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 הסקרמטרת   .1

הנגזרים ממיקום התכנית במרחב ומתנאי  ייסמי הרלוונטייםזה נועד להציג את גורמי הסיכון הס סקר

. מזעור הסיכוניםל את המשמעויות ואת הבדיקות הנדרשות, התשתית הספציפיים באתר התכנית

ומטרתו ) 1נספח ( 00/04/2014י ההנחיות המעודכנות של מינהל התכנון מיום "נערך עפ סקרה

 .413כנדרש בתקן  ,ן ובביצועלהבטיח כי גורמי הסיכון הסייסמי יוטמעו בתכנו

 מורפולוגירקע  .2

 דונם  3,200-בשטח של כ, גבעתיים תחום השיפוט הקיים של העיר על משתרעת תכנית המתאר

 ). 1תרשים (

  מצפון מזרח בני ברק: ואת השטחים האורבניים שסביבוהיישוב הקיים התכנית כוללת את ,

בצפון מערב סמוך הגבול למחלף  .בממערב ומצפון תל אבי, מדרום רמת חן, ממזרח רמת גן

 .)3-2ימים תרש(ולבורסת היהלומים ברמת גן ) ארלוזורוב(הרכבת 

 4תרשים ( נחל איילון בדרוםלבין נחל הירקון בצפון , המרכזי החוף התכנית נמצאת במישור(. 

  בחלקים המזרחיים . ה.פ.מ' מ 60-70-מכ, במתינות לכיוון צפון מערבמשתפל התכנית שטח

 .בצפון מערב, באזור מחלף הרכבת. ה.פ.מ' מ 00-יים של התכנית ועד לכוהמרכז

 רקע גיאולוגי .3

; המשתייך לחבורת כורכרבבסיסו חתך מגיל קוורטר אשר מופר ברובו מהווה מרחב שטח התוכנית 

בדרום מזרח ובאזור נקודתי בצפון ). 5בתרשים  Qk(חשופים שרידי רכס כורכר שטח המרבית ב

 , המצויה בעמק האיילון, מערבית -בזרוע הצפונית. )5ם בתרשי Qh( מרהח - הקרקע חולית אדומ

 ).5בתרשים  Al( שופה קרקע אלוביאליתח

 סקרים קודמים .4

 ממזרח, במרחב הקרוב) סקר תגובת אתרשבסיסם (גיאופיסיים  יםסקרערך שני המכון הגיאופיסי 

הסקרים אינם מכסים . )Zaslavski, et al., 2006, 2007( באזור לודו באזור פתח תקוה; )6תרשים (

תנאי . מ מזרחה לגבול התוכנית"ק 2 -את שטח התוכנית וגבולם המערבי מצוי במרחק של כ

הממצאים , להלן 7.2התשתית הגיאולוגית אינם זהים לאלה שבסקרים שנעשו אבל כפי שנדון בסעיף  

 .תוכניתלהערכת הצפוי בשטח ה במידת מה רלבנטיים) 4נספח ( בחלקם המערבי
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 המקורות הסייסמוגניים בישראל .5

  ):7תרשים (  מקורות הבאיםפי הרעשי האדמה בישראל מסווגים ל

 ה :רעידות אדמה לאורך העתק ים המלח- DSTF )Dead Sea Transform Fault ( גבול הוא

הנמשכת בישראל בין מפרץ " הסורית אפריקנית"חלק ממערכת השבירה בין לוחות טקטוניים ו

מערכת העתקים פעילה לאורך . לקריית שמונהבקעת הירדן , אגן ים המלח, הערבהדרך , אילת

, תכופות יחסיתרעידות אדמה מקור לבין מסות סלע שהן אופקיות ואנכיות קיימות תזוזות זו מת

 .מיעוטן במגניטודה גבוההבינונית ועד  במגניטודה נמוכה מרביתן

  הגובל  כרמל-העתק יגור לאורךעילות סייסמית מיוחסות לפ :אזור מפרץ חיפהאדמה ברעידות

 .את הכרמל מצפון ונמשך מערבה בים בתחום מדף היבשה

  שהמוקד , עד בינוניות נמוכות במגניטודותרובן , רעידות אדמה: אדמה בים התיכוןרעידות

והן מיוחסות לגורמים מקומיים שאינם מוגדרים חד  שלהן נמצא במרחב שבין ישראל לקפריסין

 .משמעית

 במרחב זה רעידות האדמה : צפון מערבצפון ובכיוון  ומעבר לו קפריסיןמרחב רעידות אדמה ב

בגלל  ;טקטונייםלתנועה בגבול לוחות מיוחסות  ,גבוהה יחסיתובעוצמה ת בתדירות והמתרחש

אבל  מורגשות בישראלעשויות להיות הן  6.0-במגניטודה גבוהה מעשויה להיות העוצמתן 

 .ל ריחוקןנמוכה בגל השפעתן

 רעשי אדמה חלשים שהמוקדים שלהם פזורים במרכז הארץ והם : רעידות אדמה מקומיות

 .קשורים ככל הנראה להעתקים מקומיים

השנים האחרונות  100-ומעלה כפי שתועדו באזורנו ב 3פריסת מוקדי רעידות האדמה במגניטודה 

-התרחשה ב 4.2 שלניטודה רעידת האדמה הסמוכה ביותר לשטח התכנית במג. 8מוצגת בתרשים 

. מ"ק 36 -ובעומק של כ לתכניתמזרח  -מדרום מ "ק 22-במרחק של כהרעש היה מוקד  ;2007

 62 -במרחק של כמ ו"ק 00 -בעומק של כבבקעת הירדן  1903-התרחשה ב 5.6רעידה במגניטודה 

ים המלח  בצפון 1927-ב התרחשה 6.2 -ורעידת אדמה במגניטודה של כ לתכניתמזרח  מצפוןמ "ק

רעידה זו גרמה לנזקים ברמלה ובלוד המצויים במרחק דומה . מ ממזרח לתוכנית"ק 72 -במרחק של כ

 .התוכנית לשטח אך לא זהים, למוקד הרעידה ובהם תנאי תשתית דומים

 מיקום התכנית ביחס לגורמי הסיכון העיקריים .6

המתרחשים ) צונאמי(ים  התנזלות ונחשול, גלישות, קריעת פני השטח, מוגברות קרקע תאוצות

מוגבר נזק  להסב יםעלול ,באתר נתון המתקיימיםתנאי תשתית עם אדמה הרעידת בעקבות שילוב 

שעשויה להיגרם הנזק ומידת הלן כפי שנדון להרלבנטיות של גורמי הסיכון . מבניםתשתיות ולל
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, מוקדמיקום ה, הרעידת האדמ המגניטודה ומשך :ביניהם ;מספר גורמיםשילוב של תלויה בבעטיים 

, סוג המבנה, ממוקם המבנה ועליוהחתך הגיאולוגי  התשתיתאופי , שטח התכניתמ עומקו ומרחקו

 .לגורמי הסיכון הספציפייםההנדסית מאפייניו ועמידותו 

 והגברתןקרקע הת ותאוצ .7

, Peak Ground Acceleration  )PGAשיא תאוצת הקרקע האופקית , Zמפות התקן מציגות את 

) 2נספח , שבתקן 1בטבלה  Bקרקע מסוג (שוף הצפויה ברעידת אדמה על פני סלע ח) gת ביחידו

שנים  50תתרחש לפחות פעם אחת בתקופה של , בהסתברות נתונה שכמותה או גבוהה ממנה

או בעלי /לא קשיחים ו, הניסיון המצטבר מעלה כי כאשר התשתית עשויה סדימנטים רכים ).9תרשים (

 1בטבלה  F-ו C ,D ,Eוסלעים בלויים וסיווגם מתאים לקרקע  חווארים, עותליכוד חלקי כמו קרק

קיימת תופעה של הגברת תאוצת הקרקע כתוצאה מירידה במהירות הגלים , )2נספח (שבתקן 

  :זו נלוות שתי תופעות הגברה שונותלירידה . הסיסמיים בקרבת פני השטח

 אז ירידת מהירות הגל הסייסמי מפוצה על הראשונה מתקיימת בתווך בו אנרגיית הגלים נשמרת ו

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

לחתכי  1-סיווג שבו נקבע מקדם קרקע גדול מ, המטרים העליונים באתר נתון 30-חתך הקרקע ב

פקטרום התאוצות בשטח ס 7.1כפי שנדון להלן בסעיף  ,B-קשיחים פחות מ, רכיםקרקע 

 .התוכנית

  ומתקיימת ירידה  שכבת סלע קשהעל  תמונח השכבה העליונה הרכההשניה מתקיימת בתווך בו

הקשה מהוה רפלקטור חזק שמחזיר חלק  גג השכבה. חדה ופתאומית במהירות הגל הסייסמי

ונוצרת ניכר מהקרינה הסייסמית והגל החוזר מפני השטח פוגש את הגל המוחזר מהרפלקטור 

במצב זה וכן בתנאים של אגנים עמוקים וצרים נוצרת הגברה של התאוצות בתדר . תהודה

כפולות אי זוגיות של התדר הבסיסי שהגברתן בסדימנט מרוסנת ( הבסיסי ובתדרים נלווים

 ,בעיקר בתדרים הטבעיים הגבוהים ולפיכך לצרכים הנדסיים חשוב בדרך כלל רק התדר הבסיסי

וזאת " חריגה הגברת שתית"כ 413הגברה זו מטופלת בתקן  .)השכבה הרכה המשתנה עם עובי

המצביעה על אזורים שבהם יש חשד לקיום תנאים להגברה , בהתייחס למפה המצורפת לתקן

 נדוניםההיבטים הרלבנטיים של  הגברה זו ; )2009, המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי(מעין זו 

  .בשטח התוכנית' חריגה הגברת שתית'  7.2 להלן בסעיף

 ספקטרום התאוצות בשטח התוכנית .7.1

יש להגדיר את תאוצת הקרקע הספקטרלית לאתרי סלע ) 1נספח (נהל התכנון יבהתאם להנחיות מ

 ). בהתאמה, 00%-ו 5%, 2%( שנים 2,475 -ו 975, 475בתחום התוכנית עבור זמני חזרה של 
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תלות בזמן המחזור הבסיסי של כ Sa יתלספקטרום התגובה קובע את תאוצת התכן הספקטר

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

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

 בעלי מבנים עבור את הסיכון אולבט ,ורחוקים קרובים ממקורות, וסיכונים רעידות של שלם כלולממ

הפרמטרים השונים , Zמעבר לשיא תאוצת הקרקע  .אחת ובעונה בעת וארוכים קצרים מחזור זמני

 :הינםי הוראות התקן "הנדרשים לקביעת ספקטרום התכנון עפ

 Ss - ביחידות (ית אופקית לתאוצה ספקטרg ( ריסון על פני סלע חשוף  5%למערכות בעלות

 .בהסתברות נתונה, )שניה 0.2(זמן מחזור קצר כמוגדר בתקן  ורעב) Bקרקע חתך (

 S1 - ביחידות (ית אופקית לתאוצה ספקטרg ( ריסון על פני סלע חשוף  5%למערכות בעלות

 .בהסתברות נתונה, עבור זמן מחזור של שניה אחת) Bקרקע חתך (

 Sds - ביחידות (ית אופקית לתאוצה ספקטרg ( השפעת מקדם ריסון ב 5%למערכות בעלות

 .בהסתברות נתונה, עבור זמן מחזור קצר כמוגדר בתקן ,)Fa(באתר  תנאי הקרקע

 Sd1 - ביחידות (ית אופקית לתאוצה ספקטרg ( ריסון בהשפעת מקדם  5%למערכות בעלות

 .בהסתברות נתונה, עבור זמן מחזור של שניה אחת ,)Fv( תנאי הקרקע באתר

לתקופת חזרה  S1-ו Z ,Ss המבוסס על ערכיחב התוכנית במרמציג את ספקטרום התאוצות  3נספח 

; 1בו מקדם תנאי הקרקע הוא  ,בתקן  B סייחוחתך ה( ”סלע“שנה על פני  50-ב 00%-ו 5%, 2%של 

מהמידע הקיים נראה ששטח התוכנית מאופיין בחתכי קרקע רכים יותר ואשר בהם  ).להלן, 1טבלה 

 ).1טבלה (צות המאפיינות את ספקטרום התגובה מעלה את התאו 1-גדול מהמקדם תנאי הקרקע 

בחינת על  תמבוססהינו בבחינת הערכה ראשונית השלהלן  שבשטח התוכניתסיווג חתכי הקרקע 

חתך תת מעלה כי והמרחב בו היא נמצאת של התוכנית המבנה הגיאולוגי . התשתית הגיאולוגית

. של חולות וקרקעות חמרהביניים  עשוי אופקי כורכר ושכבותמטר  75 -הקרקע לעומק של יותר מ

. חתך הקרקע וסיווגה לפי התקן לאפיוןהרלבנטי ) 30V(מתקיים גם בחלק העליון זה חתך מעין 

החתך המדובר מתאפיין  ,במרחב אתר שנעשו בחתכים דומים-על ממצאי סקרי תגובתבהסתמך 

 לפי טבלת התקן" רך לעסקרקע צפופה מאד או (" Cקרקע מסוג במהירויות גזירה המתאימות לסיווג 

התקיים חתך איילון עשוי לעבר נחל בפינה הצפון מערבית של התוכנית המשתפלת לכ ).2שבנספח 

 ).2נספח , "קרקע קשיחה"( Dלסיווג קרקע  אלוביאלי עבה שמהירות הגזירה בו מתאימה

 בשטח התוכנית' שתית חריגההגברת ' .7.2

, 413י "המצורפת לת, בעת רעידת אדמה תהאזורים החשודים בהגברות שתית חריגו תעל פי מפ

 ).00תרשים ( להגברה חריגה שאתר עם חש"מוגדר כתחום הנמצאת באינה גבעתיים העיר 
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לגירים והקרטונים הרכים ) חבורת יהודה(הגירים והדולומיטים הקשיחים קונטרסט המהירויות בין 

) 4נספח (ל לוד ופתח תקווה בסקרי האתר שהיוצר הגברה שתית חריגה  )חבורת הר הצופים( יותר

אתר שנעשו בחתכים -יחד עם זאת סקרי תגובת. השפעתו נמוכה ,מצוי בעומק גדול ולכן אם בכלל

רדוד גזירה -רסט מהירויותדומים במרחב מעלים כי קיימת אפשרות להגברות שתית חריגות בגין קונט

 . מעליהם ,החמרקרקעות והמתקיים בין אופקי כורכר קשיחים וחתכים רכים יותר של חול יחסית 

 

 B C D B C D B C D חתך קרקע

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

Z (g) 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 

Ss (g) 0.14 0.14 0.14 0.18 0.18 0.18 0.23 0.23 0.23 

S1 (g) 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 

Fa 1.00 1.20 1.60 1.00 1.20 1.60 1.00 1.20 1.60 

Fv 1.00 1.70 2.40 1.00 1.70 2.40 1.00 1.70 2.40 

Sds (g) 0.14 0.17 0.22 0.18 0.21 0.28 0.23 0.28 0.37 

Sd1 (g) 0.04 0.07 0.10 0.05 0.09 0.13 0.07 0.12 0.17 

T0 (s) 0.06 0.08 0.09 0.06 0.09 0.09 0.06 0.09 0.09 

TS (s) 0.30 0.42 0.45 0.31 0.43 0.46 0.31 0.44 0.47 

 
 בתוכנית אתר ותאוצות ספקטרליות מחושבות עבור חתכי קרקעהקרקע בתנאי  םמקד, פרמטרים. 1טבלה 

 .)בהתאמה, D-ו B ,C( "  "קרקע קשיחה"ו "לע רךס" ,"סלע"העשויים 

 

מעלים את  B-מ פחות קשיחיםו קרקע רכים מקדמי הקרקע הנגזרים מסיווג חתכיםחשוב לציין כי 

ומכאן החשיבות שיש לסיווג ראוי של חתכי  ,2.5פי של עד התאוצות המחושבות ומייצגים הגברות 

ברמת אתר לגבי תכנון של מבנים -ביצוע סקרי תגובתלצורך בבתכנון כל סוגי המבנים והקרקע 

 .מנהרות ורבי קומות, כמו גשריםומבנים רגישים  )5 חפסנ(' חשיבות א

 קים בפני הקרקע לאורך העתקריעה  .8

של מסות סלע זו ביחס לזו באירוע של רעידת אדמה  עקב תזוזותלאורך העתק קריעת פני הקרקע 

, 413י הנספחת לתקן גאלף השנים האחרונות כפי שנקבע במפת המכון הגיאולו 13-שהתרחשה ב

סיכון ממשי למבנים המצויים  מהוויםהעתקים פעילים  .מוגדרת כקריעת פני שטח לאורך העתק פעיל
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ולפי התקן אליו מידית או בסמיכות ) קו החיתוך של מישור ההעתק עם פני השטח(ההעתק עקבת  לע

, לפי התקן. מטר משני שפותיה 15לא יוקמו מבנים שהתקן חל עליהם על עקבה של העתק פעיל ועד 

והרצועה , כפעיל במפת המכון הגיאולוגי דינו כפעיל כל עוד לא הוכח אחרת-העתק המסווג כחשוד

  ."אזור העתקה פעילה"מטר מכל צד של עקבת ההעתק מוגדרת כ 200ווח שבט

או  לא עוברים בשטח התכנית, הנספחת לתקן כפעילים-לפי מפת ההעתקים הפעילים והחשודים

 .)11תרשים (פעילים או חשודים כפעילים  העתקים בקרבתה

 גלישות קרקע  .9

ומסלע מדרונות תלולים  מיםם בהם קיידת אדמה מתמקד באזוריגלישות קרקע ברעיהמוגבר להסיכון 

המכון הגיאולגי מיפוי ארצי של האזורים ערך  2008בשנת . חרסית וקרקע ,בעיקר חוואר ,חלש

קריטריונים הכוללים שילוב פי דרגות יחסיות שנקבעו על  00לפי סווג של  הרגישים לגלישות קרקע

יש לקבוע ) 1נספח (יות מנהל התכנון הנחלפי  .אופי המסלע ונטיית השכבות, שיפועי המדרונותשל 

 .מיפוי המכון הגיאולוגיליטריונים ורקבאם תחום התוכנית מועד להיווצרות גלישות קרקע בהתייחס ל

לפי מפת . מתאפיין בטופוגרפיה מתונה ללא מדרונות או שיפועים גדולים מרחב התוכניתככלל 

למעט אזורים , )12תרשים (התכנית  שטחאין חשש לגלישת מדרונות בהסיכונים מגלישת מדרונות 

ים בשטח התוכנית הכוללים הרכ חתכי הקרקע .7-6נקודתיים בהם מסומנת רמת סיכון המגיעה לכדי 

בעלי ליכוד חלש ואף בלתי מלוכדים מעלות חשש לאי יציבות מתלולים וקירות חפורים עם  סדימנטים

 .ובלי רעידות אדמה

 התנזלות קרקע  .10

 ההתנזלות. נים ברעידת אדמה היא התנזלות קרקע בעת רעידות אדמהאחד ממקורות ההרס למב

חומרים גרנולאריים לא מעשויה התשתית רדודה מתקיים שילוב בין מתרחשת במקומות בהם 

 .מטר 15-ומפלסי מי תהום רדודים בסמוך לפני השטח ועד לעומק של כ מלוכדים כגון חול וסילט

לגבור על , עלול לעלותבשכבה הרוויה במים ין הגרגרים לחץ מי הנקבובים שב, חזקה ברעידת אדמה

מבנה שבסופה משתנה ה הכשל מתבטא בהתנהגות הקרקע כנוזל. התאחיזה ולגרום לכשל לחץ

תופעות כמו בנינים שלמים נוטים על צידם  ;צפיפות הקרקע דבר הגורם לשקיעת מבניםשל מרחבי ה

 .עכ תוצאה של התנזלות קרק"לאחר רעידות אדמה הם בד

לפי . להתנזלותבהם נדרשת חקירת הסיכון במישור החוף סקר לאיתור האזורים ערך המכון הגיאולוגי 

רגישות זניחה להתנזלות  קיימתשטח התכנית ב) 2008, סלומון וחובריו, 13תרשים ( מפת הסקר

יותר מעט גבוהה הרגישות  בו, )נחל איילוןאזור ( תמערבי-תהצפוניזאת למעט הפינה , )'ה רגישות(

ועל  )14תרשים (המים באקוויפר האזורי  נתוני מפלסעל בחינה פרטנית המבוססת  ).'רגישות ד(
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מטר מעל לפני הים  20 -כהמבנה הטופוגרפי מעלה כי בשטחי התוכנית שרומם הטופוגרפי נמוך מ

עשויים להתקיים תנאי סף  ,נחל איילוןל סמיכותב, מערבית–פינה הצפוניתבהמצויים בעיקר ו

עונתיים גם באזורים ברום /מכיוון שלא ניתן לשלול מציאות של אופקי מים שעונים קבועים .נזלותלהת

 .בכל מרחב התוכניתיש להתייחס לאפשרות זו , גבוה יותר ואיתם קיום תנאי סף להתנזלות

 תחום השגיאה במדידה .11

ומפת  יליםמפת ההעתקים הפע, ת השתיתהגברת כמו מפ, הנספחות לתקן מפות המכון הגיאולוגי

 שי ,בדברי ההסבר למפות אלוכפי שנכתב . הוכנו ברמה ארצית ובקנה מידה רגיונלי ,כוני גלישותסי

הינם איכותיים בלבד וכי לכל צורך הנדסי יש לערוך והמפות המוצגות הנתונים לקחת בחשבון כי 

 . י בגין תנאי תשתית מקומייםן הסייסמשבהם מסתמן חשש להגברת הסיכובדיקה נקודתית באתרים 

 טבלה מסכמת של ממצאי הבדיקה .12

בתכנית  גורם הסיכון
 המפורטת

 פירוט ההנחיות בתכנית המתאר

 טיב החקירה
 שלב הביצוע

תאוצת 
קרקע 

מוגברות 
בגין חתכי 

קרקע רכים 
הגברת 'ו

שתית 
 .'חריגה

היתר 
בנייה 

 ובביצוע
 

 םוחתב יוצמ לא שטח התוכנית ןקתל תחפסנה הפמה יפל
יחד עם זאת לא '; שתית חריגההגברת 'ל ששח שי וב

-ניתן לשלול אפשרות כזו וזאת בהסתמך על סקרי תגובת
אתר שנעשו באתרים בעלי מבנה גאולוגי וחתכי קרקע 

חתכי הקרקע בשטח התוכנית הינם . במרחב דומים
  .C  בעיקר מסוג

תנאי להיתר בנייה בשטח התוכנית תהיה חוות דעת 
לאפשרות וגיאוהנדסית המתייחסת לסיווג הקרקע 

ככל . והשלכותיהם על התכנון' הגברת שתית חריגה'ל
שמתוכננים בשטח התוכנית  מבנים המוגדרים בתקן 

ומבנים רגישים ) 5נספח (' כבעלי מקדם חשיבות א 413
חוות הדעת תתבסס על ביצוע סקר , כגשרים ורבי קומות
 . תגובת אתר ספציפי

 התנזלות
היתר 
בנייה 

 ובביצוע

 

 

מטר  20 -ך מוהרום הטופוגרפי נמים שבהם חבשט
עשויים להתקיים , האיילוןה ובעיקר בסמוך לאפיק .פ.מ

 .תנאי סף להתנזלות

מבנים כמו גשרים ורבי תנאי למתן היתר בניה וביסוס 
 בשטחים אלה תהיה חוות דעת גיאוהנדסיתקומות 

המתייחסת לאפשרות זאת בהסתמך על ביצוע קידוחים 
  .והצגת תכנון בהתאם
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 המלצות להוראות התכניתכום וסי .13

  שטח התכנית נמצא באזור עם ערכיZ  0.09עד  0.06של נמוכים g , ברמת הסתברות של

  .)סלע -Bבהתייחס לקרקע מסוג  ,PGS ,עקרק תוצואת איש( בהתאמה, 2%עד  00%

 בשטח התוכנית הקרקע  חתכיהתוכנית מעלה כי  במרחראשוני של חתכי הקרקע שב איפיון

  .D קרקע מסוג יתכן חתך , תינכותה בצפון מערבהסמוך לאיילון  באזור ;Cמתאימים לסיווג 

 הגברת שתית 'ל ששח ובש םוחתב ונניאשטח התוכנית  ,413 ןקתל תחפסנה הפמה יפל

אתר -יחד עם זאת לא ניתן לשלול אפשרות כזו וזאת בהסתמך על סקרי תגובת'; חריגה

 .שנעשו באתרים בעלי מבנה גאולוגי וחתכי קרקע דומים במרחב

 ת תהיה חוות דעת גיאוהנדסית המתייחסת לסיווג תנאי להיתר בנייה בשטח התוכני ,ךכיפל

ככל שמתוכננים בשטח . והשלכותיהם על התכנון' הגברת שתית חריגה'ללאפשרות הקרקע ו

ומבנים רגישים ) 5נספח (' כבעלי מקדם חשיבות א 413התוכנית  מבנים המוגדרים בתקן 

 .ציפיחוות הדעת תתבסס על ביצוע סקר תגובת אתר ספ, כגשרים ורבי קומות

 איילוןנחל ה ובעיקר בסמוך לאפיק .פ.מטר מ 20 -ים שבהם הרום הטופוגרפי נמך מחבשט, 

מפלס מי תהום ו יניט-ילוח ךתחעשויים להתקיים תנאי סף להתנזלות כתוצאה משילוב של 

 תנאי למתן היתר בניה . בעיקר עונתיים, ים שעונים רדודיםאופקי מאו /רגיונלי רדוד ו

אלה תהיה חוות דעת גיאוהנדסית המתייחסת לאפשרות זאת בהסתמך על  םיכומנ םיחטשב

בשאר שטחי התוכנית ניתן להסתפק בהצהרת המתכנן  .ביצוע קידוחים והצגת תכנון בהתאם

 .כי העניין נבחן ונלקח בחשבון בהתאם

  י התכנון ילווו בהצהרת המתכנן כמסמכי התכנון שיוגשו במסגרת הבקשות להיתרי בנייה

את  ומטמיע כי הוא מתייחסו 413נעשה לפי הנחיות תקן לסיכון הסייסמי  בכל הנוגע ההנדסי 

 ,הגיאוהנדסייםובדוחות בחוות הדעת , מי הנוכחיסבסקר הסיישמוצגים  מסקנותהממצאים וה

 .שיצורפו כנספחים

 כמפורט מתקנים הכוללים שימוש בחומרים מסוכנים יעמדו בדרישות המשרד להגנת הסביבה 

  ".מדריך לניהול סיכונים סיסמיים ממקורות נייחים בהיבט של תקריות חומרים מסוכנים"ב
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 מקורות .14

 – בישראל והחשודים כפעילים הפעילים ההעתקים מפת, )2009( ,.רוזנזפט מו. סנה ע, .י ברטוב

  .413נספחת לתקן . לישראל הגיאולוגי המכון , 2009 מרץ עדכון

ודברי  מפה( חריגות שתית בהגברות החשודים האזורים מפת ,)2009( ,.י זסלבסקיו. גבירצמן ז

 .413נספחת לתקן . GSI/15/2009' מס ח"דו ,לישראל הגיאולוגי המכון .)הסבר

 l/heb/earthquake/bulletins.phphttp://seis.gii.co.i המכון הגיאופיסיאתר , קטלוג רעידות אדמה

 .המכון הגיאולוגי. ן לודגיליו – 1:50,000המפה הגיאולוגית של ישראל , )2008. (יחיאלי י

המכון , מפת האזורים בהם קיימת סכנה לגלישת מדרונות, )2008( ,.אלמוג עו. הכט ה, .כץ ע

לתרחישי  HAZUSתכנית בסיס נתונים עבור  -GSI/08/2008 ' הגיאולוגי וכן תקציר דוח מס

 . מפה גיאוטכנית ומפה של רגישות המדרונות לכשל: רעידות אדמה בישראל

הכוללת גיליונות תיקונים ( 2013מהדורה משולבת דצמבר , 413 ישראלי הישראלי תקן התקנים מכון

  .ברעידת אדמה מבנים עמידות כןת, )5עד  1

 .2016אפריל , 6קון גיליון תי, 413מכון התקנים הישראלי תקן ישראלי 

הם נדרשת חקירת הסיכון האזורים במישור החוף של ישראל ב, )2008( ,וחובריו. עסלומון 

 .GSI/34/2008דוח , המכון הגיאולוגי ,להתנזלות

ח המכון הגיאולוגי והמכון וד. ניים בישראל ובסביבותיההמקורות הסייסמוג, 2009 ,וחובריו. גשמיר 

 .הגיאופיסי

המכון . ן תל אביבגיליו – 1:50,000פה הגיאולוגית של ישראל המ, )2008( ,.פט מרוזנז. ע, סנה

 .הגיאולוגי

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

Survey of Israel. 

Zaslavsky, y. et al., (2006), Site Effect and Seismic Hazard Assessment for Petah 

Tikva, Hod Hasharon and Rosh Haayin Towns: Continuation of Measurement 

in the Hashefela Area 

Zaslavsky, Y. et al., (2007), Empirical Determination of Site Effects for the 

Assessment of Earthquake Hazard and Risk to the Southern Sharon and Lod 

Valley Areas. 

  

http://seis.gii.co.il/heb/earthquake/bulletins.php
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 תרשימים

 
 )1:200,000מ "במקור בקנ(הסביבה התכנית על רקע : 1תרשים 
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 )1:50,000מ "בקנ מקורב(על רקע מפה טופוגרפית התכנית : 2תרשים 
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 על רקע תצלום לווייןהתכנית : 3רשים ת
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  לוגיבהוצאת המכון הגיאו 1:200,000מ "גיאולוגית בקנעל רקע המפה ההתכנית : א4 תרשים
   )'ב4מקרא בתרשים (
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  בהוצאת המכון הגיאולוגי, שדרת ההר ומישור החוף, מקרא למפה הגיאולוגית של ישראל :'ב4שים תר
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 המכון הגיאולוגיבהוצאת  1:50,000 מ "בקנ התכנית על רקע מפה גיאולוגית :א5 תרשים

 .)'ב5מקרא בתרשים ( 
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 בהוצאת המכון הגיאולוגי, מקרא למפה הגיאולוגית: 'ב5תרשים 
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לאזורים מאפיינים  קהבאזור פתח תקוה ובאזור לוד והחלורכו שנעם ייהגיאופיס יםתחום הסקר: 'א6תרשים 

)Zones( ,לתכנית  ממזרח )ייים המאפיינים את אזורמחתך תת הקרקע והפרמטרים הסיס  .)המכון הגיאופיסי 
 .4 חפסנבמוצגים  ,תינכותל םייטנבלר ילואש  1
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הסימון בכחול מציין רעידת אדמה . בישראל המקורות הסייסמוגנייםהתכנית על רקע מפת : 7 שיםתר

  6 -והסימון באדום מציין רעידת אדמה במגניטודה שמעל ל 5עד  3במגניטודה של 
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השנים האחרונות  100-רעידות האדמה שהתרחשו באזור בהתכנית על רקע המיקום ועוצמת  :8 תרשים
 הרעידות הסמוכות מסומנות בעיגול לבן. )3מגניטודה שמעל (
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 להתרחשות 00%הסתברות של  להתרחשות 5%הסתברות של  להתרחשות 2%הסתברות של 

 

 

 
 
 

, "סלע" Bעל חתך קרקע  PGS ,עקרקה תצות איש(  Zתאוצות הקרקע התכנית על רקע מפת : 9 תרשים
 413בתקן ,  )של תאוצת הכבידה gערכי ב
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  התכנית על רקע מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות :10 תרשים

 )ןקתל תחפסנ ,מפה בהוצאת המכון הגיאולוגי(
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 )ןקתל תחפסנ ,המכון הגיאולוגי תאצוהב הפמ(ה פעיל ההעתקאזורי התכנית על רקע : 11 םתרשי
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 לגלישת מדרונות סכנהרים בהם קיימת האזוהתכנית על רקע מפת : א12 תרשים

 )מפה בהוצאת המכון הגיאולוגי(
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 )המכון הגיאולוגי(האזורים בהם קיימת סכנה לגלישת מדרונות מפת הסברים והערות ל: 'ב12 תרשים
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התכנית על רקע מפת האזורים בהם יש סכנה להתנזלות הקרקע: א13תרשים   
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התנזלותבהם קיים פוטנציאל  הסברים למפת האזורים: 'ב13 תרשים  
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מתוך , רשות המים( 2014סתיו , באזורבאקוויפר החוף מפלסי מי התהום  התכנית על רקע מפת: 14 תרשים
)הדוח השנתי  
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 2014לאפריל  10מיום הנחיות מינהל התכנון .   1נספח 
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\
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 סיווג חתך הקרקע באתר .  2 נספח
 

 2013דצמבר , 413בתקן  1טבלה 

 

 
 

במבנים : "את המילים הבאות" F"סוג קרקע ביש להוסיף  28/04/2016מיום  413 י"תב 6תיקון  פי על: הערה
 ".2מוכפל במקדם  Eניתן לחלופין לקבוע את ספקטרום התכנן לפי סוג קרקע , בלבד' מקבוצת חשיבות ג
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 לפי הסתברויות שונות  Bספקטרום התאוצות לחתך קרקע .  3נספח 

 
 2%בהסתברות של  Bפקטרום התאוצות לחתך קרקע ס
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 5%בהסתברות של  Bספקטרום התאוצות לחתך קרקע 
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 10%בהסתברות של  Bספקטרום התאוצות לחתך קרקע 
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  2006-7בשנת כו במרחב שנער יםגיאופיסי יםתוצאות סקר . 4נספח 
 1ר ואז -סקר גיאופיסי במרחב פתח תקווה

 
 

 1אזור  -לודחב סקר גיאופיסי במר
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 מקדמי החשיבות של מבנים . 5נספח 
 
 

 )2013מהדורה משולבת ( 413תקן ישראל ב 4טבלה  

 
ומבנים ".....' א קבוצהיש להוסיף בסוף סיווג המבנים ב 28/04/2016מיום  6תיקון  413י "על פי ת: הערה

 ".ומתקנים הנדסיים המכילים חומרים מסוכנים

 


