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 מטרת הפרויקט .1

 מפורטת תוכנית של הוראות עם מקומית מתאר כניתתהכנת מך הנוכחי מהוה חלק מהמס

)איור  של מפעלי ים המלח, האגן הדרומי של ים המלח 5 בריכה לחוף תיירותו מלונאות םלמתח

 המיועד חדשחלק הל והן חמי זוהרובעין בוקק ב הקיימים לחלקים הן מיועדת התוכנית. (1

במזרח, וכן רצועת מים  5בריכה  במערב לחוף 90, בין כביש םביניהש הביניים באזור להקמה

 .מ'100-500ברוחב 

 

 

 

 . מפת מיקום. 1איור 
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 הקרובה ובסביבתו באתר והגיאוטכניים הגיאולוגים התנאים .2

 סטרטיגרפיה 2.1

 והוא (1)איור  ביים של האגן הדרומי של ים המלחשוליים המערממוקם לאורך  התכניתאזור 

עתקי השוליים של בקע אנכית לאורך מערכת ה העתקהשקוע יחסית לרמת מדבר יהודה עקב 

 הבקע חשופים לכל גובה מצוק תלהיווצרו, סלעים קדומים מהעתקה זו ים המלח. כתוצאה

מערכת ההעתקים, וקבורים בעומק מאות עד אלפי מטרים בצידה המערבי של , השוליים

 ההשקעהלבסיס ים המלח אגן  כתוצאה משקיעתו הפךהמזרחי הירוד.  הבתוך האגן, בצד

מערכות על ידי שהובלו לתוכו  יבשתית(סדימנטים קלסטים )תוצרי בליה ור עב האזורי, הן

על ידי שקיעה מתוך גופי בתוכו סדימנטים אגמיים שנוצרו עבור והן  ,ממערב וממזרח נחלים

 .שנה ןמיליו 5-הקימים בו כהמים 

( מייצג 2איור מתת הקרקע הרדוד באגן ים המלח )ממחשופים והמוכר  החתך הסטרטיגרפי

כוללים  , והמועתקים בשוליו,הבקע תלהיווצרו. הסלעים הקדומים התהליכים המתוארים את

חואר חואר מגיל קרטיקון עליון )חבורת יהודה( ועליהם קרטון, צור, -דולומיט-סדרות גיר

 )חבורת הר הצופים(. פלאוקן-ופצלים מגיל סנון

כולל בחלקו שנה ו ןומילי 18-הצטבר במשך כעצמו  הסדימנטרי של אגן ים המלחמילוי ה

חתך עבה )מספר אלפי מטרים( של סדימנטים קלסטיים יבשתיים )בעיקר חול, התחתון 

בעקבות  .שנה לפני ההווה( ןמיליו 5עד  18תצורת חצבה )מיוקן עליון, של  קונגלומרט, סילט(

 ,.Belmaker et al; מ"ש לפני ההווה 2-6) וך הבקע בפליוקן התיכוןהחדירה הימית הגדולה לת

 שקע מלח מסיבי )תצורת סדום(החלקית,  ההתייבשות, יצירת ימת סדום ולאחר מכן (2013

עם סלעי הסביבה הקדומים  מי ימת סדום האינטראקציה של. אשר חשוף כיום בהר סדום

בתקופה זו  אשר מילאו מאז את אגן ים המלח.התמלחות והכתיבו את הרכב האגמים 

-חילופים בין סדימנטים קלסטייםאלפי מטרים( של  סדרות עבות )עד מספרהושקעו באגן 

שמקורם בזרימות נחליות/שטפוניות (, חרסית, סילט, חלוקים, צרורותבעיקר ) אלוביאליים

מלח, גבס, [ lime carbonate] ארגוניט חואריבעיקר ), לבין סדימנטים אגמיים אל תוך האגן

 – כלולות חבורת ים המלח() זו סדרהב. חרסית( שהורבדו על ידי גופי המים השונים

 ,.Torfstein et al ;1967ראש הר סדום )זק, המוכרת משולי ים המלח ו ,( תצורת עמורה1)

 .(Gardosh et al., 1997וכן מקידוחים )למשל  (2009

שנה לפני ההווה, בעלת החשיפה הנרחבת באגן ים  70,000-12,000( תצורת הלשון מגיל 2)

 המלח, 

  שנה עד ההווה(. ~11,000ל הולוקן )( תצורת צאלים מגי2)

של  1:50,000בקנה מידה  שלעל פי מיפוי גיאולוגי באזור התכנית חשיפת התצורות הללו  

 .2נראית באיור המכון הגיאולוגי 
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שכבת מלח שנה לפני ההווה( מוכרת  12,000-11,000במעבר בין תצורות ליסאן וצאלים )

 םדרמטית של מפלס האגירידה שנוצרה עקב סדימנטרית אי התאמה המייצגת מסיבית 

 ,Neev and Emery, 1995; Neev and Hall) תקופת יובש ארוכהו מ'-500 - -450לסביבות 

1979; Stein, 2002, 2010; Waldmann et al., 2007.) 

 

 

 

 

 (.2011עין בוקק )עגנון ושגיא,  –.  חתך סטרטיגרפי באזור נוה זוהר 2איור 
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 (.2011עין בוקק )עגנון ושגיא,  –של אזור  נוה זוהר  1:50000.  מפה גיאולוגית 3איור 
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 העתקים 2.2

גני הוא המקור הסיסמו התכנית, , שבתוכו ממוקמתטרנספורם ים המלחאזור הגזירה של 

גוש סיני ל-שמאלית בין גוש ישראל-הדומיננטי במזרח התיכון ומבטא תזוזה יחסית אופקית

 Wdowinsky et al., 2004; Sadeh etמ"מ לשנה ) 2.1-4.5ערב בקצב עכשווי ממוצע של -ירדן

al., 2012 .) המזרחי של  בצדורך ענף הטרנספורם הראשי בעיקר לאוכנראה תנועה זו מרוכזת

 ותשילוב של תזוז, שבו יש במרכז ומערב הבקעלווה באזור דפורמציה נרחב, הבקע והיא מ

 Garfunkel, 1997; Gardosh and)אגניות -ת על מערכות העתקים פניםות ואנכייואופק

Reznikov, 2003; Shamir, 2006, 2009 )יב אגן ים המלח מאז . הפעילות הסיסמית סב

עם דרגה  על ידי סידרת רעידות אדמה גדולות תמאופיינשנה אחרונות(  ~10,000הפליסטוקן )

 ,Marco and Agnonשנה ) 1700-ל 900וזמני חזרה ממוצעים שבין  6.8±0.8ממוצעת של 

1995; Hamiel et al., 2009 על פי רקורד משולב מכשירני, היסטורי ופליאוסיסמי מאזור .)

 שנה 500-הוא כבבקע  (Mw≥6.5)אגן ים המלח, זמן החזרה הממוצע לרעידות חזקות 

(Hamiel et al., 2009.)  

 צדימודלים מוקדמים של מבנה ההעתקה באגן ים המלח תיארו שני העתקים ראשיים משני 

 (, שעליהם מתרחשת התזוזה היחסיתQuenelle, 1959; Garfunkel,1981, 1997האגן )

, וקטורליותתצפיות סטר ביניהם נוצר אגן ים המלח. לעומת זאתלרוחב הטרנספורם ושבאזור 

המזרחי של האגן,  בצדות מצביעות על קיום העתק ראשי אחד בלבד, יווסיסמ מורפולוגיות

כל בבפרט, (. Gardosh and Reznikov, 2003; Shamir, 2006ואזור גזירה מורכב ממערבו )

 ,Trachtman) 5בריכה תוך ובשולי שבוצעו על ידי חל"י בהמפורטים הסקרים הגיאופיזיים 

2009, 2010; Dror, 2012, 2013; Shamir, 2009-2014 ) סקרים קודמים בשולי בריכה בוכן

טרנספורם ים או עדויות לקיום ענף ראשי מערבי של מצנלא  (IEC-Tahal, 1993a,bלמשל ) 5

כולל ה מערך ההעתקים שנמצאו מיצגים אזור גזירה נרחבאו בשוליה.  5המלח במערב בריכה 

 :להלן( 4.1)ראה סעיף משניות להעתק הטרנספורם הראשי עיקריות,  שתי מערכות העתקים

עד  אולי ,הנמשכים ממצוק ההעתקים המערבי אל תוך האגן SSW-NNEים בכוון העתק .א

יחס בלתי צד דרום מזרחי ירוד, ובדרך כלל . להעתקים אלה לטרנספורם הראשי במזרחו

ה מודרניות באגן פיזור אפיסנטרים של רעידות אדמ ידוע בין ההסטה האופקית לאנכית.

קיים ריכוז מובהק של ( מצביע על כך ש4; איור b2010שמיר, ; 2014מג"י, ים המלח )

, הכוללת את (Neev and Hall, 1979) סיסמית לאורך מערכת העתקי לינץ'פעילות 

גם רצועות  לינץ' מוכרות . לאורך העתקישנצפו באזור התכנית NNEההעתקים בכוון 

(. עם זאת, בגלל 2009וב', מניפת נחל יעלים )אבלסון וחאזור ב למשלבולענים מפותחות, 

)בגלל מבנה  מיקום האפיסנטריםקביעת הרזולוציה המוגבלת של ו הנמוכה הפעילותרמת 

 יםאיזה העתקעל לא ניתן לקבוע על פי הנתונים הקיימים  באזור( תהסיסמיוהרשתות 

 .התרחשו הרעידות המתועדות םיספציפי
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 .ב

גה .  פיזור  אפיסנטרים של רעידות אדמה בדר4איור 

M≥2.0 ,(1984-2012) ( שמיר, על פי איכון יחסיb2010) 

 .(2012)מג"י,  המבוסס על קטלוג מכון הגיאופיזי

.  מפת המכון הגיאולוגי להעתקים חשודים 5איור 

נוה זוהר )המכון -כפעילים באזור עין בוקק

 (. 2012הגיאולוגי, 

A 

B 
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אשר מוגבלים על ידי קבוצת ההעתקים הראשונה  NNW-SSEמקומיים בכוון  העתקיםב. 

באזור בעבר  מערכת זו העתקימופו  מחוץ לאזור התכניתק"מ. 1.7-כואורכם המרבי 

מהוה בצפון מניפת עין בוקק (. IEC & Harza, 1993; 1981יעלים )גילת ועגנון, –פרסה 

; Ezersky, 2010בסיס ההולוקן ) גבול שכבת המלח המסיבי שלאת  העתק ממערכת זו

הנתונים  (. ההסטות המצטברות על העתקים אלה הן בגבול הרזולוציה של2011שמיר, 

  .הגיאופיזיים

 

בתחום חשופים המכון הגיאולוגי מציינת שני העתקים של כפעילים מפת ההעתקים החשודים 

קרקע ומופה במסגרת זוהה בפני השטח ובתת ה A (. העתק5באיור  B-ו A התכנית )מסומנים

 , לאורך נחל רום, מחשוף אחדרק במצא נ Bלהלן(. העתק  4.2הבדיקה הנוכחית )ראה סעיף 

 בתת הקרקע.להמשכיות עדות  ללא

 

 התנזלות להגברה, , חתך הקרקעתנודות קרקע  2.2

תנודות קרקע הגורם הסיסמוגני הדומיננטי מבחינת הסיכון לטרנספורם ים המלח הוא  

באזור  שנה 50-ב 10%ספקטרום תאוצות הקרקע לתכנון עבור הסתברות של באזור התכנית. 

על פי מפת המכון ( ו412)ת"י  Z=0.2g ,Ss=0.5g ,S1=0.09gעל ידי הפרמטרים  ןמאופיי זה

כולו אזור התכנית ( 2009וזסלבסקי,  גבירצמןהגיאולוגי לאזורים חשודים בהגברות שתית )

שבוצעו באתרי בתי מלון בחמי זוהר ספציפי בת אתר תגו בסקרי .חשוד בסיכון להגברת אגן

( נבדק האפקט 4.2; ראה פירוט בסעיף Frydman and Telesnik, 2011-2013ועין בוקק )

 E-ו  Dהמשולב של מעבר הגלים הסיסמיים בנוכחות מי תהום בסדימנט והקרקע נקבעה כסוג

ר תאוצת השיא המתאימה עבונבדקו סיכוני ההתנזלות כמו כן  (.412הגדרות ת"י על פי )

נמצא סיכון לאורך רצועה שמעל תעלה סדימנטרית הנ"ל ו הסתברותה( ו0.237gלאזור )

 .באזור מלון נירונה )חמי זוהר( עתיקה בתת הקרקע

" בין אצבועמוכתב על ידי המעבר הלטרלי ויחסי "התכנית חתך הקרקע להגברה באזור 

מכילים ואשר   שמקורם במערבלסטיים סדימנטים הקהסדימנטים האגמיים ממזרח לבין ה

משתנים  זה אזור מעברפרטי החתך ב. חלקיקי גיר, דולומיט וצור מסלעי מקור קדומים לבקע

עד בעומק והחילופים בין היחידות האגמיות והקלסטיות נמשכים  על פני טווחים קצרים

 . למפלס גג הסלעים הקדומים לבקע

הקרקע והגברות השתית באזור התכנית הוא עומק  גורם קריטי לגבי הערכות סיכוני תנודות

מפלס הסלעים הקדומים לבקע )קרטון וצור של חב' הר הצופים, גיר ודולומיט של חב' 

מפלס זה צפוי להיות בלתי אחיד . באזור , אשר מהוה את המחזיר הסיסמי הדומיננטייהודה(

בי עומקו וההשתנות אין מידע לג ומועתק על ידי מערך ההעתקים בתת הקרקע, ובשלב זה

 המרחבית שלו.
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 בולענים 2.4

שכבת המלח של בסיס תהליך ההמסה של הוא  לחוף ים המלחדומיננטי ביצירת בולענים הגורם ה

במקומות בהם קיימת ירידת  המתקת מי התהום עקב שנה לפני ההווה(   10,000-12,000ההולוקן )

בעומק של  בצפון מתחם עין בוקקדוחים בקי נמצאה שכבה זו .מזרחההביני -מפלס ונסיגה של הפן

 ,Ezersky)בסקרי רפרקציה ורפלקציה כן זוהתה (, ו2005; יחיאלי, 2002ומגל,   יחיאלי) מ' 20-כ

 NW-SEבכוון   Feb3מוגבלת על ידי העתק  שהראו כי היא (;a2010 Shamir, 2011  שמיר, ; 2010

רפרקציה סיסמית,  יבמספר קווהקרקע  שכבת מלח בתת פוענחהבאזור חמי זוהר . (להלן 8 )איור

מוגבלת מצפון על ידי  היאנראה כי ו (Ezersky, 2010 ;Shamir, 2011ללא אימות מקידוחים )

גיאופיזיים  זוהתה שכבת המלח בסקרים באזור נווה זוהרהעובר באזור מלון נירוונה.  F-5העתק 

מעלה אפשרות של נים באזור זה אולם פיזור הבולע NZ-1קידוח אזור מ' ב50-בעומק כוקידוחים 

 .ל מנגנון המסה שונה להיווצרות הבולעניםששכבות מלח עמוקות יותר או  המסת

 :(Yechieli et al., 2006)הם הופעת בולענים  הקריטריונים של המכון הגיאולוגי להיתכנות

קיום שכבת מלח מסיבית בעומק של מספר עשרות מטרים. בשטח אגן ים המלח נמצא  .א

שנה )בסיס תקופת ההולוקן(  11,000-היא זו ששקעה לפני כ  תהמלח הרלוונטיששכבת 

ושזוהתה בתת הקרקע בכל אתרי הבולענים לאורך חוף ים המלח הנוכחי. יחד עם זאת אין 

 לפסול אפשרות להיווצרות בולענים מעל שכבות מלח אחרות.

י התהום פועלים רוויים למלח במפלס שמתחת לשכבת המלח. כאשר מ-זרימת מי תהום תת .ב

להמסת המלח מופיע בהם סיגנל גיאוכימי מובהק המבדיל אותם מגופי המים האחרים 

 באזור )מי ים המלח ומי מעינות(. 

רוויים אל שכבת המלח. התקדמות המים התת רוויים -קיום מנגנון להולכת מי התהום התת .ג

 -ים בתחום התכנית אפקט שאיננו קי -מזרחה ומעלה מונעת על ידי ירידת מפלס ים המלח 

  דרך מערכות ההעתקים לאורך חופי ים המלח ומניפות הסחף הגדולות.

 

בולעני ים המלח מוכרים בשתי הסביבות הסדימנטריות המאפיינות את רצועת החוף )אבלסון 

 (, ואשר מיוצגות גם בתחום התכנית הנוכחית: 2012וחוב', 

מ'(, הבולענים צרים ועמוקים יחסית 50-מניפות סחף, בהן גג שכבת המלח עמוק יחסית )כ  .א

מ'( ונוצרים בדרך כלל בפתאומיות. בתחום בתכנית מיוצגת סביבה זו במניפת נחל 20-)עד כ

 זוהר. -בוקק ובמניפת נחלי חימר

מישורי בוץ, בהם גג שכבת המלח יותר רדוד הבולענים רדודים ורחבים יותר. סביבה זו  .ב

 חוף שבין שתי המניפות הנ"ל.מיוצגת בתחום התכנית על ידי מישור ה

 

לאורך חוף האגן הצפוני של ים המלח, כל אתרי הבולענים במישורי הבוץ מופיעים מתחת לקו 

מ' ולפיכך מתייחס המכון הגיאולוגי לקו זה כגבול ההשתרעות המערבי של בולענים  -400גובה 

ס טופוגרפי גבוה (. אתרי הבולענים במניפות הסחף נמצאים במפל2012אלה )אבלסון וחוב', 

 יותר כך שקריטריון זה אינו ישים בסביבה זו.
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( זוהה 2011. בצפון מערבה הבריכה )ארנון וחוב', 5הופעת בולענים אינה מוכרת בתוך בריכה 

שבו חשד להמסת מלח אבל ללא קשר ברור לבריכה עצמה. על פי דוח  רתחתיה תת אקוויפ

זה תתאפשר רק עם ביצוע קידוחים נוספים  רהמכון הגיאולוגי הבהרת התמונה לגבי אקוויפ

בבריכה. ההנחה הכללית של המכון הגיאולוגי היא ש"בתוך הבריכות אין כנראה יצירת 

עקב עלית המפלס ודחיקת הפן הביני. תהליך זה משפיע גם על כל האזור  –בולענים חדשים 

 (. 2011שקרוב לבריכות ולכן תהליך יצירת הבולענים מרוסן" )ארנון וחוב', 

פורסמו על ידי )האזור היבשתי בלבד( מפות היתכנות להתפתחות בולענים לאורך חוף ים המלח 

מחלקות את חוף ים  והן  (2012)עדכון אחרון על ידי אבלסון וחוב',  2004המכון הגיאולוגי מאז 

 המלח לשלושה אזורי היתכנות: 

)אזורים צהובים  ים החדשיםאזורי בולענים קיימים, שבהם ובהמשכם מופיעים רוב הבולענ .א

 .(6באיור 

אזורי היתכנות גבוהה, בהם קיימים התנאים ליצירת בולענים: נוכחות )או חשד לנוכחות(  .ב

)אזורים  שכבת מלח מסיבית בתת הקרקע והאפקט ההידרולוגי של ירידת מפלס ים המלח

רק בשולי אזורי ( סומן אזור זה 5. באין ירידת מפלס באגן הדרומי )בריכה (6אדומים באיור 

 בולענים קיימים.

אזורי היתכנות נמוכה בהם לא ניתן לשלול את האפשרות להתפתחות בולענים, אם בגלל אי  .ג

ודאות לגבי השתרעות שכבת המלח ואם בגלל הופעת בולענים לא ישירות מעל החלל 

ה ( סומנה היתכנות נמוכ5. באגן הדרומי )בריכה (6)אזורים ירוקים באיור  בשכבת המלח

לנוכחות שכבת המלח ומתוך אי יכולת לשלול תגובה של תת הערכה  הבאזורים בהם היית

-לירידת מפלס האגם הצפוני וחדירת מי תהום תת 5האקוויפרים העמוקים מתחת לבריכה 

 רוויים לשכבת המלח.

 

לאורך תקופת המעקב קיימת עקביות בתפוצת הבולענים וגבולות אזורי ההיתכנות שסומנו 

אינן בסיס לתכנון הנדסי  שפרסםהיתכנות ההמכון הגיאולוגי מדגיש כי מפות אולם במפות, 

מפורט באתר ספציפי וכי תכנון כזה דורש חקירה פרטנית לקביעת השתרעות שכבת המלח מגיל 

  (.2012בסיס ההולוקן )אבלסון וחוב', 
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(. ראה 2012)אבלסון וחוב',  גיאולוגיהמכון ה שלאזורי היתכנות להיוצרות בולענים מפת .  6איור 

 .12בעמ'  הגדרת אזורי ההיתכנות
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 סקרים שנערכו במסגרת התכנית. 3

, אזור הביניים סיסמית רפלקציה קוי

  (12, 2,6נספחים )

עין בוקק, חמי , סיסמית רפלקציה קוי

 (5, 2נספחים )       זוהר, נוה זוהר 

 (4,15נספחים ) סיסמית קציהרפר יסקר

הוד, צל ) רסקרי אתר, עין בוקק וחמי זוה

הרים, קראון פלאזה, לוט, עין התכלת, 

 (7-12נספחים ; נירוונה, בהתאמהו מוריה

 (17קידוחים רדודים אזור הביניים )נספח 

 קידוחים עמוקים אזור הביניים

 .  7איור 

1,…,7 

 7איור 
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 הקרובה ובסביבתו הפרויקט באתר ייסמייםהס הסיכונים הערכת. 4

 (6, 5 )נספחים י השטחקריעת פנהעתקים ו 4.1

. 8מובאת באיור על בסיס סקרי חל"י  אזור התכניתחלק היבשתי של העתקים בהמפת 

, נתונים השוללים את פעילותםאין ומאחר )א( חשודים כפעילים הוגדרו שמופו ההעתקים 

)בפרט פרטניות בדיקות המשך , )ג( ומאחר וטוני פעילטקסיסמובגלל מיקומם בתוך אזור  )ב(

חד  ואינן מבטיחות תשובהזמן רב  צפויות להמשך 412ת"י  כהמלצתפליאוסיסמיות( 

 . םמשמעית לגבי פעילות

 NNW ,±35mלהעתקים בכוון  ±20m) להגבלות בניה סביב ההעתקים סומנו רצועות בטחון

הן  –הקריעה  יקווהכרוכה במיפוי  ( המבטאות את אי הודאותNNEלהעתקים בכוון 

מגבלות הרזולוציה האופקית של מ נובעות. אי ודאויות אלה כםלאור -דמים והן עתידיים קו

ריסון הדפורמציה בסדימנטים ( וdelocalizationפיזור ), ומ(±5mהנתונים הסיסמיים )

ל חשוד כפעיכהעתק  הגדרתחתך הרדוד מעל העתקים עמוקים. של ה בלתי מלוכדיםה

קיימת אפשרות שתתרחש תזוזה עד לגודל המרבי, ללא  ןבתחום רצועת הביטחוש משמעה

 .תזוזההקשר למנגנון הצטברות המעוות או לטריגר הספציפי להתרחשות 

של רבית המוערכת הדרגה המ(, F1, F5, Fzohבכוון צפון מזרח )העיקריים העתקים העבור 

, עם הסטה מרבית 6.4-6.7( היא Maximum Credible Earthquake; MCEרעידות אדמה )

( Maximum Design Earthquakeממוצעת לתכנון  )הסטה מ', ו 0.4-1.0בפני השטח בתחום 

מ' )שמיר, 0.42-0.5 שלשנה(   475שנה )שקול לזמן חזרה של  50-ב 10%בהסתברות של 

2010a.) 

 ( Fiz-2וכן  Feb-2, Feb-3, Fiz-1, Fiz-3, Fnz-2, Fnz-3עבור העתקים בכוון צפון מערב )

 הסטות מרביות בפני השטח עדעם  5.5-מוערכת ב( MCEמרבית של רעידות אדמה )ההדרגה 

 ס"מ.10-כ
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 (.Shamir, 2011, 2014) ורצועות בטחון בתחום התכנית  .  מפת העתקים חשודים כפעילים8איור 

  העתק חשוד כפעיל ורצועת בטחון   

 העתק משוער ורצועת בטחון   
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 , חתך הקרקע והתנזלותתנודות קרקע 4.2

 :(7-12)נספחים  בתחום התכנית בוצעו סקרי האתר הבאים

שנה הוא  50-ב %10עבור אירוע בהסתברות של : שיא תאוצת הקרקע )חמי זוהר( מלון מוריה

g0.227 הבדיקות לא העידו על סכנה . 9. ספקטרום התגובה לאתר הספציפי ניתן באיור

 לא נמצא מלח בחתך, ולכן אין סכנה להתפתחות בולענים.להתנזלות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאורך סוללת . 10ספקטרום התגובה לאתר הספציפי ניתן באיור : )חמי זוהר( הנירוונמלון 

אזורים בעלי התנגדות נמוכה ביותר להחדרה בשכבות גרנולריות, מה שמצביע  נמצאוההגנה 

 .על סיכון להתפתחות תנאי התנזלות בזמן רעידות אדמה חזקות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א

 ב

 ספקטרות תגובה לאתר מלון מוריה )א( עבור חתך יבש, )ב( בנוכחות מים.. 9איור 

 בנוכחות מים.( shake) עבור חתך יבשנירונה ספקטרות תגובה לאתר מלון . 10איור 
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 : מלונות מתחם עין בוקק

בנוי חתך הקרקע . 11ספקטרות התגובה לאתרי הוד לוט וקראון פלאזה ניתנים באיור 

מ', ומעליה לסירוגין שכבה גרנולרית או  20 -מ' ובעובי של כ20-משכבת מלח קשה, בעומק כ

(. התנגדות נמוכה להחדרה תקנית נמצאה רק בשכבות החואר ולכן lime carbonateחואר )

 .  . אינה מייצגת סיכון להתנזלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב א

 ג

 נות הוד )א( לוט )ב( וקראון פלאזה )ג(.למלוממוצעות  ספקטרות תגובה. 11איור 
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אים סטטיים ולא להיות מושפעת ע"י שינויים הסוללה צפוייה להיות יציבה בתנ :סוללת ההגנה

במפלס פני מי התהום. באזור עין בוקק ומלון מוריה, הסוללה צפוייה להיות יציבה גם בתנאי 

שתית בהם קיים סכנה להתנזלות מלאה ת נה נמצאו קטעיוידת אדמה, אולם ליד מלון ניררע

קרקע. במקרה של התנזלות בשכבות גרנולריות הקשורות ככל הנראה לתעלה ארוזיבית בתת ה

 .ס"מ10-חלקית לאורך סוללות ההגנה צפויות דפורמציות מסדר גודל של כ

 

ם חילופיב מתאפייןהרדוד  חתך הקרקע ,תחום התכניתבעל פי קידוחי חל"י וקידוחים קודמים 

 חרסיתי-ארגוניטיחואר לבין גרוע -במיון בינוניגיר/דולומיט/צור  בלתי מלוכדים של צרורות בין

במערב מ' 20-25-שכבת הצרורות העליונה )מניפות סחף( מצטמצמת מכ(. 12איור ; 2015)ג.י.א., 

וכוללת חלקי סלעים קודמי  5למטרים בודדים לאורך חוף בריכה  (90סמוך לכביש תחום התכנית )

מ'. 10-15בקע )גיר דולומיט, צור(. יחידת החואר הראשונה מתחת לצרורות עשויה להגיע לעובי של 

רקע השתנות חתכי הק (.12איור לעומת זאת, כמות המלח בחתך עולה באופן דרמטי כלפי מזרח )

 ברזולוציה גבוהה של השינויים הללו בתחום התכנית.וספות מערב מצריך בדיקות נ-בכוון מזרח

כל וין בוקק, חתכי הקרקע במניפת עלבין  חתכי הקרקע בחום התכניתעל בסיס הדמיון הכללי בין 

קיים פוטנציאל  בתחום בתכניתהיא כי הכללית העבודה  הנחתעוד לא בוצעו בדיקות המשך, 

המכון הגיאולוגי על פי מפת כמו כן,  .ל להתנזלותאולם לא קיים פוטנציאהגברת תאוצות קרקע ל

(, אזור התכנית נתון לסיכון של הגברות 2009סיכון להגברות שתית )גבירצמן וזסלבסקי, לאזורי 

 אגן.

ת תת . בהדמיובקע בתחום התכניתהקדומים לבשלב זה אין מידע ישיר לגבי עומק מפלס הסלעים 

 ,Shamirבתחום התכנית ) ת רפלקציה סיסמיתו באמצעומ' שבוצע800-500-הקרקע לעומק כ

במסגרת תכנית שבשלב זה אינם מזוהים. מחזירים סיסמיים מספר ו ( זוה14, 12; איורים 2014

)איור  4H-( ו12)איור  2Hלזהות את המפלסים  ןניסיוייעשה ( 7איור ) באזור הביניים הקידוחים 

לקביעת פרופיל המהירויות בתת ויותר  מ'100יבוצעו סקרי מהירויות סיסמיות לעומק  וכן (14

 .(SPT) החדרה תקנית הקרקע ולקליברציה של בדיקות

 

 

 

 . 
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 ~מ'1200

 גבול מזרחי של התכנית

DHV-1 

( DHV-1מ' ממזרח לו )1200-( וכDSP-MA-4(, סמוך לקו החוף )T-7) התכניתתחום  סמוך לגבול המערבי שלחתכי קרקע   .12איור 

  .(7; ראה מיקום באיור 2015ג.י.א, על פי )
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 .7ראה מיקום באיור . DS-5124 (Shamir, 2014)זמן של קו רפלקציה  חתך .13איור 

? 
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 7ראה מיקום באיור . DS-5126 (Shamir, 2014)חתך זמן של קו רפלקציה  .14איור 
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 בולעניםסיכוני  4.2

התנאי נבחן  (a2015)שמיר,  אזור הביניים היבשתיבבמסגרת סקר ראשוני לסיכוני בולענים 

הולוקן. -שכבת המלח מגיל המעבר פליסטוקןנוכחות  -צרות בולעני ים המלח להיוו הראשוני

הגדרות אזורי ההיתכנות לבולענים באזור זה עודכנו על בסיס קידוחים וסקרים גיאופיזיים 

 ,Abelson et al, 2009;  Ezersky, 2010; Shamir, 2011;שנערכו  על ידי חל"י ואחרים

 (:15( ,  כדלהלן )איור  ; 2012B.I.L., 2013; Dror, 2013, 2010דרור,  (2014

I. בתחום זה יש להניח אפשרות  .על פי מפות המכון הגיאולוגי , אזורי בולענים קיימים

 .היוצרות בולענים נוספים

II. או  ת, בהם קיימת שכבת המלח של בסיס הולוקן, בוודאואזורי היתכנות לבולענים

ם זה יש לערוך חקירה מקדימה לבדיקת בסבירות גבוהה. לפני בנית מבנים הנדסיים בתחו

 קיום תנאים הידרולוגיים להיווצרותם.

III. בחלק המזרחי של התחום הימי של התכנית. באזור זה אזורי היתכנות נמוכה לבולענים ,

באופן  ( ונצפתהShamir, 2014פוענחה שכבת המלח ההולוקני על בסיס סקרים גיאופיזיים )

( אולם ההיתכנות ליצירת בולענים נמוכה עקב BIL, 2013; 7)איור  DSP-8ישיר בקידוח 

(. יחד עם 2011התקדמות של הפן הביני מזרחה )ארנון וחוב', -שמירת מפלס הבריכה ולכן אי

זאת, עד לעריכת סקר שיטתי לאיתור תופעות המסה של ומתחת למלח התעשייתי לא ניתן 

 לשלול היתכנות זו לחלוטין.

 

לאורך חוף אזור   ם שכבת המלח המסיבי של בסיס ההולוקןאין עדויות לקיוזה על פי סקר 

מ' מזרחית 40-70מצוי בטווח זו מלח שגבול שכבת ניתן להעריך הביניים היבשתי. כמו כן 

מ' 150-250ובטווח  DSP-8לכביש המלונות באזור הביניים הימי הדרומי סמוך לקידוח 

 .יצפונ-אזור הביניים הימי המרכזימזרחית לכביש המלונות ב

 5בריכה  בתחוםכי תהליך יצירת הבולענים היא הערכת המכון הגיאולוגי כמוזכר לעיל, 

מי תהום בעלי פוטנציאל המסה הגעת לאיתור  באין סקר קידוחים מרוסן. למרות זאת,

)היכן  שכבת המלח של בסיס ההולוקן לאותי ימלח התעשיה לא לטרלית או מהעומק

מיפוי מפורט של גבול במקביל,  .דאותובו התהליך תכנותהילא ניתן לשלול את  שקיימת(

רפרקציה סיסמית  יקווצריך להתבסס על אינטגרציה של שכבת המלח באזורי הבינוי הימי 

 .באזור זה קידוחיםונתוני 
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מפת אזורי היתכנות לבולענים  :15איור 

 ים המלח. תבתחום תמ"מ מתחם התיירו

 

 Iאזור היתכנות 

 IIאזור היתכנות 

 IIIיתכנות אזור ה

של שכבת  ימערב-גבול דרום
 המלח ההולוקנית במניפת בוקק

גבול משוער של שכבת המלח 
 (2015ההולוקנית על פי שמיר )

 מקרא
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 הוראות התכנית. 5

 

 940ות ת"י חלה חובת ביצוע סקרי אתר, בהתאם לדריש - לכל בניין מוצע בתחום התכנית .א

, ביצוע ניתוח תגובה סייסמית )באם נידרש הדבר על פי סוגי המבנים והתנאים 413ות"י 

-הסיסמיים המוגדרים בתקנים אלה( וביצוע בדיקת השפעת רעידות אדמה על חוזק הקרקע

התנזלות על פי התקנים הנ"ל. המהנדס החותם על הבקשה להיתר הבנייה יצרף לבקשה 

ממצאי הסקרים והבדיקות שבוצעו, המסקנות ואופן יישומן בתכנון.  להיתר דו"ח המפרט את

 אינם נדרשים על פי התקנים.  , או חלקם,לחילופין יצרף מכתב הסבר מדוע הסקרים

מכיוון שבהתאם   -לכל בניין מוצע בתוך תחומי "קו מגבלות בנייה" המסומנים בתשריט  .ב

 קווייוע המכון הגיאופיסי, סומנו למסקנות סקרים סיסמיים אשר בוצעו על ידי חל"י בס

מגבלות בנייה לאורך קווי העתקים החשודים כפעילים, תנאי להיתר בנייה באזורים אלה יהיה 

המהנדס החותם על  .בהקשר להעתקים פעילים 413בנייה של בנינים רק על פי הוראות ת"י 

וראות הנ"ל הבקשה להיתר הבנייה יצרף לבקשה להיתר דו"ח המפרט את אופן עמידתו בה

 ואופן יישומן בתכנון.

בנוסף לתנאים  - (151, 113, 110, 102לפיתוח שטח של מגרשי הבנייה במים )תאי שטח  .ג

כתנאי להיתר בנייה לפיתוח  על ידי חל"י , יוכןהנדרשים לגבי היתרי בנייה לבניית בניינים

ם הקשורים הנדסי הבוחן במשולב את מכלול התנאים וההיבטים ההנדסיי-סקר גיאוהשטח 

לבנייה בשטח בו קיימים בפועל מי מאגר, מנתח את הסיכונים הכרוכים בכך וקובע את 

הדרכים להתמודד אתם, על פי פרקטיקה הנדסית מקובלת. בין היתר יתייחס הדו"ח לרום 

ותכונות מי הבריכה גלי ים ורוח, לפרופיל ותכונות הקרקע ומי התהום, לקורוזיביות, 

ביסוס של אופי , להתנזלות, בולענים ו413להעתקים כהגדרתם בת"י  לרעידות אדמה וקרבה

, לבלט הנדרש בהתאם לפתרון המוצע, למפלס המינימלי של 940מבנים ותשתיות על פי ת"י 

ימי ולכל הצוע מבנה המילוי י, שיפועים וביםקומת הקרקע ביחס לבלט הנדרש, לסוג החומר

ש בנייה הבניה העתידית במגרש, בשונה ממגר הנדסי נוסף אשר עשוי להשפיע על-היבט גיאו

 ההנדסי יכלול המלצות לתכנון ההנדסי של הבניינים ויסודותיהם-רגיל ביבשה. הסקר הגיאו

 ויצורף לבקשה להיתר בנייה לפיתוח המגרש. 

, או הסיסמילכל בניין מוצע ממזרח לקו התיחום המערבי של שכבת המלח המסומנת בנספח  .ד

חלה חובת ביצוע בדיקה לווידוא או שלילה של  - מערב לקו זהמ' מ 25בתחום של עד 

יש בבדיקה, אזי  זו מלח ה שכבתהמצאות שכבת המלח אליה מתייחס הנספח. אם לא נמצא

תהום בעלי כושר -מי ה לטרלית או מהעומק שללבצע סקר הידרולוגי לבירור היתכנות הגע

אין מגבלות לכך נשללה  שכבת המלח התעשייתי בלבד. אם ההיתכנות המסה למגע עם

, אזי יש לבצע סקר מ'50מסיבית בעומק של עד  מלח ה שכבתאם נמצא בהקשר לבולענים.

, יש להציע באחד או שני המקרים. אם הוכחה היתכנות זו מלחשכבת  דומה עבורהידרולוגי 

ולקבל  413ו  940במתואם עם תקנים הנדסי להתמודדות עם תנאים אלה -פתרון תיכנוני

לפתרון על ידי מהנדס הועדה. המהנדס החותם על הבקשה להיתר הבנייה יצרף  אישור

לבקשה להיתר דו"ח המפרט את הבדיקות שנעשו, תוצאותיהן, מסקנותיו ואת הפתרונות 

 התיכנוניים המיוחדים שנדרשו, ככל שנדרשו.

תכנית 656-0254458 10/01/2017 16:04:43 נספח סקר סייסמי סקר סייסמי ראשוני



[txep TpyT] [txep TpyT] [txep TpyT] 

26 
 

 .G. Shamir, Ph.D                                                                                                            ד"ר ג. שמיר
 Geology – Seismology                                                                                   סיסמולוגיה  –גיאולוגיה 

  1a HaMe’arot st., Haifa 3438222                                                        3438222א, חיפה 1שביל המערות 
 Fax: 192-1532-5666408   פקס:               Mobile: 192-54-622352               shamir.gadi@gmail.comנייד:   

 

 מקורות .5

להיווצרות בולענים לאורך  . עדכון מפות ההתכנות2009אבלסון, מ., ר. קלבו, ר. גבאי, י. יחיאלי, 

 .GSI/34/2009חוף ים המלח, המכון הגיאולוגי, דוח מס' 

חידושים בהתפתחות בולעני ים . 2012, י. יחיאלי, א. בורשבסקי, א. ברוך, ע. מושקיןאבלסון, מ., 

 .GSI/11/2013עדכון מפות ההתכנות, המכון הגיאולוגי, דוח מס' המלח ו

 מפעלי של 5 בריכה מערב -בצפון גיאולוגית -ההידרו . המערכת2011י, יחיאל י. ,שלו .א, ע., ארנון

 GSI/11/2011המכון הגיאולוגי, דוח מס' המלח.  ים

 גיאוטכני דוח – 5 בריכה לחוף הביניים אזור ,המלח ים הגנות. 2015הנדסת קרקע וביסוס,  .א.י.ג

 , מוגש לחב' להגנות ים המלח.מוקדם תכנון לשלב

. מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות, המכון 2009זסלבסקי,  י. , ז.,גבירצמן

 .GSI/15/2009הגיאולוגי לישראל, דוח מס' 

, המכון הגיאולוגי 1:20,000מצדה,  –. מפה גיאולוגית של אזור עין בוקק 1981גילת, א. וא. עגנון, 

 .MM/2/81לישראל, דוח מס' 

בים המלח, המכון הגיאופיזי לישראל,  5פי בריכה . סקר רפרקציה סיסמית לחו2010דרור, ע., 

  .221/566/11דוח מס' 

, המכון הגיאופיזי לישראל, דוח מס' עין בוקק. סקר רפרקציה סיסמית 2012דרור, ע., 

441/674/12 . 

 .2012. מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים בישראל, עדכון 2012המכון הגיאולוגי לישראל, 

. מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות, המכון 2009זסלבסקי, גבירצמן, ז. וי. 

 .GSI/15/2009הגיאולוגי, דוח מס' 

 . הגיאולוגיה של הר סדום, האוניברסיטה העברית, ירושלים.1967זק, 

זוהר, המכון  הנוו ןגיליו, 1:50,000. המפה הגיאולוגית של ישראל 2011עגנון, א., ע. שגיא 

 ,ירושליםהגיאולוגי לישראל

החברה הממשלתית  , פענוח שלב ב'.5. הגנות ים המלח: סקר גיאופיזי בבריכה 2010aג.,  שמיר,

 להגנות ים המלח.

. אי יציבות תשתיות ים המלח: מבנה ההעתקה באגן ים המלח על פי איכון יחסי 2010bג.,  שמיר,

 של רעידות אדמה עכשוויות, המכון הגיאולוגי לישראל.

, פענוח שלב א', החברה להגנות ים 2010-2011, 5. סקר גיאופיזי לאורך חוף בריכה 2011 ג., שמיר,

 . המלח

חמי זוהר. מוגש  –. שכבת המלח של בסיס ההולוקן באזור הביניים עין בוקק 2015שמיר, ג., 

 לחברה להגנות ים המלח.

-58656’ מס מפורטת מקומית מתאר תכניתנספח ל המלח בים התיירות מתחם. 2015שמיר, ג., 

 לחברה להגנות ים המלח.מוגש . סיכוני בולענים02544

 

 

תכנית 656-0254458 10/01/2017 16:04:43 נספח סקר סייסמי סקר סייסמי ראשוני



[txep TpyT] [txep TpyT] [txep TpyT] 

27 
 

 .G. Shamir, Ph.D                                                                                                            ד"ר ג. שמיר
 Geology – Seismology                                                                                   סיסמולוגיה  –גיאולוגיה 

  1a HaMe’arot st., Haifa 3438222                                                        3438222א, חיפה 1שביל המערות 
 Fax: 192-1532-5666408   פקס:               Mobile: 192-54-622352               shamir.gadi@gmail.comנייד:   

Abelson, M., R. Gabay, E. Shalev, Y. Yechieli, 2009. Sinkholes hazard around the 
evaporation ponds – Dead Sea southern basin. Geological Survey of Israel, Rep. 
no. GSI/27/2009. 

Belmaker, R., B. Lazar, J. Beer, M. Christ, N. Tepelyakov, M. Stein, 2013. 10Be dating 
of Neogene halite, GCA, 122, 418. 

Dror, O., 2013. High resolution seismic reflection Survey in the Transition Zone. 
Geophys. Inst. Isr. Rep. no. 053/000/13 

Ezersky, M., 2010. Improvement of the seismic refraction method for mapping of the 
burriedsalt layers along the Dead Seashoreline, Geophys. Inst. Isr., Rep. 
211/538/10. 

Frydman, S. and M. Telesnik, 2011a. Effect of groundwater rise on the seismic 
response and stability of structures along the coast of the Dead Sea Phase II, 
Interim Report 1: Moriah Hotel. The Dead Sea Preservation Government Company 
Ltd. 

Frydman, S. and M. Telesnik,   2011b. Effect of groundwater rise on the seismic 
response and stability of structures along the coast of the Dead Sea Phase II, 
Interim Report 2: Nirvana Hotel. The Dead Sea Preservation Government 
Company Ltd.  

Frydman, S. and M. Telesnik,   2011c. Effect of groundwater rise on the seismic 
response and stability of structures along the coast of the Dead Sea Phase II, 
Interim Report 3: Hod, Crown Plaza & Lot Hotels. The Dead Sea Preservation 
Government Company Ltd.  

Frydman, S. and M. Telesnik,   2012. Effect of groundwater rise on the seismic 
response and stability of structures along the coast of the Dead Sea Phase II, 
Interim Report 4: Parametric study – Effect of profile properties and depth to 
bedrock, Lot Hotel. The Dead Sea Preservation Government Company Ltd. 

 Frydman, S. and M. Telesnik,   2013. Hotel protection dykes – Ein Bokek, Nirvana, 
Moriah hotels: Dynamic penetration tests (DPSH). The Dead Sea Preservation 
Government Company Ltd. 

Frydman, S. and M. Telesnik, 2013. Effect of groundwater rise on the seismic 
response and stability of structures along the coast of the Dead Sea Phase II, Final 
Report. The Dead Sea Preservation Government Company Ltd.  

Gardosh, M., E. Kashai, S. Salhov, H. Shulman, E. Tannenbaum, 1997. Hydrocarbon 
exploration in the southern Dead Sea area, in: Niemi and Ben Avraham, eds., The 
Dead Sea: The lake and its setting, Oxford University Press, p. 57. 

Gardosh, M. and M. Reznikov, 2003. Regional seismic study of the Zerach Permit, 
Southern Dead Sea Basin, Geophys. Inst. Isr. Rep. no. 499/293/03. 

Garfunkel, Z., 1997, The history and formation of the Dead Sea basin, in Niemi, T.M., 
Ben Avraham, Z., and Gat, J.R., eds., The Dead Sea: The lake and its settings. 

GII, 2013. Earthquakes in Israel and adjacent areas. 
Hamiel, Y., R. Amit, Z.B. Begin, S. Marco, O. Katz, A. Salamon, E. Zilberman, N. Porat, 

2009. The seismicity along the Dead Sea Fault during the last 60,000 years, Bull. 
Seis. Soc. Am., 99, 2020. 

Israel Electric Corp. & Harza Engineering Comp., 1993. israel pumped storage project, 
Parsa site: geological mapping, Tahal Consulting Engineers Ltd., Rep. R-93-28 

תכנית 656-0254458 10/01/2017 16:04:43 נספח סקר סייסמי סקר סייסמי ראשוני



[txep TpyT] [txep TpyT] [txep TpyT] 

28 
 

 .G. Shamir, Ph.D                                                                                                            ד"ר ג. שמיר
 Geology – Seismology                                                                                   סיסמולוגיה  –גיאולוגיה 

  1a HaMe’arot st., Haifa 3438222                                                        3438222א, חיפה 1שביל המערות 
 Fax: 192-1532-5666408   פקס:               Mobile: 192-54-622352               shamir.gadi@gmail.comנייד:   

Marco, S. and A. Agnon, 1995. Prehistoric earthquakr deofrmations near Masada, 
Dead Sea Graben, Geology, 23, 695. 

Neev, D., and Hall, J.K., 1979, Geophysical investigation in the Dead Sea: Sedimentary 
Geology, v. 23, p. 209–238, doi: 10.1016/0037-0738(79)90015-0. 

Neev, D. and K. O. Emery, 1995. The destruction of Sodom, Gomorrah and Jericho, 
Oxford, Oxford University Press, 175 p. 

Quennell, A.M., 1959, The structural and geomorphic evolution of the Dead Sea Rift: 
Quarterly Journal of the Geological Society of London, v. 114, p. 1–24. 

Rochlin, I. and O. Dror, 2014. High resolution shallow maine seismic at Ein Boqeq. 
Technical report,  Geophys. Inst. Isr. Rep. no. 021/797/14 

Sadeh, M., Y. Hamiel, A. Ziv, Y. Bock, P. Fang, S. Wdowinski, 2012. Crustal 
deformation along the Dead Sea Transform and the Carmel Fault inferred from 12 
years of GPS measurements, JGR, 117, B08410. 

Shalev, E., G. Shaliv, and Y. Yechieli, 2009 .Hydrogeology of the Southern Dead Sea 
Basin. Geological Survey of Israel, Rep. no. GSI/25/2009. 

Shamir, G., 2006. The active structure of the Dead Sea Depression,  Geol. Soc. Am., 
Spec. Pap. 401, 15. 

Shamir, G., 2009. Geophysical Survey in Pan 5, Interpretation phase 1, Dead Sea 
Protections Company, Jerusalem. 

Shamir, G., 2011. Geophysical survey along the western shore of Pan 5, Dead Sea 
Protections Company, Jerusalem. 

Shamir, G., 2014. Fault investigation in the Ein Boqeq – Hamei Zohar Intermediate 
Zone. The Dead Sea Preservation Government Company Ltd. 

Stein, M., 2002. The fall and rise of the Dead Sea during the post glacial and the 
Younger-Dryas event, 12th annual Goldschmidt Conference, Davos, Geochimica et 
Cosmochimica Acta, p. A738. 

Stein, M., A. Torfstein, I. Gavrieli, Y. Yechieli, 2010. Abrupt aridities and salt 
deposition in the post-glacial Dead Sea and their North Atlantic connection, 
Quarternary Science Rev., 29, 567. 

Torfstein, A., A. Haase-Schramm, N. Waldmann, Y. Kolodny, M. Stein, 2009. U-series 
and oxygen isotope chronology of the mid-Pleistocene Lake Amora (Dead Sea 
basin), Geoch. Cosmo. Acta 73, 2603–2630. 

Trachtman, 2010. Dead Sea Pan 5: High resolution seismic survey, pre stack depth 
migration data processing, Geophys. Inst. Isr., Rep. no. 605/505/10/ 

Trachtman, P., A. Harkavi, Y. Ben Gai, 2009. Dead Sea Pan 5 high resolution seismic 

survey, data processing, Inst. Isr., Rep. no. 372/466/09. 
Trachtman, P., O. Dror, Y. Marig, 2010. Dead Sea high resolution seismic survey: Data 

processing report, GII Rep. no. 617/556/10  2  
Waldmann, N., Starinsky, A., Stein, M., 2007. Primary carbonates and Ca-Chloride 

brines as monitors of paleo-hydrological regime in the Dead Sea basin. 
Quaternary Science Reviews 26, 2219–2228 

Wdowinsky, S. et al., 2004. GPS measurements of current crustal movements along 
the Dead Sea Fault, JGR v. 109 

Yechieli, Y., M. Abelson, A. Bein, O. Crouvi, V. Shtivelman, 2006. Sinkhole “swarms” 
along the Dead Sea coast: Reflection of disturbance of lake and adjacent 
groundwater systems. GSA Bull., 118, p. 1075. 

תכנית 656-0254458 10/01/2017 16:04:43 נספח סקר סייסמי סקר סייסמי ראשוני


