •התיכרןהיםכלפיגדלהטדימנטריהכיסרי

; ", ._ .' 

לבשתיקריםלתלד·הלבו.ו,ל'נהרמ.טעפת'התחממלתעלרםרןתהמחקרתלצאלת

מזיזראיםבסרלמנטלםהמכנס"ילי b ,פ,אלקלאגלקונ!ב.צו.ניאנתלגול.הבקעבאזיר
. '. •• • . .•••••.•• ....". ": ... '"";.: 1 : .. 

" 
 •היבשתימדףהצפינילגגבמתחתלטצויאייים

.~ : t 

g 
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II ןצחליתןןII ולr'להיחדרמרנרדניםדללי~לסדללקל'ם

לרי.ללםתגלאיליגל,תכמוןריס,·ל., ,.רביגןrו, ,.למלרמן, ,.אגללת,

iו

יקלםריןבגלרבעי.קרמיפיעים(דלסקירדבטללם)יטבאילרללםגע.יליםדרלרמיטגיפי

יצפיפיתםבממרצעמטר 40תעגיליםתגיפלםטוטריתיתד.מבדרבדררםרטרי-סביימגיל

סית.בדירים. hליתםמטר 2עד._יימן Pדלי Iת'עיביר. Iלקימלדית hל 3Oל-במקימיתגמיעת

בלייrורלםגרבליתעם..סרתברךללתמיזאלתכטסטילתבעל.יתןן hצל Iב'תדרלרמיט

טםכסטירתבביללםת"דייקים" • enfacial triple point junctions 10%רבעררתגבי.לם,

אמיבנים.רידלגבי.ית.בלימלקרלטיתקצליט 10%עדרכמיללםעדלנת,ייתרמיזאלת

דילימיטיזצלת~עrובריתיטבrוםררמיםבברפלנקטיי.רלדלמדגמלם'בצמאיכמםפראילםבדירלם

תמרגבלתתםטרטיגרפלתרתתפיתצתצרתרתגידל,ע~ד hיפאליגלאיגלפלים,יקילים •

 •יתןן hיצל Iלללפימקררעלכברחאבצמיעים

תםרטוקטררית.rוםתלדרלימיטכדיגמארתבאצמייכרים Vבא.לגכרחיםםית hיערכלם

רדיאלל-ציליאלזרריקיםרייבגלר'nםממרצעבמרכלםםםררבצלרםרלכרזל

) radial ax.ial zoninq ( , מיפלעבגיתית,כטמרפטיריתחתגב.ית.מאפייןופייכתי~ h מגכל.ללק

יתיעלל.ימי Iללדמי hופטפבלבעללתריבםיתדרלייםתדילרמלטגמכיופללק hלרמים.תדר

.לאםיציצאליתעם.ד hל ,זיתיפעת.מכגבזלים.ע.ירתקצללטופרלדלמייצגים.לאתיייתכי

תמתלסיתופלבגיחיתטמרפטיליתעלכנלתאבצמיעל~ברלטועירקיגבלופגםתקלצלטגיפי

םוויחעתקים,םדקלםדררזלמילדילומיטלזצלחגרמי .•חתמיסיתלדילימלטלזצלת..גרמר

תיייאוליתמיללכרתבעללופתיייתיי) h(תייצליתנלחrוריייר ,דללקלימי IIחתאלצריתם

גביתת.

(. 

ירכיםבאזברלים,בתרי,rואלגן,ליסידרתס hביגיארכימייתאםיציאצייתופתי

תמקירל.לםעלסית hמיייתיאיבנחי,

ליתלפיצpיחחאריקלתתיח"דייקלם"ית" hצל Iת'תאופיצתרופחדילימלסלזציחמיעצ

 •יי Mתתחסניןלחארכלירמחעמירכלם.מםעלל.םלrומיופלתמ

II!. 
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מבחינהה.יסטרריגילכבעלתזריחידהלרארתלעת-עתהשנרסים

.כררגרלר,גית.

עדייןלעילשתרארהראיד.רזירתהרבדרתלמחזררירתהטיבה

טיפרטי~להרבהברב-גרגירתבהתחשבמקרטמכלברררה.איגגה

המרצעתשההיפרתיזהכךרגשספר,שהררבדרהחרפדהטדימגסיםרכפרירת

אקליפיים.פשיגרייסכתרצאהבסביבהשיגרייםמחזררירתשלהיא

.' 
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ברגעהמארחר·כקשדהקרררסרררפהימסרריה.לשססרטיגרפיה

עבריתאוניברטיטהלארכיאולוגיה,המכוזגולרברג,פ.,

עברית.אוני-ברטיטהלארכיאולוגיה,הובכרןבר-יוסף,ע.,

 .שלהיטבמיר Vרצףמכילהטינ~בובזרחהנמצאתברנע,קדש
ממזעייםאליאירועיםהמארחר.הרביערןשלראררזיההרבדהאיררעי

השטח,פניעלהנמצאיםרכאליב"אתרם"פרהיטטררייםאתריםידי~ל

הטדיובנטיט.בתיךשנמצאפחםידיעלכןרכמר

לפני 80,000(בב-סיברסהמרססדיתהתקרפהבובשךמתחילהרצף

ובעלוב' 1.6שללגרגהעדחלרקיםשלאינטנסיביתהרבדהעםזובננר)

אררזיה.ובכןלאחרעברראלרחליקיםקרדיראת.ראדיתשתיתלמפלט

ה"פליארלית.בובשךרכרטרהאם.לטלעעדנשספומקרוברת,במטפרחמורה,

(כשגודלוחולרתטיןחרטירת,שלרצףהרבדתידיעלהעליון"

הללוה'הדבדיתכילשע;ניתןהרצף).בגגלגט.ירתדהופךהגרגר

עלהטתובכרתזמננרובתוךלפנישבה O,30-35ס Oלטביברתובתרארכרת

 oבעתיד)יצרדפר 14פחובן(תאריכיטיפרלרגיימקריטרירנים

מערבית.לעיררןהדצףבגגהחרלירתההרבדרתאחרילעקרבניתן

 oצפרןלכיררןקררידאתאלראדיאתהטיטראלרכימטתברלקטייובה;

חלקוב-היהקרדיראתאלראדיייתר,קדרמהבת~רפהכינדאהלפיכך

העליון",ל"פליאוליתהמשתייכיתהללי,ההרבדרתקטייובה.אלראדי

באחולאחדיהזממני,לפנישנה 20-25,000בטביברתאררזיהעבדר

 j'ו 1ונ"פלטהתפתחרתאחדיהשגררההמקרובי,הברףייצ·ובשלתקרפה
לפבישבה 12-14,000(בטביברתהאפי-פליארליתתקרפתבובשך

).6ו}רפעה fltבובים~חרלרתהרבדתברטףשלבשלבובבחיביםזמ.בבר)
ה"פליארליתחרלרתשלמחררשת"מייצגים"הרבדהראלריתכןובקרמית.

התעצובה.הדירנרתפעילרתשבהתקרפהארהעלירן"

ארעידרעהבלתיזובןתק'לאררךשנמשךאררזיהשלניטףובחזרר

כפיטיניםהרבדתשלרלבטיף'תקרפהה"אפי-פליארלית"~הרבדרתלאחר

אי 4גביעלישראליתובצידהובוברקובתשםקרדיראת,אלבראדישביצפת

ארלםכלשהםובובצאיםבובצאילאזיביחידה • 6Lflt:9 Sltשל$זוב' 5
כךבעתיד,שיעשה 14פחונןלתארי,גדילרתפחםכוברייתבאטפר

~ 

.. 

'1-. 
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אנכיח.הנרטרחקנרוננירחשכברחשלרחשיפההמבנהלהחרפחמביארתמפן pמגילחנרערת • 7

כאי.ייס Pלהחממשירלדררס,רי IIסימהאיהמבנה,שיא

למבנה(בהמשרלינירירס Pאגטיליצירחגררמרח : IIעלירן-מאסטריכמפו p "מגילחנרערח • 8

רבעלחריףהראהנרצרהרלייףה. Pנאעריףבג'בלסוסויאר ,מ" p 3סx 100בגרילהרמיו)

יררא).מגילסלעיס(שחיפחמכחששלמררפרלרגיה

הגרכחיבגרדלהריח IIהסימטררה Pהסטרראחיוצריחנירח Pאיאר IIפוס~רסחגרערח • 9

) 3>(10 P "מ( • 

פניעליבשחירחסדריחשהקעחחרררגיובליחלהרמהמיבילרחוזיארקנירח IIפוסחנדעות • 10

נרחביס.שטחימ

שלהדרלמיהאגף.לאורראח,שהברמחסחונפעילרתשנהמלירו 21ל-הונארחרוחחנרערח • 11

מטרי,ס. 60Uכ-של,ימניתה Pהעחזהלשברהמבנה.

 .מעייבאזררהשחרפההגיIזרלוגיחההססרייהכל'בשפררשילרבסרהשובירהמרט Pהחרפערחריברי

שרנרח.טרנירח Pמערכרח'טבממ,ברחשרנ'רחבחקר.רח~פרעל Pבלרשלירמו pעל

'" 

" 
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•• r פתחותiדiוסבירהלקמוסמועדאזוינקה,אעייףג'בלשלהסקטונית

ירושלים,הגיאולוגי,המכיןשטייניז,יג.ז.לויברטוב, ~,

ירישלים.העברית,האיניברסיטהלגיאיליגיה,המח' , Pז .'

יעדחיכיןטריאסםגילסלעיםשחיםיםסיני,בםזרחה, Pנאעריףג'בלשללינה Pבאנט'

פארן-בחיר- Pלהעחסוברךהיאהסיריח.שח Pהשלהמבניםלובערכחמשחייךזהמבנהלנאיגן.

סי·ני.ימרכזהנגבשלהגזירהלםערכחשהייךאםקיחחזיזהשברסוהיאביריק

,. 

שהיזכריהטקטינייחהםערכיחלשחיהקסויריחישבירה,פיט Pפאזרחמספרהוכריבאזיר

ובאיחעדהטקטיניית,החנועיחשלמידיחיהןחריפים.סטרטיגרפייסבשיניייסיהמחבטאיח

הפליאיגיאיגרפיים.שהיחזיריםמחוךלהערכהניחניחמטריס,

הן:סוהיכריהחניעיח

רגייגלימיט pאי_גטיי Pבלימחפחחכאזירליאס:עדעלייןטריאסמגילחגיעיח • 1

ע.א.נ.באזירכאריזיהסוביטייירמ;ן,כאזירגםהמיבחן

שלבממדיםמערב,לצפוןנטייגדיל,בליקהחפחחיחחחחין:קרטיקיןפגילחניעיח • 2

הנדין.באזירחריפהבאריזיההמלויהצפין-דריס),(בכייןק"מ 8 (: 100-

נמיכהאמפליטידהבעליחירטיקלייחחנרעיחוברקדם:מאיחר-טוריןקניםןמגילחניערח • 3

עיבי.ישיניייבייסטרטיגרפייחיחידיחהעלמיחפציאליים,בשיניייםהמחבטאיח

טירה Pהסטרילצירחקריבהצירחימחפחח,אנטיקלינטימבנהיגיאק: Pמגילחגיעיח • 4

גמיכה.האמפליטידההעכשיייח,

האגפיםשלהגטייחהג"ל.הובבגההחפחחרתהזשמךחחחין:-סנטין Pיניא Pובגילחניעיח • 5

בידדיח.פעליחלמםפרמגיעיח

q. 

לאירךישכירהלינלי Pהאנט'המבנההחפחחיחהובסוךחחחין:סנטין-קמפןמגילחגיעיח • 6

רלייףיצירחחיךמטריס, 300כ-ירטיקלירח-שליח Pהעחהדרימי.לאגףביל pבמק"מ 2.5

הסגיני.כיםכאיעוםדהמבגהשיאישכחיח.ראררזיה

2/ •• 
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םללםמללםרפיפלללםבעזרתללמיד-םלנלצפירשלחלבשתשיללמבנח

חיפהבכויימ,לישראלראגמיםימיםחקר ,.צבר-אברהם,

רחרברת.למדע,רלצמימכרישמרשית,למתמטיקהרהמחלקה

חיתפ.בכויימ,לישראלראגמיםימיםחקר ,.ימרם,

fו

הסקרתיצאיחסליסמללם.פררפיליםבכוזרתנכוריטיניצפרישלהלבשתשרליםקר

המחקרבמשיבר.הםדימנםיםתפרצתרעלזהאיזירמבנהכולחדשיםנתרניםצמיגית

אחת.יבכוינהבעתשפכולי cu.in 300 •כעלאחדכלאריר,ררביבשנישימישנעשה

הניייטהקרקעית.לפנימתחתשניית 3עדמטייימיםמכקימיתהגיעההקרלגליחדירית

פיקט.הידקהמערכתבכוזרתנעשה

מהםכמהרהפרכים.נררמלייםשבריםידיעלמארפייישהאיזררמראיםהחתכים

לממגתהמקביליםשבירהקירימכהקיימיםקיימ.עשררתלכמהר·מגיעכםיחטיתאררכים

אופקירת.תזרזיתשלבקיימיהבחנהמאפשריםלאהנתיניםזה.אביזירהיבשתמדררי

אביזיר.קיימרתהיאםאפילי

המיםבאיזררנפרציםהמירקניתהארפרריטיםמשכבתכנראהשמיצאםחדירהגיפי

באיזוריבעיקרנמצאיםהחדירהגרפיבאיזירהאחרייהיבשת.מדררריאיזירה~יקים

יצרים.אריכיםגיפיםיירצריםשבירה,

המחקר.איזורמכערברייתרקיימשלישהעדמגיעמהניליטהאביםהטדימנםיםעיבי

מהםאיימקימרתבכמהמכריכתיצאהאקיטטיתמבחינההרמיגנייםטדימנטיםהםאלה

שמנצאהמייקני Mמרפלקטירהיאהיחידהההחזרהאלהבמקרמרתטייטמירת.החזררתכלל

הניליט.שלהםדימנטיםטדרתבתחתית

תהליכיםכמהשלירצאפיעלכנראההראטיניצפרישלהיבשתשילימבנה

שליאנכירתאיפקייתזרימרתהנילים,שלגברהטדימנטציהקצבאביזרר:'המתרחשים

המזרחיהתיכוךהיםקריםלדחיקתשגררמתצפייכלפיטינישליהתזיזההארפיריםי'ם~

הקפריטאית.לקשתמתחת

~ 
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רדרטלי-אלעידירםאמרניה,הקראדץ,בשכיחרתעליהידיעלמארעינתב'קברצהרדדרד.

ערדשהזרקברצהמדגינרערדה.רנדידרתהמילירלידיסבשכיחרתידידהאחדיס,ערדמים

גיררזידימארעינת.עלג'קברצהרדירנרת. ) nearshore (לחרףקדרבהסביבהכמייבגת

של!!!כיחרתצדערת,שלשכיחרתערדמיניערים,שליחסיתנדידרתהעאר.נה,מדכיבישלנמרר

 .) beacb (חרעיתעדיבשתיתסביבהכמייצגתערדשהזרקברצהרליתרקלסטים.קראדז

הדרגמארת . 27מכללזהה.בארעזהשיטרתבשתיסררגר 57הנבדקרתהדרגמארת 84מכלל

העתרח""היםקברצתאתלהדחיבנטיההיתה a associationמlysis aשב-נמצאהנרתררת

הדרגמארתכל • cluster analysis-~בהשראהחרע.י"עדה"יבשתיקברצתאתרלהקטיז

 • association analysiB ..בגםכרסררגרהעתרח""היםבקברצת cluster analysisב-שסררגר

ביזהחלערתהםדרגמארת)שתי(להרציאהשיטרתשתיביזבסירגהשיגרייםשאר

קברצתביזחיירעיזרכז ) nearsbore (לחרף"קדרב ,ב'רקברהצ ,'אהימית,הקברצה

האנליזהשיטרתשתימביז .) nearshore (לחרף""קדרב ,'ב.רקברצה ) beach ( ,ג'החרף,

בארעןדרמרםליתרל·רגי·יםטיערסיםסררגהזרמאחדרשיטה cluster ·analysisה-מרעדעת

אחר-ד.

SI 

" 
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 ..הרררקןעךל:Jררסטרקןמגרר"כרררכ"ךm nשההקה1Jסברברתמררן
משתברסרבתאבריזהבאמצערת

ידרשליסהביארלרבי,המכרןנפט,למחקדיהמחלקה ,.ברברכברבךר,ר.ג.ברבכרבךד,

החתךהרלרקן.עדפלייסטרקןמביל ,'מ 136שלבערביחתרנבדקיםאשדרדבקידרח

משתניסדבתבאנליזההבדיקהרחדסית~חמדהחרליים,בידיסב;דירת;חרלמאבנימררכב

מרכיביר.סמרעל IIכרדכד IIהחתךשלארביקטיביתקלסיפיקציהלאפשדכדינבחדה,

פטדרברפי.במיקררסקרפכמרתיחציבארפןנקבעההסלעמדכיבינפיצרתרקביעתזהרי

פלציפרדים,הס:שהרבדררהסקלטלייסהמדכיביסשקפיס. 84בבדקרזר,עברדהבמסבדת

הלימדה, ,פדרקרתקררלינירתאצרתקדרמירת,קרדלינירתאצרתאכינידים,בסטדרפרדים,

רפרד-אחדיס""דרטליעררמיסאמרניה,אלפידירם,מילירלידיס,מדבינרפרדה,בדיאר.זראה,

שזרהרהקלמטייסהמרכיביסכ"אחדיס".סררברהאחדיסהמדכיביסכלקדרמייס.מיניפדיס

רחדסירת.ליתרקלסטיםכבדיס,מינדל.יספלדמפדים,קראדז,הס:

 associationר- cluster analysisמשתניס:רברתאנליזרתבשתינבדקרהנתרניס

analysis • רהשניהכמרתירתחצינפיצרתדדברתשלקלסיפיקציהלצירךארמצההדאשרנה

דרברת Uבשלרנשמרטנעשה cluster analysisב-המרכיביס.שלהעדדרתארבנרכחרתלטערל

מייצגה"שכיח"כאשראיכרתית,בהעדכהנעשתהקביעתסנעדדנרכח,שכיח,נפיצרת:

המרכיביס.שלמהממרצעירתדבברהיםערכיס

אחרזארמדןידיעלנעשתההמדכיביס,מדביתאתהמהרריםהקלסטייסהמרכיביסנפיצרת ..

רשבהמחצערהממכאםד ,) Terry and Chilingar (1955שלהדיאברמרתבעזדתבשקףנפיצרתם

ס

ו"הנפוז".ה"נרכח"קבוצותביןכבבולמשמש

הפרד-סמרעלבעיקדעיקדירת,קברצרתלשלושהדרבמארתחולקרהאנליזהשיטרתבשתי

רבבונירתידיעלמארפינתא'קברצההפארנה:ררבגונירתהקואדזתכולתמיניעריס,

הןקררליניותאצרתטלגבוההשכיחותמדבינופודה,מליולידים,הכרלליםהפארנהבמדכיבי

פתוחיםכמייצגתפררסהזרקבוצהקרארז.ומעטבריארזואה,עדוקות,והןjוררמיות
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בזכיכיתק\נכיאילדיתשבירהלשמכיתיאתיר

איניברםיתטימינלויגיה,לגיאיליגיהר~לקהג"יליאינדר, ,.דהבט,

שבעבארבנגב,בן-גיריין

שבעבארבנגב,בן-גירייןאיניברםיטתלפיםיקה,המלחקה ,.א , Vרביניבי

" 

שבעזרתהנםייניתמערכת.מהייהזכיכיתבקביקישלמביקרתשבלרה

·קןנכיאידלית.סבירהשליכמיתייםאיכיתייםפרמטריםבדייקניתלקביעניתן

עיצמתמקדם '; KICניהלשבירהלהגדרתבםיםי.כמיתיפרמטר

ואתים.נליייפרו;נטרים KICאת'בדייקני'תמזדניאנןהקריטי. ' Vהאונמ

'ניתןהיאבחרמר.התלייקביע'היני KICש-מאחרפיזירם·הםטטיםטל.

םדקיםגיאןליגיים.שלבמ'ןJויתאבנליזהלהפעלה

שלכפינקציההתקדמית'הםדקמהיריתשלמפירטתקביעהנערכה

מיגבליםשבתנאים;וזהמיצעיילני;אנל~זתקי~ידלעtיהםדק.אירר

לםדיקהדרישבסלעים.יהזמןלהפעהלזינחנח.עוני;אנללז'iומםיילמלם

להערכה.נלתן(פטיג)איטל

" 
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ההצריאניתהשבירהאתיריתפיעלמבעתייםבמניםאתיר

~ 

סבע.אברבנגב,ארניברסיטת.בי-גררירירמינרלרגיה.לגיארלרגיההמחלקה ,.דהבס,

גלילקרנרס,סבעתיים:מבניםסלהעיקרייםהטיפרסיםססלרסתמרצע

ארבגבהים,הנראההרציאניסברסלהפסכרלהירתיכרליםקסרםרפרברלראיד.

הסדרק.תהליךבעקברתאבהמגמתיהתהלירככלל,שרנים.פיתרחבסלבי

קרנרסים,החדרתהתרחשההבריסיבטרציארהאינסררזיבייםמכרכזים

כררנרלרגירבסדרמכבנההסביבה,לסלעינלרריםמגמתייםרגרפיםסבעייםדיקים

כאינדנטר.ספעלההמגמהידיעלסנגרמההרציאניתסבלרהפעילרתבעקברתמסרללמים,

התהררתאתהחלההקרנרסיםרחדירתהקרניתהסבלרההדרם,הררצררתאכדרנמרראכי

להרפעתסגרמהלרלקסציההבלאה Vהלחירלדתמכי,לאחרהאלנטררזיבי.המרכז

עליהטבעתילם.דיקיםרלצרההמגמהחדרהאלהסדקלםלתרךרמדיאני.קסתיסדרק

קרנית.סבירהסלסנימחזררהחלה Vבלחמחרדסת

q 

פניסיםסלמסריימיםמחסרפיםבגרמניה 5קיזרסטרהקרברנסיטיבקימפלקס

כה.עדזרההסלאקרניסברסללע.צמיארתרההצויאנית,האתררלהפיעלמעלדלם,

סלקרללםפלרעלהקרברנטיטל, qהגרסלמההיססרריהחלקנלתי.לסחזרזראתררלהלפי

עליתר.התללראתהקרברנמלטל qהגרסנהק"מ 2.4סלסבערמקלרצאגיארמסרלים

~ 
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 .התחתוןציןנחלשלהביאולוביה

ירושליס.העברית,האוניברסיטהלביאולוביה,המחלקהאלרון,אהוד

 ~חדשות:תופעותמספרנתבלוהעבודהבססברת

הסט~וקטורלי.למנבהקשוריסבצרבתצורתשינוייסכי.בראה . 1
בעקרההיאנצרתצררתצרה, bמרבוקליבתשלמזרחייסהדרוסבמורדות

השולט.הואדולומיטהצין,שלהסיבקליבהלצירשמעברבעודבירית

ביטומיבי.הואמקומות·הדולומיטבמספר

מעלמטר ,) 16880307 .צ.נ(סס~בב.במצאוקוביאקמבילקיפודימ

שכבותשלבדועשהיההאפשרות.מכאןשבטה.תצורתשבבבהקוורצוליט

לכך.ליתולובייססימ~יםבמצאול~כיאסהקוניאק,לפניטורוביות

סיסתצו~ת iמהסוכרהירוק~צהוב,הברזליהפוספור~טאופק • 2
תצורת.סישש.שלצורשכבותביןבחתריותרבמורבםבמצאע'וב

קמפבית.התאמהאיעלהס~ביעהתופעה ,) 17480349 , 17530364צ. .ב(

שלמטר-10 ~.במצאו ,'מ 40+בבובהעקרבי~,מעלהבתחתית • 3
זויחידהוחרסית.חולקרטון,שהרכבןנאובן-רצבט~בילימיותשכבות

הקטן.המכתשנקרבתשחרידיעלשבמצאלמחשוףדומה

~ 
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בםיניכרnינה~פליטיןלשהפדםיליגיה

באר-שבעבנגב,בז-גירייזאיניברסיטתי~ינריליגיהלגיאיליגיהה pהסחלפ.איל

י

סירכבהיאכתרינה,באיזירםיני,בדריםהגביהההרסרכזאתסהייההמליסיז

בססיבהצעירההגרניסיתלפז~שירהמליסיזליני;ת. pלאלנטיהעםגרניססבייסיס

הדרגסאיתסכלס"ר. P 250כ-ששסחיסהמליסיזנלקתידיגסארת 189הערבי-ניבי.

ההרכבלקביעתגדרליםילטשיםיהטקססירה,'הסינייליגיההרכבלקביעתפים Pשי Pנבד

האלשגניהפלדספרלביזהאלביסביזהכסיתיהיחסניקבענבחריםשקפיםבססמרהסידלי.

איזירים: 3ל-הפליסיזאת pלחלשישהראיהסידליההרכבתיצאיתשבפרתיס.

 2Cf (כ-לס Pפלביי , 45%כ-פרתיס ,-5%כבייסיס , 3ס%כ~קיירזהסכילאיזירא.

ס%כ-לס Pפלגיי , 65%כ-פרתיס ,~כ-בייסיסנס%,כ-קיירזהס~ילאיזירב.

סעבראיזןרב.

6 

לאיזירא'סאיזירסעברצירחהפליטיז,בגלשירית Pהסצירתיביעת Pבסיסעל

,בתיךהאשלגניפלדםפרל-האלביטשביזהכסיתייסיהיחסיסהפרתיס,סבנה ,'ב

ירי Pהסההרכבהיאא'איזירלשהםלעהרכבאחת.כיתידהחדרהגיףשכלסיצעהפרתיס

החגשבשכברהסלעביזריאקציהלשתיצאההיאב'איזירשלהסלעהפלרסיז.םלעלש

רה Pזהתהלירהמלרסיז.גגלש ;הגביהבאיזירחסיתליניית pאלסיסירתתסיסיתלביז

להתגבשיחי.האחררניםבשלבים

~ 
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ציירבירלגרבןםהבגרבןשביןהמםמירפייםר~לעים

ילפיגרליביה,לגיאיליגיההמחלקה ,.יאיל,
שבע.בארבגבב,גירייןבןאיגיברםיסת

מממירפייםפםלעיםבנייציירבירלברבןטבהברבןביןהמשתרעהאזירשלררבי

 eחילרתיבזיילקגיי~סיניים, tפלםלעיםהםניםפיםםלעיםפריקמבריים.שגילםשרנים

הפסמררפייםהםלעיםהפריקמבריים.םיישלאיה-התאמהלמשררמעלהמררדניםגרביים

עיקריית:קברצרתלשלשגחלקים

גפרדים;אזרריםבשגיהגחשפיתצפחרתא)

מיגמתיסים;ב)

שרנים.בהרכביםבנייםיםב)

המינרליביהרכבםלפיזאתחרםירת,בעיקרםדימנטרייםבםלעיםהראהצפחרתמקרר

הזרקירדיאריט).אנדלרזיטאירבמקימיתםטאירילימברגט,בירמיט,פלגייקלז,(קיררז,

הצפחתייתביצירתקשרריתהראשרגרתתפזיתשתיימממירפיזם.דפררמציהפזרתארבעעברי

פררפיריבלם-קררם.שגיצרההצפחתירתלקימרסקשיררתהאחררגרתהפזיתשתיהםלעים.של

יבהפםקיתהראשיגיתהדפירמציהפזיתשלשתבמשרבדלייםטאיריליטגרגסשלבעיקרטים,

גבישישלמציאיתםלפיםיייבהביאדיהיבחזגביההטמפרטירהאזיר'שלשביגיהז.

יאגדליזיט.קירדיאריס

שירה Pיצירתםםיל,פנימ).(בידילגב;ההממפרמירהשלבאזירהתפתחיהמיגמתיסים

מממגרפית.לדיפרנציאציה
~ 

השרה,יחםיפיעלאירתיגנייסיםלהייתנראיםבמםפר,הששהשינים,הגנייסים

השיגיתהדפירמציהפזיתשביזית Pבהפםחדריהםביארכימיים.רשיקרליםשקפיםית Pבד'

יירחרבמעייתםבלידם pמחwדריםלעיםלכז, · Dn.תרירלאתרמעייתרעברר
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ירישלים.העברית,האיניברםיזבהלגיאיליגיה,המח' ,ר"ד,נחמזשילמז • 261

(חי"ל)אביב.תל , 5דרייאניברח'חנ"ה,אבנר,שימריני ·• 262

~בע. 1בארגיריין,בןיזבת Dאיניברלגיאיליגיה,המח'יעקב,ינוחר • 263

ירישלים. , 3 ()ישראלמלכירח'הגיאיליגי,המכיןד"ר,גדעין, yסוסייני • 264 "

אביב.תל 26האיביברסיטהרח'אסימיה,לאנרגיההיעדהד"ר,לידביג, Yהיינשסרים • 265
גבעתיים. , 17הרציגרח'אי:

ירישלים. , 30יסוראלמלבירח'הגיאיליגי,המכיזיאיר,סויליני • 266

סומחה,סויליני • 267

אביב.תל , 54גבירילאבןרח'חה"ל,זאב,שיפטז • 268

ירישלים. , 30יסוראלמלכירח'הגיאיליגי,המכיןמסוה,סוירב • 269

אביב.חל , 54גבירילאבןרח'תה"ל,עמניאל,סוכנאי • 270

אביב.תל , 54גבירילאבןרח'תה"ל,גבי,סוליב • 271

סואן.ביתעמקד.נ.גסור, yקביסולפה,סולמין • 272

בירזים.חבלד.נ.גדיח, Y.קבי , I'ייס I'סול • 273

י-ם. 3חיינוראלמלביהגיאיליגי,המכיןאי:יריסולים. , 514פלי"סמביארח'ד"ר,אריה,סומרין • 274

,g 275 • חיפה. , 10חנהרח'אירי,סומש

יריסולים.העברית,יזבה Dהאיניברפח'לגיאיליגיה,בריר,סועירי • 276

a 

אביב.חלאפקה, , 16"לייזנררח'העתרחה,יזבה Dהאיניברנחפה,סופרן • 277

אילת. ,חנה(פרנקל)'סוצקי • 278

אביב.תל , 5דרייאניברח'חנ"ה,יעקב,סורמז • 279

ירישלים.העברית,האיניברזביזבהלגיארליגית,המח'ד"ר,איתן,סוסו • 28 ()

הרצליה). , D 16רמב"(רח'סוימריז,קרניהי'חזיתאלי,סוסור • 281

אביב.חל , 5דרייאניברח'חנ"ה,אהיד,ושרחרק • 282
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 • Pביאליריח P , 11היסרדקרןיאיר,ררזנברג • 241

יררסולים.דניה,רמח , 20גלבררח'אליהר,ררזנטל • 242

אביב.חל , 9רלן Pלינרח'רריח, pמחברתאשר,ריזנטל • 243

אביב.חל~ , 5דרריאנרברח'חנ"ה,ירסף,יאןריזנמן • 244

יריסולים. , 30יסוראלמלכירח'הגיאיליגי,המכיןד"ר,אמנין,ררזנפלד • 245

א. 26המרירחיגבעחיים,דני,ריזנפלד • 246

יררסולים. , 30ישראלמלבירח'הגיארלרגי,המכיןישראל,ריט • 247

 •ירישליםהעבר·יח,יטהיברסניהאיה,גיאילרגלהמח'יל,סואןריטמ • 248

חרלין. , 1717ח.ד.ה, Pיגיאיפיס'נפטלמחקריהמכרן ,י'"דיאיר,ריטשטיין • 249

פערבי.גלילד.נ.כברי, Pמסוחגי,רין • 250

השרין.רפתי, Pרסנרה , 15דליהסמטח.צבי,ררן • 251

חיפה.·ה·עברי,ייןהטכנמחצביס,להנדסחהמח' ~פריפ',·ירה,רירליו • 252

ירישלים.העבריח,האיניברסיטהלגיאיליגיה,ה~ח'פריפ',זאב,רייס • 253

רחרביח.לאיזיטיפיס,הפח'למדע,ייצמן·פכיןד"ר,זאב,רכס • 254

יריסולים. , 30יסוראלמלכי ~רnהגיאילרגי,הפכיזעפיח,שגב • 255

סובע.באר , 59/18הצבירח'בנימין,~גיב • 256

שבע.בארלגיארליגיה,המח'גיריין,בןאיניברסיטח ,פריפ'רגינלד,שגם • 257

יררסוליס. , 56נייחאסור,סודמין • 258

חילין. , 1717ח.ד.ה, Pיגיאיפיםינפםרי Pלמחהמכיןדמי,סוירסו • 259

אביב.חל ., 5דר;יא·ניברח'חנ"ה,חייס,סוילפן • 260

.. 

ז·

11> 

(חי"ל)
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ירישליס. ,[מראל 1I7 'מלכירח'הגיאיליגי,המכיןד"ר,אברהמ,פרנמ • 221

ירישליס. , 3מישראלמלכירח'הגיאיליגי,המביןאיחמר,פרח • 222

שבע.בארלגיאיגרפיה,הIבח'גירייו,בןאיניברמיסתחיימ,ציער • 223

אביב.חל , 54גבירילאבןרח'תה"ל,ייאב,ציר • 224

" 225 • p בח'ד"ר,אהרן,איפמןIבדע,ייצמןמכיזלאיזיסיפימ,הIרחיביח.ל

ציינה."נמ , 11איריפהיציאתרח'ד"ר,חנה,י pקימדזמ • 226

227 • P ירישליס.העבריח,הארני":ןרסיסהלגיאי"ליגיה,,המח'פריפ' ..יהירןעילידנ;י

228 • P יעילסיזP ,אב·ב.תל , 54גבירילאבזרח'חה"ל,ב

229 • p שבע.בארלגיאיליגיה,המח'גירייז,בזאיניברסיסחפריפ',חנז,יש

ירישליס.משה,זכריז , 6חייסחפזרח'צפירה,ליין p • 23מ

231 • · p חיליז· , 1717ת.ד.יגיאיפיסיקה,נפסלמחקריהמכיזאלכסנדר,לנג

232 • p פינה.ראשאכסניח"הניעי,מליה,לר

233 • P ביר,פצזIאביב.תל , 5דרייאניברח'חנ"ה,ילדי

234 • P יערזP ,(חי"ל)ירישליס. , 36ישראלמלכירח'הגיאיליגי,,המכיןפריפ'ב

~ 

אביב.תל , 5דרייאנרברח'חנ"ה,ד"ר,אליעזר,אזוpי • 235

a 6 ~ 2 • בכיזמנחס,ראבIירישל·ס. , 3מישראלמלכירח'הגיאיליגי,ה

ירישלים.העברית,"האיניברסיסהלביסניקה,המח'ררדה,רביב • 237

ירישל·ס. , 30ישראלמלכירח'הגיאילרגי,המכיזראיבן,ררדד • 238

םבא.כפר , 12/7ארליזיררברח'דניאל,ררנז ". 239 "

גדי.עיןשדה,בי"םאלי,רז • 24מ
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אביב.חל , 8הגלעדרח'רחל,פינגרהרם • 201

אביב.חל , 54גביררלאבןרח'חה"ל,מהסו, Pפינ • 2 () 2

שבע.באר , 8/2פררינדרח'משערן,פינשטין • 201

t 

יררשלימ.העבריח,הארניברמיטהחהרמ,למי,מכרןפררפ'ליאר,רד Pפי • 204

יררשל.מ. , 182ח.ד. •פררפ'ז'אן,פירר • 2 () 5
'" 

אביב.חל , 20115ח.ר.מאיה,ביחהלארמיח,הנפםחב'יראל,פישר • 2 () 6

"בע.בארגררירן,בןארניברמיטחלגיארלרגיה,מח'ד"ר,איחמר,פלאי • 207

יפר. , 35הימיחיהרדהרח'הממרי,שררחרטע, Pהלשמרראגףיעקב,פלג • 2 () 8

2()Q • יררשלימ. , 3מישראלמלכיהגיארלרגי,·רח'המכרןמיממרלרגיח,חחנשאררי,פלד

 •ןיראר P , 14 .אירימ,רח'אררימלדמן • 21 ()

אביב.חל , 5דרריאנר·ברח'חנ"ה,לרריאן,מליישר • 211

יררשלימ. , 30ישראל,מלכירח'הגיארלרגי,המכרןעזרא,ר Wמליי • 212

אביב.חלאביב,רמתאביב,תלארניברמיטתלגיארגרפיה,המח'ד"ר,יבא, Pעמר pפל • 213

חרלרן. , 1717ח.ד.ה, Pרגיארמפיז'נפטרי Pלמחמכרןחיימ,פפרר • 214

~ 

אביב.תל , 22דרבנרברח'אבי,פרברלצקי • 215

 ..יררשלימ.·העברית,.הארביברמיטהלגיארלרגיה,,המח'פררפ'רפאל,פרריבד • 216
חיפה. , 3ימימ Pהנררח'ד"ר,יבא, Pעפררמן • 217

יררשלימ. , 30ישראלמלכירח'הגיארלרבי,המכרןשרלמיח,י pפרחמרבמ • 218

 D t ··TPrOf. NG•M• Fr1aedman, Rensselear -Polytechnic Inst.,Geologyג'רלד,פרידמן • 219
.. . • ep ., roy, .Y •. 12.11,U.S.A 

 •אביבתל. , 5דרריאבר.ברח'חב"ה,משה,פרייז • 220



- 19 -' 

רתובות.למרע,ויצמזמכוזלאיזיופופים,הzכח'ד"ר,אריה,כיםכבאים • 181

ליס. Wיריהעברית,ה lJ'האוגיברסילגיאוגרפיה,הzכח'פריפ',דב,כיר • 184

יריסוליס. , 30יסוראלzכלבירח'הגיאיליגי,המכ'יזיעבp,כיר • 183
~ 

יריסוליס.,חנ,יסוראל,מלכירח'הגיאיליגי,המכיזד"ר,יעקב,כחז • 184

יריסוליס. , 3חיסוראלמלכירח'הגיאיליגי,המכיזדיד,סידרי • 185 '

ירושליס.העברית,האיכי~רםיופהלגיאיליגיה,המח'ד"ר,אברהם,סופריכםקי • 186

יריסולים.מרופיז,םז , 35קיופג'סופכלי,םופריקר • 187

אביב.חל , Rחסויכקיזרח'פרויקופ,הלאימיח,הכפופחב'סולים,םלהוב • 188

יריסולים. , 30יסוראלמלכירח'הגיאיליגי,המכיזעמיחי,םכה • 189

צה"ל. , 1ח 68ד.צ.אי:השרוז.חבצלח , 13יםי Pצירח'ייאב,עיופם • 190

רחיביח.אית, pלחלפקילופהומים,רקע pלה pמחלד"ר,אברהם,עמיאל • 191

 •יסוליםיר , 30יסוראלמלכירח'י,גיאיליגהזהמכיד"ר,ירה,איתעמ • 192

חיפה.איגיברסיופתגרפיה,לגיאימח'ד"ר,מסוה,עגבר • 193

סובע.בארלגיאילוגיה,מח'גוריוז,בזאיניברםיופחפריפ',עמניאל,עצמיז • 194
-;ן>

ירישליס. , 6158ח.ד.המכ/שלה,ריח Pהתכגיז,לסוכחהפכיס,מסורדאםחר,פיאה • 195 '

a 
חל'אביב. , 5דרייאגיברח'חכ"ה,או:הר(!ליה, , 1רמזרח'משה,פוליופי • 196

חילוז. , 1717ח.ד.יגיאיפיסיקה,גפופלמחקריהמכיזד"ר,יהיסוע,פילקzכז • 197

שמואלגזיביץ pמלבה,פיםרגצבלים • 198

יריסולימ. ,, 30ישראלמלכירח'הגיאיליגי,המכיזהכרי,פיכר • 199

רחיבית.לאיזיופיפימ,מח'למדע,ייצמזמכיזפיסר,פיזרי • 200

(חי"ל)

(חי"ל)

(חו"ל)

 )ל"(חי

(חי"ל)
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יררשלים. , 30ישראלמלכירח'הגיארלרגי,המכרןד"ר,דר, >Iגרימארטיגרטי • 161

רחרברח.למדע,ריצמןמכרןלאיזרטרפים,מח'מרדכי,מגרז • 162

אביב.חל , 54גביררלאבןרח'חה"ל,מרדכי,רביז wמרב • 163

G 

(חר"ל)מרחביה.'ברץ Pדרררן,מרר • 164
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 )ל~'(חר
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הגיאולוגיחחהבהרחברישויטח

לביאיליביה.מסידכשאכרהמ,ביראכי 1.

ירישל.מ. , 30ישראלמלכירח'הביאיליבי,המכין'י, Pכ'אגרין • 2

תל-אכיכ. , 3יפידרןפז,חכ'אפרימ,אהריכי • 3

מאיחד.חררדעיןביז pמיכאל,אידמ • 4
4> 

יררשלימ. , 30ישראלמלכירח'הגיאיליבי;הסכין,אכרהמ,איל~·נה • 5

כיקר.סודהוכדר"'תסודה,כי"מעזרא,אירירן • 6

 (Western Desert)חל-אכיב. , 5דרייאניכרח'איתן,איזנברב 7.

תל-אכיכ.אביב,רסח , 26האיכיברמיסהרח'אסרסית,לאכרביהיעדהבניסין,אייזן • 8

ירישלימ. , 10ארליזיריכ,רח'פריפ"ברריס,אייזנשס,ין • 9

לביאיליביה.המח'שכע,בארגירירן,בןאיגיכרסיסחאי:מעד,ביז Pד"ר,יחידה,אייל • 10

 " " n " "אי:סעד,כיז Pד"ר,מ:ןוה,אייל • 11

ירישל'ס. , 3חישראלמלכירח'הגיאילי'גי,המכיןאבגר,אילין • 12

ירילשימ. , 30ישראלמלכירח'הביאיליגי,חמכרןסומעין,אילגי • 13

" 

חמדבר.ר Pלחחמכיןר, Pכישדהר, Pביסודהרית Pגיריין,בןאיכיכרסיכח' ,פריפ'אריה,איסר • 14

לסייססיליביה.חמח'הגיאיליגיהמכיןאי:ירילש~ס , 11כימתגאירח'אריה,אליהי • 15
'" 

·רישל·ס. , 3nישראלמלכירח'הביאיליגי,המכיןד"ר,בדעין,אלמגיר • 16

הסרין.רמת , 9ישראל~כסירח'יסראל,אליעזרי • 17

ירילש·מ.העכריחהאיגיכרסיסהלגיאיליגיה,ה pהמחלאהיד,אלרין • 18

חילין. , 1717ת.ד.ה, Pיגיאיפיס'נפטלמחקריהסכיןאירי,אמיתי • 19

חיפה. , 16ייסמיןלייגלרח'מששיז,סלריד Pא • 20
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העררח:

'! 

הכלליחבאםיפהניחןהפוםכ"א. '''ל 500בםרוכם,רז.בביוב.למוהפום pחרל 77'19בסונח • 1
 • 77'19במוץהחברהסו·ל

יורסולים.ציין,בככול»ימי Pבניילימםמכיםדר"חיחפיעלנערךהדי"ח • 2

מחאיהפ.וביחבלח Pעקבבדלה pפז"בחשברןהיתוה • 3

כלiר' Pיון Pהמאבררת pחלמ'פדירןנרבעיםהרל'ל,ונ,אגררחר Pבע'הערר,נייר;חבכמיחסו,נריים • 4
מחאימה.רביח

ערר.כניררחנרםפרחהשזיעיחנסועילא ,~כרביחזרמסבעיד Pלהפכירמסו'ניחןהערבדהב Pע • 5

נח"ד.מחשכרןדריריםמזימרחי pיחלעי"סוחשכיןמ,חרחי pכחלמימן 1977לשבחהפרם • 6

 • 1978לשנתהפוםלמימרןניעדהעי"סובחסוביןיתוהשמירח • 7

ה,כרכב

~~~ ~_~ --:;/-L: 
גינזבירגד.

רן. Pהלנהילאחראי

בפניברשהיצגילמםמכיםמתאיםאיתרימצאניהדר"חאחני Pבדכילסוארהריני ~

שפרןמה F-- נ.\( 9

רעדח

 " :נ:I~ J!ffב----'

ירח Pב
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 31.12.1977לירםז"לגדדרע.ד"רשםעלהעסרקרךדר"ח

 1968בראשיח.החברהלרעדשביחברהגיארלוגיחהחברהררחשל Pהביועדחלהוראוחבהחאס
 : 31.12.77ליוסהקרןמצבלהלןמרבא

..2Q. ברמיבלירס

ל"י 3 ()()

העררבירוח

 9-היסודרן Pח ilאג-'?'7

 "' 9סדרההרלליס 6%

" " 10 

" " 13 

" " 14 

" 15 

" " 24 

" " 25 

לרבדרןוסררסחעשי,יהז'

באסברח;ן P-בסיט

א' 74לחעשיהארצר 4 ~

ב' 64יעד, Pנב 6 ~

 1960פחרחרהמלר 5ד

רחבאמברן Pטרפז

 14סדרהמיכרביס

Q270 

 ;' r18ן

י 9 ()

 r"I1וח

"1145 

ף r6Jן

~,1 R() 

 ''' 4 ר'()

1534 

1()1Y) שריזרייספרבקיס

rל"י 3 ()ו

O וr4 ל"י

ל"י 6 ()י'

ל"י 4 ,()()()

.. 
 .פ~.ב..:.בפ.נ

 25M2/21מס'ער"זסחיסנרן

 301/125 ()() 2/14מס'בח"דחשנרן

 1 () 1-3 () 25002/20מס' pפז"חשברן

פח"מחשברן

ל"י 1,642.80

$159.64 

~462.61 

שריצרייסיס Pפרב 27.16



- 7 -

n • כאפסרותמחדש..מוגשתלהיותתוכלהפרס,אתקבלהלאאךגפסלה,שלאעבויה

מיוםשגיםםלושעברועםאלאהבאה,בשגהאוטומטיבאופןמוגשת-אחרת

פרסומה).

הכנסבמסגרתיערךמהודרתקלף(מגילות)מגילתשלבצורההפרס,חלוקתטכס .ז: !:

ידיעלימסרמענודבאותוהטכס.אתיגהלהחברהגשיאהחברה,·שלהשגתי

השיפרט:רעדת

לשיפרטהרגשרעברדרת ..כמה

לשיפרטרארירתגמצארעברדרתכמה

גבחרה./לאגסחרהעברדהאיזו

 • Qהפדלהעגקתהגימרקיםעקרי-לפרסעברדהרגבחרהבמידה

~ 

בעמרדלרגית 1!הגיאהחברהע"ייפררסםהעקרייםרהגימרקיםהפרסמתןפרסרםח.

מדעי.האדמה.בעתרןגפרד

~ 

" 
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 ~~~~~~~כ=~בב~~=~~~~כ~~~=~~ aב 2 ב~~~~=~כ~~~=~~~=~~בם~=~~~~=~~ב~~=

עתבכסבשפררסמרהגיארלרגיהבתחרסשפה)(בכלעברדהאר.ספרעלינתןהפרסא.

הרפעת(תארייפרסרמהשנ'ם.מירסמשלרשיארחרלאבינלארמית,תפרצהבעל

העתרן).הספר,
f 

החברה.חבר/'להירתחייב/'סהפרסמקבל/,ב.

לשנתי'ס.אחחלפחרתארטנה,כלהחברהשלהטנתיבכנסיחרלקהפרסג. "'

מכתב,בלריתערתק'ס,-1בארתהיגיש!רלפרסכמרעמדתעברדההצעהשלהמגיש/יס'ד.
עדהחברהרעדאללהגיעחייברתההצערתהגיארלרגית.החברהלרעדהנמקה,

 , •שיפרט)צל'ו:ר,שנהכחצילאפשר(כדישנה,בזרתהשלבספטמבר

יר"רישמשהחברהנשיאהחברה.רמנשיאחבר'סמארבעה'מררכבתתהיההפרסרעדת .ה·

החברהרעדלשנתייס.אחתהכלליתהאסיפה' '''עיבחררהרערהחבריארבעתהרעדה;'

הפרס.-ברעדתלחבררתמרעמדימלשנתי'ס,אחתיציע,

חסרי'ס.יהירהשפיטההליכיר.

הר,פרנטיסהפרס.רעדתהחלטתלפי j]מתאימ'לרפרנט'סתשלחשתתקבלעברדהז,

בארתרשפררסמראחררתלעברדר.תיחסיתהעברדהאת(לתת,צירן)לדרג~ר Jיתבק

זכרת(ללאהצרר,בעתמקצרעיתסמכרתלצרףרשאיתתהיההפרסרעדתתחרס.

העברדהלשלרחאתלאלנכרןימצארהרעדהוכחברי 2/3ר-במידה .)ה Slה;'ב

לקבלתשניתמרגשתלהירתלא'תרכלרה'אהסףעלהעברדהתיפסללרפרנטיס,

הפרס.

.. 
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הביאוגבית.הטטרטיגרפיה.בנושאנויוןיוסליזוסהינודביטחשנוברחחמנויליתבשנת

טנוסהיהלאכןינולבחייבננוניחפנויליתמרכזפנייתאתשקבלימאלי.מנוטרק

הנויון.ייסבנוריכת

בו

ובישאויבוארבחי.דשחיחחייבייסבחדיסזכחואףבנורךשכןאחר.נוייןיוס

וכדייי.טמיבריסטפר.בבתיחגיאוליגיח"לימודי

הכריכההנוצומההנובידחלJנימיש. !iזכתלאאתיקחלינודתראשיניתקניןלנויבודהחצעה

ה.רביס. 'yחרתיזחמטיגתקנוןבחכנת

לדייןהובאחחגיארליגית"חחברחלייפרטתקניןלנויבודחכלליתחאטיפחהחלטת

 • 6-7בעמידיסמיפיעחהחצנוח •לתקניןחצנוחחמבריסבפנילחביא.וחומלטבועד

'i 

~ 
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 ZZ,Z ~ lפם! Z ~ aפ=פם=בם= 1 ג~~ 2ם l ~ nנ

לרעדנבחרריעקבבזכררן 21/3/77בירסשנתקיימההחברהשלהכלליתבאטיפה

 tהחדשים:החבריסהחברהלרעד

-בייןע.

שטייניץג.

מארטינרטי"ג.

אייל

גינזבררגד.פלכטר.ע.אליעזרי.ימימרן.ינשיא).(טגןמ.גרלדברגבשארר:ברעד

(שררץ).שירברמ.

בשיא

~ 

בקררת.רעדתכחבריבבחררגילדברייר.שפרןב.

הבאיס:התפקידיסחרלקיהחדשהיעדשלהראשרבהבישיבתי

הכללית)האטיפה(מנייבייןע.-נשיא

גילדברגמ.-בשיאטגן

 Yשטייביג.-פערליתמרכז

מארטיניטיג.-גזבר

(שירץ)שירבמ.-מזכיר

פלכטרע.-תל-אביבסביףמרכז

גינזבררגד.-זיילגרדרפרץפרסקרןניהילעלאחראי

מימרןי.אליעזרי.י.אייל.י.-ביעדחבריס

~ 

~ 



:11.30 - 11.50 

:11.50 - 12.30 

:12.30 - 13.00 
iכ! 

 14.20- 14.00:י

:14.20 - 14.40 

:14.40 - 15.10 

:15.10 - 15.30 

4 

י

- 3 -

יזרטרפיח I :רפרקצירניזג:יהפטררגנזה- •יא.'רקרלררנימובירט
החתרררים.,ל I ':במטובררפרזהחמצןםל

;ברייר..,בירלגרבןטבהג:ובןשביןהמטמררפייםהטלעים- ~

עדרח-טיניי Gהבחציפררטררזראייםאררעיםמטפר-א.שמררז

פלטרת.שללטקטרניקה

קיטח.ירר' 14.00- 16.00ח'מרשב

טיזם) i(מטזרכרטררגרדימםמררפיזם-א.רזילברפרבי.נתז
טיני.מזרחדי-זהבבאזרר

ד I רי,"(;:ר-:!ילתמפר)'טטברההנחהלטרבתנתרנים-א.זילברפרב

 •רםיבפרקכובר

בטיני.כתרינהפלרטרןםלהפסררלרגיה-מ,,איל

מגמתיתפעילרת '-ר.ר~ררינדמ.בייט ,.אאיתמרט.ריטבררד
רבישראל.בטיניפליארזר~!ית

.J 



~ ... 2 .... 

בקדשהמארחרהקרררטרשל;פרהיסטרריהסטרטיגרפיה ....עירסררברפ.גרלדברג • 4
ברבע.

דרלרמיטשלר"דיידזזו!:'."!!"צלחרת" ....ירררטיר.ברגרש ,.ימימרן ,.אגילת • 5
יהרדה.מדברבדררמ

 ,.המלח.ימחרפילאררךרמבגביימארגרביטיימקררמימ ....ידררקבון 6.

פריכה.שבירהלתז!ררהקטסטררפרתבתררתשימרש ....דרבהטא.רביברביזד.

 ...מרברקליבה.שלסטררקטררליימחתכימ ... ~ • 8
טקטדניימ. Qסטילרייטי ....גרשמירר.פררינד ,.זרכס • 9

- 30.":;ה'מדשב 22.00 

: I הגיזהחברהכלליתשלסיפתI .רלרגית

;08.30 ... 08.50 

:08.50 ... 09.10 

:09.10 - 09.30 

:09.30 - 09.50 

:10.30 - 10.50 

:10.50-11.10 

:11.10 - 11.30 

 21.3.78ג'ייס

יערדןד.ירר" 08.30- 10.00-ר'מישב

"כררכר"בחתךההשקעהסביברתמירן _·.ברברכבבידרל.ברכביבדר
משתבימ.רבתאבליזהבאמצערתהרליקןעדפלייסטרקןמגיל

ררלרמיטאראראידיס,הררצארת-יי.ר.יאראןע.סבה ••ג.מפרידמן
סיףיסלחרףבברכהאציתמרבדיביןקרביבטישלגבסשלילמיביטים

סטרטיגרפית).מלכידתשללסרג(אבליגמירמיתלשיבייתריחסיהם

שבעבארשלהביארגניהרצףשלסביבתיתסדימבטרלרגיה-ר.גרלדברי
טקסטררליים.פרמטריםשלסטטיסטיתאנליזהידי'על

רהרלרקןפלייסטרקןמגילאגמיםמפלטלעלייתעדרירת ...ע~סנה
 ,.המלח.~ם

גררדרבגמ.ירר' 10.30 ... 13.00-ז'מישב

בצפרןקימרטפעילרתשלרצנטירתתתפזיתשתי- .•אראררזדיביב
 ~סיבי.מערב

מקטרבינתרח-ליהסמרכרת:רקציהיתיפעיהפקיעיןהעתק- .~
רסדימנטרי.

-קמברירםמגילקלסטייםבסלעיםהתחלתימטמירפיזם-חי.קיש
שליהחזרהאיליטשלגבישירתשירדיה:במערבבקלדינידימסיליר

ייטריניט.

'-~-



 20.3.78-ב'ירם

09.00 - 10.15 

 10.30:ב

10.50 

: 1 0.15 

:10.30 

ב

:10.50 - 11.10 

: 11 . 10 - 11. 30 

: 11 . 30 - 11. 50 

:14.30 - 15.20 

:15.20 - 16.00 

:17.00 - 17.40 

:17.40 -18.20 

:18.20 - 19.00 
~ 

 ============.הכנסתכ'נית

רקפההרשמה

נתןי.ררר' 10.15- 15.00-א'מרשב

הכנטפתיחת

ק:~רליןעלתרמרקריטטלינייםני.טריים-ד.ראלעזרע.עצמרן

ל. Iיטר:תמגע,לידלבנהנרביתחרלמאבן

טבירהטלכמרתירר Iתי:- .. !:. • ;:.א.נ...: r _י:.ב'"'ר:.נ'"י:.ב:....ר_רר-.~ג"::':'דר~· .::נ""רא'"·י~ל '::':i !~.~ד"::":ט .. ה:":ב:
בזכוכית.קוגכואודלית

אזוריכמהטלהנפטשדותותפונתהגיאולוגיה-ח.סוקולין
מפרץה~פוביהיםכטפי,הפרהאגניביןהשוראהמלח:כפות

וגבון.מקטיקו

ההרצי:;נית.השבירהתאוריתפיעלטבעייםמבניםתיאור-ד.בהט

פרכסרע.ררר' 14.30 '- 16.00ב'מךשב

מעטיים.היבטים-טואץבמפרץגפטחפרטי-י.גלברע

הארתוטתבס.הר,שלהטקטרגיקה- ~

ששא.ירר' 17.00- 19.00-ב'מרשג

מחקרתוצאות-ק.ופרודלק.פרקט ••ימקריס !.אגינצבררג
הנגבצפוןהירדן,בבקעהארץכדררקרוםמננהלקביעתסייטמי
טיני.וצפון

ידוע.רבלתיידרע-התיכוןהיםומזרחהיבשתמדף-צ.גרפוגקל

נייןע.-היוצאהנשיאהרצאת

 20.00 21.30ד'מרשב

:-
פרסטריםאבמצערתעברדרתהצגת

התחתרן.ציןנחלאזורשלהגיאולוגיה-א.אלרון • 1

פרופיליםבעזרתלימוד-טיביצפוןשלהיבשתשולימבנה-י.רמרטצ.אברהםנן • 2
טייסמיים.

עריףג'נלשלהטקטרגיתההתפתחות-י.וזקג,שטייגיץ ,.זלרי ••ינרטרנ • 3
ושנידה.לקימרטמועדאזור-אגקה,



הפלח·יסחיפילאירךרפנגנייסארגיניסייסריפיס P- ,.ימן, Pדרר
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