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 .1מטרת הפרויקט
המסמך הנוכחי מהוה חלק מהכנת תכנית מתאר מקומית עם הוראות של תוכנית מפורטת
למתחם מלונאות ותיירות לחוף בריכה  5של מפעלי ים המלח ,האגן הדרומי של ים המלח (איור
 .)1התוכנית מיועדת הן לחלקים הקיימים בעין בוקק ובחמי זוהר והן לחלק החדש המיועד
להקמה באזור הביניים שביניהם ,בין כביש  90במערב לחוף בריכה  5במזרח ,וכן רצועת מים
ברוחב 100-500מ'.

איור  .1מפת מיקום.
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 .2התנאים הגיאולוגים והגיאוטכניים באתר ובסביבתו הקרובה
 2.1סטרטיגרפיה
אזור התכנית ממוקם לאורך שוליים המערביים של האגן הדרומי של ים המלח (איור  )1והוא
שקוע יחסית לרמת מדבר יהודה עקב העתקה אנכית לאורך מערכת העתקי השוליים של בקע
ים המלח .כתוצאה מהעתקה זו ,סלעים קדומים להיווצרות הבקע חשופים לכל גובה מצוק
השוליים ,בצידה המערבי של מערכת ההעתקים ,וקבורים בעומק מאות עד אלפי מטרים
בתוך האגן ,בצדה המזרחי הירוד .כתוצאה משקיעתו הפך אגן ים המלח לבסיס ההשקעה
האזורי ,הן עבור סדימנטים קלסטים (תוצרי בליה יבשתית) שהובלו לתוכו על ידי מערכות
נחלים ממערב וממזרח ,והן עבור סדימנטים אגמיים שנוצרו בתוכו על ידי שקיעה מתוך גופי
המים הקימים בו כ 5-מיליון שנה.
החתך הסטרטיגרפי המוכר ממחשופים ומתת הקרקע הרדוד באגן ים המלח (איור  )2מייצג
את התהליכים המתוארים .הסלעים הקדומים להיווצרות הבקע ,והמועתקים בשוליו ,כוללים
סדרות גיר-דולומיט-חואר מגיל קרטיקון עליון (חבורת יהודה) ועליהם קרטון ,צור ,חואר
ופצלים מגיל סנון-פלאוקן (חבורת הר הצופים).
המילוי הסדימנטרי של אגן ים המלח עצמו הצטבר במשך כ 18-מיליון שנה וכולל בחלקו
התחתון חתך עבה (מספר אלפי מטרים) של סדימנטים קלסטיים יבשתיים (בעיקר חול,
קונגלומרט ,סילט) של תצורת חצבה (מיוקן עליון 18 ,עד  5מיליון שנה לפני ההווה) .בעקבות
החדירה הימית הגדולה לתוך הבקע בפליוקן התיכון ( 2-6מ"ש לפני ההווה; Belmaker et al.,
 ,)2013יצירת ימת סדום ולאחר מכן התייבשותה החלקית ,שקע מלח מסיבי (תצורת סדום)
אשר חשוף כיום בהר סדום .האינטראקציה של מי ימת סדום עם סלעי הסביבה הקדומים
הכתיבו את הרכב האגמים והתמלחות אשר מילאו מאז את אגן ים המלח .בתקופה זו
הושקעו באגן סדרות עבות (עד מספר אלפי מטרים) של חילופים בין סדימנטים קלסטיים-
אלוביאליים (בעיקר חרסית ,סילט ,חלוקים ,צרורות) ,שמקורם בזרימות נחליות/שטפוניות
אל תוך האגן ,לבין סדימנטים אגמיים (בעיקר ארגוניט חוארי [ ]lime carbonateמלח ,גבס,
חרסית) שהורבדו על ידי גופי המים השונים .בסדרה זו (חבורת ים המלח) כלולות –
( )1תצורת עמורה ,המוכרת משולי ים המלח וראש הר סדום (זקTorfstein et al., ;1967 ,
 )2009וכן מקידוחים (למשל .)Gardosh et al., 1997
( )2תצורת הלשון מגיל  70,000-12,000שנה לפני ההווה ,בעלת החשיפה הנרחבת באגן ים
המלח,
( )2תצורת צאלים מגיל הולוקן ( ~11,000שנה עד ההווה).
חשיפת התצורות הללו באזור התכנית על פי מיפוי גיאולוגי של בקנה מידה  1:50,000של
המכון הגיאולוגי נראית באיור .2
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במעבר בין תצורות ליסאן וצאלים ( 12,000-11,000שנה לפני ההווה) מוכרת שכבת מלח
מסיבית המייצגת אי התאמה סדימנטרית שנוצרה עקב ירידה דרמטית של מפלס האגם
לסביבות -500 - -450מ' ותקופת יובש ארוכה (Neev and Emery, 1995; Neev and Hall,
.)1979; Stein, 2002, 2010; Waldmann et al., 2007

איור  .2חתך סטרטיגרפי באזור נוה זוהר – עין בוקק (עגנון ושגיא.)2011 ,
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איור  .3מפה גיאולוגית  1:50000של אזור נוה זוהר – עין בוקק (עגנון ושגיא.)2011 ,
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 2.2העתקים
אזור הגזירה של טרנספורם ים המלח ,שבתוכו ממוקמת התכנית ,הוא המקור הסיסמוגני
הדומיננטי במזרח התיכון ומבטא תזוזה יחסית אופקית-שמאלית בין גוש ישראל-סיני לגוש
ירדן-ערב בקצב עכשווי ממוצע של  2.1-4.5מ"מ לשנה ( Wdowinsky et al., 2004; Sadeh et
 .)al., 2012תנועה זו מרוכזת כנראה בעיקר לאורך ענף הטרנספורם הראשי בצדו המזרחי של
הבקע והיא מלווה באזור דפורמציה נרחב ,במרכז ומערב הבקע ,שבו יש שילוב של תזוזות
אופקיות ואנכיות על מערכות העתקים פנים-אגניות ( Garfunkel, 1997; Gardosh and
 .)Reznikov, 2003; Shamir, 2006, 2009הפעילות הסיסמית סביב אגן ים המלח מאז
הפליסטוקן ( ~10,000שנה אחרונות) מאופיינת על ידי סידרת רעידות אדמה גדולות עם דרגה
ממוצעת של  6.8±0.8וזמני חזרה ממוצעים שבין  900ל 1700-שנה ( Marco and Agnon,
 .)1995; Hamiel et al., 2009על פי רקורד משולב מכשירני ,היסטורי ופליאוסיסמי מאזור
אגן ים המלח ,זמן החזרה הממוצע לרעידות חזקות ( )Mw≥6.5בבקע הוא כ 500-שנה
(.)Hamiel et al., 2009
מודלים מוקדמים של מבנה ההעתקה באגן ים המלח תיארו שני העתקים ראשיים משני צדי
האגן ( ,)Quenelle, 1959; Garfunkel,1981, 1997שעליהם מתרחשת התזוזה היחסית
לרוחב הטרנספורם ושבאזור ביניהם נוצר אגן ים המלח .לעומת זאת תצפיות סטרוקטורליות,
מורפולוגיות וסיסמיות מצביעות על קיום העתק ראשי אחד בלבד ,בצדו המזרחי של האגן,
ואזור גזירה מורכב ממערבו ( .)Gardosh and Reznikov, 2003; Shamir, 2006בפרט ,בכל
הסקרים הגיאופיזיים המפורטים שבוצעו על ידי חל"י בתוך ובשולי בריכה Trachtman, ( 5
 )2009, 2010; Dror, 2012, 2013; Shamir, 2009-2014וכן בסקרים קודמים בשולי בריכה
( 5למשל  )IEC-Tahal, 1993a,bלא נמצאו עדויות לקיום ענף ראשי מערבי של טרנספורם ים
המלח במערב בריכה  5או בשוליה .מערך ההעתקים שנמצאו מיצגים אזור גזירה נרחב הכולל
שתי מערכות העתקים עיקריות ,משניות להעתק הטרנספורם הראשי (ראה סעיף  4.1להלן):
א .העתקים בכוון  NNE-SSWהנמשכים ממצוק ההעתקים המערבי אל תוך האגן ,אולי עד
לטרנספורם הראשי במזרחו .להעתקים אלה בדרך כלל צד דרום מזרחי ירוד ,ויחס בלתי
ידוע בין ההסטה האופקית לאנכית .פיזור אפיסנטרים של רעידות אדמה מודרניות באגן
ים המלח (מג"י ;2014 ,שמיר ;2010b ,איור  )4מצביע על כך שקיים ריכוז מובהק של
פעילות סיסמית לאורך מערכת העתקי לינץ' ( ,)Neev and Hall, 1979הכוללת את
ההעתקים בכוון  NNEשנצפו באזור התכנית .לאורך העתקי לינץ' מוכרות גם רצועות
בולענים מפותחות ,למשל באזור מניפת נחל יעלים (אבלסון וחוב' .)2009 ,עם זאת ,בגלל
רמת הפעילות הנמוכה והרזולוציה המוגבלת של קביעת מיקום האפיסנטרים (בגלל מבנה
הרשתות הסיסמיות באזור) לא ניתן לקבוע על פי הנתונים הקיימים על איזה העתקים
ספציפיים התרחשו הרעידות המתועדות.
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ב.

A

B

איור  .5מפת המכון הגיאולוגי להעתקים חשודים
כפעילים באזור עין בוקק-נוה זוהר (המכון
הגיאולוגי.)2012 ,

איור  .4פיזור אפיסנטרים של רעידות אדמה בדרגה
 )1984-2012( ,M≥2.0על פי איכון יחסי (שמיר)2010b ,
המבוסס על קטלוג מכון הגיאופיזי (מג"י.)2012 ,
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ב .העתקים מקומיים בכוון  NNW-SSEאשר מוגבלים על ידי קבוצת ההעתקים הראשונה
ואורכם המרבי כ1.7-ק"מ .מחוץ לאזור התכנית מופו העתקי מערכת זו בעבר באזור
פרסה –יעלים (גילת ועגנון .)IEC & Harza, 1993 ;1981 ,בצפון מניפת עין בוקק מהוה
העתק ממערכת זו את גבול שכבת המלח המסיבי של בסיס ההולוקן (;Ezersky, 2010
שמיר .)2011 ,ההסטות המצטברות על העתקים אלה הן בגבול הרזולוציה של הנתונים
הגיאופיזיים.
מפת ההעתקים החשודים כפעילים של המכון הגיאולוגי מציינת שני העתקים חשופים בתחום
התכנית (מסומנים  Aו B-באיור  .)5העתק  Aזוהה בפני השטח ובתת הקרקע ומופה במסגרת
הבדיקה הנוכחית (ראה סעיף  4.2להלן) .העתק  Bנמצא רק במחשוף אחד  ,לאורך נחל רום,
ללא עדות להמשכיות בתת הקרקע.
 2.2תנודות קרקע ,חתך הקרקע להגברה ,התנזלות
טרנספורם ים המלח הוא הגורם הסיסמוגני הדומיננטי מבחינת הסיכון לתנודות קרקע
באזור התכנית .ספקטרום תאוצות הקרקע לתכנון עבור הסתברות של  10%ב 50-שנה באזור
זה מאופיין על ידי הפרמטרים ( S1=0.09g ,Ss=0.5g ,Z=0.2gת"י  )412ועל פי מפת המכון
הגיאולוגי לאזורים חשודים בהגברות שתית (גבירצמן וזסלבסקי )2009 ,אזור התכנית כולו
חשוד בסיכון להגברת אגן .בסקרי תגובת אתר ספציפי שבוצעו באתרי בתי מלון בחמי זוהר
ועין בוקק ( ;Frydman and Telesnik, 2011-2013ראה פירוט בסעיף  )4.2נבדק האפקט
המשולב של מעבר הגלים הסיסמיים בנוכחות מי תהום בסדימנט והקרקע נקבעה כסוג  DוE-
(על פי הגדרות ת"י  .)412כמו כן נבדקו סיכוני ההתנזלות עבור תאוצת השיא המתאימה
לאזור ( )0.237gוההסתברות הנ"ל ונמצא סיכון לאורך רצועה שמעל תעלה סדימנטרית
עתיקה בתת הקרקע באזור מלון נירונה (חמי זוהר).
חתך הקרקע להגברה באזור התכנית מוכתב על ידי המעבר הלטרלי ויחסי "אצבוע" בין
הסדימנטים האגמיים ממזרח לבין הסדימנטים הקלסטיים שמקורם במערב ואשר מכילים
חלקיקי גיר ,דולומיט וצור מסלעי מקור קדומים לבקע .פרטי החתך באזור מעבר זה משתנים
על פני טווחים קצרים והחילופים בין היחידות האגמיות והקלסטיות נמשכים בעומק עד
למפלס גג הסלעים הקדומים לבקע.
גורם קריטי לגבי הערכות סיכוני תנודות הקרקע והגברות השתית באזור התכנית הוא עומק
מפלס הסלעים הקדומים לבקע (קרטון וצור של חב' הר הצופים ,גיר ודולומיט של חב'
יהודה) ,אשר מהוה את המחזיר הסיסמי הדומיננטי באזור .מפלס זה צפוי להיות בלתי אחיד
ומועתק על ידי מערך ההעתקים בתת הקרקע ,ובשלב זה אין מידע לגבי עומקו וההשתנות
המרחבית שלו.
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 2.4בולענים
הגורם הדומיננטי ביצירת בולענים לחוף ים המלח הוא תהליך ההמסה של שכבת המלח של בסיס
ההולוקן ( 10,000-12,000שנה לפני ההווה) עקב המתקת מי התהום במקומות בהם קיימת ירידת
מפלס ונסיגה של הפן-הביני מזרחה .שכבה זו נמצאה בקידוחים בצפון מתחם עין בוקק בעומק של
כ 20-מ' (יחיאלי ומגל ;2002 ,יחיאלי ,)2005 ,וכן זוהתה בסקרי רפרקציה ורפלקציה ( Ezersky,
 ;2010שמיר )Shamir, 2011; 2010a ,שהראו כי היא מוגבלת על ידי העתק  Feb3בכוון NW-SE
(איור  8להלן) .באזור חמי זוהר פוענחה שכבת מלח בתת הקרקע במספר קווי רפרקציה סיסמית,
ללא אימות מקידוחים ( )Ezersky, 2010 ;Shamir, 2011ונראה כי היא מוגבלת מצפון על ידי
העתק  F-5העובר באזור מלון נירוונה .באזור נווה זוהר זוהתה שכבת המלח בסקרים גיאופיזיים
וקידוחים בעומק כ50-מ' באזור קידוח  NZ-1אולם פיזור הבולענים באזור זה מעלה אפשרות של
המסת שכבות מלח עמוקות יותר או של מנגנון המסה שונה להיווצרות הבולענים.
הקריטריונים של המכון הגיאולוגי להיתכנות הופעת בולענים הם ):(Yechieli et al., 2006
א .קיום שכבת מלח מסיבית בעומק של מספר עשרות מטרים .בשטח אגן ים המלח נמצא
ששכבת המלח הרלוונטית היא זו ששקעה לפני כ 11,000-שנה (בסיס תקופת ההולוקן)
ושזוהתה בתת הקרקע בכל אתרי הבולענים לאורך חוף ים המלח הנוכחי .יחד עם זאת אין
לפסול אפשרות להיווצרות בולענים מעל שכבות מלח אחרות.
ב .זרימת מי תהום תת-רוויים למלח במפלס שמתחת לשכבת המלח .כאשר מי התהום פועלים
להמסת המלח מופיע בהם סיגנל גיאוכימי מובהק המבדיל אותם מגופי המים האחרים
באזור (מי ים המלח ומי מעינות).
ג .קיום מנגנון להולכת מי התהום התת-רוויים אל שכבת המלח .התקדמות המים התת רוויים
מזרחה ומעלה מונעת על ידי ירידת מפלס ים המלח  -אפקט שאיננו קיים בתחום התכנית -
דרך מערכות ההעתקים לאורך חופי ים המלח ומניפות הסחף הגדולות.
בולעני ים המלח מוכרים בשתי הסביבות הסדימנטריות המאפיינות את רצועת החוף (אבלסון
וחוב' ,)2012 ,ואשר מיוצגות גם בתחום התכנית הנוכחית:
א .מניפות סחף ,בהן גג שכבת המלח עמוק יחסית (כ50-מ') ,הבולענים צרים ועמוקים יחסית
(עד כ20-מ') ונוצרים בדרך כלל בפתאומיות .בתחום בתכנית מיוצגת סביבה זו במניפת נחל
בוקק ובמניפת נחלי חימר-זוהר.
ב .מישורי בוץ ,בהם גג שכבת המלח יותר רדוד הבולענים רדודים ורחבים יותר .סביבה זו
מיוצגת בתחום התכנית על ידי מישור החוף שבין שתי המניפות הנ"ל.
לאורך חוף האגן הצפוני של ים המלח ,כל אתרי הבולענים במישורי הבוץ מופיעים מתחת לקו
גובה  -400מ' ולפיכך מתייחס המכון הגיאולוגי לקו זה כגבול ההשתרעות המערבי של בולענים
אלה (אבלסון וחוב' .)2012 ,אתרי הבולענים במניפות הסחף נמצאים במפלס טופוגרפי גבוה
יותר כך שקריטריון זה אינו ישים בסביבה זו.
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הופעת בולענים אינה מוכרת בתוך בריכה  .5בצפון מערבה הבריכה (ארנון וחוב' )2011 ,זוהה
תחתיה תת אקוויפר שבו חשד להמסת מלח אבל ללא קשר ברור לבריכה עצמה .על פי דוח
המכון הגיאולוגי הבהרת התמונה לגבי אקוויפר זה תתאפשר רק עם ביצוע קידוחים נוספים
בבריכה .ההנחה הכללית של המכון הגיאולוגי היא ש"בתוך הבריכות אין כנראה יצירת
בולענים חדשים – עקב עלית המפלס ודחיקת הפן הביני .תהליך זה משפיע גם על כל האזור
שקרוב לבריכות ולכן תהליך יצירת הבולענים מרוסן" (ארנון וחוב'.)2011 ,
מפות היתכנות להתפתחות בולענים לאורך חוף ים המלח (האזור היבשתי בלבד) פורסמו על ידי
המכון הגיאולוגי מאז ( 2004עדכון אחרון על ידי אבלסון וחוב' )2012 ,והן מחלקות את חוף ים
המלח לשלושה אזורי היתכנות:
א .אזורי בולענים קיימים ,שבהם ובהמשכם מופיעים רוב הבולענים החדשים (אזורים צהובים
באיור .)6
ב .אזורי היתכנות גבוהה ,בהם קיימים התנאים ליצירת בולענים :נוכחות (או חשד לנוכחות)
שכבת מלח מסיבית בתת הקרקע והאפקט ההידרולוגי של ירידת מפלס ים המלח (אזורים
אדומים באיור  .)6באין ירידת מפלס באגן הדרומי (בריכה  )5סומן אזור זה רק בשולי אזורי
בולענים קיימים.
ג .אזורי היתכנות נמוכה בהם לא ניתן לשלול את האפשרות להתפתחות בולענים ,אם בגלל אי
ודאות לגבי השתרעות שכבת המלח ואם בגלל הופעת בולענים לא ישירות מעל החלל
בשכבת המלח (אזורים ירוקים באיור  .)6באגן הדרומי (בריכה  )5סומנה היתכנות נמוכה
באזורים בהם הייתה הערכה לנוכחות שכבת המלח ומתוך אי יכולת לשלול תגובה של תת
האקוויפרים העמוקים מתחת לבריכה  5לירידת מפלס האגם הצפוני וחדירת מי תהום תת-
רוויים לשכבת המלח.
לאורך תקופת המעקב קיימת עקביות בתפוצת הבולענים וגבולות אזורי ההיתכנות שסומנו
במפות ,אולם המכון הגיאולוגי מדגיש כי מפות ההיתכנות שפרסם אינן בסיס לתכנון הנדסי
מפורט באתר ספציפי וכי תכנון כזה דורש חקירה פרטנית לקביעת השתרעות שכבת המלח מגיל
בסיס ההולוקן (אבלסון וחוב'.)2012 ,
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איור  .6מפת אזורי היתכנות להיוצרות בולענים של המכון הגיאולוגי (אבלסון וחוב' .)2012 ,ראה
הגדרת אזורי ההיתכנות בעמ' .12
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 .3סקרים שנערכו במסגרת התכנית

קוי רפלקציה סיסמית ,אזור הביניים
(נספחים )12 ,2,6
קוי רפלקציה סיסמית ,עין בוקק ,חמי
(נספחים )5 ,2
זוהר ,נוה זוהר
סקרי רפרקציה סיסמית (נספחים )4,15
 1,…,7סקרי אתר ,עין בוקק וחמי זוהר (הוד ,צל
הרים ,קראון פלאזה ,לוט ,עין התכלת,
מוריה ונירוונה ,בהתאמה; נספחים )7-12
קידוחים רדודים אזור הביניים (נספח )17
קידוחים עמוקים אזור הביניים

איור .7

איור 7
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 .4הערכת הסיכונים הסייסמיים באתר הפרויקט ובסביבתו הקרובה
 4.1העתקים וקריעת פני השטח (נספחים )6 ,5
מפת ההעתקים בחלק היבשתי של אזור התכנית על בסיס סקרי חל"י מובאת באיור .8
ההעתקים שמופו הוגדרו חשודים כפעילים (א) מאחר ואין נתונים השוללים את פעילותם,
(ב) בגלל מיקומם בתוך אזור סיסמוטקטוני פעיל( ,ג) ומאחר ובדיקות המשך פרטניות (בפרט
פליאוסיסמיות) כהמלצת ת"י  412צפויות להמשך זמן רב ואינן מבטיחות תשובה חד
משמעית לגבי פעילותם.
סביב ההעתקים סומנו רצועות בטחון להגבלות בניה ( ±20mלהעתקים בכוון ±35m ,NNW
להעתקים בכוון  )NNEהמבטאות את אי הודאות הכרוכה במיפוי קווי הקריעה – הן
קודמים והן עתידיים  -לאורכם .אי ודאויות אלה נובעות ממגבלות הרזולוציה האופקית של
הנתונים הסיסמיים ( ,)±5mומפיזור ( )delocalizationוריסון הדפורמציה בסדימנטים
הבלתי מלוכדים של החתך הרדוד מעל העתקים עמוקים .הגדרת העתק כחשוד כפעיל
משמעה שבתחום רצועת הביטחון קיימת אפשרות שתתרחש תזוזה עד לגודל המרבי ,ללא
קשר למנגנון הצטברות המעוות או לטריגר הספציפי להתרחשות התזוזה.
עבור ההעתקים העיקריים בכוון צפון מזרח ( ,)F1, F5, Fzohהדרגה המרבית המוערכת של
רעידות אדמה ( )MCE ;Maximum Credible Earthquakeהיא  ,6.4-6.7עם הסטה מרבית
בפני השטח בתחום  0.4-1.0מ' ,והסטה ממוצעת לתכנון ()Maximum Design Earthquake
בהסתברות של  10%ב 50-שנה (שקול לזמן חזרה של  475שנה) של 0.42-0.5מ' (שמיר,
.)a2010
עבור העתקים בכוון צפון מערב ( Feb-2, Feb-3, Fiz-1, Fiz-3, Fnz-2, Fnz-3וכן )Fiz-2
הדרגה המרבית של רעידות אדמה ( )MCEמוערכת ב 5.5-עם הסטות מרביות בפני השטח עד
כ10-ס"מ.
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איור  .8מפת העתקים חשודים כפעילים ורצועות בטחון בתחום התכנית (.)Shamir, 2011, 2014
העתק חשוד כפעיל ורצועת בטחון
העתק משוער ורצועת בטחון
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 4.2תנודות קרקע ,חתך הקרקע והתנזלות
בתחום התכנית בוצעו סקרי האתר הבאים (נספחים :)7-12
מלון מוריה (חמי זוהר) :שיא תאוצת הקרקע עבור אירוע בהסתברות של  10%ב 50-שנה הוא
 .0.227gספקטרום התגובה לאתר הספציפי ניתן באיור  .9הבדיקות לא העידו על סכנה
להתנזלות .לא נמצא מלח בחתך ,ולכן אין סכנה להתפתחות בולענים.

ב
א

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

מלון נירוונה (חמי זוהר) :ספקטרום התגובה לאתר הספציפי ניתן באיור  .10לאורך סוללת
ההגנה נמצאו אזורים בעלי התנגדות נמוכה ביותר להחדרה בשכבות גרנולריות ,מה שמצביע
על סיכון להתפתחות תנאי התנזלות בזמן רעידות אדמה חזקות.

איור  .10ספקטרות תגובה לאתר מלון נירונה עבור חתך יבש ( )shakeבנוכחות מים.
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מלונות מתחם עין בוקק:
ספקטרות התגובה לאתרי הוד לוט וקראון פלאזה ניתנים באיור  .11חתך הקרקע בנוי
משכבת מלח קשה ,בעומק כ20-מ' ובעובי של כ 20 -מ' ,ומעליה לסירוגין שכבה גרנולרית או
חואר ( .)carbonate limeהתנגדות נמוכה להחדרה תקנית נמצאה רק בשכבות החואר ולכן
אינה מייצגת סיכון להתנזלות. .

א

ב

ג

איור  .11ספקטרות תגובה ממוצעות למלונות הוד (א) לוט (ב) וקראון פלאזה (ג).
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סוללת ההגנה :הסוללה צפוייה להיות יציבה בתנאים סטטיים ולא להיות מושפעת ע"י שינויים
במפלס פני מי התהום .באזור עין בוקק ומלון מוריה ,הסוללה צפוייה להיות יציבה גם בתנאי
רעידת אדמה ,אולם ליד מלון נירונה נמצאו קטעי תשתית בהם קיים סכנה להתנזלות מלאה
בשכבות גרנולריות הקשורות ככל הנראה לתעלה ארוזיבית בתת הקרקע .במקרה של התנזלות
חלקית לאורך סוללות ההגנה צפויות דפורמציות מסדר גודל של כ10-ס"מ.
על פי קידוחי חל"י וקידוחים קודמים בתחום התכנית ,חתך הקרקע הרדוד מתאפיין בחילופים
בין צרורות בלתי מלוכדים של גיר/דולומיט/צור במיון בינוני-גרוע לבין חואר ארגוניטי-חרסיתי
(ג.י.א ;2015 ,.איור  .)12שכבת הצרורות העליונה (מניפות סחף) מצטמצמת מכ20-25-מ' במערב
תחום התכנית (סמוך לכביש  )90למטרים בודדים לאורך חוף בריכה  5וכוללת חלקי סלעים קודמי
בקע (גיר דולומיט ,צור) .יחידת החואר הראשונה מתחת לצרורות עשויה להגיע לעובי של 10-15מ'.
לעומת זאת ,כמות המלח בחתך עולה באופן דרמטי כלפי מזרח (איור  .)12השתנות חתכי הקרקע
בכוון מזרח-מערב מצריך בדיקות נוספות ברזולוציה גבוהה של השינויים הללו בתחום התכנית.
על בסיס הדמיון הכללי בין חתכי הקרקע בחום התכנית לבין חתכי הקרקע במניפת עין בוקק ,וכל
עוד לא בוצעו בדיקות המשך ,הנחת העבודה הכללית היא כי בתחום בתכנית קיים פוטנציאל
להגברת תאוצות קרקע אולם לא קיים פוטנציאל להתנזלות .כמו כן ,על פי מפת המכון הגיאולוגי
לאזורי סיכון להגברות שתית (גבירצמן וזסלבסקי ,)2009 ,אזור התכנית נתון לסיכון של הגברות
אגן.
בשלב זה אין מידע ישיר לגבי עומק מפלס הסלעים הקדומים לבקע בתחום התכנית .בהדמיות תת
הקרקע לעומק כ800-500-מ' שבוצעו באמצעות רפלקציה סיסמית בתחום התכנית ( Shamir,
 ;2014איורים  )14 ,12זוהו מספר מחזירים סיסמיים שבשלב זה אינם מזוהים .במסגרת תכנית
הקידוחים באזור הביניים (איור  )7ייעשה ניסיון לזהות את המפלסים ( H2איור  )12ו( H4-איור
 )14וכן יבוצעו סקרי מהירויות סיסמיות לעומק 100מ' ויותר לקביעת פרופיל המהירויות בתת
הקרקע ולקליברציה של בדיקות החדרה תקנית (.)SPT

.
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G. Shamir, Ph.D.
Geology – Seismology
1a HaMe’arot st., Haifa 3438222
פקסFax: 192-1532-5666408 :

DHV-1

~1200מ'

איור  .12חתכי קרקע סמוך לגבול המערבי של תחום התכנית ( ,)T-7סמוך לקו החוף ( )DSP-MA-4וכ1200-מ' ממזרח לו ()DHV-1
(על פי ג.י.א ;2015 ,ראה מיקום באיור .)7
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?

איור  .13חתך זמן של קו רפלקציה  .)Shamir, 2014( DS-5124ראה מיקום באיור .7
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22

סייסמי ראשוני
סקר
תכנית  16:04:43 10/01/2017 656-0254458נספח סקר סייסמי
Shamir,
שמיר
 TpyTג.
[ד"ר
]G.
txep
TpyT[ Ph.D.
[]txep TpyT
]txep
Geology – Seismology
גיאולוגיה – סיסמולוגיה
1a HaMe’arot st., Haifa 3438222
שביל המערות 1א ,חיפה 3438222
פקסFax: 192-1532-5666408 :
shamir.gadi@gmail.com
ניידMobile: 192-54-622352 :

 4.2סיכוני בולענים
במסגרת סקר ראשוני לסיכוני בולענים באזור הביניים היבשתי (שמיר )2015a ,נבחן התנאי
הראשוני להיווצרות בולעני ים המלח  -נוכחות שכבת המלח מגיל המעבר פליסטוקן-הולוקן.
הגדרות אזורי ההיתכנות לבולענים באזור זה עודכנו על בסיס קידוחים וסקרים גיאופיזיים
שנערכו על ידי חל"י ואחרים ;Abelson et al, 2009; Ezersky, 2010; Shamir, 2011,
) 2014דרור , )B.I.L., 2013; Dror, 2013 ; 2012 ,2010 ,כדלהלן (איור :)15
 .Iאזורי בולענים קיימים ,על פי מפות המכון הגיאולוגי .בתחום זה יש להניח אפשרות
היוצרות בולענים נוספים.
 .IIאזורי היתכנות לבולענים ,בהם קיימת שכבת המלח של בסיס הולוקן ,בוודאות או
בסבירות גבוהה .לפני בנית מבנים הנדסיים בתחום זה יש לערוך חקירה מקדימה לבדיקת
קיום תנאים הידרולוגיים להיווצרותם.
 .IIIאזורי היתכנות נמוכה לבולענים ,בחלק המזרחי של התחום הימי של התכנית .באזור זה
פוענחה שכבת המלח ההולוקני על בסיס סקרים גיאופיזיים ( )Shamir, 2014ונצפתה באופן
ישיר בקידוח ( DSP-8איור  )BIL, 2013 ;7אולם ההיתכנות ליצירת בולענים נמוכה עקב
שמירת מפלס הבריכה ולכן אי-התקדמות של הפן הביני מזרחה (ארנון וחוב' .)2011 ,יחד עם
זאת ,עד לעריכת סקר שיטתי לאיתור תופעות המסה של ומתחת למלח התעשייתי לא ניתן
לשלול היתכנות זו לחלוטין.
על פי סקר זה אין עדויות לקיום שכבת המלח המסיבי של בסיס ההולוקן לאורך חוף אזור
הביניים היבשתי .כמו כן ניתן להעריך שגבול שכבת מלח זו מצוי בטווח 40-70מ' מזרחית
לכביש המלונות באזור הביניים הימי הדרומי סמוך לקידוח  DSP-8ובטווח 150-250מ'
מזרחית לכביש המלונות באזור הביניים הימי המרכזי-צפוני.
כמוזכר לעיל ,הערכת המכון הגיאולוגי היא כי תהליך יצירת הבולענים בתחום בריכה 5
מרוסן .למרות זאת ,באין סקר קידוחים לאיתור הגעת מי תהום בעלי פוטנציאל המסה
לטרלית או מהעומק אל המלח התעשייתי ואל שכבת המלח של בסיס ההולוקן (היכן
שקיימת) לא ניתן לשלול את היתכנות התהליך בוודאות .במקביל ,מיפוי מפורט של גבול
שכבת המלח באזורי הבינוי הימי צריך להתבסס על אינטגרציה של קווי רפרקציה סיסמית
ונתוני קידוחים באזור זה.
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איור  :15מפת אזורי היתכנות לבולענים
בתחום תמ"מ מתחם התיירות ים המלח.
מקרא
אזור היתכנות I
אזור היתכנות II
אזור היתכנות III
גבול דרום-מערבי של שכבת
המלח ההולוקנית במניפת בוקק
גבול משוער של שכבת המלח
ההולוקנית על פי שמיר ()2015
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 .5הוראות התכנית
א .לכל בניין מוצע בתחום התכנית  -חלה חובת ביצוע סקרי אתר ,בהתאם לדרישות ת"י 940
ות"י  ,413ביצוע ניתוח תגובה סייסמית (באם נידרש הדבר על פי סוגי המבנים והתנאים
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
להיתר דו"ח המפרט את ממצאי הסקרים והבדיקות שבוצעו ,המסקנות ואופן יישומן בתכנון.
לחילופין יצרף מכתב הסבר מדוע הסקרים ,או חלקם ,אינם נדרשים על פי התקנים.
ב .לכל בניין מוצע בתוך תחומי "קו מגבלות בנייה" המסומנים בתשריט  -מכיוון שבהתאם
למסקנות סקרים סיסמיים אשר בוצעו על ידי חל"י בסיוע המכון הגיאופיסי ,סומנו קווי
מגבלות בנייה לאורך קווי העתקים החשודים כפעילים ,תנאי להיתר בנייה באזורים אלה יהיה
בנייה של בנינים רק על פי הוראות ת"י  413בהקשר להעתקים פעילים .המהנדס החותם על
הבקשה להיתר הבנייה יצרף לבקשה להיתר דו"ח המפרט את אופן עמידתו בהוראות הנ"ל
ואופן יישומן בתכנון.
ג .לפיתוח שטח של מגרשי הבנייה במים (תאי שטח  - )151 ,113 ,110 ,102בנוסף לתנאים
הנדרשים לגבי היתרי בנייה לבניית בניינים ,יוכן על ידי חל"י כתנאי להיתר בנייה לפיתוח
השטח סקר גיאו-הנדסי הבוחן במשולב את מכלול התנאים וההיבטים ההנדסיים הקשורים
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,
לרעידות אדמה וקרבה להעתקים כהגדרתם בת"י  ,413להתנזלות ,בולענים ואופי ביסוס של
מבנים ותשתיות על פי ת"י  ,940לבלט הנדרש בהתאם לפתרון המוצע ,למפלס המינימלי של
קומת הקרקע ביחס לבלט הנדרש ,לסוג החומרים ,שיפועים וביצוע מבנה המילוי הימי ולכל
היבט גיאו-הנדסי נוסף אשר עשוי להשפיע על הבניה העתידית במגרש ,בשונה ממגרש בנייה
רגיל ביבשה .הסקר הגיאו-ההנדסי יכלול המלצות לתכנון ההנדסי של הבניינים ויסודותיהם
ויצורף לבקשה להיתר בנייה לפיתוח המגרש.
ד .לכל בניין מוצע ממזרח לקו התיחום המערבי של שכבת המלח המסומנת בנספח הסיסמי ,או
בתחום של עד  25מ' ממערב לקו זה  -חלה חובת ביצוע בדיקה לווידוא או שלילה של
המצאות שכבת המלח אליה מתייחס הנספח .אם לא נמצאה שכבת מלח זו בבדיקה ,אזי יש
לבצע סקר הידרולוגי לבירור היתכנות הגעה לטרלית או מהעומק של מי-תהום בעלי כושר
המסה למגע עם שכבת המלח התעשייתי בלבד .אם ההיתכנות לכך נשללה אין מגבלות
בהקשר לבולענים .אם נמצאה שכבת מלח מסיבית בעומק של עד 50מ' ,אזי יש לבצע סקר
הידרולוגי דומה עבור שכבת מלח זו .אם הוכחה היתכנות באחד או שני המקרים ,יש להציע
פתרון תיכנוני-הנדסי להתמודדות עם תנאים אלה במתואם עם תקנים  940ו  413ולקבל
אישור לפתרון על ידי מהנדס הועדה .המהנדס החותם על הבקשה להיתר הבנייה יצרף
לבקשה להיתר דו"ח המפרט את הבדיקות שנעשו ,תוצאותיהן ,מסקנותיו ואת הפתרונות
התיכנוניים המיוחדים שנדרשו ,ככל שנדרשו.
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