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 הסקרמטרת   .0

הרלוונטייםסקר הסייסמי הסיכון הנגזריםממיקוםהתוכניתבמרחבזהנועדלהציגאתגורמי

מזעורלאתהמשמעויותואתהבדיקותהנדרשות,ומתנאיהתשתיתהספציפייםבאתרהתכנית

נספח)11/14/8114המעודכנותשלמינהלהתכנוןמיוםיההנחיות"נערךעפסקרה.הסיכונים

.413ומטרתולהבטיחכיגורמיהסיכוןהסייסמייוטמעובתכנוןובביצועכנדרשבתקן(1

 ההמורפולוגי .7

 היורדאלבקעתביתכרםשלמתלולצוריםןמשתרעתעלקןהרכסועלהחלקהעליוהתכנית

גובלתהבקעותשלהגלילהתחתוןהמרכזיהצפוניתמביןסדרת,בקעתביתכרם.שמדרום

 (.4-1תרשימים)ביןהגלילהתחתוןמדרוםלגלילהעליוןמצפון

 שטחהתכניתכולל.םונד3,488-כשטחשלמשתרעתעלדיראלאסדתכניתהמתארשל

,לבוןממזרחלתוכניתהישוב.אתהיישובהקייםואתאזורהתעשייהכישור לפידותמצפון

נהומהוהיחדאיתםרצף'דלכרוםובע'ישוביםמגגובלתהתוכניתבמדרום.תובלוממערב

 (.8תרשים)אורבאניומרחבתכנוניאחד

 עוברלאורךהשולייםהצפונייםוחוצהאתהחלקהצפונישל,כבישמתלולצורים,854כביש

 .(3-8תרשימים)התכנית

  התכנית של הטופוגרפיה ומדמאופיינת מאורך מערבהברכס היורד תלול רון הישוב. בתי

-בצפוןלרוםשלכ,ה.פ.מ'מ471-עלהחלקהמרכזישלהמדרוןביןרוםשלכהקייםפרוסים

העליוןשלרכסמתלולצוריםוחלקעלרהתעשייהלפידותמשתרעאזו.בדרוםה.פ.מ'מ311

 של מירבי .ה.פ.מ'מ571-כברום לרום התעשייה מאזור רכסמשתפל כקו 'מ411-של

 הבפינההצפוניתמערביתשלהתכנית.פ.מ'מ511-הבפינההמזרחיתשלהתכניתולכ.פ.מ

 החלק מתנקזיםהמדרונותשל התכניתואליו של חוצהאתהחלקהצפוני ביתהעמק נחל

שלהתכנית שלאזורהתעשייהכישורוהמדרונותהדרומייםשלהחלקהצפוני נחל.הצפוני

מדר עובר לשגור התכשום צוריםטח ומדרונותמתלול אסד אל דיר אתהישוב ומנקז .נית

פרשתהמיםביןאגןההיקוותשלנחלביתגבולההמזרחישלהתוכניתחופףבקירובאת

 .העמקלאגןשלנחלשגור

 המסלע .3

 דולומיט שכבות כסמתצורת שלנין המרכזי בחלק מערב מזרח בכיוון צרה ברצועה חשופות

Kusa)התכנית (א5בתרשים גיר. מתצורתשכבות בענה חשופות הצפוני בחלק שלביותר

התכנית , ובדרוםהתכנית במרכז kub)וכן א5בתרשים י(. מתצורות גיר חשופותנוחשכבות
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שכבות(.א5בתרשים,kuy)מהחלקהצפוניועדלחלקיםהדרומיים,בחלקהמערבישלהתכנית

ברצועהצרהבכיווןמזרחמערבבמרכזהתכניתחשופותחהמנווירכאתותצורמקירטוןוחוואר

(kumh, kuyiו- kuma א5בתרשים.)

 העתקים בשטח התכנית .4

,העיקרישבהם.כחשודיםכפעילים413המסווגיםבמפתתקןהעתקיםשלושהשטחהתכניתב

 גושהביןיםשגובליםעתקההאחדממערכתהוא,מזרחמערבלליכהעתקדיראלאסדבכיוון

 צורים מתלול של המורם למצפון בין הנמוך כרםגוש בית בקעת )מדרוםשל .(5תרשים

מוצבותשכבותשלקירטוןהתרחשהבחלקהמזרחישלושםלאורךההעתקעתקההמרביתהה

 מנוחה הסנון)מתצורות מתקופת ( סכנין תצורת של דולומיט שכבות הקנומן)מול (.מתקופת

קייםמפגש צפוןתקהעעםבחלקוהמערבי שכיוונו אלמערבוהנמשךדרומה-מזרחדרום-שני

אלכרום-ד'שטחהתוכניתשלמגעבר בהעתקה. מצוי בקטיגוריהזו שלהשלישי חלקהצפוני

 )התכנית בסעיף 8פירוט (. העתק קו כחשודנוסף מסווג -שאיננו התכניתהחוצכפעיל את

-הצפוניהבחלק מרכזי דרום-צפוןוכיוונו זרחמ-מערב הסיימי. לסיכון שבנוסף לציין ,חשוב

.שחוזקוויציבותופחותיםהעתקיםמלוויםבאזוריריסוקובמסלע

 סקרים קודמים .5

הגיאופיסי ובעמקיםיםאזורבארבעהםיערךסקרהמכון בשטחיםשאינםוזאתבגלילהתחתון

 :כולליםאלה.המידיתבתחוםהתכניתאובקרבתה

 כניתתלמזרח-ממדרום"ק8-כ,(8115)בעפולהבתאתרתגו-סקר. 

 .לתכניתצפוןמזרחממ"ק88-כ,(8119)בטבריהאתר-סקרתגובת

 צפוןממ"ק18-כשניהם,והשניבגרבןהקישוןבאפקהאחד,(8118)שניסקריתגובתאתר-

.לתכניתמערב

אלה סקרים באתרים נערכו מרוחקים ומהתכניתיחסית בעיקר הבאזורים תנאיםבהם

מידתהרלבנטיותשלהסקריםלפיכך;המאפייניםשלשטחהתכניתמאלהלוגייםשוניםהגיאו

ו נמוכה התוכנית לשטח הללו להקיש ניתן לא ישירות מהם הסיילגבי מייםסהמאפיינים

.הנוגעיםלתכניתזוהרלבנטיים
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 המקורות הסייסמוגניים בישראל .6

(:6רשיםת)הבאיםמקורותפיהרעשיהאדמהבישראלמסווגיםל

 -ה, רעידות אדמה לאורך העתק ים המלחDSTF(Dead Sea Transform Fault):מדובר

המהווה העתקים ובמערכת טקטוניים לוחות בין גבול השבירה ממערכת הסורית"חלק

אפריקנית אילת" מפרץ בין בישראל הנמשכת , הערבהדרך המלח, ים אגן הירדן, בקעת

שמונה לקריית . לאורך מערכת פעילה מתהעתקים זו תזוזות קיימות ואנכיות ביןאופקיות

בינוניתעדבמגניטודהנמוכהמרביתן,תכופותיחסיתרעידותאדמהמקורלמסותסלעשהן

.מיעוטןבמגניטודהגבוההלעיתיםרחוקותו

  :אזור מפרץ חיפהאדמה ברעידות סייסמית לפעילות יגורלאורךמיוחסות כרמל-העתק

.מלמצפוןונמשךמערבהביםבתחוםמדףהיבשההגובלאתהכר

  ,רעידותאדמה: אדמה בים התיכוןרעידות שהמוקד,עדבינוניותנמוכותבמגניטודותרובן

ישראללקפריסין נמצאבמרחבשבין מיוחסותלגורמיםמקומייםשאינםמוגדריםשלהן והן

 ..חדמשמעית

 תובמרחבזההמתרחשעידותהאדמהר: ומעבר לו צפונה קפריסיןמרחב רעידות אדמה ב

 בתדירות ובעוצמה יחסית גבוהה מיוחסות לוחות בגבול ;טקטונייםלתנועה עוצמתןבגלל

6.1-במגניטודהגבוההמעשויהלהיותה נמוכהאבלהשפעתןמורגשותבישראלאמנםהן

 .בגללריחוקן

 כזהארץוהםרעשיאדמהחלשיםשהמוקדיםשלהםפזוריםבמר: רעידות אדמה מקומיות

.קשוריםככלהנראהלהעתקיםמקומיים

 פריסת במגניטודה האדמה רעידות 3מוקדי ומעלה בכפי באזורנו השנים111-שתועדו

האחרונות בתרשים 7מוצגת . התרחשה התכנית לשטח ביותר הסמוכה האדמה -ברעידת

בנקודהזו.חזוןלידהיישוב,מ"ק11-בעומקשלכלתכניתמזרחממ"ק11-במרחקשלכ1966

התרחשה5.3שלרעידהבמגניטודה.3.6-3.8רעידותבמשךיממהבמגניטודותשבין3נרשמו

בעומקמוקדהרעשהיה.לידכפרברוך,לתכניתמערב-ממדרום"ק 31-במרחקשלכ1984-ב

 .מממערבלמוקד"ק81-85-כ,הלמבניםבעירחיפיםקליםמוהיאהסבהנזק"ק18

 גורמי הסיכון העיקרייםכנית ביחס למיקום התו .2

מוגברותקרקעתאוצות השטח, פני קריעת גלישות, , ים ונחשול צונאמי)התנזלות הנגרמים(

 של ורעידמשילוב אדמה ת נתון באתר להתקיים העשויים תשתית נזקלהסביםעלולותנאי

המגניטודה:הםמספרגורמיםובינישילובשלעוצמתהנזקתלויהב.מבניםתשתיותוללמוגבר
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האדמהומשך רעידת , העומק מוקד התכניתמומרחקו שטח , ממוקםהתשתיתאופי עליה

.לגורמיהסיכוןהספציפייםההנדסיתמאפייניוועמידותו,סוגהמבנה,המבנה

 והגברתןקרקע ה תותאוצ .8

מ את מציגות התקן Zפות , האופקית הקרקע תאוצת Peak Ground Accelerationשיא

(PGAיחידותב,g)קרקעמסוג)עלפניסלעחשוףהצפויהברעידתאדמהBןבתקש1בטבלה,

תתרחשלפחותפעםאחתבתקופהשל,שכמותהאוגבוההממנהבהסתברותנתונה(3נספח

(8תרשים)שנים51 . המצטברמעלהכי רכיםסדימנטיםכאשרהתשתיתעשויההניסיון לא,

וקשיחים כמואו ליכודחלקי ,Cוסיווגםמתאיםלקרקעוסלעיםבלויים חווארים,קרקעותבעלי

D ,Eו-F 1בטבלה )שבתקן כתוצאה,(8נספח הקרקע תאוצת הגברת של תופעה קיימת

:הגברהלירידהזונלוותשתיתופעות.בקרבתפניהשטחהסיסמייםירידהבמהירותהגליםמ

 מפוצהלהסייסמימהירותהגירידתרגייתהגליםנשמרתואזהראשונהמתקיימתבתווךבואנ

מוגברות הקרקע ותאוצות האמפליטודה עליית ידי .על בתקן מטופלת זו 413הגברה

 הקרקע חתך 31-בבמסגרתסיווג נתוןהמטריםהעליונים נקבעמקדם,באתר שבו סיווג

B-לחתכיקרקערכיםמ1-קרקעגדולמ להלן, כפישנדון  בספקטרום התאוצותבסעיףהדן

 .בשטח התוכנית

 יהשני מונח הרך החומר בו בתווך מתקיימת חדהה ירידה ומתקיימת קשה חומר על

הסייסמי ופתאומיתבמהירותהגל ניכר. חלק חזקשמחזיר החומרהקשהמהוהרפלקטור

ונוצרת,מהקרינההסייסמית השטחפוגשאתהגלהמוחזרמהרפלקטור והגלהחוזרמפני

תהודה בתנבמצבזה. נוצרתהגברהשלהתאוצותבתדראיםשלאגניםעמוקיםוצריםוכן

ובתדרים 1נלוויםהבסיסי . מטופלתבתקן וזאת "חריגה 2הגברת שתית"כ 413הגברהזו

המצביעהעלאזוריםשבהםישחשדלקיוםתנאיםלהגברה,המצורפתלתקןבהתייחסלמפה

ההיבטיםהרלבנטיים;(כוןהגיאופיסיהמכוןהגיאולוגיוהמי"ע8119-מפהשנערכהב)מעיןזו

                                            

 

 

 

 

מרוסנת בעיקר בתדרים הטבעיים הגבוהים  ,כפולות אי זוגיות של התדר הבסיסי שההגברה בהן בסדימנט1

 .המשתנה עם עובי השכבה הרכה ,ולפיכך לצרכים הנדסיים חשוב בדרך כלל רק התדר הבסיסי
, מילוי)בניגוד לתשתית שהינה בסיס מלאכותי  ,תקן המשמש לתיאור פני שטח טבעייםמונח הנדסי שאומץ ב 2

(.'מצע כבוש וכו
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 .בשטח התוכנית' הגברת שתית חריגה'שלהגברהזונדוניםלהלןבסעיף

 בשטח התוכנית ספקטרום התאוצות .1.8

קעהספקטרליתלאתריסלעבתחוםנהלהתכנוןישלהגדיראתתאוצתהקריבהתאםלהנחיותמ

(.בהתאמה,11%-ו5%,8%)שנים8,475-ו975,475כניתעבורזמניחזרהשלהת

הספקטר שלכSaיתלספקטרוםהתגובהקובעאתתאוצתהתכן המחזורהבסיסי תלותבזמן

העלולים בתדרים נהיתלוו קרובות אדמה רעידות כללי באופן.המבנה  יותר להזיק גבוהים

.לגבוהים מאשר נמוכים למבנים לפיכך כי  ספקטרוםנדרש התכנון קרקע עליתבסס תאוצות

וסיכונים רעידות של שלם כלולממושבותהמח  אתהסיכון ולבטא ,ורחוקים קרובים ממקורות,

,Zמעברלשיאתאוצתהקרקע.אחת ובעונה בעת וארוכים קצרים מחזור זמני בעלי מבנים עבור

:הינםיהוראותהתקן"הפרמטריםהשוניםהנדרשיםלקביעתספקטרוםהתכנוןעפ

 Ss -יתאופקיתלתאוצהספקטר(ביחידותg)ריסוןעלפניסלעחשוף5%למערכותבעלות

.בהסתברותנתונה,(שניה1.8)זמןמחזורקצרכמוגדרבתקןעבור(Bקרקעחתך)

 S1יתאופקיתלתאוצהספקטר-(ביחידותg)ריסוןעלפניסלעחשוף5%למערכותבעלות

.בהסתברותנתונה,עבורזמןמחזורשלשניהאחת(Bקרקעחתך)

 Sdsיתאופקיתלתאוצהספקטר-(ביחידותg)ריסוןבהשפעתמקדם5%למערכותבעלות

.בהסתברותנתונה,עבורזמןמחזורקצרכמוגדרבתקן,(Fa)באתרתנאיהקרקע

 Sd1יתאופקיתלתאוצהספקטר-(ביחידותg)ריסוןבהשפעתמקדם5%למערכותבעלות

.בהסתברותנתונה,רשלשניהאחתעבורזמןמחזו,(Fv)תנאיהקרקעבאתר

לתקופתחזרהS1-וSs,Zהמבוססעלערכיבשטחהתוכניתספקטרוםהתאוצותאתמציג3נספח

;1בתקןבומקדםתנאיהקרקעהוא Bסחתךהייחו)”סלע“שנהעלפני51-ב11%-ו5%,8%של

(.1טבלה

שכבותרובושלשטחהתכניתחשופותבחינתהתשתיתהגיאולוגיתבשטחהתוכניתמעלהכיברוב

גירקרטוני , גיר )סלעקשה"ואף"סלע"ודולומיטובהםמתקיימיםתנאי B"קרקע" "A"-ו" כמוגדר,

 413בתקן 8נספח, קרקע(. חתכי C"במידהוימצאו ישלהתייחסלמקדם,B-הקשיחיםפחותמ"

.שלהלן1כמוצגבטבלהSd1-וSdsולערכיהתאוצההספקטרליתFv-וFaתנאיהקרקע
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 B C B C B C חתך קרקע

 5% (975 y) 2% (2475 y) (y 475) 10% הסתברות

Z (g) 0.13 0.13 0.16 0.16 0.21 0.21 

Ss (g) 0.33 0.33 0.42 0.42 0.55 0.55 

S1 (g) 0.07 0.07 0.09 0.09 0.12 0.12 

Fa 1.00 1.20 1.00 1.20 1.00 1.18 

Fv 1.00 1.70 1.00 1.70 1.00 1.68 

Sds (g) 0.33 0.40 0.42 0.50 0.55 0.65 

Sd1 (g) 0.07 0.12 0.09 0.15 0.12 0.20 

T0 (s) 0.04 0.06 0.04 0.06 0.04 0.06 

TS (s) 0.20 0.29 0.21 0.30 0.22 0.31 

 
 .C-ו Bמסוג  אתר ותאוצות ספקטרליות מחושבות עבור חתכי קרקעהקרקע בתנאי  םמקד, פרמטרים. 1טבלה 

קלר לפי שעודכנו )שבתקן  ההנחיותהספקטרלית בטבלה חושבו לפי וערכי התאוצה  המקדמים, הפרמטרים
 .וובאמצעות דף העזר המצורף אלי( 1011 ,וחובריו

 

 בשטח התוכנית 'הגברת שתית חריגה' .1.8

ב החשודים אזורים התוכנית בשטח אין לתקן הנספחת הגיאולוגי המכון מפת שתית'לפי הגברת

'גהחרי יחדעםזאת. מעלהבחינהפרטניתשלתנאיהשטח, בדרוםהתכניתקיימתרצועהצרהכי

"B"ותשכבותהמסווגותכסלעמונחבשטחזה.תיתכןהגברהבה,5המסומנתבקווקוצהובבתרשים

אף) בחלקן C"ואולי מעלהובמעברבניהן"A"עלשכבותהמסווגותכסלעקשה"( מתקיימתכלפי

 הגזירהחדירידה גלי מהירויות של בה לשיש לגרום כדי חריגה'ה שתית 'הגברת בהתייחס.

לחישובהאימפידנס)לפרמטריםמקובלים ( אפשרותלהגברהשל להעריך דעניתן 8פי שאותה~,

 .צריךלקחתבחשבון

 בפני הקרקע לאורך העתקים קריעה  .9

לזובאירועשלרעידתאדמהשלמסותסלעזוביחסעקבתזוזותלאורךהעתקקריעתפניהקרקע

13-שהתרחשהב הנספחתלתקן הגיאולוכי שנקבעבמפתהמכון ,413אלףהשניםהאחרונותכפי

סיכוןממשילמבניםהמצוייםמהוויםהעתקיםפעילים.מוגדרתכקריעתפנישטחלאורךהעתקפעיל

קןחלעליהםעלעקבהולפיהתקןלאיוקמומבניםשהתאליומידיתההעתקאובסמיכותעקבתעל

.מטרמשנישפותיה15שלהעתקפעילועד במפתהמכוןכפעיל-חשודהמסווגכהעתק,תקןהלפי

ההעתקעקבתמטרמכלצדשל811והרצועהשבטווח,דינוכפעילכלעודלאהוכחאחרתהגיאולוגי

(.4נספח)".אזורהעתקהפעילה"מוגדרתכ(קוהחיתוךשלמישורההעתקעםפניהשטח)
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והחשודיםל הפעילים מפתההעתקים לתקןכפעילים-פי מצויים,הנספחת התוכנית שלושהבשטח

מערכתמצוייםבקצההמערבישלאלהיםהעתק.(11תרשים)יםכפעיל-יםחשודהמסווגיםכהעתקים

מדרגותהתוחמיםמצפוןאתהבקעהגיאולוגישלבקעתביתכרםואשראחדמענפיההוגדרהעתקי

מחייבת "אזורההעתקההפעילה"נייהבתחוםב,לפיהתקן(.א11תרשים,העתקנחף)העתקפעילכ

או שעקבה פעילה אחרת אינם קיימים ...... חקירה גיאולוגית שמטרתה לוודא שההעתק שסומן 

(.4נספח)....."מטר ממנו 11בתחום המבנה ועד 

תקההפעילהעבאזוריההל"שלההעתקיםהנספציפיתכלעודלאבוצעהחקירהגיאולוגית,לפיכך

 של מרחק עד מ811חלותמגבלותבנייה ' עברי הקיים,עקבתההעתקומקצהמשני המיפוי לפי

.(11תרשים)

 גלישות קרקע  .01

 לגלישותקרקע8118בשנת הרגישים האזורים של ארצי מיפוי הגיאולגי המכון ערך הארץ. אזורי

ל יחסיות11-סווגו דרגות , המדרונותזאת שיפועי פי על השכבות, ונטיית המסלע אופי הסיכון.

,ומסלעחלשגלישותקרקעברעידתאדמהמתמקדבאזוריםבהםקיימיםמדרונותתלוליםהמוגברל

חוואר בעיקר וקרקע, חרסית . המפה חששלפי אין התכנית של והצפוניים המערביים בחלקים

בחלקהמרכזישלהתכנית,המפהשלהמכוןהגיאולוגילעומתזאתלפי(.11תרשים)לגלישותקרקע

הצופיםבחשופותשכבותבו מחבורתהר וחוואר צוריםקרטון מתלול מדרונותהתלוליםשל קיים,

ברצועהזו.(11מתוך8-4דרגה)ברובההיאבינוניתהסיכוןלפיהמפהמתר.סיכוןלגלישותקרקע

.ובלעדיה,תהסיכוןמגלישותקרקעבעתרעידתאדמהלקחתבחשבוןאתיציבותהמדרונותואיש

 התנזלות קרקע  .00

.בעתרעידותאדמההמתרחשתהתנזלותקרקעלקשורההרסלמבניםברעידתאדמהמגורמיאחד

חומריםגרנולארייםמעשויההתשתיתרדודהמתקייםשילובביןמתרחשתבמקומותבהם ההתנזלות

81-15-כמיתהוםרדודיםבסמוךלפניהשטחועדלעומקשלומפלסיכגוןחולוסילט,לאמלוכדים

חזקהברעידתאדמה.מטר , הגרגרים הנקבוביםשבין מי לחץ במים הרוויה לעלותבשכבה ,עלול

לחץ על  לגבור התאחיזה הגרגירים לכשלשבין ולגרום כנוזל. הקרקע בהתנהגות מתבטא הכשל

ה משתנה שבסופה המבנה מרחבי מבנים,עצפיפותהקרקשל לשקיעת הגורם כמו;דבר תופעות

נוטים שלמים שוכבים/בנינים צדםעל אדמה רעידות של)לאחר באירוע למשל בהרחבה כמתועד

.תעוצמתיברעידתאדמהכתוצאהשלהתנזלותקרקע"הםבד(יפן,קובה

.מהבעתרעידתאדקרקעאיןחששלהתנזלותלפיכךבשטחהתוכניתאיןתנאיסףלהתנזלותו
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 תחום השגיאה במדידה .07

הגיאולוגי המכון מפות לתקן מפ413הנספחות כמו השתיתהגברת ת הפעילים, ההעתקים מפת

,בדבריההסברלמפותאלוכפישנכתב.הוכנוברמהארציתובקנהמידהרגיונלי,כוניגלישותומפתסי

הינםאיכותייםבלבדוכילכלצורךוהמפותהמוצגותהנתוניםצריכיםלקחתבחשבוןכיותתכניעורכי

ישלערוךבדיקהנקודתיתבאתרים ןהסייסמיבגיןתנאישבהםמסתמןחששלהגברתהסיכוהנדסי

.תשתיתמקומיים

 טבלה מסכמת של ממצאי הבדיקה .03

 
בתכנית  גורם הסיכון

 המפורטת
 חיותפירוט ההנ בתכנית המתאר

 טיב החקירה
 שלב הביצוע

חתכיקרקערכים
הגברותשתיתו

חריגות

היתרבנייה
ובביצוע



תנאילבניהבשטחהמסומן
חוותדעתתהיה5בתרשים

גיאוהנדסיתלסיווגחתכיהקרקע
.אפשרותלהגברתשתיתחריגההו

קריעתפניהשטח
היתרבניה

ובביצוע

ישמקוםלבחוןהקדמת
אזורי'ב'אולוגיתחקירההגי'ה

וזאת'ההעתקההפעילה
בהתייחסלדרישותהתקן

.השטחבאזוריםאלהיוייעוד

תנאילהיתרבנייהבתחוםהמסומן
תהיה"אזורהעתקהפעילה"כ
שתקבעשאין"חקירהגיאולוגית"

מטרממנו15בתחוםהמבנהועד
.עקבותשלהעתקפעיל

–כשלבמדרון
גלישותקרקע

היתרבנייה
בביצועו




תנאילהיתרבנייהבאיזורירגישות
תהיהחוותדעת,4שמעל

גיאוהנדסיתהמתייחסתלסיכון
.ולאמצעיההתמודדותשיינקטו

וביצועשלתשתיותהנדסיותתכנון
בתחומיהרגישותהגבוהיםמבניםו

תנאיהיציבותילוובהתייחסותל
ללארעידותולסיכוןלגלישותגם

אדמה
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 המלצות להוראות התכניתסיכום ו .04

 שטחהתכניתנמצאבאזורעםערכיZ1.86עד1.15שלgעד11%ברמתהסתברותשל,

 .בהתאמה,8%

 קרקע"גומחושבלפיסורובשטחהתכניתבספקטרוםהתאוצותB". 

  התכנית במרכז צרה ברצועה בתרשים ל,א5המסומנת תנאים להתקיים הגברת'עשויים

שתיתחריגה עדשל' להיתרבנייה.חתבחשבוןישלקהאותואשר~8פי זורצועהבתנאי

 לתהיה המתייחסת גיאוהנדסית דעת ומקדמיהחוות הקרקע סיווג ל, הגברת'והאפשרות

 .'שתיתחריגה

 יםחשודיםהעתקבשטחהתוכניתקיימים,413ןקתלתחפסנהיגולואיגהןוכמהתפמיפל-

יםכפעילדינםאשרכלעודלאהוכחאחרתיםכפעיל מטר811לשרצועהבטווחסביבםו,

"אזורהעתקהפעילה"תנאילהיתרבנייהבתחום".אזורהעתקהפעילה"מכלצדהמוגדרתכ

 גיאולוגיתח"תהיה קירה  " ועד בתחוםהמבנה שאין העתק15שתבהיר עקבותשל ממנו

מטרמעקבתההעתקכפישנקבעה15מכיווןשהתקןקובעאיסורבניהגורףבטווחשל.פעיל

ישלבחוןביצועחקירהזובשלבהתכנוןהמוקדםוזאתבהתייחס,תבחקירהגיאולוגיתייעודי

.השטחבתוכניתילייעוד

 מפ לפי הגיאולוגי תהמכון 413הנספחתלתקן קייםחששמגלישתבחלקמשטחהתכנית,

מדרונות . שמעל רגישות באיזורי בנייה להיתר 4תנאי גיאוהנדסית, דעת חוות תהיה

מבניםוביצועשלתשתיותהנדסיותותכנון.המתייחסתלסיכוןולאמצעיההתמודדותשיינקטו

ללארעידותולסיכוןלגלישותגםתנאיהיציבותחסותלבתחומיהרגישותהגבוהיםילוובהתיי

 .אדמה

 םלהתרחשותאיןחששווצונאמיבשטחהתכניתאיןמתקיימיםתנאיסףלהתנזלות. 

 התכנון כי המתכנן בהצהרת ילווו בנייה להיתרי הבקשות במסגרת שיוגשו התכנון מסמכי

וה הממצאים את מטמיעים הסייסמי לסיכון וההתייחסות ההנדסי בסקרמסקנות שמוצגים

שיצורפו,הגיאוהנדסייםבחוותהדעתובדוחות,חקירההגיאולוגיתדוחותהב,הסיימיהנוכחי

 .כנספחים

 מתקניםהכולליםשימושבחומריםמסוכניםיעמדובדרישותהמשרדלהגנתהסביבה
יםמדריךלניהולסיכוניםסיסמייםממקורותנייחיםבהיבטשלתקריותחומר"המפורטותב

".מסוכנים  
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 מקורות .05

.י ברטוב סנהע, (8119),.רוזנזפטמו.  – בישראל והחשודיםכפעילים הפעילים ההעתקים מפת,

  .413נספחתלתקן.לישראל הגיאולוגי המכון , 8119 מרץ עדכון

ז גבירצמן יו.  שתית בהגברות החשודים האזורים מפת ,(8119),.זסלבסקי ודברי מפה חריגות

.413נספחתלתקן.GSI/15/2009'מס ח"דו ,לישראל הגיאולוגי כוןהמ.(הסבר

http://seis.gii.co.il/heb/earthquake/searchEQ.phpהמכוןהגיאופיסיאתר,קטלוגרעידותאדמה

ע .כץ ה, הכט עו. (8118),.אלמוג האזורי, מדרונותמפת לגלישת סכנה קיימת בהם ם המכון,

תקצירדוחמס וכן הגיאולוגי ' GSI/08/2008-בסיסנתוניםעבורתכניתHAZUSלתרחישי

.מפהגיאוטכניתומפהשלרגישותהמדרונותלכשל:רעידותאדמהבישראל

1כוללתגיליונותתיקונים)8113מהדורהמשולבתדצמבר,413 ישראלי הישראליתקן התקנים מכון

.ברעידתאדמה מבנים עמידות כןת,(5עד

.8116אפריל,6גיליוןתיקון,413מכוןהתקניםהישראליתקןישראלי

 עסלומון (8118),וחובריו. ב, ישראל של החוף במישור הסיכוןהאזורים חקירת נדרשת הם

.GSI/34/2008דוח,המכוןהגיאולוגי ,להתנזלות

עסל (8119),.ומון ישראל, של התיכון הים חופי לאורך מצונאמי להצפה המועדים מפתהאזורים

 .GSI/24/2009המכוןהגיאולוגידוח.אשודואשקלון,גושדן,מפרץחיפהב

.המכוןהגיאולוגי.גיליוןשפרעם.1:51,111המפההגיאולוגיתשלישראל,8118,.ע,סנה

.המכוןהגיאולוגי.גיליוןנהריה.1:51,111אולוגיתשלישראלהמפההגי,8114,.ע,סנה

גשמיר נייםבישראלובסביבותיההמקורותהסייסמוג,8119,וחובריו. והמכוןוד. הגיאולוגי חהמכון

 .הגיאופיסי

Sneh, A, et al., (1997),Geological map of Israel (1:200,000, 4 sheets). Geological 

Survey of Israel. 
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תרשימים

 

 (1:100,000מ "במקור בקנ)הסביבה התכנית על רקע : 1תרשים 
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התכנית יחד עם התוכניות השכנות  .(1:10,000מ "בקנ מקורב)על רקע מפה טופוגרפית התכנית : 1ם תרשי
   .נה כוללות שטח אורבאני רציף ומהוות מרחב תכנוני אחד'ובע םורכ לא ד'גמשל 
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  על רקע תצלום לווייןהתכנית : 3ם תרשי



  בהוצאת המכון הגיאולוגי 1:100,000מ "גיאולוגית בקנעל רקע המפה ההתכנית : א4 םתרשי
 ('ב4מקרא בתרשים )
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 בהוצאת המכון הגיאולוגי, 1גיליון , מקרא למפה הגיאולוגית של ישראל: 'ב4 תרשים
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שכבות שכבות בעיקר בשטח התכנית חשופות  .1:10,000 תיגולואיגה הפמה עקר לע תינכותה: א1 תרשים

באזור התחום בקווקו  .החשודים כפעילים שלושה העתקיםובתחומה  (Kuy ,kub)ובענה גיר מתצורת ינוח 
על שכבות מתצורת בענה ( B" )סלע"המסווגות ברובן כ( kuma, kumh)מתצורת מנוחה  צהוב מונחות שכבות

  (.A" )סלע קשה"המסווגות כ
 ('ב1מקרא בתרשים  ;גיליונות שפרעם ונהריה, המכון הגיאולוגי תאצוהב מפה)
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 בהוצאת המכון הגיאולוגי, גיליון שפרעם, 1:10,000מ "מקרא למפה הגיאולוגית בקנ: ב1 תרשים
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הסימון בכחול מציין רעידת אדמה . בישראל המקורות הסייסמוגנייםהתכנית על רקע מפת : 6 תרשים
  .6 -והסימון באדום מציין רעידת אדמה במגניטודה שמעל ל 1עד  3במגניטודה של 
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השנים האחרונות  100-התכנית על רקע המיקום ועוצמת רעידות האדמה שהתרחשו באזור ב: 7 תרשים
 (3מגניטודה שמעל )
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 להתרחשות11%שלהסתברות להתרחשות5%הסתברותשל להתרחשות8%הסתברותשל







 
 413בתקן ,  (של תאוצת הכבידה gבערכי )  Zתאוצות הקרקע התכנית על רקע מפת : 8 תרשים
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  חריגותהתכנית על רקע מפת האזורים החשודים בהגברות שתית : 9 תרשים
 (413 ןקתל תחפסנ ,מפה בהוצאת המכון הגיאולוגי)
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עקבת מטר מכל צד וקצה של  100אזור של )אזורי ההעתקה הפעילה  תפמהתוכנית על רקע . א10תרשים 
מדרגות התוחמים ה מערכת העתקיאלה מצויים בקצה המערבי של  יםהעתק .(כפעיל-העתק פעיל וחשוד

. הוגדר כהעתק פעיל, (באדום)העתק נחף , מענפיה מצפון את הבקע הגיאולוגי של בקעת בית כרם ואשר אחד
  .'ב10המיפוי המקורי של ההעתקים הנדונים מוצג בתרשים 

 (ןקתל תחפסנ ,יגולואיגה ןוכמה תאצוהב הפמ)
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 המיפוי המקורי של ההעתקים החשודים כפעיליםהתכנית על רקע  :ב10ם תרשי

 (המכון הגיאולוגי 1:10,000מפה גיאולוגית , מסומנים בחץה הקוים)
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 בינונית לגלישת מדרונות-האזורים בהם קיימת סכנה נמוכהמפת התכנית על רקע : א11 תרשים

 (ןקתל תחפסנ ,מפה בהוצאת המכון הגיאולוגי)
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 (המכון הגיאולוגי)האזורים בהם קיימת סכנה לגלישת מדרונות מפת הסברים והערות ל :ב11 תרשים
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 7104לאפריל  01מיום הנחיות מינהל התכנון    .0 נספח
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 תך הקרקע באתר סיווג ח . 7 נספח

 
 1013דצמבר , 413בתקן  1טבלה 



 
: את המילים הבאות" F"יש להוסיף בשורה של סוג קרקע  1840441016מיום  413 י"תב 6תיקון  פי על: הערה

מוכפל במקדם  Eניתן לחלופין לקבוע את ספקטרום התכנן לפי סוג קרקע , בלבד' במבנים מקבוצת חשיבות ג"
1." 
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 לפי הסתברויות שונות Bקרקע חתך ל תאוצותה ספקטרום. 3נספח 



 

X coordinate: 225500 :X קוארדינטת

Y coordinate: 759900 :Y קוארדינטת Period (s) Sa (g)

Site Class: b סוג הקרקע: 0.00 0.13

Probability: 10% הסתברות ב-50 שנה)1(: 0.02 0.23

Z= 0.13 0.04 0.33

SS= 0.33 0.10 0.33

S1= 0.07 0.15 0.33

Fa= 1.00 0.20 0.33

Fv= 1.00 0.26 0.26

SDS= 0.33 0.31 0.22

SD1= 0.07 0.36 0.19

T0 (s)= 0.04 0.42 0.16

TS (s)= 0.20 0.47 0.15

0.52 0.13

מערכת קואורדינטות ישנה 0.58 0.12

X Y X Y LatitudeLongitude 0.63 0.11

70000 860000 120005 359988 34.181 0.68 0.10

70000 870000 120005 369988 34.18 0.73 0.09

70000 880000 120004 379988 34.179 0.79 0.09

70000 890000 120003 389988 34.178 0.84 0.08

70000 900000 120003 399988 34.177 0.89 0.08

70000 910000 120002 409988 34.176 0.95 0.07

70000 920000 120001 419988 34.175 1.00 0.07

70000 930000 120001 429988 34.174 1.10 0.06

70000 940000 120000 439988 34.173 1.20 0.06

70000 950000 119999 449988 34.172 1.30 0.05

70000 960000 119999 459988 34.171 1.40 0.05

70000 970000 119998 469989 34.17 1.50 0.05

70000 980000 119997 479989 34.17 1.60 0.04

70000 990000 119997 489989 34.169 1.70 0.04

70000 1000000 119996 499989 34.168 1.80 0.04

70000 1010000 119995 509989 34.167 1.90 0.04

70000 1020000 119995 519989 34.166 2.00 0.03

70000 1030000 119994 529989 34.165 2.10 0.03

70000 1040000 119993 539989 34.164 2.40 0.03

70000 1050000 119993 549989 34.163 2.60 0.03

70000 1060000 119992 559989 34.162 2.80 0.02

70000 1070000 119991 569989 34.161 3.00 0.02

70000 1080000 119991 579989 34.16 3.20 0.02

70000 1090000 119990 589990 34.159 3.40 0.02

70000 1100000 119989 599990 34.158 3.60 0.02

70000 1110000 119989 609990 34.157 3.80 0.02

70000 1120000 119988 619990 34.156 4.00 0.02

70000 1130000 119987 629990

דף עזר לחישוב ספקטרום עפ"י מיקום האתר וסוג הקרקע - גליון תיקון 5 של ת"י 413

מערכת קואורדינטות עולמית
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י סוג הקרקע והמיקום ספקרטום הת ן עפ

------------------------------------------------------------------------------------

 הערות

 בלבד   -ו        נית  להכניס הסתברויות של     

י אינטר ול יה לינארית של הטבלאות   ערכי התאו ות מ ושבי  ע     

      מאירוב וש ירא    סלבסקי  קלר המו יעות במסמ  הסבר המ ות 

 הוראות ה עלה

 גליו   ה מתאי  למערכת קואורדינטות  דשה  .B4-ו B3בתאי   (X/Y הכנס את קוארדינטות האתר   א

 .B5בתא  (Eעד  A ב ר את סוג הקרקע   ב

 .B6ב ר בהסתברות הר ויה בתא    ג

      י  של ת  י סעי י גליו  תיקו   התוכנה ת שב אוטומטית את ס קטרו  התכנו  ע 

Ver. 0.2b, written by Assoc. Prof. Assaf Klar (Technion 2011)
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X coordinate: 225500 :X קוארדינטת

Y coordinate: 759900 :Y קוארדינטת Period (s) Sa (g)

Site Class: b סוג הקרקע: 0.00 0.16

Probability: 5% הסתברות ב-50 שנה)1(: 0.02 0.29

Z= 0.16 0.04 0.42

SS= 0.42 0.10 0.42

S1= 0.09 0.15 0.42

Fa= 1.00 0.21 0.42

Fv= 1.00 0.26 0.34

SDS= 0.42 0.32 0.28

SD1= 0.09 0.37 0.24

T0 (s)= 0.04 0.42 0.21

TS (s)= 0.21 0.47 0.19

0.53 0.17

מערכת קואורדינטות ישנה 0.58 0.15

X Y X Y LatitudeLongitude 0.63 0.14

70000 860000 120005 359988 34.181 0.68 0.13

70000 870000 120005 369988 34.18 0.74 0.12

70000 880000 120004 379988 34.179 0.79 0.11

70000 890000 120003 389988 34.178 0.84 0.10

70000 900000 120003 399988 34.177 0.89 0.10

70000 910000 120002 409988 34.176 0.95 0.09

70000 920000 120001 419988 34.175 1.00 0.09

70000 930000 120001 429988 34.174 1.10 0.08

70000 940000 120000 439988 34.173 1.20 0.07

70000 950000 119999 449988 34.172 1.30 0.07

70000 960000 119999 459988 34.171 1.40 0.06

70000 970000 119998 469989 34.17 1.50 0.06

70000 980000 119997 479989 34.17 1.60 0.06

70000 990000 119997 489989 34.169 1.70 0.05

70000 1000000 119996 499989 34.168 1.80 0.05

70000 1010000 119995 509989 34.167 1.90 0.05

70000 1020000 119995 519989 34.166 2.00 0.04

70000 1030000 119994 529989 34.165 2.10 0.04

70000 1040000 119993 539989 34.164 2.40 0.04

70000 1050000 119993 549989 34.163 2.60 0.03

70000 1060000 119992 559989 34.162 2.80 0.03

70000 1070000 119991 569989 34.161 3.00 0.03

70000 1080000 119991 579989 34.16 3.20 0.03

70000 1090000 119990 589990 34.159 3.40 0.03

70000 1100000 119989 599990 34.158 3.60 0.02

70000 1110000 119989 609990 34.157 3.80 0.02

70000 1120000 119988 619990 34.156 4.00 0.02

70000 1130000 119987 629990

דף עזר לחישוב ספקטרום עפ"י מיקום האתר וסוג הקרקע - גליון תיקון 5 של ת"י 413

מערכת קואורדינטות עולמית

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

S
a

 (
g

)

Period (s)

י סוג הקרקע והמיקום ספקרטום הת ן עפ

------------------------------------------------------------------------------------

 הערות

 בלבד   -ו        נית  להכניס הסתברויות של     

י אינטר ול יה לינארית של הטבלאות   ערכי התאו ות מ ושבי  ע     

      מאירוב וש ירא    סלבסקי  קלר המו יעות במסמ  הסבר המ ות 

 הוראות ה עלה

 גליו   ה מתאי  למערכת קואורדינטות  דשה  .B4-ו B3בתאי   (X/Y הכנס את קוארדינטות האתר   א

 .B5בתא  (Eעד  A ב ר את סוג הקרקע   ב

 .B6ב ר בהסתברות הר ויה בתא    ג

      י  של ת  י סעי י גליו  תיקו   התוכנה ת שב אוטומטית את ס קטרו  התכנו  ע 

Ver. 0.2b, written by Assoc. Prof. Assaf Klar (Technion 2011)
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X coordinate: 225500 :X קוארדינטת

Y coordinate: 759900 :Y קוארדינטת Period (s) Sa (g)

Site Class: b סוג הקרקע: 0.00 0.21

Probability: 2% הסתברות ב-50 שנה)1(: 0.02 0.38

Z= 0.21 0.04 0.55

SS= 0.55 0.10 0.55

S1= 0.12 0.16 0.55

Fa= 1.00 0.22 0.55

Fv= 1.00 0.27 0.44

SDS= 0.55 0.32 0.37

SD1= 0.12 0.37 0.32

T0 (s)= 0.04 0.43 0.28

TS (s)= 0.22 0.48 0.25

0.53 0.23

מערכת קואורדינטות ישנה 0.58 0.20

X Y X Y LatitudeLongitude 0.63 0.19

70000 860000 120005 359988 34.181 0.69 0.17

70000 870000 120005 369988 34.18 0.74 0.16

70000 880000 120004 379988 34.179 0.79 0.15

70000 890000 120003 389988 34.178 0.84 0.14

70000 900000 120003 399988 34.177 0.90 0.13

70000 910000 120002 409988 34.176 0.95 0.13

70000 920000 120001 419988 34.175 1.00 0.12

70000 930000 120001 429988 34.174 1.10 0.11

70000 940000 120000 439988 34.173 1.20 0.10

70000 950000 119999 449988 34.172 1.30 0.09

70000 960000 119999 459988 34.171 1.40 0.09

70000 970000 119998 469989 34.17 1.50 0.08

70000 980000 119997 479989 34.17 1.60 0.07

70000 990000 119997 489989 34.169 1.70 0.07

70000 1000000 119996 499989 34.168 1.80 0.07

70000 1010000 119995 509989 34.167 1.90 0.06

70000 1020000 119995 519989 34.166 2.00 0.06

70000 1030000 119994 529989 34.165 2.10 0.06

70000 1040000 119993 539989 34.164 2.40 0.05

70000 1050000 119993 549989 34.163 2.60 0.05

70000 1060000 119992 559989 34.162 2.80 0.04

70000 1070000 119991 569989 34.161 3.00 0.04

70000 1080000 119991 579989 34.16 3.20 0.04

70000 1090000 119990 589990 34.159 3.40 0.04

70000 1100000 119989 599990 34.158 3.60 0.03

70000 1110000 119989 609990 34.157 3.80 0.03

70000 1120000 119988 619990 34.156 4.00 0.03

70000 1130000 119987 629990

דף עזר לחישוב ספקטרום עפ"י מיקום האתר וסוג הקרקע - גליון תיקון 5 של ת"י 413

מערכת קואורדינטות עולמית
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י סוג הקרקע והמיקום ספקרטום הת ן עפ

------------------------------------------------------------------------------------

 הערות

 בלבד   -ו        נית  להכניס הסתברויות של     

י אינטר ול יה לינארית של הטבלאות   ערכי התאו ות מ ושבי  ע     

      מאירוב וש ירא    סלבסקי  קלר המו יעות במסמ  הסבר המ ות 

 הוראות ה עלה

 גליו   ה מתאי  למערכת קואורדינטות  דשה  .B4-ו B3בתאי   (X/Y הכנס את קוארדינטות האתר   א

 .B5בתא  (Eעד  A ב ר את סוג הקרקע   ב

 .B6ב ר בהסתברות הר ויה בתא    ג

      י  של ת  י סעי י גליו  תיקו   התוכנה ת שב אוטומטית את ס קטרו  התכנו  ע 

Ver. 0.2b, written by Assoc. Prof. Assaf Klar (Technion 2011)
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  כפעילה-חשודה/בעניין העתקה פעילה 403הוראות תקן  .4 נספח
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 מקדמי החשיבות של מבנים .  5נספח 

 
 (1013מהדורה משולבת ) 413תקן ישראל ב 4טבלה  

 

מתקנים מבנים ו".....' א קבוצהים ביש להוסיף לסיווג המבנ 1840441016מיום  6תיקון  413י "על פי ת: הערה
 ".ים חומרים מסוכניםהנדסיים המכיל
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