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  ציורים רשימת

 02 ............. .הגלילית בחצור ספר בתי של באתרים אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .1 ציור

 02 ........................... .צפתב ספר בתי של באתרים אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .2 ציור
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 01 ..................................... .בצפת ספר בתי של באתרים רקע רעש למדידת זמניות תחנות צילומי .5 ציור

 03 ....................... .שמונה בקריית ספר בתי של באתרים רקע רעש למדידת זמניות תחנות צילומי .6 ציור

 05 .. (.5 ציור המשך) שמונה בקריית ספר בתי של באתרים רקע רעש למדידת זמניות תחנות צילומי .7 ציור

 04 ............................. (.ב) רקע רעש ולמדידת (א) סיסמיים אירועים לקליטת רישום מרכז צילומי .8 ציור

 הספר בבית רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .9 ציור

 03 ................................................................................................................ . (הגלילית חצור) משכן

 חוני ס"בביה רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .10 ציור
 03 ................................................................................................................ .(הגלילית חצור) המעגל

 ס"בביה רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .11 ציור
 02 ............................................................................................................... .(הגלילית חצור) ת''אמי

 300 באתרים רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .12 ציור
 02 ................................................................................ .(הגלילית חצור) ת''אמי ספר מבית מזרחה 'מ

 ואנכי אופקיים התנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .13 ציור
 ספקטראלי יחס עקומות (ב) .בגין ספר בבית 5-ו 0,5,1 בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי
 50 ....................................................................... (.צפת ,בגין ס"ביה) וממוצעות פרטניות לאנכי אופקי

 מגניטודה ,0000 בספטמבר 05) בסוריה מ''ק 530 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .14 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (5.1

 בגין ס"בביה (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו
 50 ........................................................................................................................................ .(צפת)

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 5) התיכון בים מ''ק 350 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .15 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (1.0

 בגין ס"בביה (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו
 50 ........................................................................................................................................ (.צפת)

 ,0000 באוקטובר 04) המלח בים מ''ק 000 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .16 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (0.2 מגניטודה

 (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה
 55 ..................................................................................................................... (.צפת) בגין ס"בביה

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 02) בערבה מ''ק 033 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .17 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (5.5

 בגין ס"בביה (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו
 51 ........................................................................................................................................ (.צפת)

 ואנכי אופקיים התנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א.)18 ציור
 יחס עקומות (ב) .(צפת) ת"אמי ס"בביה 04-ו 05,00,00 בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי

 53 .................................................................................. .וממוצעות פרטניות לאנכי אופקי ספקטראלי

 ,0000 באוקטובר 04) המלח בים מ''ק 000 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .19 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;04 בנקודה (0.2 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה

(Receiver function) 55 .................................................................................. .(צפת) ת"אמי ס"בביה 
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 מגניטודה ,0000 באוקטובר 02) בערבה מ''ק 033 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .20 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;04 בנקודה (5.5

 Receiver) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות)

 function) 54 ................................................................................................. .(צפת) ת"אמי ס"בביה 

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 00) בקפריסין מ''ק 503 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .21 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;04 בנקודה (0.3

 Receiver) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות)

function) 53 .................................................................................................. .(צפת) ת"אמי ס"בביה 

 ואנכי אופקיים התנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .22 ציור
 (ב) צפת ,ד"חב מכינה מנחם אור ס"בביה ממוקמות בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי

 52 .............................................................וממוצעות פרטניות לאנכי אופקיים ספקטראלי יחס עקומות

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 00) בקפריסין מ''ק 503 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .23 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (0.3

 Receiver) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות)

function) 10 .......................................................................... .(צפת) ד"חב מכינה מנחם אור ס"בביה 

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 01) בסואץ מ''ק 320 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .24 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (5.0

 Receiver) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות)

 function) 10 ...........................................................................(צפת) ד"חב מכינה מנחם אור ס"בביה 

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 03) במצרים מ''ק 350 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .25 ציור
 הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (1.4

 Receiver) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות)

function) 10 .......................................................................... .(צפת) ד"חב מכינה מנחם אור ס"בביה 

 ,0000 באוקטובר 50) תירצה בכרמל מ''ק 10 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) 26 ציור
 (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (נמדדה לא מגניטודה
 גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה פונקציות

 15 .................................................. .(צפת) ד"חב מכינה מנחם אור ס"בביה (Receiver function) גזירה

 ואנכי אופקיים התנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .27 ציור
 (ב) צפת ,תורה תלמוד מנחם אור ס"בביה ממוקמות בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי

 11 ............................................................... .וממוצעות פרטניות לאנכי אופקי ספקטראלי יחס עקומות

 ,0000 באוקטובר 04) המלח בים מ''ק 000 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .28 ציור
 פונקצית (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;01 בנקודה (0.1 מגניטודה

 ס"בביה (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיב בין ספקטראלי מיחס שהתקבלה הגברה
 13 ...................................................................................................... .(צפת) תורה תלמוד מנחם אור

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 01) בסואץ מ''ק 320 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .29 ציור
 הגברה פונקצית (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;01 בנקודה (5.0

 אור ס"בביה (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלה
 15 ............................................................................................................ .(צפת) תורה תלמוד מנחם

 מגניטודה ,0000 באוקטובר 03) מצרים מ''ק 350 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .30 ציור
 הגברה פונקצית (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;01 בנקודה (1.4

 אור ס"בביה (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלה
 14 ............................................................................................................ .(צפת) תורה תלמוד מנחם

 זמן בקטעי התנודה רכיבי בשלושת רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .31 ציור
 רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות (ב) ;00-ו 2 ,3 בנקודות דנציגר ספר בבית (ממוצעות הערכות) שונים

 13 ...................................................................................... .ממוצע ערך הוא שחור קו .ואנכי אופקיים
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 אק'קורצ יאנוש ספר בבית התקבל אשר ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .32 ציור
 ערך הוא שחור קו .הנבדק באתר שנרשמו אדמה הרעידות מכל (ב) ;רקע רעש ממדידות (א) (:30 נקודה)

 12 ....................................................................................................................................... .ממוצע

 ספר בבית קרע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .33 ציור
 30 ................................................................. .ממוצע ערך הוא שחור קו .00-ו 0 ,0 בנקודות מד ם''רמב

 ביולי 02) התיכון הים במזרח מ''ק 140 מרחקב שהתרחשה אזורית אדמה רעידת רישומי (א.)34 ציור
 בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) .(;מד ם''רמב ספר בית) 0 בנקודה (5.5 מגניטודה ,0000

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(  Receiver  function.) ................................................................................................................ 30 

 ,0000 באוגוסט 5) בכרתים מ''ק 250 מרחקב שהתרחשה אזורית אדמה רעידת רישומי (א) .35 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) .(;מד ם''רמב ספר בית) 0 בנקודה (1.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function  Receiver  .) ................................................................................................................ 30 

 באוגוסט 00) סירחאן בוואדי מ''ק 53 מרחקב שהתרחשה מקומית אדמה רעידת רישומי (א) .36 ציור
 בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) .(;מד ם''רמב ספר בית) 0 בנקודה (0.3 מגניטודה ,0000

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(function  Receiver  .) ................................................................................................................ 35 

 בנקודות רקע רעש ממדידות התקבלו אשר ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .37 ציור
 31 .............................................................. .ממוצע ערך הוא שחור קו .הנשיא יצחק ספר בבית 03-ו 04

 ,0000 באוגוסט 5) בכרתים מ''ק 250 מרחקב שהתרחשה אזורית אדמה רעידת רישומי (א) .38 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;הנשיא יצחק ספר בית) 03 בנקודה (1.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function  Receiver .) ................................................................................................................. 33 

 ,0000 באוגוסט 01) בקפריסין מ''ק 100 מרחקב שהתרחשה אזורית אדמה רעידת רישומי (א) .39 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;הנשיא יצחק ספר בית) 03 בנקודה (5.0 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function  Receiver .) ................................................................................................................. 35 

 ,0000 באוגוסט 00) כנרת-בחולה מ''ק 03 מרחקב שהתרחשה אזורית אדמה רעידת רישומי (א) .40 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;הנשיא יצחק ספר בית) 03 בנקודה (5.0 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function  Receiver .) ................................................................................................................. 34 

 ספר בבית רקע רעש ממדידות התקבלו אשר ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .41 ציור
 33 ................................................................. .ממוצע ערך הוא שחור קו .35-ו 50 ,02 בנקודות המתמיד

 (5.5 מגניטודה ,0000 ביולי 04) בקפריסין מ''ק 040 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .42 ציור
 (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;המתמיד ספר בית) 02 בנקודה

                גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות

(function   Receiver .) ................................................................................................................ 32 

 ,0000 באוגוסט 00) ןארחיס בוואדי מ''ק 53 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .43 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;המתמיד ספר בית) 02 בנקודה (0.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function  Receiver .) ................................................................................................................. 50 

 זמן בקטעי התנודה רכיבי בשלושת רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .44 ציור
 ספקטראלי יחס עקומות (ב) ;12-ו ,00 ,04 בנקודות לבנות אולפנית ספר בבית (ממוצעות הערכות) שונים

 50 ..................................................................... .ממוצע ערך הוא שחור קו .ואנכי אופקיים רכיבים בין
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 זמן בקטעי התנודה רכיבי בשלושת רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .45 ציור
 רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות (ב) .53-ו ,54 בנקודות מגנים ספר בבית (ממוצעות הערכות) שונים

 50 ...................................................................................... .ממוצע ערך הוא שחור קו .ואנכי אופקיים

 ספר בבית רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .46 ציור
 55 .................................................................. .ממוצע ערך הוא שחור קו .13-ו ,11 ,10 בנקודות מצודות

 ,0000 באוגוסט 05) התיכון הים במזרח מ''ק 020 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .47 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב;) (מצודות ספר בית) 11 בנקודה (0.1 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function  Receiver .) ................................................................................................................. 51 

 (0.3 מגניטודה ,0000 באוגוסט 02) בכנרת מ''ק 03 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .48 ציור
 (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;מצודות ספר בית) 11 בנקודה

                 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות

(function  Receiver  .) ................................................................................................................ 53 

 ,0000 בספטמבר 00) התיכון הים במזרח מ''ק 420 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .49 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;מצודות ספר בית) 11 בנקודה (5.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function  Receiver  .) ................................................................................................................ 55 

 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .50 ציור

 של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 ,בגין ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר

 52 ........................................................................................................................................... .צפת

 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .51 ציור

 האתר של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 40 .צפת ,ת''אמי ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו)

 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .52 ציור

 של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 מנחם אור ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר
 40 ....................................................................................................................... .צפת ,ד"חב מכינה

 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .53 ציור

 של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 מנחם אור ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר
 40 ....................................................................................................................... .צפת ,תורה תלמוד

 תת של ממדי חד המודל על המתבססת (מקווקו שחור קו) האתר תגובת של אנליטית פונקציה .54 ציור
 ,דנציגר ס"בביה (כחול קו) רקע רעש ממדידות שהתקבלה אתר תגובת פונקצית עם בהשוואה הקרקע
 41 ............................................................................................................................. .שמונה קריית

 תת של ממדי חד המודל על המתבססת (מקווקו שחור קו) האתר תגובת של אנליטית פונקציה .55 ציור
 ,מגנים ס"בביה (כחול קו) רקע רעש ממדידות שהתקבלה אתר תגובת פונקצית עם בהשוואה הקרקע
 43 .............................................................................................................................. .שמונה קריית

 תת של ממדי חד המודל על המתבססת (מקווקו שחור קו) האתר תגובת של אנליטית פונקציה .56 ציור
 אולפנית ס"בביה (כחול קו) רקע רעש ממדידות שהתקבלה אתר תגובת פונקצית עם בהשוואה הקרקע

 45 ................................................................................................................... .שמונה קריית ,לבנות
 44 ....................................................................שמונה קריית-לפידות קידוח של ליתולוגי חתך .12 ציור

 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .58 ציור

 של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 יצחק ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר

 43 ................................................................................................................. .שמונה קריית ,הנשיא
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 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .59 ציור

 של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 ,ם"רמב ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר
 42 ............................................................................................................................. .שמונה קריית

 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .60 ציור

 של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 ,המתמיד ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר
 30 ............................................................................................................................. .שמונה קריית

 רעידות של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (ממוצעים ערכים) האתר תגובת של פונקציות .61 ציור

 של התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה
 ,מצודות ס"בביה הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר
 30 ............................................................................................................................. .שמונה קריית

 SEEH בשיטת שהוערך כפי צפת ,בגין ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .62 ציור
 מחושבות פונקציות כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות)

 (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 33 ........................................................................................................................ .3% ריסון ומקדם

 בשיטת שהוערך כפי (צפת) ,ובנות לבנים ת"אמי ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .63 ציור

SEEH (האתר בתגובת בהתחשבות.) פונקציות כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו 
-כ של חזרה זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות

 34 .......................................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143

 שהוערך כפי (צפת) ,ד"חב מכינה מנחם אור ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .64 ציור

 כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת
 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציות

 32 ......................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה

 ,תורה תלמוד מנחם אור ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .65 ציור

 של להסתברות מחושבות פונקציות כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי צפת
 20 .. .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%

 בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית) ,דנציגר ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .66 ציור

SEEH (האתר בתגובת בהתחשבות.) פונקציות כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו 
-כ של חזרה זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות

 25 .......................................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143

 בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית) ,מד ם''רמב ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .67 ציור

SEEH (האתר בתגובת בהתחשבות.) פונקציות כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו 
-כ של חזרה זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות

 23 .......................................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143

 שהוערך כפי (שמונה קריית) ,הנשיא יצחק ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .68 ציור

 כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת
 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציות

 24 ......................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה

 בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית) המתמיד ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .69 ציור

SEEH (האתר בתגובת בהתחשבות.) פונקציות כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו 
-כ של חזרה זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות

 22 .......................................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143

 שהוערך כפי (שמונה קריית) לבנות אולפנית ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .70 ציור

 לא ספקטרום - ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת
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 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציות כל .ליניארי
 000 .......................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנה

 בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית) מגנים ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .71 ציור

SEEH (האתר בתגובת בהתחשבות.) כל .ליניארי לא ספקטרום - ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו 
 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציות

 005 ....................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה

 בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית) מצודות ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .72 ציור

SEEH (האתר בתגובת בהתחשבות.) כל .ליניארי לא ספקטרום - ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו 
 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציות

 003 ....................................................................................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה
 

  טבלאות רשימת

 04 ........................................ .השטח פני של ומסלע מיקום ,בנייה שנת :ספר בתי אודות נתונים .1 טבלה

 03 ............................................................ .ספר בתי של באתרים שנרשמו אדמה רעידות פרטי .2 טבלה

 00 ........... .הגלילית בחצור ספר בתי של באתרים אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .3 טבלה

 00 ......................... .בצפת ספר בתי של באתרים אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .4 טבלה

 00 ............ שמונה בקריית ספר בתי של באתרים אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .5 טבלה

 אתר תגובת לחישוב (D-1) אופטימאלי ומודל ממדי-חד מודל לפיתוח שימש אשר התחלתי מידע .6 טבלה
 53 ................................................................................................................. .צפת ,בגין הספר בבית

 40 ................................ .צפת ,ת''אמי הספר בבית אתר תגובת לחישוב (D-1) אופטימאלי מודל .7 טבלה

 40 ......... .צפת ,ד"חב מכינה מנחם אור הספר בבית אתר תגובת לחישוב (D-1) אופטימאלי מודל .8 טבלה

 40 .......... .צפת,תורה תלמוד מנחם אור הספר בבית אתר תגובת לחישוב (D-1) אופטימאלי מודל .9 טבלה
 45 .......................................... (.0000 ,מדבדייבו פריזלנדר) ב-ו א בקווים רפרקציה סקר נתוני .11 טבלה

 בקריית דנציגר ספר בבית 3 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-0) הקרקע תת מודל .11 טבלה
 41 ....................................................................................................................................... .שמונה

 בקריית מגנים ספר בבית 54 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .12 טבלה
 43 ....................................................................................................................................... .שמונה

 לבנות אולפנית ספר בבית 02 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .13 טבלה
 45 ........................................................................................................................... .שמונה בקריית

 44 ........................................................ .)0222,למןבשטי ,יזרסקי) ג בקו רפרקציה סקר נתוני .11 טבלה

 הנשיא יצחק ספר בבית 03 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .15 טבלה
 43 ........................................................................................................................... .שמונה בקריית

 בקריית ם"רמב ספר בבית 0 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .16 טבלה
 42 ....................................................................................................................................... .שמונה

 בקריית המתמיד ספר ביתב 02 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .17 טבלה
 30 ....................................................................................................................................... .שמונה

 בקריית מצודות ספר בבית 10 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .18 טבלה
 30 ....................................................................................................................................... .שמונה

 שהוערך כפי צפת ,בגין ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום . 19 טבלה

 שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציות כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת
 35 ........................... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות

 ,תורה תלמוד מנחם אור ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .20 טבלה

 של להסתברות מחושבות פונקציות כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (צפת)
 20 ... .3% ריסו ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%
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 (שמונה קריית) דנציגר ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .21 טבלה

 00% של להסתברות מחושבות פונקציות כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי
 21 ......... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה

 קריית) הנשיא יצחק ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .22 טבלה

 של להסתברות מחושבות פונקציות כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה
 23 .. .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%

 קריית) לבנות אולפנית ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .23 טבלה

 של להסתברות מחושבות פונקציות כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה
 000 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%

 (שמונה קריית) מגנים ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .24 טבלה

 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי
 001 ....... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה

 (שמונה קריית) מצודות ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .25 טבלה

 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי
 005 ....... .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה
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 תקציר .1

 תנאים כי בבירור מגלות האחרונים העשורים שני במשך ותיהרסנ אדמה תודימרע הדוגמאות רוב

 עריב במיוחד חשובה התופעה תחקיר נזק. רמת את הקובעים הגורמיםמ  הם מסוים אתר של םיגיאולוגי

 הבסיס. סלע לבין םבינ גבוה מהירויות הבדל ליעב רכים משקע סלעי על ממוקמות לרוב אשר ישראל

 אדמה רעידת בעת אתר תגובת עקב הסיסמי הסיכון פוטנציאל להערכת סקר ביצוע שריא החינוך משרד

-ב רק נחתם חוזהה שונות סיבותמ אך ,00.00.0002 מיום סייהגיאופ המכון הצעת יעפ'' החינוך במוסדות

02.05.0000. 

 של נקודתית להערכה וחישובים מדידות סדרת ביצע לישראל, הגיאופיסי מכוןה חוזה,ה לפי

 החינוך במוסדות שמונה. וקריית צפת הגלילית, חצורב החינוך מוסדות של יםבאתר אדמה רעידת סיכוני

 דמוסה בניןב ערק שער מדידות סדרת לבצע תוכנן למדרונות רבה בקרבה או במדרונות שממוקמים

 םיירועא תטיקלל חודשיים עד חודש של לתקופה קבועה תחנה להציב ,ובנוסף , אליו הסמוכים בשטחיםו

 בלבד רקע רעש מדידות סדרת לבצע תוכנן יםמישורי יםבאזור נמצאיםש חינוךה במוסדות ים.ייסמיס

 צפת הגלילית, בחצור במישור 3-ו במדרון ספר יבת 00 נבדקו ,הכול בסך תו.קרבוב מוסדה בנין תוךב

 .שמונה וקריית

 הישראלי התקן להנחיות בהתאם לתכנון אופקיות תאוצות כספקטרום מוגדר סמייהסי הסיכון

 תאוצה ערך לכל כאשר ,3% של ריסון מקדם בעלי מתנדים סדרת מייצג הספקטרום בעולם, וכמקובל 105

 התאוצות ספקטרום הערכת שנים. 30-ב אחת פעם לפחות להתרחש 00% של הסתברות יש שבספקטרום

 כפונקצית מתבטאת זו השפעה סיסמיים. גלים על מקומית גיאולוגית בהשפעה התחשבות מחייבת לתכנון

 התגובה(. ספקטרום או האתר )תגובת האתר תגובת

 )שלושה הגלילית בחצור נקודות 03-ב רקע רעש לוגיהסיסמו אגף מדד אתר תגובת תהערכ לצורך

 חמישה) נקודות 55 -ב רקע רעש נמדד בצפת ;אחד ספר בבית אדמה( )רעידות סיסמיים ואותות ספר( בתי

 ושלושה במדרון ספר בתי )חמישה רקע רעש נקודות 33 -ב שמונה ובקריית במדרון( כולם ,ספר בתי

 בכיוון ואופקיות (V רכיב) אנכיות קרקע תנודות למדידת מטריםסיסמו שלושה הוצבו תחנה בכל במישור(.

 רציף באופן הופעלו ותבמדרונ קבועות סיסמיות תחנות (.NS רכיב) דרום-וצפון (EW רכיב) מערב-מזרח

 אדמה. רעידות רישום במטרת

 ניסיוניות: שיטות שתי בעזרת ניתנה הנבדק באתר התגובה תופעת של הערכה

 מתוך אתר תגובת מוערכת פיה על המדידה( נקודות בכל )השתמשנו נאקאמורה שיטת 

 .רקע רעש תנודות של לאנכיות אופקיות תנודות בין ספקטראלי היחס

 function Receiver הגברת להעריך ניתן פיה על קבועות( מדידה בנקודות )השתמשנו 

 האנכיות התנודות ספקטרום לעומת האופקיות התנודות של ספקטראלי יחס מתוך קרקע תנודות

-מ במגניטודה אדמה רעידות 50 נרשמו 0000 בנובמבר 01 לבין 0000 יוליב 00 בין .גזירה גלי של

 ק"מ. 03-0540 במרחקים 3.5 עד 0.3

 שיטת) קרע רעש מרישומי ספקטראלי יחס עקומות בין טובה התאמה קיימת כי לציין רצוי

 בין גזירה גלי מהירויות הבדל כאשר במקרים גם (Receiver function)אדמה ומרעידות (נאקאמורה

 .(0.0-0.3) נמוך אימפדנסים( )יחוס מחזירה שכבה לבין רכה שכבה
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 גיאולוגי מידע בעזרת גם חושב מודלה הקרקע. תת של ממדי חד למודל הותאמו ניסיוניות הערכות

 סיכון רפרקציה(. )חתכי גיאופיסיים מסקרים שהתקבלו ונתונים בסביבה שנקדחו קידוחים נתוני כללי,

 ידי על פותחה אשר SEEH (Stochastic Estimation of Earthquake Hazard) שיטת פי על חושב סיסמי

 שמצטבר המידע את בחשבון מביאה זו שיטה האתר. של התגובה פונקצית בהינתן (0225) אק-וואן שפירא

 הפרויקט. מאזור ק"מ 030 של בטווח הסיסמית הפעילות על לוגיהסיסמו באגף ברציפות

 ליניארי לתכנון: ספקטרום שבוח קרקע תנודות הגברת נצפתה בו החינוך מוסד של אתר כלל

 של מרבית משרעת ערכי בין משמעותי בדלה לציין יש .Joyner בתוכנת ליניארי ולא SHAKE בתוכנת

 ליניארי. ולא ליניארי תאוצות ספקטרום

 כדלהלן: בקצרה לסכם ניתן נומחקרי תוצאות

 הגלילית: חצור

 ר(את )תגובת קרקע תנודות תהגבר של תופעה נצפתה לא ת"אמי המעגל, חוני משכן, ספר בבתי

 לפני מאוד קרובות סלע שכבות על ממוקמיםש אלה אתריםב ,כןל הרץ. 00 – 0.0 התדירויות בתחום

 י )ת'' אדמה ברעידת מבנים עמידות ןקת דרישות פי על מתבצעת (התמדה) אינרציה כוחות תהערכ ,השטח

105.) 

 :צפת

 של בסיסי תהודה תדרב מאופיין רקע רעש רישומימ הןו אדמה דותירע רישומימ הן ספקטראלי יחס

 ,בנות אמי"ת בגין, :אתר תגובת תופעת בדקהנ בהם הספר בתי בכל 0-5 ורעבשי ומשרעת הרץ 0.3-0.0

 זוהתה ואמי"ת בגין ספרה בבתי כי נציין תורה. תלמוד מנחם ואור חב"ד מכינה ,מנחם אור בנים, אמי"ת

 ונהכהת חורבות. אדמת של שכבהב מקורה אשר הרץ 0-1 של בתדרים 5-2 בשיעור מרבית משרעת

 ליניארי. לא מספקטרום גבוה ליניארי תאוצות ספקטרום כי היא בצפת שנחקרו הספר בתי כלל המשותפת

 ערכיםה שני בין הבדל כי מראה וליניארי ליניארי לא תאוצות ספקטרום של מרביות משרעות בין האהשוו

 מנחם אור ובביה"ס 03%  חב"ד מכינה מנחם באור ;30%  אמי"ת בביה"ס ;53%-ל בגין בביה"ס מגיע

 .50% עד  תורה תלמוד

 :שמונה קריית

 כוחות תהערכ לכן קרקע תנודות תהגבר של תופעה נצפתה לא קורצ'ק יאנוש ספר בית באתר

 (.105 י )ת'' אדמה ברעידת מבנים עמידות ןקת דרישותל בהתאם לבצעה יש אדמה ברעידות אינרציה

 ממשרעות נמוכות םישתי פי ליניארי לא תאוצות ספקטרום של מרביות משרעות מגנים ספר בית באתר

 וליניארי ליניארי לא תאוצות ספקטרום של מרביות משרעות בין הבדל ליניארי. ספקטרום של מרביות

 יצחק ספר בתי של באתרים .53% - 13% עד מגיע ומצודות לבנות תאולפני ,דנציגר ספר בתי של באתרים

 רקו .00% עד מגיע וליניארי ליניארי לא תאוצות ספקטרום של מרביות משרעות בין הפרש ומגנים הנשיא

 משמעותי. אינו לוא םערכי הבדל .ם"רמב ספר בית באתר
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 מבוא .2

 של המקומית התגובה הוא נתון באתר הסיסמי הסיכון רמת על ביותר המשפיעים הגורמים אחד

 והתכונות מבנהב פיינתומא האתר תגובת השטח. פני אל דרכה העוברים הסיסמיים לגלים הקרקע

 גלים לכידת היא השטח בפני התנועה להגברת האחראית העיקרית התופעה הקרקע. של הדינאמיות

 סלע לבין רכה קרקע שכבות בין סיסמי אימפדנס מהבדלי כתוצאה העליונות, הקרקע בשכבות סיסמיים

 מסוג למבנים נתייחס )להבא אופקית משוכבות הקרקע תת שכבות כאשר הרכות. הקרקע שכבות בבסיס

 תת מבנה כאשר השטח. לפני הבסיס סלע בין גוף גלי של ללכידה בעיקר עדים אנו ממדיים(,-חד כמבנים זה

 ובמבנה במהירויות אופקיים שינויים קיימים כאשר אומרת זאת מימדי,-תלת או מימדי-דו הינו הקרקע

 .חזקים שטח גלי והעצמת ליצירת הגורמת התאבכות לתופעת עדים נהיה השכבות, עובי

 שלהן והתדר שצורתן תהודה, לתבניות גורמת הקרקע בשכבות לכודים הגלים בין התאבכות

 לתבניות מימדי-חד מודל של במקרה הקרקע. תת של ומכאניות גיאומטריות תכונות ידי על נקבעות

 מורכבות. צורות מקבלות אלו תבניות מימדי-תלת או דו מודל של במקרים אך פשוטה, צורה יש התהודה

 אסונות של תיאורים כוללת שנים אלפי פני על הנמשכת ישראל ארץ של המתועדת ההיסטוריה

 התרחשו חזקות אדמה רעידות שלוש אדמה. מרעידות כתוצאה האזור את פקדו אשר וברכוש בנפש כבדים

 הורגשה לבנון, בדרום התרחשה 0432 באוקטובר 50-ב האדמה רעידת האחרונות. שנים מאות שלוש במשך

 מספר לפי יפו. כמו מוקדהמ מרוחקות בערים אפילו לנזק וגרמה היום, של וסוריה ישראל לבנון, בכל

 בינואר 0-ב התרחשה 02 -ה במאה ביותר החזקה האדמה רעידת .10,000 עד הגיע ההרוגים מספר מקורות

 0204 ביולי 00 תאריךב האדמה רעידת וטבריה. בצפת היה הנזק ומירב לבנון דרום-ישראל בצפון 0354

 פצועים 210 וכן הרוגים 033 עם 00-ה במאה ביותר ההרסנית הייתה 5.0 של מגניטודה עם המלח ים בצפון

 ולוד. רמלה שכם, יריחו, דיס, אבו רושלים,בי בעיקר פגעה היא הירדן. עבר צידי משני

 של בשכבות מקומית הגברה פרנסיסקו-בסן הובחנה ,0232 בשנת Loma-Prieta של ברעידה

 רעידת בעקבות גם )כנראה( קרה כך השטח. פני על בבניינים לנזק העיקרי הגורם הייתה אשר רכה קרקע

 ,0233 בארמניה, לאחרונה התרחשו אשר אחרות אדמה וברעידות ,0205 בשנת פרנסיסקו בסן האדמה

 אתר תגובת ,כך .0005 ואירן, 0222 טורקיה, ,0222 קולומביה, ,0223 יפן, ,0220 פיליפינים, ,0220 אירן,

 אדמה. רעידות נזקי ועל סיסמי סיכון היקף על ביותר המשפיעות התופעות כאחת כיום מזוהה

 תגובת בהערכת רב ניסיון רכש לישראל גיאופיסי מכון של סיסמולוגיה אגף האחרונות שנים 03-ב

 שכונות קומות, רבי בנינים גשרים, נמלים, תעופות, שדה כוח, )תחנות הנדסיים פרויקטים של במגוון אתר

 קבוצת לוגיהסיסמו באגף הוקמה הקליטה, משרד של בסיוע ,0000 בשנת (.ועוד תעשיה מפעלי מגורים,

 ברחבי אתר תגובת סקרי בביצוע התמחתה אשר לשעבר, מבריה"מ מעולים המורכבת מיוחדת עבודה

 עפולה, ערד, דימונה, סבא, כפר שמונה, קריית רמלה, לוד, בערים כאלה סקרים ביצעה הקבוצה ישראל.

 האינטרנט באתר דוחות )ראה החוף ושפלת מישור של נרחבים ובאזורים נהרייה עכו, טבריה, חדרה,

(merc.org-www.relemr.) 

 כאשר המקומית, בטופוגרפיה גם תלויה האתר שתגובת מוכיח, שונות אומות של הכאוב ניסיונם

 בעת נצפתה דרמטית אתר תגובת תופעת מצוקים. ובקצות הרים פסגות על ביותר בולטת התופעה

 Spudich et al., 1996 , Bouchon) 0221 בינואר קליפורניה, בנורטרידג', אדמה רעידת של התרחשותה

http://www.relemr-merc.org/
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and Barker, 1996) בטרזנה מ'( 03-)כ נמוכה גבעה בפסגת שנרשמה אליספקטר קרקע תאוצת ערך כאשר 

 קשר על מצביעות 0233 במרץ 5-ב בצ'ילה אדמה מרעידת Celebi (1987) שקיבל התוצאות .g0.4-ל הגיע

 0232 באוקטובר 03-ב פרייטה בלומה אדמה רעידת טופוגרפי. ואפקט מאר דל בווינה למבנים נזק שבין

(Harzell et al., 1994) רובינווד בעיר שנצפו השטח פני וקריעת מודרניים עץ למבני ניכר בנזק התאפיינה 

 (Gaffet et al., 2000) ניסיוניים נתונים בבירור מעידים משמעותי טופוגרפי אפקט על קליפורניה. רידג',

 במרווח 3-ל 5 בין יחסית הגברה מראה אופקי ספקטראלי יחס )איטליה(. סלווטורה סאן הר בפסגת

 .הרץ 0-00 של תדרים

 תדירויות בתחום ההגברה מידת את בעיקר לדעת מעוניינים אנו ההנדסי, להיבט בהתייחס

 -ל 0.0 שבין מחזור זמני יש קומות 50 עד 0 בני לבנינים בנינים. של עצמיים( )תדרים מחזור זמני התואם

 הרץ(. 00 ועד 0.53 שבין התדירויות )תחום שניות 5.3

 

 האתר תגובת להערכת מיושמות ניסיוניות גישות .3

 של במאמרים ונדונו סוכמו אתר תגובת להערכת שונות שיטות

Field and Jacob (1995), Kudo (1995), Lachet et al. (1996), Satoh et al. (2001) .ואחרים 

 אדמה רעידת רישומי בין השוואה על מתבססת אתר תגובת להערכת ביותר הטובה הניסיונית השיטה

 קשה סלע על הממוקמת קרובה ייחוס בתחנת זמנית בו שהתקבלו הרישומים עם הנבדק באתר חזקה

(Jarpe et al., 1989; Darragh and Shakal, 1991; Reinoso and Ordaz, 1999). 

 הסיסמיים, הגלים עוברים בו התווך של ליניארית לא התנהגות של מהאפשרות הנובעת מגבלה זו לשיטה

 האדמה רעידת של ספציפי מקרה רק ומייצגת הקרקע תנודות עוצמת של פונקציה היא הערכה כל ואז

 רעידות יחסית. חזקות אדמה רעידות למדוד הצורך הוא השיטה של עיקרית מעשית מגבלה שנמדדה.

 הסיסמית הפעילות בהם באזורים ריאלי. זמנים בלוח מידע לספק בכדי תדירות מספיק אינן כאלה אדמה

 האמפיריות הידועות הטכניקות .אפשרי בלתי כמעט הוא השיטה יישום בישראל, כמו יחסית, מועטה

 הן: אתר תגובת של להערכות שהשתמשו ביותר הטובות

 ייחוס תחנת שיטת .3.1

 על מתקבלת האתר של התגובה פונקצית Borcherdt (1970) . ידי על הוצעה זו שיטה לראשונה

 שבתחנת לאלו הנבדק באתר האופקיות התנודות בין הספקטראלי היחס וחישוב אדמה רעידות מדידת ידי

 ידי על יינתן הקרקע הגברת התדירות בתחום הגברה. בה אין ולכן חשוף סלע על קרוב שנמצאת הייחוס

 :המעבר פונקצית
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 ;באתר המדידה בתחנת שנמדדו הגזירה, גלי של הספקטרום - SS(ω) כאשר

Sr(ω) - ייחוס. בתחנת שנמדדו כפי מקור מאותו התנודות של הספקטרום 

 באתר המדידה ותחנת (reference site) קשה סלע מחשוף לגבי הנחות מספר קיימות זאת בשיטה

(investigated site). ,סלע שמחשוף היא נוספת הנחה לשני. אחד קרוב להימצא אמורים הללו אתרים כך 

 רכה. לשכבה מתחת המונחת מחזירה בשכבה קרקע תנודת מאפיין קשה

 להגברת האחראי שבבסיס סלע אותו לא הוא שנבדק האתר בקרבת הסלע רבים במקרים למעשה,

 ייחוס. כאתר לשמש יכול לא ולכן משמעותית הגברה להראות יכול וסדוק בלוי סלעו סיסמיים גלים

 נאקאמורה שיטת .3.2

Nakamura (1989) האתר של התגובה שפונקצית לראשונה פירסם (HN) ראשון בקירוב לקבל ניתנת 

 : (H/V ratio) הרקע רעש תנודות של Hv האנכי לרכיב Hh האופקי, הרכיב בין ספקטראלי מיחס
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 רכות שכבות של אופקיות מתנודות מושפעות לא הרקע רעש של אנכיות קרקע תנודות כי הייתה הנחתו

 ביניהם רבים, חוקרים הבסיס. סלע שכבת של האופקיות התנודות את ראשון בקירוב מתארות ולכן

Seekins et al. (1996), Chávez-García and Cuenca (1998), Shapira et al. (2001), Maresca et 

al., (2006), 

 לפופולאריות זכתה זו שיטה אתר. תגובת להערכת שימושי כלי להיות יכולה נאקאמורה שטכניקת הראו

 נוקבות. ביקורות גם קיבלה אך יחסית, נמוכה ועלות יישומה למהירותה הודות בעיקר רבה

 למשל )ראה, אתרים, 4,000-מ ביותר ממדידות שקבלנו תוצאות

(Zaslavsky et al.,2005, ,0005  2008a,b, 2009) 

 ושיטתי. יציב באופן המחקר באזור אתר תגובת מאפיינת נאקאמורה טכניקת כי כך על צביעותמ

 התקבלו אשר ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות של טובה התאמה קיימת מכך, יתרה

 נתונים ישנם כאשר אתר עבור שמחשבים הקרקע עמודת של התגובה ופונקציה רקע רעש מדידות

 גיאוטכניים.
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   HVSRשיטת .3.3

Lermo and Chávez-García (1993) מיחס לקבל אפשר האתר תגובת שפונקצית הוכיח 

 שנמדדו אדמה מרעידת גזירה גלי של(Vvs) האנכיות לתנודות (Ssh) אופקיות תנודות שבין ספקטראלי

 שנבדק באתר
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 את מתארת אשר (Receiver function) "מקלט" פונקצית נקבעה סיסמיים, גלים תיאורית על בהסתמך

 רכיב של ספקטראלי יחס מתוך אותה להעריך וניתן סייסמית תחנה של הקרקע בתת הגיאולוגיה השפעת

 רבים, חוקרים של תוצאות .(SVגלי )בעיקר גזירה גלי של אנכי לרכיב (SH גלי )בעיקר גזירה גלי של אופקי

 ;Zaslavsky et al., 2000, 2003, Theodulidis et al., 1996; Castro et al. 1997; Yamazaki למשל

and Ansary, 1997; של הביצוע זאת, בכל אתר. תגובת להערכת השיטה של תוקפה את מוודאות ואחרים 

 פעילות עם באזורים מכשול היא זאת דרישה אדמה. רעידות רישומי של מדגם דורש עדיין זאת גישה

 נמוכה. סייסמית

 מדידות על התבססו אתר תגובת להערכת לישראל הגיאופיסי המכון שביצע והסקרים העבודות

 רק חלשות(. אדמה רעידות או מחצבה )פיצוצי חלשים סיסמיים אירועים ושל רקע, רעש של סיסמיות

 מרבית לפיכך, ייחוס. ובאתר הנבדק באתר מדידה שאפשרו תנאים התקיימו יחסית בודדים במקרים

 נקודת באותה שנמדדו לאנכיות אופקיות תנודות בין הספקטראלי היחס מדידת על מתבססות העבודות

 של ראשון בקירוב והערכה הקרקע של תהודה תיותדירו לקביעת שמשו ספקטראלי יחס עקומות מדידה.

 חד מודל נבנה משלימים וגיאופיסי גיאולוגי מידע עם יחד אלה, מנתונים זו. בתדירות ההגברה עוצמת

 שכבה, בכל הגזירה גלי מהירות השכבות, עובי את תיאר המודל הנבדק. באתר הקרקע תת של מימדי

 .לגזירה דינאמי חוזק גם הצורך ובמידת ריסון מקדמי חומר, צפיפות ריסון,

 נתונים איסוף .1

 התבקשנו הכול בסך השטח. פני של ומסלע מיקום שם, :ספר בתי אודות נתונים מציגה 0 טבלה

 הראשון שלב במישור. ספר בתי וחמישה ןבמדרו שנמצאים ספר בתי העשרב האתר תגובת להעריך

 ומנת תהודה בתדירות שינויים הערכת מאפשרת הפרוצדורה ערוצים. כיול הוא מדידה מערכות בפריסת

 מותקנים תחנה בכל .שדה עבודת של קשים בתנאים מדידות של ארוך זמן במשך מטריםסיסמו של ריסון

 בשלושת קריטי(, של 40% ריסון ומקדם אחת שנייה של מחזור )זמן L4C מסוג מטריםסיסמו שלושה

 מראים שערכנו מרובים ניסויים .(NS) דרום-וצפון (EW ) מערב-מזרח ואופקיים (,V) אנכי :תנודה רכיבי

 .הרץ 0.5 עד אתר תגובת של והגברה תהודה תדר להעריך ניתן L4C חיישני בעזרת כי

 באגף פותחה אשר ערוצית-רב רישום במערכת נרשמו מהתחנות אחת כל של מטריםסיסמו נתוני

 000 של דגימה בקצב סיפרתי רישום מתבצע זו במערכת (.Shapira and Avirav, 1995) לוגיהסיסמו
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 .הרץ 0.0-03 תדרים בפס וסינון ביט 05 בעלת היא דגימה כל כאשר מדידה ערוץ לכל לשנייה דגימות

 ותוכנה  ((GPS לווייני של מקלט יחידת בעזרת (UTS) בינלאומי לזמן מסונכרנת נתונים איסוף מערכת

 מתבצע סיסמי אירוע רישום מראש. מוגדרים זמן בפרקי אוטומטי מתבצע הסנכרון זו. ליחידה מותאמת

 גבוה מלאכותי רעש בתנאי ,אך במקביל. גילוי מערכי מספר להפעיל יכולה מערכת גילוי. מערך באמצעות

 באתר סיסמי סיכון של נקודתית ערכהלה סיסמיים אירועים לזיהוי באלגוריתמים להשתמש ניתן לא

 מתבצע אדמה רעידות זיהוי ביממה. שעות 01 רצוף באופן קרקע תנודות מקליטים אלה במקרים נתון.

 הפסקת התרחשה המערכת פעולת בזמן אם לוגיה.סיסמו באגף שפורסמה אדמה רעידות רשימת בעזרת

 0000 ביולי 00 בין המתח. אספקת כשתחזור מיד אוטומטי( )באופן להתבצע יחזור הנתונים איסוף חשמל,

 ק"מ 03-0540 של במרחקים 3.5 עד 0.3-מ מגניטודה עם אדמה רעידות 50 נרשמו 0000 בנובמבר 03-ל

 .(5 טבלה)

 אמינותל מאוד משמעותי כןו תוצאות על להשפיע יכול רקע רעש של קרקע תנודות רישום זמן משך

 Teves Costa and Senos, 2000; Dravinski)למשל, שונים חוקרים לפי נאקאמורה. טכניקת של וישימות

et al., 2000 )יחס עקומות ניתוח דקות. חמש במשך רקע רעש לרשום מספיק תוצאות לקבלת ואחרים 

 הקלטה רק כי למסקנה אותנו הביא שונות זמן תקופות במשך רקע רעש מרישומי ממוצעות ספקטראלי

 מוצג סיסמיות מדידה נקודות של ןמיקומ .פונקציה H/V של אמין חישוב מספקת דקות 50 במשך רצופה

 .3-5 ותאובטבל 0-5 בציורים

 שגם רכבו  וכבלים נייד מחשב מגברים, כוח, ספק ,מטריםסיסמו כולל רקע רעש למדידות הציוד

 רעש מדידות של שונים בשלבים שנערכו צילומים לראות נוכל 5 עד 1-מ בציורים הקלטה. מרכז משמש

 ספר. בתי של במקלטים הותקנו מטריםסיסמוה אדמה( רעידות )לקליטת קבועות מדידה בתחנות .רקע

 סלע מעל הקרקע שכבות של תהודה תדר בהערכת נקמורה שיטת של וישימות נאמנות כי להדגיש יש

 קווי למיניהם, אנושיים רעשים כמו שונים מגורמים מושפעות להיות יכולות תואמת ומשרעת הבסיס

 מטריםסיסמו בין קשר האוויר, מזג תנאי לקרקע, מבנה בין גומלין פעולת קרקעיים, תת ומבנים צינור

 .התחנה קוםימ לשנותו המדיד כדי תוךב זהותל ניתן אלה הפרעות לאדמה.
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 .השטח פני של ומסלע מיקום בנייה, שנת :ספר בתי אודות נתונים .1 טבלה

 רחוב שם ישוב
 מס'
 בית

 שם
 המבנה

  קואורדינאטות
 מסלע

 שנת
 בנייה

 מס'

X Y 
 מס'

 קומות
 חצור

 0 0230551 קרטון  451345 250943 משכן   הגלילית

 חצור
   הגלילית

 חוני
 2 0230551 אלוביום  451253 251060 המעגל

 חצור
ת''אמי   הגלילית  3 0230551 אלוביום 3-4 451405 251403 

  יוספטל צפת

 אור
 מנחם

 ד"חב
 0-בנים

 4 0243531 קרטון 3-4 455300 247260

 0 יוספטל צפת

 אור
 מנחם

 תלמוד
 תורה

 5 0243531 קרטון 3-4 763400 247460

 צפת
 כנען שיכון

 קריית
 חב"ד

0 
 ת''אמי

 6 0243531 חוור 3-4 763133 247155 בנים

 0 ז'בוטינסקי צפת
 מנחם
 7 0230551 חוור 3-4 763545 246875 בגין

 15 כב' צפת
 ת''אמי

 8 0230551 חוור 3-4 763425 247225 בנות

 קרית
 שמונה

 9 - אלוביום 3-4 420051 254027 דנציגר  הירדן

 קרית
 שמונה

  הלוי יהודה
 יאנוש

 10 0230551 סלע  420020 253328 קורצ'אק

 קרית
 שמונה

  432530 253229 ד.'רמב 118 הרצל
 חומר

 על מוסע
מדרון פני  

0230551 11 

 קרית
 שמונה

  אילת
 יצחק

  432003 253008 הנשיא
 חומר

 על מוסע
מדרון פני  

0230551 12 

 קרית
 שמונה

 69 הרצל
 חט''ב
 עירוני

 מתמידה
253360 432330 3-4 

 חומר
 על מוסע
מדרון פני  

0230551 13 

 קרית
 שמונה

 יבנה
 56 הנשיא

 אולפנית
 14 0253541 אלוביום 3-4 420250 254010 לבנות

 קרית
 שמונה

 15 0230551 אלוביום 3-4 420540 253848 מגנים 39 ביאליק

 קרית
 שמונה

 3-4 420033 253180 מצודות  פרל
 חומר

 על מוסע
מדרון פני  

0230551 16 

 

 מישור                               מדרון  מדרון
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 .ספר בתי של באתרים שנרשמו אדמה רעידות פרטי .2 טבלה

Md – האות. של זמן משך לפי הנמדדת מגניטודה 

 

 מסי

 קואורדינאטות זמן תאריך

Md אזור 
 מרחק

 ק"מ
 גיאוגרפיות שנייה:דקה:שעה יום:חודש:שנה

 אורך רוחב  

 475 אילת מפרץ 4.4 34.76 28.97 11:25:54 10.07.15 1

2 10.07.16 08:11:05 36.52 27.24 5.1 
 ,הדודקאנס איי
 850 יוון

 270 קפריסין 3.6 33.37 34.81 16:07:47 10.07.27 3

 470 התיכון יםה מזרח 3.3 31.74 36.01 07:35:12 10.07.29 4

 930 כרתים 4.5 25.65 34.17 02:37:52 10.08.06 5

 970 כרתים 4.9 25.29 34.58 04:06:41 10.08.08 6

7 10.08.08 00:24:17 36.30 28.15 4.0 
 הדודקאנס, איי
 760 יוון

8 10.08.11 02:16:00 37.84 26.79 3.6 
 הדודקאנס, איי
 950 יוון

 860 כרתים 3.1 26.33 33.789 19:22:18 10.08.12 9

10 10.08.13 12:00:23 35.28 27.68 3.3 
 הדודקאנס, איי
 760 יוון

 410 קפריסין 3.1 31.48 34.67 19:45:00 10.08.14 11

 35 סירחאן וואדי 2.8 35.9 33.03 02:39:32 10.08.20 12

 1370 היוני הים 5.3 21.30 36.807 10:23:10 10.08.22 13

 530 טורקיה מערב 3.5 30.84 36.01 01:30:19 10.08.22 14

 15 כנרת-חולה 3.1 35.46 33.10 22:24:59 10.08.22 15

 290 התיכון הים מזרח 2.4 32.52 33.72 00:28:11 10.08.26 16

 15 כנרת 1.8 35.61 33.07 15:37:33 10.08.29 17

 695 התיכון הים מזרח 3.0 28.20 34.34 15:39:35 10.08.30 18

 840 כרתים 3.7 26.79 35.03 08:35:55 10.09.04 19

 790 התיכון הים מזרח 3.8 27.11 34.19 02:04:11 10.09.11 20

 790 התיכון הים מזרח 3.4 27.25 34.60 20:49:19 10.09.13 21

 320 סוריה 3.4 37.58 85.53 10:16:59 10.09.26 22

 810 התיכון הים מזרח 4.0 26.79 34.63 15:21:43 10.10.03 23

 859 סוריה 8.2 85.53 85.50 69:61:50 69.90.41 42

 389 התיכון הים מזרח 2.4 41.50 82.18 65:46:92 69.69.98 45

 469 המלח ים 4.2 85.25 86.90 93:96:88 69.69.65 41

 435 ערבה. 8.1 85.89 89.80 61:25:53 69.69.60 45

 325 קפריסין 2.5 32.89 34.93 15:42:11 10.10.20 28

 590 סואץ 3.2 34.04 27.82 20:07:44 10.10.24 29

 319 יםרמצ 4.7 31.36 26.00 09:02:05 10.10.28 30

 165 טורקיה 8.5 89.54 81.33 68:21:21 69.69.40 31

32 69.69.89 99:90:95 84.15 85.06 
 לא

 מדיד
 29 תרצה כרמל
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 .הגלילית בחצור ספר בתי של םבאתרי אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .1 ציור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .צפתב ספר בתי של םבאתרי אדמה ורעידות רקע רעש תמדיד נקודות מיקום .2 ציור

        
          

          

          

        
          

          

                

                
                

                           

                              

              '                   
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 .שמונה בקריית ספר בתי של םבאתרי אדמה ורעידות רקע רעש תמדיד נקודות מיקום .3 ציור

 



 00 

 .הגלילית בחצור ספר בתי של םבאתרי אדמה ורעידות רקע רעש תמדיד נקודות מיקום .3 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בצפת ספר בתי של באתרים אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .4 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ק"מ קואורדינאטות, תחנה מס'   
מדידה( )נקודות  Y X 

764811 250946 1 

764876 250903 2 

764931 250897 3 

764950 250971 4 

764888 251019 5 

764980 251102 6 

764901 251111 7 

764989 251015 8 

764910 251010 9* 

764786 251428 10 

764704 251450 11 

764682 251532 12 

764607 251575 13 

764680 251396 14 

764727 251379 15 

764416 251909 16 

764579 251975 17 

 קואורדינאטות,
 תחנה מס' ק"מ

 מדידה( )נקודות
 

 קואורדינאטות,
 תחנה מס' ק"מ

 מדידה( )נקודות
Y X  Y X 

763601 246852 1  763717 247436 18 

763588 246934 2  763710 247530 19 

763525 246849 3  763626 247522 20 

763473 246884 4  763605 247386 21 

763546 246885 5  763703 247478 22 

763530 246939 6  763684 247464 23 

763493 246880 7*  763670 247476 24* 

763551 247125 8  763780 247241 25 

763466 247224 9  763806 247262 26 

763391 247272 10  763838 247259 27 

763419 247247 11  763772 247305 28 

763439 247301 12  763864 247326 29 

763489 247167 13  763967 247229 30 

763454 247180 14  763988 247449 31 

763444 247106 15  763883 247119 32 

763389 247205 16  763820 247260 33* 

763420 247206 17*     



 00 

 שמונה בקריית ספר בתי של באתרים אדמה ורעידות רקע רעש מדידת נקודות מיקום .5 טבלה

 

 

 01 רציף באופן אדמה( )רעדות יםסיסמי ואותות רקע רעש נמדדו בעזרתן קבועות תחנות מציינת כוכבית

 ביממה. שעות

 

  

ק"מ קואורדינאטות,  תחנה מס' 
 מדידה( )נקודות

 

 תחנה מס' ק"מ קואורדינאטות,
 Y X Y X מדידה( )נקודות

789202 253029 28* 789373 253219 1* 

789798 253391 29 789372 253188 2 

789809 253423 30 789414 253219 3 

789750 253395 31 789477 253372 4 

789969 253270 32 789207 253140 5 

789773 253324 33 789419 253127 6 

790619 253838 34 789482 253288 7 

790572 253924 35 789986 254122 8 

790603 253959 36 789928 254175 9 

790651 253944 37 789867 254192 10 

790700 253929 38 789825 254133 11 

790676 253701 39 790178 254070 12 

790212 253178 40* 790120 253995 13 

790183 253142 41 790773 254063 14 

790200 253149 42 789849 254066 15 

790187 253174 43 790963 254012 16 

790152 253179 44 790930 254037 17 

790003 253136 45 790890 254053 18 

790120 253117 46 790953 254071 19 

790233 253085 47 791055 253998 20 

790207 253225 48 790877 253983 21 

790972 253913 49 789390 253167 22 

791194 253337 50* 789108 253097 23 

791224 253477 51 789853 253385 24 

789910 253359 52 789842 253400 25* 

789838 253336 53 789885 253472 26 

789205 252970 31 789110 253004 27 

789274 253010 33 
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 .הגלילית חצורב ספר בתי של םבאתרי רקע רעש למדידת זמניות תחנות צילומי .4 ציור

 

 נתונים עיבוד .6

 מחשבים אנו רקע, ורעש אדמה מרעידות קרקע תנועת של הספקטראלי האופי את ללמוד בכדי

 תהודה בתדר תלוי לחישובים משתמשים בו זמן חלון של אורך ספקטראליים. ויחסים פורייה ספקטרום

 כאשר משתנה לא שספקטרום הוא ביותר קטן זמן חלון לבחירת היסודי המדד רכים. משקעים שכבות של

 להשתמש עלינו יותר( )או הרץ 0 של תהודה תדר עם באתרים כי הסקנו זמן. חלון של אורך את מגדילים

 50 עד להיות צריך הזמן חלון יותר, נמוכים תדר ערכי עם באתרים לפחות. שניות 50 של חלון באורך

 התמרת מחשבים מכן ולאחר ((Cosine Tapering החלקה מבצעים זמן חלונות בחירת לאחר שניות.

 :בנפרד תנודה רכיבי בשני מסוימת תחנה עבור (H/V ratio) פרטניות ספקטראליים יחסיםו פורייה

 
 
 fS

fS
fA

V

NS
NS      

 
 fS

fS
fA

V

EW

EW   (1) 

EWNSכאשר SS  - VSוכן; מערב(-מזרח- EW-ו צפון-דרום- NS) אופקיות תנודות ספקטרום ,

 (.V) אנכיות ספקטרום

 מרכיבי שהתקבל לזה דומה NS מרכיבי התקבל אשר ממוצע ספקטראלי יחס כי שמוודאים לאחר

EW,  רכיביםה שני של ממוצע יחס   מחשבים: 
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 רעידות רישומי לעיבוד SEISPECT ((Perelman and Zaslavsky, 2001 תוכנת פותחה סיסמולוגיה באגף

 .הרץ 0.0-00 תדרים בתחום רקע ורעש אדמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בצפת ספר בתי של באתרים רקע רעש למדידת זמניות תחנות צילומי .5 ציור



 03 

 

 

 .שמונה בקריית ספר בתי של באתרים רקע רעש למדידת זמניות תחנות צילומי .6 ציור
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. 

 

 המשך) שמונה קרייתב ספר בתי של םבאתרי רקע רעש למדידת זמניות תחנות צילומי .7 ציור
 (.5 ציור
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 (.ב) רקע רעש ולמדידת (א) סיסמיים אירועים תלקליט רישום מרכז צילומי .8 ציור

 

 אתר תגובת סקר .1

 הגלילית חצור .1.1

 ות(וממוצע ותפרטני) אנכי לרכיב אופקי רכיב בין יספקטראל יחס עקומות יםמציג 00 -ו 2 יםציור

 בין הפיזור . 0 ציורב שרואים כפי ספר בתי בשלושה ממוקמות מדידה בתחנות הרקע מרעש שחושבו

 הפונקציות כל משמעותיים. אינם הממוצעות העקומות שבין שינויים אך רב הוא פרטניות עקומות

 00 עד הרץ 0.0 שבין התדרים טווחב כי להסיק וניתן 0 הערך סביב נעות יספקטראל יחס של הממוצעות

 .הגברה תופעת ההמזו לא הרץ

 שהוקמו 03 -ו 01, 00 ,00 בתחנות ממוצע יספקטראל יחסו יספקטראל יחס עקומות מציג 00 ציור

 לא וגם ( ספורים מטרים של עובי) דקה אלוביום שכבת על מוקמו אלו תחנות .ת''אמי הספר בית באזור

 .הרץ 0.0-00 התדרים בפס קרקע תנודות הגברת מציגות

 רעש מדידות אלוביום, מכוסים גםש קרובים  באתרים מתקיי אתר תגובת תופעת האם לבדוק מנת על

 (.00 ציור )ראה ת''אמי ספר מבית מזרחה מ' 300-כ ממוקמותה 05 -ו 03 נוספות נקודות בשתי נערכו רקע

 אלו תוצאות הרץ. 0.0-00 של תדרים חווטב הגברה מראות לא אלו ממדידות ספקטראלי יחס עקומות

 מעגל.ה וחוני משכן ,ת''אמי ספר בתי באזור הגלילית בחצור הגברה אפקט אין כי הנחתנו את אימתו
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 בבית רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .9 ציור
 . הגלילית( )חצור משכן ספרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .10 ציור
 .הגלילית( )חצור המעגל חוני בביה"ס

 

 2 נקודה

 1 נקודה  3 נקודה

  1 נקודה

 6 נקודה

  8 נקודה  2 נקודה

 1 נקודה
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 רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .11 ציור
 .הגלילית( )חצור ת''אמי ביה"סב

 

 

 

 

 

 

 רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .12 ציור
 .הגלילית( )חצור ת''אמי ספר מבית מזרחה 'מ 300 באתרים

 

 צפת .1.2

 בגין הספר בית .3.0.0

 רכיבי משני באחד רקע רעש ממדידות פורייה ספקטרום של ממוצעות עקומות מראה א05 ציור

 אתר תגובת הערכות בגין. ספר בית בחצר 3 -ו 1 ,5 ,0 זמניות בתחנות שנרשמו אנכי ורכיב אופקיים תנודה

 כל ב.05 בציור מוצגות וממוצעות( )פרטניות קרקע תנודות של הרכיבים שני בין ספקטראלי מיחס

 11 נקודה 11 נקודה

 11 נקודה 11 נקודה

 16 נקודה 12 נקודה



 50 

 של ספקטראלית משרעת הרץ( 0-4 -ו 0.5-0.3 ) תדרים מרווחי בשני כי מראות פורייה ספקטרום העקומות

 אלו. תדרים במרווחי קרקע תנודות הגברת על מצביעה התופעה אנכי. רכיב של זומ גבוהה אופקי רכיב

 פי על אף .0-כ הוא וערכה ספקטראלי יחס העקומות בכל לעין ברורה הרץ 0 של בתדר תנודות הגברת

 .0-5 בשיעור הגברה גורם קיים ברור, אחד דומיננטי שיא זוהה לא הרץ( 5-4) גבוהים תדרים שבמרווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופקיים התנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .13 ציור
 ספקטראלי יחס עקומות (ב) .בגין ספר בבית 5-ו 0,5,1 בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי ואנכי

 .(צפת בגין, ביה"ס) וממוצעות פרטניות לאנכי אופקי

 2נקודה 

 

 4 נקודה

 

 6 נקודה

 

 א

 

 ב

 

 3נקודה 
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 התרחש האירוע . 4 בנקודה התנודה רכיבי בשלושת גרמות(סיסמו) אדמה רעידת רישומי מציג 01א ציור

 אשר זהה מידה בקנה מוצגות גרמותסיסמו (.1.5 מגניטודה ,0000 ספטמברב 05) בסוריה מ''ק 530 מרחקב

 ואנכיות. אופקיות קרקע תנודות ברישומי בבירור נראה אשר זמן ומשך משרעת בהבדלי להבחין מאפשר

 ממשרעות גבוהות 0-0.3 פי בערך אופקיות משרעות קרקע, תנודות של מרביות( )משרעות שיא של במונחים

 ופונקציות התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום מציגים 01ג,ב ציורים אנכיות.

 עקומות (Receiver function). גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיב בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה

 ספקטראלי יחס עקומות הרץ. 0.0-4.0-ו הרץ 0.5-0.03 תדרים בפס ''בליטה'' בבירור מראות ספקטראליות

 הרץ. 4.0-ו 5 ,0.0 בתדרים 5.0 בשיעור הגברה ראותמ (01ג )ציור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,0000 ספטמברב 05) בסוריה מ''ק 530 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .14 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (5.1 מגניטודה

 (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה
 .)צפת( בגין בביה"ס
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 נרשמה (1.0 מגניטודה ,0000 אוקטוברב 5) התיכון בים מ''ק 350 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת

 מציג ב4 ציור אנכי. ברכיב מאלה 0 פי כמעט גבוהות אופקיים ברכיבים תנודות שוב, (.03א )ציור 4 בנקודה

 מראות אופקיים רכיבים של ספקטראליות עקומות ואנכית. אופקיות גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום

 גזירה גלי של V5H שיטת לפי ספקטראלי יחס הרץ. 0.0-4.0-ו 0.0-0.0 של תדרים מרווחיב הגברה

(Receiver function) וגם הרץ 0.3 בתדר 5.0 בשיעור הגברה מובחנת כאן .03ג בציור מוצג אדמה מרעידת 

 הרץ. 5-5 מרווחב 5.0 בשיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,0000 אוקטוברב 5) התיכון בים מ''ק 350 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .15 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (1.0 מגניטודה

 (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה
 )צפת(. בגין בביה"ס

 

 04) המלח בים מ''ק 000 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת של 4 בנקודה רישומים מציג 05א ציור

 אופקיים ברכיבים (05ב )ציור ספקטראליות משרעות רמת של העלייה (.0.2 מגניטודה ,0000 אוקטוברב

 05ג ציור לעין. ברור אנכים רכיבים של ספקטראליות משרעות לעומת הרץ 0.3-4 ו 0.3-0.3 תדרים מרווחב

 א

 ג ב
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 הגברה מראות ספקטראלי יחס עקומות (.(H/V ואנכיים אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס מציג

 הרץ. 5-ו 0.2 יםבתדר 5 בשיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ,0000 אוקטוברב 04) המלח בים מ''ק 000 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .16 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (0.2 מגניטודה

 (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה
 )צפת(. בגין בביה"ס

 

 אדמה רעידת מרישומי התקבלו אשר 4 לנקודה ספקטראליות ועקומות סיסמוגרמות מציג 04 ציור

 ברורים שקעים מציג  אנכי רכיב   (.5.5 מגניטודה ,0000 אוקטובר 2) בערבה מק'' 033 מרחקב שהתרחשה

 גבוה (EW-ו NS) אופקיים רכיבים של וספקטרום הרץ 0.0-5.0-ו 0.1-0.3 תדרים מרווחיל סמוך

 4 בנקודה לראות ניתן אתר, תגובת תופעת שמציין ספקטראלי ביחס לפיכך, אנכי. רכיב של מספקטרום

 הרץ. 5.0-5.0-ו הרץ 0.2-כ של יםבתדר 5.0 בשיעור הגברה

 קרקע תנודות של הגברה רמת כי למסקנה מביאה רקע רעש ממדידות שהתקבלו התוצאות יציבות

 הרץ. 5-4 תדרים במרווח זהה ובשיעור הרץ 0.2-0.0 של בתדרים 0.0-0.3 -כ היא
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 ,0000 אוקטוברב 02) בערבה מ''ק 033 במרחק שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .17 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;4 בנקודה (5.5 מגניטודה

 (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה
 )צפת(. בגין בביה"ס

 

 ולבנות לבנים אמי''ת הספר יבת .3.0.0

 בנות אמי''ת ''סיהב :זהל זה סמוכים ספר בתי שני מייצגות 03 בציור  רקע רעש מדידת תוצאות

 א(03 בציור )ראה 04 -ו ,05 ,00 ,00 בנקודות שהתקבלו ממוצעות פורייה ספקטרום עקומותב בנים. אמי"תו

 ברור באופן NS-ו EW רכיבים בין עממוצ אופקי רכיב בהם תחומים שני מדידה נקודות בכל לזהות ניתן

 אנכי רכיב בין וממוצעים פרטניים ספקטראליים יחסים ,לפיכך הרץ. 0-1-ו הרץ 0.3-0.3 אנכי: מרכיב גבוה

 הרץ 0.2 בתדר 0.0-0.3 בשיעור ראשון הגברה גורם מראים הרקע, מרעש המחושבים אופקיים, לרכיבים

 המדידה. נקודות בכל 3 עד הגברה עם הרץ 0-1 תדרים במרוח ושני
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 אופקיים תנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א).18 ציור
 עקומות (ב) .)צפת( ת"אמי בביה"ס 04-ו 05,00,00 בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי ואנכי

 .וממוצעות פרטניות לאנכי אופקי ספקטראלי יחס

 

 ציור .04 מס' בנקודה קבועה תחנה הוקמה ובנים בנות אמי''ת ספר בבתי אדמה רעידות לקליטת

 000 במרחק שהתרחשה זו תחנהב שנרשמה אדמה רעידת תתנוד רכיבי בשלושת סיסמוגרמות מציג 02

 ותמאפשר זהה מידה בקנה מוצגותש גרמותסיסמו (.0.1 מגניטודה ,0000 אוקטוברב 04) המלח בים מ''ק

 01נקודה 

 

 03 נקודה

 

 א

 

 ב

 

 00נקודה 

 

 01 נקודה
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 מרביות( )משרעות שיא של במונחים ואנכיות. אופקיות קרקע תנודות ברישומי משרעות בהבדלי להבחין

 פורייה ספקטרום מציגים ב,ג02יםציור מאנכיות. גבוהות 0 פי בערך אופקיות משרעות קרקע, תנודות של

 אופקי רכיב בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה ופונקציות התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של

 0.5-0.3 תדרים מרווחב הגברה מראות ספקטראליות עקומות (Receiver function). גזירה גלי של ואנכי

-0.3 תדרים מרווחב 0.0 בשיעור "מדרגה" מראות (ג02 )ציור ספקטראלי יחס עקומות הרץ. 0.0-1.0-ו הרץ

 הרץ. 0-1 בתדרים 3-5 ורעבשי משמעותית הגברהו הרץ 0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,0000 אוקטוברב 04) המלח בים מ''ק 000 במרחק שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .19 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;04 בנקודה (0.2 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה
(Receiver function) צפת( ת"אמי בביה"ס(. 

 

 נרשמהו (5.5 מגניטודה ,0000 אוקטוברב 02) בערבה מ''ק 033 במרחק שהתרחשה אדמה רעידת

 0.3-0 פי כמעט גבוהות דרום-צפון רכיבב ,ביחוד אופקיים, ברכיבים תנודות שוב, (.א00 )ציור 04 בנקודה

 הרכיב (.V) ואנכית ((NS תואופקי גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום מציג ב05 ציור אנכי. ברכיב מאלה

 א
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 אופקי רכיב של ספקטרום ;הרץ 0.0-1.0 -ו 0.4-0.3 תדרים ימרווחב ברורים שקעים מספר מראה האנכי

 בשיעור הגברה לראות ניתן אתר, תגובת תופעת שמציין ספקטראלי ביחס לפיכך, אנכי. רכיב של זהמ גבוה

 נוסף הגברה גורם (.ב00 )ציור אתר תגובת תופעתל קשור אשר הרץ 0.3 -ב 3 ורעובשי הרץ 0.2 בתדר 0.3

 אדמה רעידת ברישומי ,כך אנליטי. מודל באמצאות להסבר ניתן ולא יציב לא ,אקראי הוא הרץ 0.5 בתדר

 0.0-0.3 בתדר הגברה גורם (0.3 מגניטודה ,0000 אוקטוברב 00) בקפריסין מ''ק 503 במרחק שהתרחשה

 בהסתמך (.00 ציור )ראה נוכחים הרץ 0-1 תדרים מרווחבו 0.0 בתדר הגברה גורמי כאשר קיים, אינו הרץ

 בתי לאתר התגובה תפונקצי כי לדעת נוכחנו אדמה דתירע רישומי על וגם רקע רעש תמדיד תוצאות על

 וחובמר 4-3 ורעבשי והגברה הרץ 0.2 בסיסי תהודה בתדר 0.3 הגברהב נתיימאופ ובנות בנים אמי''ת ספר

 הרץ. 0-5 של יםתדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,0000 אוקטוברב 02) בערבה מ''ק 033 של במרחק שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .20 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;04 בנקודה (5.5 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה
(Receiver  function) צפת( ת"אמי בביה"ס(. 
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 ,0000 אוקטוברב 00) בקפריסין מ''ק 503 במרחק שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .21 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;04 בנקודה (0.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה
(Receiver function) צפת( ת"אמי בביה"ס(. 

 

 חב"ד מכינה מנחם אור הספר בית .3.0.5

 וחומר היא א00 בציור מוצגותש פורייה ספקטרום עקומות לכל פתהמשות העיקרית התכונה
 הפרטניות ספקטראלי יחס בעקומות מתבטאת אשר הגברה תופעת נצפתה בו הרץ 0.5-0.5 תדרים
 יםבתדר 0 בשיעור משרעתב מאופיין זה הגברה גורם בודד. הגברה גורםכ ביםיהרכ שני בין ותעוממוצ

 ותמוצג אשר אדמה דותירע ירישומ תאנליז תוצאותב מאומתים אלו ערכים .ב(00 ציור )ראה הרץ 0.33-0.2
 ק"מ 10 במרחק תרצה-כרמלשבר ב התרחשה מהן הקרובה כאשר אדמה רעידות בארבע .05-05 בציורים

 Receiver) גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי ביחס .ק"מ( 350) במצרים והרחוקה

function) של המשרעת הרץ. 0.2-0.0 תדרים מרווחב יציב אחד לזהות ניתן םיהאקראי השיאים בין 
 .0 ורעבשי היא )הגברה( אלו פונקציות
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 אופקיים תנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .22 ציור
 (ב) צפת ,ד"חב מכינה מנחם אור בביה"ס ממוקמות בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי ואנכי

 .וממוצעות פרטניות לאנכי יםאופקי ספקטראלי יחס עקומות

 

 

 

 

 26נקודה 

 

 22 נקודה
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 21נקודה 

 

 22 נקודה
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 ,0000 אוקטוברב 00) קפריסיןב מ''ק 503 במרחק שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .23 ציור

 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (0.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה

(Receiver function) צפת( ד"חב מכינה מנחם אור בביה"ס(. 
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 ,0000 אוקטוברב 01) סואץב מ''ק 320 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .24 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (5.0 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה
(Receiver  function) צפת( ד"חב מכינה מנחם אור בביה"ס(. 
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 ,0000 אוקטוברב 03) במצרים מ''ק 350 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .25 ציור
 פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (1.4 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה
(Receiver function) צפת( ד"חב מכינה מנחם אור בביה"ס(. 
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 אוקטוברב 50) תירצה-כרמלשבר ב מ''ק 10 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) 26 ציור
 ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;05 בנקודה (נמדדה לא מגניטודה ,0000

 של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו (נקודות לשתי ממוצעות) הגברה פונקציות (ג)
 .)צפת( ד"חב מכינה מנחם אור בביה"ס (Receiver function) גזירה גלי

 

 תורה תלמוד מנחם אור הספר בית .3.0.1

 בין סטייה מראות תורה תלמוד מנחם אור הספר בבית רקע רעש ממדידות ספקטראליותמשרעות 

 א.04 בציורש הנקודות כלב הרץ 0.5-0.3 תדרים במרווח הגברה תופעת רכלומ ואנכיים אופקיים רכיבים

 זו תדר יציבות אי הרץ. 0.33 עד 0.43-מ נעים תדר ערכי כאשר הזה ספקטראלי יחס עקומות של צורתן

 בהם םבתנאי ותמדיד נתוני בעיבוד השיטה במגבלות וקשורה הקרקע תת במבנה שינוים על מעידה אינה

 משרעתה ערך במיוחד. נמוך שמעליה משקעים שכבות לבין מחזירה השכב בין גזירה גלי מהירויות הבדל

 .ב(04 ציור )ראה 0 הוא מדידה הנקודות בכל ספקטראלי יחס עקומות של

 תורה. תלמוד מנחם אור ספר בית באתר נרשמוש אדמה דותירע משלוש התקבלו דומות תוצאות

 ביעהמצ (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס הגברה פונקצית

 ציורים )ראה 0 ורעבשי נמוכה משרעת עם הרץ 0.43-0.33 תדרים מרווחב אתר תגובת תופעת נוכחות על

03-50). 
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 אופקיים התנודה ברכיבי רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .27 ציור
 (ב) צפת ,תורה תלמוד מנחם אור ה"סבבי ממוקמות בתחנות (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי ואנכי

 .וממוצעות פרטניות לאנכי אופקי ספקטראלי יחס עקומות

 

 02נקודה 
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 ,0000 אוקטוברב 04) המלח בים מ''ק 000 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .28 ציור
 פונקצית (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;01 בנקודה (0.1 מגניטודה

 ה"סבבי (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיב בין ספקטראלי מיחס שהתקבלה הגברה
 .)צפת( תורה תלמוד מנחם אור
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 ,0000 אוקטוברב 01) בסואץ מ''ק 320 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .29 ציור
 פונקצית (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;01 בנקודה (5.0 מגניטודה

 ה"סבבי (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלה הגברה
 .)צפת( תורה תלמוד מנחם אור
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 ,0000 אוקטוברב 03) מצרים מ''ק 350 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .30 ציור
 פונקצית (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) ;01 בנקודה (1.4 מגניטודה

 ה"סבבי (Receiver function) גזירה גלי של ואנכי אופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלה הגברה
 .)צפת( תורה תלמוד מנחם אור

 

 שמונה קריית .1.3

 דנציגר ספר .בית 3.5.0

 התנודה רכיבי בשלושת רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות מציג 50 ציור

 בין ספקטראלי יחס מתוך אתר תגובת והערכת 00-ו 2 ,3 בנקודות ממוצעות( )הערכות שונים זמן בקטעי

 עקומות 50-10 של ממוצע היא עקומה כל (.וממוצעות פרטניות( קרקע תנודות של אנכי לרכיב אופקי רכיב

 מרווחב אנכי רכיב של ממשרעת הותגבו (EW-ו NS) אופקיים רכיבים של הספקטרום תומשרע שונות.

 אופקיים לרכיבים אנכי רכיב בין ממוצעים, ספקטראליים יחסים לפיכך, הרץ. 4.0 עד 0.0-מ תדרים

 שבמדגם העקומות הרץ. 3.0-ו 5.0 -ל קרובים בתדרים הגברה גורם מראים רקע מרעש המחושבים

 א

 ג ב
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 התקבלה 2-ו 3 בנקודות כי נדגיש הממוצעים. סביב וודאות אי תחום ואת הפיזור רמת את גם ממחישות

 'מ 40 -מ פחות מרחקב קרקע תנודות תבהגבר משמעותי שינוי .בלבד 5.0 00 בנקודהו 3.0 בשיעור הגברה

 על 2-ו 3 נקודות כאשר הושבור הבלוי בזלת על נמצאת 00 נקודה ,אכן גיאולוגי. בחתך שינויםב מוסבר

 . (5 ציור )ראה אלוביום תשכב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התנודה רכיבי בשלושת רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .31 ציור
 ספקטראלי יחס עקומות (ב) ;00-ו 2 ,3 בנקודות דנציגר ספר בבית (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי

 .ממוצע ערך הוא שחור קו .ואנכי יםאופקי רכיבים בין
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 'אקקורצ יאנוש הספר .בית 3.5.0

 אופקיים לרכיבים אנכי רכיב בין ותוממוצע ותפרטני ספקטראלי יחס עקומות אסופת מציג א50 ציור

 (5 בציור 30 )נקודה קרקע תנודות תהגבר נצפת לא זה באתר ,ציורה פי על .הרקע מרעש המחושבים

 של לאנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות מציג ב50 ציור .הרץ 00 עד 0.5 -מ תדרים מרווחב

 1.2 עד 0.1-מ מגניטודהב אדמה רעידות עשרה משלוש התקבלו אשר( (Receiver function גזירה גלי

 עתממוצ עקומהב כי מהעובדה להתרשם ניתן זה בציור .30 בנקודה שנרשמו ''מק 03-0540 של במרחקים

 קריית של גיאולוגית מפה פי על כי ,נציין .קרקע תנודות תהגבר מזוהה לא גם Receiver function של

 .קונגלומרט על בנהנ 'אקקורצ יאנוש ספר בית בנין (5 ציור )ראה השמונ

 ב       א

 

 

 

 

 

 

 

 

 יאנוש ספר בבית התקבל אשר ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .32 ציור
 שחור קו .הנבדק באתר שנרשמו אדמה הרעידות מכל (ב) ;רקע רעש ממדידות (א) :(30 )נקודה אק'קורצ
 .ממוצע ערך הוא

 

 
  רמב''ם ספר בית .3.5.5

 55 ציור המדרון. פני על מוסע חומר - Slope Movement Material (SMM) על נבנה ספר בית

 שנמדד רקע מרעש וממוצעות( פרטניות( אנכי לרכיב יםאופקי יםרכיב בין ספקטראלי יחס עקומות מראה

 בנקודה .מהבהתא ,0.0 -ו 5.3 הגברה עם הרץ 02-ו 4.3 -ב תהודה תדרי מציגה 0 נקודה .00-ו ,0 ,0 בנקודות

 יותר גבוהה 0 בנקודה משרעת בהתאמה. הרץ, 03-ו 4.3 של םבתדרי 1.3-ו 0.3 ורעבשי הגברה נצפתה 0

 1.3 ורעבשי הגברה המציג 00 נקודה זה בציור הרץ. 4.3 של בתדר - 0 בנקודה כאשר הרץ 03 של בתדר

 מ'. 03 -מ קטן נקודותה בין מרחק כי ,נציין הרץ. 00 של בתדר



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בבית רקע רעש ממדידות התקבלוש ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .33 ציור
 .ממוצע ערך הוא שחור קו .00-ו 0 ,0 בנקודות מד ם''רמב ספר

 

 מגניטודה ,0000 ביולי 02) התיכון הים במזרח מ''ק 140 מרחקב שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת

 מאפשר אשר זהה מידה בקנה ותמוצג הציוריים בכל סיסמוגרמות א(.51 )ציור 0 בנקודה נרשמה (5.5

 של במונחים ואנכיות. אופקיות קרקע תנודות ברישומי בבירור נראים ההבדלים משרעת. בהבדלי להבחין

 רמת של העלייה מאנכיות. 0 פי בערך גבוהות אופקיות משרעות קרקע, תנודות של מרביות( )משרעות שיא

 משרעות לעומת הרץ 3.0-4.0 של תדרים במרווח אופקיים ברכיבים ב(51 )ציור ספקטראליות משרעות

 גזירה גלי של V5H שיטת לפי ספקטראלי יחס לפיכך, לעין. ברורה אנכיים רכיבים של ספקטראליות

(Receiver function) הרץ 4.0 של בתדר 5 בשיעור 0 בנקודה הגברה תופעת על מצביע אדמה מרעידת 

 ג(.51 )ציור
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 02) התיכון הים במזרח מ''ק 140 מרחקב שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת רישומי (א).34 ציור
 גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) .(;מד ם''רמב ספר בית) 0 בנקודה (5.5 מגניטודה ,0000 ביולי

 של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת

 (. Receiver function) גזירה יגל

 

 שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת של 0 בנקודה התנודה רכיבי שלושת של םרישומי מציג א53 ציור

 ברכיבים תנודות שוב, (.1.3 מגניטודה , ,0000 באוגוסט 5) מדידה ממקום ק''מ 250 מרחקב בכרתים

 ב(53 )ציור ספקטראליות משרעות רמת של העלייה אנכי. שברכיב מאלו 0 פי כמעט גבוהות אופקיים

 אנכיים רכיבים של ספקטראליות משרעות לעומת הרץ 3.0-2.0 של תדרים במרווח אופקיים ברכיבים

 ספקטראלי יחס עקומות (.(H/V ואנכיים אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס מציג ג53 ציור לעין. ברורה

 הרץ. 4.0-3.0 בתדרים 5.0-1.0 בשיעור הגברה מראות
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 באוגוסט 5) בכרתים מ''ק 250 מרחקב שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת רישומי (א) .35 ציור
 בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) .(;מד ם''רמב ספר בית) 0 בנקודה (1.3 מגניטודה ,0000

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(Receiver function.) 

 

 מ''ק 53 מרחקב התרחשה הרעידה .0 בנקודה תמקומי אדמה רעידת רישומי מציג א 55 ציור

 ב(55 )ציור ספקטראליות משרעות ערכי עליית התנצפ (.0.3 מגניטודה ,0000 באוגוסט 00) סירוחאן בוואדי

 אנכיים. רכיבים של ספקטראליות משרעות לעומת הרץ 3.0-2.0 של תדרים במרווח אופקיים ברכיבים

 מראות אלה עקומות (.function  Receiver) ואנכיים אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס מציג ג55 ציור

 הרץ. 4.0-3.0 של בתדרים 5.0-1.0 בשיעור הגברה
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 00) סירחאן בוואדי מ''ק 53 מרחקב שהתרחשה תמקומי אדמה רעידת רישומי (א) .36 ציור
 גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) (;מד ם''רמב ספר בית) 0 בנקודה (0.3 מגניטודה ,0000 באוגוסט
 של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי בשלושת

 (.Receiver function) גזירה גלי

 

 ניתן אותה הרץ( 03-00) גבוהים בתדרים הגברה גליםמ אינם אדמה רעידת רישומי כי להדגיש חשוב

 מרווחב כי בברור רואים 55 בציור שמוצגים פורייה ספקטרום עקומותב כך רקע. רעש ברישומי לצפות

 .יםאופקי תנודה ברכיבי מאשר בוהותג יםאנכי תנודה ברכיבי ספקטראליות משרעות הרץ 00-03 תדרים
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 הנשיא יצחק ספר בית .3.5.1

 אופקיים לרכיבים בין ממוצעות פרטניות ספקטראלי יחס עקומות של דוגמאות מראה 54 ציור

 של הפיזור מידת את מציגות העקומות .03-ו 04 בנקודות רקע רעש ממדידות שהתקבלו אנכי ורכיב

 בערכי הפיזור שלמרות מהעובדה, להתרשם ניתן 54 בציור .אתר תגובת של הניסיוניות הפונקציות

 5.0 בשיעור הגברה מוצגת זה בציור ושיטתי. יחסית צר הוא תהודה תדרי בקביעת הפיזור תחום ,ההגברה

 הרץ. 5.0 -ל קרוב בתדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע רעש ממדידות התקבלו אשר ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .37 ציור
 .ממוצע ערך הוא שחור קו .הנשיא יצחק ספר בבית 03-ו 04 בנקודות

 

 .03 בנקודה התנודה רכיבי בשלושת )סיסמוגרמות( תאזורי אדמה רעידת רישומי מראה א53 ציור

 בקנה מוצגות סיסמוגרמות (.1.3 מגניטודה ,0000 באוגוסט 5) בכרתים מ''ק 250 מרחקב התרחשה הרעידה

 אופקיות קרקע תנודות ברישומי בבירור נראים הבדלים משרעות. בהבדלי להבחין מאפשרש זהה מידה

 0 פי בערך אופקיות משרעות קרקע, תנודות של מרביות( )משרעות שיא של במונחים 03 בנקודה ואנכיות.

 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום מציגים ב,ג53 ציורים אנכיות. משרעותמ גבוהות

 גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה ופונקציות התנודה

-0.0 תדרים במרווח התרוממות"" את בבירור מראות ספקטראליות עקומות  .(Receiver function)גזירה

 . הרץ 5.0 בתדר 0.3 בשיעור הגברה מראות ג(53 )ציור ספקטראלי יחס עקומות הרץ. 1.0
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 באוגוסט 5) בכרתים מ''ק 250 מרחקב שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת רישומי (א) .38 ציור
 בשלושת גרמותסיסמו של פורייה ספקטרום (ב) (;הנשיא יצחק ספר בית) 03 בנקודה (1.3 מגניטודה ,0000

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(Receiver function.) 

 

 מ''ק 100 מרחקב שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת של 03 בנקודה רישומים מציג א52 ציור

 ברכיבים ב( )ציור ספקטראליות משרעות ערכי עליית התנצפ (.5.0 מגניטודה ,0000 באוגוסט 01) בקפריסין

 מציג ג ציור אנכיים. רכיבים של ספקטראליות משרעות לעומת הרץ 0.0-1.0 של תדרים במרווח אופקיים

 מראות ספקטראלי יחס עקומות (.(Receiver function ואנכיים אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס

 .הרץ 5.0 בתדר 5.0 בשיעור הגברה
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 באוגוסט 01) בקפריסין מ''ק 100 מרחקב שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת רישומי (א) .39 ציור
 בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;הנשיא יצחק ספר בית) 03 בנקודה (5.0 מגניטודה ,0000

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(function  Receiver .) 

 

 שהתרחשה 02 בנקודה התנודה רכיבי בשלושת מקומית אדמה רעידת רישומי מציג א10 ציור

 בניתוח ברוויה. היו הערוצים כל .(5.0 מגניטודה ,0000 באוגוסט 00) כנרת-בחולה מ''ק 03 מרחקב

 של פורייה ספקטרום מציג ב,ג10 ציור רוויה(.ב לאש זמן )פרק סיסמוגרמות של בלבד "coda"-ב השתמשנו

 אופקי רכיב בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה ופונקציות התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות

 בתדרים בליטה"" את בבירור מראות ספקטראליות עקומות .Receiver function) ) גזירה גלי של ואנכי

 ספקטראלי יחס עקומות ואנכיות. אופקיות קרקע תנודות ברישומי ההבדלים נראים בה הרץ 0.3-5.3

 .הרץ 5.0 -ל קרוב בתדר 0.3 בשיעור הגברה מראות ג(10 )ציור

 א

 ב ג
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 באוגוסט 00) כנרת-חולהב מ''ק 03 מרחקב שהתרחשה תאזורי אדמה רעידת רישומי (א) .40 ציור
 בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;הנשיא יצחק ספר בית) 03 בנקודה (5.0 מגניטודה ,0000

  גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(  function  Receiver.) 

 

 שיטת) ערק רעש מרישומי התקבלוש קרקע תנודות תהגבר עקומות בין ובהט התאמה על לב נשים

 גזירה גלי מהירויות בין הבדל בהם במקרים רק ךא (Receiver function) אדמה ומרעידות (נאקאמורה

 .(0.0-0.3) גדול לא אימפדנסים( )יחוס מחזירה ושכבה רכה שכבה של
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 המתמיד ספר בית .3.5.3

 אופקיים רכיבים בין ותוממוצע ותפרטני ספקטראלי יחס עקומות אסופת רואים 10 בציור

 בית בחצר נמצאות 50-ו 02 נקודות כי נציין, .35 ,50 ,02 בנקודות רקע רעש ממדידות שהתקבלו אנכי ורכיב

 ספקטראלי. יחס עקומות של ןיהבצורות משמעותי הבדל קיים זאת לבכ מ'. 00 -מ קטן יהןבינ ומרחק ספר

 בשיעור רקע רעשמ תותנוד הגברת רואים 50 בנקודהו הרץ 5.0 של בתדר 5.3 הגברהב מאופיינת 02 נקודה

 תחנה כאשר אלוביום על הוקמה 50 בנקודה סיסמית תחנה כי נזכיר הרץ. 5.3-ו 5.0 םבתדרי 1.0-5.0

 מההוק 35 בנקודה תחנה מדרון. פני על מוסע חומר - Slope Movement Material (SMM) על 02 הבנקוד

 .35-ו 50 נקודות בין ספקטראלי יחס ותעקומ של תןבצור משמעותיים הבדלים ישנם אך .SMM על כן גם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע רעש ממדידות התקבלו אשר ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .41 ציור
 .ממוצע ערך הוא שחור קו .35-ו 50 ,02 בנקודות מתמידה ספר בבית

 

 . 02 בנקודה התנודה רכיבי בשלושת )סיסמוגרמות( מקומית אדמה רעידת רישומי מציג א10 ציור

 מוצגות סיסמוגרמות (.5.5 מגניטודה ,0000 ביולי 04) בקפריסין מ''ק 040 מרחקב התרחשה אדמה רעידת

 שיא של במונחים ואנכיות. אופקיות קרקע תנודות משרעת בהבדלי להבחין שמאפשר זהה מידה בקנה

 אנכיות. ממשרעות גבוהות 0.3-0.0 פי בערך אופקיות משרעות קרקע, תנודות של מרביות( )משרעות

 הגברה ופונקציות התנודה רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום מציגים ג,ב10 ציורים

 עקומות (Receiver function). גזירה גלי של ואנכי אופקיים רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו

 22נקודה 

 

 33נקודה 

 

 31נקודה 
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 ג(10 )ציור ספקטראלי יחס עקומותו הרץ 0.0-1.0 של בתדרים ''בליטה'' בבירור מראות ספקטרליות

 הרץ. 5.0 בתדר 1.0 בשיעור הגברה מראות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,0000 ביולי 04) בקפריסין מ''ק 040 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .42 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;המתמיד ספר בית) 02 בנקודה (5.5 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ליאספקטר מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function   Receiver.) 

 

 שהתרחשה תמקומי אדמה רעידת של 02 הבנקוד התנודה רכיבי שלושת רישומי מציג א15 ציור

 ברכיבים תנודות שוב, (.0.3 מגניטודה ,0000 באוגוסט 00) מדידה ממקום ק''מ 53 מרחקב ןארחיס בוואדי

 )ציור ספקטראליות משרעות רמת של עלייה אנכי. שברכיב מאלו 0 פי כמעט גבוהות 02 בנקודה אופקיים

 אנכיים רכיבים של ספקטראליות משרעות לעומת הרץ 0.0-3.0 של תדרים במרווח אופקיים ברכיבים ב(15

 ספקטראלי יחס עקומות (.(H/V ואנכיים אופקיים רכיבים בין ספקטראלי יחס מציג ג15 ציור לעין. ברורה

 Receiver) גזירה מגלי H5V יחס עקומות כי להדגיש חשוב הרץ. 5.0 בתדר 5.3-1.0 בשיעור הגברה מראות

function )ותזה - מקומיות אדמה רעידותומ רקע מרעש. 

 א

 ב ג
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 ,0000 באוגוסט 00) ןארחיס בוואדי מ''ק 53 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .43 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;מתמידה ספר בית) 02 בנקודה (0.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(Receiver  function.) 

 

 לבנות אולפנית ספרה בית .3.5.5

 שהתקבלו ואנכי( )אופקיים התנודה רכיבי בשלושת ממוצעות פורייה ספקטרום עקומות דוגמאות

 )פרטניות אנכי לרכיב אופקי רכיב בין ספקטראלי ויחס 12-ו 00 02 ,04 בנקודות רקע רעש ממדידות

 מ'. 03 -מ קטן ביניהן ומרחק רספ בית חצר בתוך נמצאות 02-ו 04 נקודות .11 בציור מוצגות וממוצעות(

 הספר. מבית מ' 20-000 מרחקב בחוץ, נמצאות 12-ו 00 נקודות
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 התנודה רכיבי בשלושת רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .44 ציור
 יחס עקומות (ב) ;12-ו ,00 ,04 בנקודות לבנות אולפנית ספר ביתב (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי

 .ממוצע ערך הוא שחור קו .ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי

 

01נקודה   

 

 א

 

 ב

 

02נקודה   

 

21נקודה   

 

42נקודה   
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 גבוהות (EW-ו (NS אופקיים רכיבים של תוליאספקטר תוערמש רק לא כי רואים אלה בדוגמאות

 שקעים מראים םיאנכי רכיבים לכך בנוסף אלא הרץ 3.0-3.0 תדרים מרווחב אנכי רכיב של ממשרעת

 יחס כתמיד חישבנו קרקע תנודות הגברת של כמותיות הערכות לקבל כדי הרץ. 3.0-4.0-ל סמוך ברורים

 לצפות ניתן 02-ו 04 בנקודות V5H עקומות פי על .ב(11 )ציור ואנכיים אופקיים רכיבים בין ספקטראלי

 תופעת בהתאמה. הרץ, 4.0-ו 2.0 של תהודה בתדרי 3.0-4.0 בשיעור סיסמי רקע רעש תותנוד להגברת

 הרץ 3.3 בתדר 3.0 בשיעורו 00 בנקודה הרץ 3 של בתדר 00 בשיעור הגברהב לראות ניתן אתר תגובת

 .12 בנקודה

 מגנים ספר בית .3.5.4

 רואים בציור בלבד. 'מ 30 נקודות בין ומרחק ספר בית של חצר בתוך ותנמצא 53-ו 54 נקודות

 בין ספקטראלי ויחס 53-ו ,54 בנקודות רקע רעש ממדידות פורייה ספקטרום של עקומות אסופת דוגמאות

 רכיבי של ספקטראליות עקומות של ןיהצורות כי נציין (.יםוממוצע ים)פרטני אנכי לרכיב יםאופקי יםרכיב

 מגלות אשר אנכיים תנודה רכיבי עקומות לעומת דומות די התחנות בשתי (NS-ו EW) אופקיים תנודה

 ספקטראלי יחס עקומות כך עקב א(.13 )ציור הרץ 03 - 5.0 של תדרים במרווח במיוחד משמעותי, הבדל

 הרץ 3.3 של בתדר 3 של והגברה 54 בנקודה הרץ 5.3-ו 1.3 בתדרים 3.0 בשיעור הגברה מראות ב(13 )ציור

 בזלת. על ותרייש מונחת 'מ 03 עובי עם אלוביום תשכב 53 בנקודה זאת למרות .53 בנקודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התנודה רכיבי בשלושת רקע רעש ממדידות שהתקבלו פורייה ספקטרום עקומות (א) .45 ציור
 בין ספקטראלי יחס עקומות (ב) .53-ו ,54 בנקודות מגנים ספר בבית (ממוצעות הערכות) שונים זמן בקטעי

 .ממוצע ערך הוא שחור קו .ואנכי יםאופקי רכיבים

 

 31נקודה 

 

 א

 

 ב

 

 32נקודה 
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 מצודות ספרה בית .3.5.3

 אנכי רכיב לבין אופקיים רכיבים בין ותוממוצע ותפרטני ספקטראלי יחס עקומות את מציג 15 איור

 חומר ,talus על והוצב תחנותה כל .13-ו 11 ,10 בנקודות שנפרסו בתחנות רקע רעש ממדידות שהתקבלו

 תופעת על מעידות אלה בנקודות ותוממוצע ותפרטני יאלספקטר יחס עקומות קר,יבע מדרון. פני על מוסע

 של יהןבצורות אך הרץ. 1.3-3.3 של תדרים מרווחוב הרץ 0.3 -ל קרוב בתדר 1.3-5.3 בשיעור הגברה

 מאוד אופייני הדבר מ'. 03-מ קטן נקודות ןבי שמרחק למרות הבדלים נםיש ספקטראלי יחס עקומות

 .שמונה בקריית המדרון פני על מוסע חומר - Slope Movement Material (SMM) של זוראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בבית רקע רעש ממדידות שהתקבלו ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי יחס עקומות .46 ציור
 .ממוצע ערך הוא שחור קו .13-ו ,11 ,10 בנקודות מצודות ספר

 

 במזרח ק''מ 020 מרחקב שהתרחשו אדמה רעידות שלוש רישומי מציגים א12-ו ,13 ,14 ציורים

 (0.3 מגניטודה ,0000 באוגוסט 02) בכנרת מ''ק 03 מרחקב (,0.1 מגניטודה ,0000 באוגוסט 05) התיכון הים

 בכל שוב, .11 בנקודה ונקלטו (5.3 מגניטודה ,0000 ספטמברב 00) התיכון הים מזרחב מ''ק 420 מרחקבו

 של העלייה האנכי. שברכיב מאלו 5 פי כמעט גבוהות אופקיים ברכיבים תנודות אדמה רעידתמ תואח תאח

 42נקודה 

 

 42נקודה 

 

 44נקודה 
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 הרץ 0.0-4.0 של תדרים במרווח אופקיים ברכיבים (ב12-ו ,13 ,14 )ציורים ספקטראליות משרעות רמת

 ותפרטני יאלספקטר יחס בעקומות לעין. ברורה אנכיים רכיבים של ספקטראליות משרעות לעומת

 מרווחב 0.3 בשיעור הגברה לראות ניתן אתר תגובת תופעות ותשמציינ (ג12-ו ,13 ,14 )ציורים ותוממוצע

 ותדומ אדמה רעידות מרישומי התקבלוש תוצאות הרץ. 1.0 של בתדר 1.0 רוובשיע הרץ 0.0-0.3 של תדרים

 רקע. מרעש לתוצאות מאוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באוגוסט 05) התיכון הים במזרח מ''ק 020 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .47 ציור
 בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב;) (מצודות ספר בית) 11 בנקודה (0.1 מגניטודה ,0000

   גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(function   Receiver.) 

 
  

 א

 ב ג
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 ,0000 באוגוסט 02) בכנרת מ''ק 03 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .48 ציור
 רכיבי בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;מצודות ספר בית) 11 בנקודה (0.3 מגניטודה

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה

(function   Receiver.) 

 

 

  

 א

 ג ב
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 ספטמברב 00) התיכון הים מזרחב מ''ק 420 מרחקב שהתרחשה אדמה רעידת רישומי (א) .49 ציור
 בשלושת סיסמוגרמות של פורייה ספקטרום (ב) (;מצודות ספר בית) 11 בנקודה (5.3 מגניטודה ,0000

 גזירה גלי של ואנכי יםאופקי רכיבים בין ספקטראלי מיחס שהתקבלו הגברה פונקציות (ג) ;התנודה רכיבי

(function Receiver.) 

 

 הקרקע תת של ממדי-חד מודל בניית .6

 של התרחשותן בעת ליניאריות לא בתופעות התחשבות תוך אדמה רעידת סיכוני להעריך כדי

 בסיס על האתר תגובת של אנליטית פונקציה ולחשב הקרקע-תת של מודל לבנות יש חזקות קרקע תנודות

 ,SHAKE (Schnabel תוכנת בעזרת בוצעו זה דו"ח במסגרת אנליטית אתר תגובת פונקצית חישובי המודל.

 גזירה גלי מהירות צפיפותן, שכבות, עובי מחזיר, עומק הבאים: פרמטרים דרושים מודל להכנת (.0240

 אזור של גיאולוגי ממיפוי נאסף הקרקע תת של ממדי חד למודל התחלתי ידע ריסון. ומקדמי שכבה בכל

 תגובת פונקצית .מחקריםמ ונתונים יםגיאופיסי םסקרי באזור, קידוחים של ליתולוגיים נתונים האתר,

 לפונקציה להתאים חייב קטנים(, )מעוותים אותה המלווה והמודל זאת תוכנה פי על מחושבת האתר

 (Mikenberg and Zaslavsky, 2005) לוגיהסיסמו באגף פותחה התאמה תוכנת אתר. תגובת של ניסיונית

 א

 ב ג
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 בין מרבית להתאמה שימש אשר ((Storn and Price, 1995 סטוכאסטי אופטימיזציה אלגוריתם בסיס על

 כדי תוך ספקטראלי. יחס של העקומה צורת וגם הגברה רמת תהודה, בתדר בהתחשבות הפונקציות שתי

 תדרים תחום קביעת 
21

,ww עובי בערכי התחשבנו  ih גזירה גלי ובמהירות  
i

 של למזעור כאחד 

 הפונקציה התאמת אי





N

k

kkSHAKE VHF
1

2))(/)((  

],[ בתחום נקודות הן k כאשר 21 ww; 

)(SHAKEF תוכנת בעזרת המחושבת ממדית חד פונקציה היא SHAKE. 

)(/ VH- לאנכי. אופקי ספקטראלי יחס 

 כדלקמן מוגדרים ועובי מהירות ערכי

1,1,21  MiVvV iii ו- MiHhH
iii

,1,
21

. 

 ממדי. חד במודל שכבות מספר הוא M כאשר

 הגלילית חצור .6.1

 נחשפת ומשכן המעגל חוני ספר בתי באזור ,0:30000בקנ"מ  פינה ראש של גיאולוגית מפה פי על

 מהוות אלו תצורות שתי איאוקן. מגיל תמרת תצורת של קרטוני וגיר כוכבה בר תצורת של גירים שכבת

 כי רקע רעש ממדידות נגזרתש תנונקמס את מחזק זה מידע מ'. 030 -כ של כולל עובי עם עבדת חבורת

 סלע על בנויים אלו בנייניםה שני כי מתקיי אינה ומשכן המעגל חוני ספר בתי באזור אתר תגובת תופעת

 מעלה, מתוארים ספר בתי כמו קשה סלע על ולא אלוביום שכבת על בנוי אמי"ת ספר שבית פי על אף קשה.

 לא הרץ 0.0-00 תדרים מרווחבו אתר תגובת להיווצרות מספיק לא בודדים( )מטרים השכבה של נמוך עובי

 הגברה. נצפת

 צפת .6.2

 בגין ספר בית .5.0.0

 בגין: ספר בית לאתר אנליטי מודל חישוב בעת בחשבון נלקחו ראשונים פרמטרים לגבי הבאים השיקולים

 מורכב ואמי''ת בגין הספר בתי באזור גיאולוגי מבנה (0000 )לויטה, גיאולוגית למפה בהתאם 

 חבורת על מונח אשר (פליאוקן מגיל וטקייה עירב )תצורות הצופים הר חבורת של חרסיתי וחוור חוורמ

 מדרונות. פני על מוסע חומרו מרוסק סלע היא העליונה השכבה קנומן.-טורן מגיל יהודה
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 האזורי המחזיר שהוא ,יהודה חבורת גג עומק ,(0223 וגפסו, )פלישר סטרוקטורלית מפה לפי, 

 מזרח.-דרום בכוון פוחת השטח( מפני מ' 000-030 )או הים פנימ מ' 130 בערך שווה

 צפת העיר סביבת של גיאולוגית מפה פי על (Katz and Grouvi, 2007) נבנו ת''אמיו בגין ספר בתי 

 מ'. 00 עד עובי עם (anthropogenic talus) חורבות אדמת על

 של התחלתיים ערכים לנו סיפקו בארץ שונים באזורים שבוצעו גיאופיסיים סקרים תוצאות 

 סנון מגיל קרטון חוור, לשכבות (,0222 ,ושטיבלמן )יזרסקי מדרון על מוסע לחומר גזירה גלי מהירויות

 .(0005 )יזרסקי, יהודה חבורת של דולומיט-וגיר (0001 )יזרסקי,

 ההתאמה מספקה אופטימאלי ממדי-חד מודל לפיתוח ומשיש אשר מהירויות ערכי על מידע

 .5 בטבלה מובאים אתר, תגובת של ניסיונית לפונקציה מחושבת האתר תגובת פונקצית בין מרבית

 מרישומי התקבלו אשר תניסיוניו פונקציות לבין אופטימאלי מודל של אנליטית פונקציה בין ההשוואה

 .30 בציור מוצגת רקע ורעש (Receiver function) גזירה גלי של HVSR שיטת פי על אדמה רעידת

 

 לחישוב (D-1) אופטימאלי ומודל ממדי-חד מודל לפיתוח שימש אשר התחלתי מידע .6 טבלה
 .צפת ,בגין ספר בבית אתר תגובת

 

 

 

 

 

 

 

 מסלע

 אופטימאלי מודל מרווח

 עובי
 גלי מהירויות
 גזירה

 שנייה\)מטר

 עובי
 )מטר(

 צפיפות
 סמ''ק(\)גר

 גלי מהירות
 גזירה

 שנייה(\)מטר

 מקדם
 ריסון
)%( 

 על מוסע חומרו אלוביום
 מדרון פני

00-03 040-130 
5 0.5 040 3 

05 0.5 500 1 

 0 530 0.4 000 530-430 30-000 חרסיתי חוור

 0 440 0.4 40 430-330 50-000 חוורו קרטון

  0200 0.0  0200-0000  ודולומיט קרטוני גיר
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 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (יםממוצע כיםער) האתר תגובת של ותפונקצי .50 ציור
 פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של התגובה
 .צפת ,בגין ס"ביהב

 

 אמי"ת ספר בית .5.0.0

 בתנאים לוודאי, וקרוב בגין ספר מבית מערב-למזרח מ' 300-מ פחות מרחקב נבנה אמי"ת ספר בית

 בטבלה שמובאים התחלתיים גזירה גלי מהירויות ערכי של םמרווחי על בהתבסס זהים. גיאולוגיים

 אנליטית פונקציה הותאמה מחזירה שכבה מעל משקעים שכבות של ןעוביי לגבי גיאולוגיים ושיקולים

 Receiver) הגברה בפונקצית השתמשנו אמי"ת. ספר לבית ממדי חד מודל וחושב ניסיונית לפונקציה

function) יחס כי נציין (.30 ציור )ראה 04 קבועה בתחנה שנרשמו אדמה רעידות משלוש ממוצעת 

 גורמי שני כאן גם בגין. ספר בבית שהתקבל לזה דומה רקע מרעש והן אדמה מרעידות הן H/V ספקטראלי

 ערך בגין(, ספר בבית )כמו 0.3 שווה הרץ( 0.2 ) הראשון בסיסי בתדר הגברה שערך בעוד אך, נצפו. הגברה

 עד הומגיע משמעותי באופן הגבוה תוהגבר כאשר הרץ( 0-5) יותר נמוך ת"אמי ספר בבית שני תהודה תדר

 .טלוס הנראה, ככל העליונה, רכה שכבה של עובייה עליית משקף הדבר בגין. יה"סבב 5 ומתעל 4

 .4 בטבלה ניתנים אופטימאלי מודל של הפרמטרים
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 .צפת ,ת''אמי הספר בבית אתר תגובת לחישוב (D-1) אופטימאלי מודל .7 טבלה

 

 עובי מסלע
 )מטר(

 צפיפות
 סמ''ק(\)גר

 זירהג גלי מהירות
 שנייה(\מטר)

 ריסון מקדם
)%( 

 חורבות אדמת
00 0.5 050 3 

00 0.5 000 1 

 5 400 0.4 000 חרסיתי חוור

 5 450 0.4 30 חוור

  0200 0.5  ודולומיט קרטוני גיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,יםממוצע כיםער) האתר תגובת של ותפונקצי .51 ציור
 התגובה פונקצית (.כחול קו) רקע רעש וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 ס"ביהב הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של
 .צפת ,ת''אמי

 

 

 חב"דמכינה  מנחם אור ספר בית .5.0.5

 של ערכתנוה איאוקן. מגיל תמרת תצורת של קרטוני גיר על בנוי חב"ד(מכינה ) מנחם אור ספר בית

 שבוצע רפרקציה סקר של תוצאות על מבוססת איאוקן מגיל קרטוני לגיר גזירה גלי מהירויות מרווח

 מרווח נותן סקרה טורון, מגיל אך זהה ליתולוגי הרכב עם לשכבה .(0004 יזרסקי, )ראה לוד בעמק
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 מחבורת וטק"ה ע'רב תצורות של וקרטון חוור שכבותל מהירויות ערכי שנייה.\טרמ 0000-0100 מהירויות

 פונקציה בין התאמה מהליך שהושג האופטימאלי המודל .5 מטבלה ונלקח שמתחתיו )סנון( הצופים הר

 גזירה גלי של HVSR שיטת פי על אדמה תורעיד 5 מרישומי תעממוצ ניסיונית פונקציות לבין מחושבת

(Receiver function) מראה 30 ציור מ'. 003 שווה מחזירה שכבה עומק כך, .3 בטבלה לראות ניתן 

 רקע. ומרעש אדמה דותימרע תועממוצ תוניסיוני פונקציות לעומת האופטימאלית אתר תגובת תפונקצי

 .צפת ,ד"חב מכינה מנחם אור הספר בבית אתר תגובת לחישוב (D-1) אופטימאלי מודל .8 טבלה

 עובי מסלע
 )מטר(

 צפיפות
 סמ''ק(\)גר

 גלי מהירות
 זירהג
 שנייה(\מטר

 ריסון מקדם
)%( 

 0 0000 0.2 53 קרטוני גיר

 0 300 0.4 030 וחוור קרטון

  0200 0.5  ודולומיט קרטוני גיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,ממוצעים ערכים) האתר תגובת של ותפונקצי .52 ציור
 פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של התגובה
 .צפת ,ד"חב מכינה מנחם אור ס"ביהב
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 תורה תלמוד מנחם אור ספר בית 5.0.1

 ,זאת ומתעל חב"ד. מחינה מנחם אור ביה"ס עבור שימש אשר למודל זהה זה באתר מהירויות המודל

 שכבות של יןעובי תעליי על מצביעה חב"ד מכינה בביה"ס הרץ 0.23 מול הרץ 0.33 עד תהודה בתדר ירידה

 של פרמטרים מטרים. 010 הוא יהודה חבורת של דולומיט-גיר מקוע הערכתנו פי על מחזירה. שכבה מעל

 ספקטראלי יחס עקומות לעומת אופטימאלית אנליטית פונקציה .2 בטבלה מוצגים האופטימאלי מודל

 .35 בציור מוצגים רקע ורעש אדמה מרעידות

 .צפת,תורה תלמוד מנחם אור הספר בבית אתר תגובת לחישוב( D-0) אופטימאלי מודל .9 טבלה

 עובי מסלע
 )מטר(

 צפיפות
 סמ''ק(\)גר

 גלי מהירות
 זירהג
 שנייה(\מטר

 ריסון מקדם
)%( 

 0 0030 0.2 40 קרטוני גיר

 0 300 0.4 040 וחוור קרטון

  0200 0.5  ודולומיט קרטוני גיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,יםממוצע כיםער) האתר תגובת של תופונקצי .53 ציור
 פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של התגובה
 .צפת ,תורה תלמוד מנחם אור ס"ביהב
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 שמונה קריית .6.3

 )מישור( לבנות ואולפנית ,מגנים דנציגר ספר בתי .5.5.0

 קריית אזור של גיאולוגית מפה לפי . שונים גיאולוגיים בתנאים נמצאים שמונה בקריית ספר בתי

 ממוקמים לבנות ואולפנית ,מגנים דנציגר ספר בתי (0005 סנה,ו )וינברגר 0:30000 מידה בקנה שמונה

 הנשיא, יצחק ספר בתיו שמונה קריית של אלוביאלית בקעה על (הנטוי )בזלת שחומית מגבעת למערב

 מדרון. פני על מוסע חומר על העיר, במערב ממוקמים ומצודות המתמיד , רמב"ם

 במחקרים שבוצעו רקע רעש מדידות ומפענוח (0005 סנה,ו )וינברגר השטח פני תלגיאולוגי בהתאם

 )רפלקטור מחזירה שכבה שמונה קריית עיר של הגדול בחלק Zaslavsky et.al., 2002, 2010)) קודמים

 ומצודות המתמיד ספר בתי באזורי פלייסטוקן(. )גיל חצבני הבזלת גג הוא אתר התגובת ליצירת דומיננטי(

 ואלביאן(. קנומן )גיל ודולומיט גיר איה העיקרית מחזירה ששכבה מניחים אנו

 רפרקציה בסקרי השתמשנו אלוביאלית בקעה של הקרקע שכבות של מהירויות מבנה כתרעלה

 יםמטר 300-ו א( )קו מגנים ספר מבית מערבית יםמטר 030 מרחקב שבוצעו (0000 מדבדייב, )פריזלנדר,

 בשכבות גזירה גלי ומהירות עובי ערכי מוצגים 00 בטבלה . ב( קו ) לבנות אולפנית ספר מבית צפונית

 לנתונים הותאם הקרקע שכבות של מסלע (.5 בציור ראה מם)מיקו ב-ו א רפרקציה קווי בשני הקרקע

 מקו נתוניםב גם נעזרנו דנציגר ספר בית באזור הקרקע תת מודל לבניית (.0005 סנה,ו )וינברגר גיאולוגיים

 את .(0000 מדבדייב,ו )פריזלנדר בזלת שכבת חשיפת על שחומית מגבעת מזרח-בצפון שנערך רפרקציה

 ,.Zaslavsky et.al)) בלויה כבזלת הגדרנו שנייה\מטר 900-970 של (Vs) גזירה גלי מהירות עם השכבה

2010. 

 

 (.0000 ,מדבדייבו פריזלנדר) ב-ו א בקווים רפרקציה סקר נתוני .11 טבלה

 מסלע

 ב רפרקציה קו א רפרקציה קו

 ,עומקים מרווח

 (מטר)

 גזירה גלי מהירות

((Vs, שנייה(\)מטר 

 ,עומקים מרווח

 (מטר)

 גזירה גלי מהירות

((Vs, שנייה(\)מטר 

0-5 עד 0 040 0-1 טין חול,  030 

 חרסית, חול,

 חלוקים
00-00 עד 0-5 300 04-50 עד 1  530 

04-03-ל מתחת בזלת 00-00-ל מתחת 0000   0000 
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 בטבלאות מוצגים לבנות ואולפנית מגנים דנציגר, ספר בתי באזורי הקרקע תת של מודלים נתוני

 עקומותל בהשוואה שבטבלאות מהירויות על תבססותהמ אנליטיות פונקציות מראים 31-35 ציורים 00-05

 פונקציות.ה בין טובה התאמה מתשקיי נציין רקע. רעש ממדידות ספקטראלי יחס

 

 דנציגר ספר בבית 3 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .11 טבלה
 .שמונה בקריית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממדי חד המודל על המתבססת (מקווקו שחור קו) האתר תגובת של אנליטית פונקציה .54 ציור
 ס"בביה (כחול קו) רקע רעש ממדידות שהתקבלה אתר תגובת פונקצית עם בהשוואה הקרקע תת של

 .שמונה קריית ,דנציגר

 

 מסלע
 ,עובי

 )מטר(

 ,צפיפות

 סמ''ק(\)גר

 ,Vs) ) גזירה גלי מהירות

 ה(ישני\)מטר

 מקדם

 ריסון

)%( 

 חרסית, חול,

 חלוקים
16 1.6 280 5 

 בלויה, בזלת

 בזלת חלוקי
43 1.8 200 0 

 - 2000 0.5  בזלת

1 102 50.5
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 מגנים ספר בבית 54 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D -1) הקרקע תת ודלמ .12 טבלה
 .שמונה בקריית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממדי חד המודל על המתבססת (מקווקו שחור קו) האתר תגובת של אנליטית פונקציה .55 ציור
 בביה"ס (כחול קו) רקע רעש ממדידות השהתקבל אתר תגובת תפונקצי עם בהשוואה הקרקע תת של

 .שמונה קריית ,מגנים

 

 מסלע
 ,עובי

 )מטר(

 ,צפיפות

 סמ''ק(\)גר

 ,Vs) ) גזירה גלי מהירות

 שנייה(\)מטר

 מקדם

 ריסון

)%( 

 6 165 1.5 5 חול,טין

 חול,

 חרסית,

 חלוקים

24 1.8 560 3 

 - 2000 0.5  בזלת
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 אולפנית ספר בבית 02 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב ( D 0) הקרקע תת מודל .13 טבלה
 .שמונה בקריית לבנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממדי חד המודל על המתבססת (מקווקו שחור קו) האתר תגובת של אנליטית פונקציה .56 ציור
 בביה"ס (כחול קו) רקע רעש ממדידות השהתקבל אתר תגובת תפונקצי עם בהשוואה הקרקע תת של

 .שמונה קריית ,לבנות אולפנית

 

 

 

 

 מסלע
 ,עובי

 )מטר(

 ,צפיפות

 סמ''ק(\)גר

 ,Vs) ) גזירה גלי מהירות

 שנייה(\)מטר

 מקדם

 ריסון

)%( 

 חול,

 חרסית,

 חלוקים

16 1.8 380 4 

 - 2000 0.5  בזלת

1 102 50.5

Frequency, [Hz]

1

10

2

5

0.5

S
p

e
c

tr
a
l 
R

a
ti

o

15



 44 

 .)מדרון( ומצודות המתמיד רמב"ם, הנשיא, יצחק ספר בתי .5.5.0

 ומצודות המתמיד , רמב"ם הנשיא, יצחק ספר בתי אזוריב הקרקע תת של מודלים לפיתוח

 וחתך שמונה קריית-לפידות קידוחמ בנתונים השתמשנו מדרון פני על מוסע חומר על ממוקמיםה

 יתמזרח יםמטר 300 נמצא שמונה קריית-לפידות קידוח .)0222שטיולמן, )יזרסקי, ג תסיסמי רפרקציה

 (.5 )בציור דומים גיאולוגיים בתנאים רמב"ם ספר מבית דרומית יםמטר 370-ו הנשיא יצחק ספר מבית

 .(34 ציור ) יםמטר 45 של בעומק הזה בקידוח מוכרת בזלת

 שתי עם הקרקע תת של מודל בנינו שמונה קריית-לפידות קידוחה באזור רקע רעש מדידת בעזרת

 יםמטר 36 עובי עם -היוהשני שנייה\טרמ 420 גזירה גלי מהירותו יםמטר 30 עובי עם – הראשונה :שכבות

 .Zaslavsky et.al., 2002 ,2010) ) שנייה\מטר 740 של מהירותו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 קריית-לפידות קידוח של ליתולוגי חתך .12 ציור
 .שמונה

 

 מבית מזרחית יםמטר 030 מדרון של הצפוני בחלק בוצע )0222למן,בשטיו )יזרסקי ג רפרקציה קו

 של מסלע . ג רפרקציה קומ קרקע בשכבות גזירה גלי ומהירות עובי ערכי מוצגים 01 בטבלה מצודות. ספר

 קידוח.ה ולנתוני (0005 סנה,ו )וינברגר שמונה קריית אזור של גיאולוגית למפה הותאם הקרקע שכבות

 )רפלקטור המחזירה וכהשכבה כבזלת שנייה\מטר1850 גזירה גלי מהירות עם השכבה את הגדרנו

 .Zaslavsky et.al., 2010)) דומיננטי(

 .)0222,למןבשטיו יזרסקי) ג בקו רפרקציה סקר נתוני .11 טבלה

 
 
 
 
 

 נתוני קו רפרקציה ג

 מסלע
, Vs) מהירות גלי גזירה )

 שנייה(\)מטר

 מרווח עומקים,
 (מטר(

380 0-6 
 חומר מוסע על פני מדרון

 6 עד 35 -22 710

04-03-מתחת ל 1850  בזלת 

בז  
 בזלת

 בזלת חלוקי

-100

-75

-50

-25

0
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 מוסע חומר
 פני על

 עם מדרון
 אבן חלוקי

 וחלוקי חול
 גיר
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 מוצגים ומצודות המתמיד , רמב"ם הנשיא, יצחק ספר בתי של באזורים הקרקע תת מודלים נתוני
 .03-03 בטבלאות

 

 הנשיא יצחק ספר בבית 03 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .15 טבלה
 .שמונה בקריית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (יםממוצע כיםער) האתר תגובת של ותפונקצי .58 ציור
 פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של התגובה
 .שמונה קריית הנשיא, יצחק בביה"ס

 
 בהשוואה 03-03 אותשבטבל מהירויות על המבוססות אנליטיות פונקציות מראים 33-50 ציורים

 שיטת פי לע אירועים( מספר של )ממוצעים אדמה רעידת מרישומי התקבלוש תניסיוניו פונקציות עם

 מסלע
 עובי

 )מטר(

 צפיפות

 סמ''ק(\)גר

 ,Vs) ) גזירה גלי מהירות

 שנייה(\)מטר

 מקדם

 ריסון

)%( 

 מוסע חומר

 פני על

 מדרון

25 1.8 470 3 

39 2.0 780 2 

 - 1800 0.5  בזלת

1 102 50.5
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HVSR גזירה גלי של (Receiver function) לציין ניתן . רקע רעש ממדידות ספקטראלי יחס ועקומות 

 פונקציות.ה בין טובה התאמה מתשקיי

 

 ם"רמב ספר בבית 0 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .16 טבלה
 .שמונה בקריית

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (,יםממוצע כיםער) האתר תגובת של ותפונקצי .59 ציור
 פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של התגובה
 שמונה. קריית רמב"ם, בביה"ס

 

 מסלע
 עובי

 )מטר(

 צפיפות

 סמ''ק(\)גר

 ,Vs) ) גזירה גלי מהירות

 שנייה(\)מטר

 מקדם

 ריסון

)%( 

 מוסע חומר

 פני על

 מדרון

11 1.8 450 3 

10 2.0 750 2 

 - 1800 0.5  בזלת
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 )גיל ודולומיט גיר הוא מחזירה מצודותו המתמיד ספר בתי באזורי כי מניחים אנו ,לעיל כאמור

 קודמים םממחקרי נלקח שנייה\מטר 1900 של גזירה גלי מהירות ערך ואלביאן(. קנומן

(Zaslavsky et.al.,2005- 2010) . 

 

 

 המתמיד ספר בבית 02 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .17 טבלה
 .שמונה בקריית

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (יםממוצע כיםער) האתר תגובת של ותפונקצי .60 ציור
 פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של התגובה
 שמונה. קריית המתמיד, בביה"ס

 
 

 מסלע
 עובי

 )מטר(

 צפיפות

 סמ''ק(\)גר

 ,Vs) ) גזירה גלי מהירות

 שנייה(\)מטר

 מקדם

 ריסון

)%( 

 מוסע חומר

 פני על

 מדרון

51 1.8 300 3 

00 2.0 300 0 

 גיר

 דולומיט
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 מדרון פני על מוסע חומר של הקרקע שכבות בשתי מהירויות ערכי של יםמשמעותי שינוים

 סלע. של גסים חלוקים בכמות קשורים (שנייה\מטר750-900 -ו שנייה\מטר 350-500) במודלים שהתקבלו

 במערב מצודות ספר בבית שנייה\מטר 900 של ומהירות מטר 74של עובי עם השכבה את רואים כך,

 ודולומיט. גיר שכבות לחשיפת קרוב המדרון

 
 

 מצודות ספר בבית 10 מדידה בנקודת אתר תגובת לחישוב (D-1) הקרקע תת מודל .18 טבלה
 .שמונה בקריית

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 של סיסמולוגיות ממדידות שהתקבלו (יםממוצע כיםער) האתר תגובת של ותפונקצי .61 ציור
 פונקצית (.כחול קו) רקע רעש של וממדידות (,אדום קו - Receiver function שיטת) אדמה רעידות

 הקרקע תת של ממדי חד מודל מתוך אנליטי בחישוב הוערכה (מקווקו שחור קו) האתר של התגובה
 שמונה. קריית ,מצודות בביה"ס

 

 מסלע
 ,עובי

 )מטר(

 ,צפיפות

 סמ''ק(\)גר

 ,Vs) ) גזירה גלי מהירות

 שנייה(\)מטר

 ,ריסון מקדם

)%( 

 מוסע חומר

 פני על

 מדרון

18 1.8 350 4 

74 2.0 900 0 

 גיר

 דולומיט
 0.5 1900 - 
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 הנדסי יישום .2

 אדמה רעידת סיכוני להערכת SEEH שיטת 2.1

 אדמה )רעידות סיסמיים ואירועים רקע רעש של מדידות על שמתבסס לוגי,סיסמוה הסקר

 מרחבי מודל לבנות מסייע והוא אתר תגובת של לתופעה לצפות יש שבהם אתרים לזהות מסייע ופיצוצים(

 פונקצית את מתאר זה מסקר שמתקבל V5H ילהספקטר היחס האתר. באזור הקרקע תת של

 סיסמיים ואירועים רקע )רעש בעוצמתם חלשים סיסמיים לגלים הקרקע שכבות של התגובה5ההגברה

 לגלים שונה באופן יגיבו הקרקע ששכבות להניח עלינו חזקות, אדמה רעידותל תכנוןב כשמדובר (.חלשים

 הרקע. רעש מגלי גבוהות ובודאי שונות בעוצמות סיסמיים

 האתר של התגובה פונקצית הערכת בישראל, כמו נמוכה, סיסמית פעילות רמת בעלי באזורים

 מדויק למיפוי נדרשים אנו האתר תגובת את אנליטי באופן להעריך כדי אנליטי. חישוב על להתבסס חייבת

 זמן כספיים, משאבים הרבה מחייב זה צורך שונים. גיאוטכניים פרמטרים של וקביעה הקרקע תת של

 מזאת, יתרה וזולה. מהירהחלופה  םה סיסמיים ואירועים רקע רעש מדידות מגוונות. טכניות ויכולות

 מן גיאופיסיים( מסקרים או מקידוחים גיאולוגי, ממידע )למשל, הקרקע תת של מודל בידנו יש כאשר

 כפי הניסיוניים הממצאים לבין חלשות סיסמיות לתנודות המחושבת התגובה פונקצית בין להשוות הראוי

 קרקע. תת מודל של לקבילותו היחידה ההוכחה הוא אלה פונקציות שתי בין דמיון לעיל. שהודגמו

 פני של גיאולוגים מנתונים מידע עם בשילוב הקרקע תת של מודלים נבנו שביצענו, אתר סקרי במסגרת

 באגף סייסמית(. רפרקציה )סקר גיאופיסיים מסקרים ובעיקר לאתר הסמוכים קידוחים מנתוני השטח,

 להתאמה להגיע שמטרתה סטוכאסטי אופטימיזציה אלגוריתם בסיס על תוכנה פותחה סיסמולוגיה

 צורת וגם הגברה רמת תהודה, בתדר בהתחשבות הניסיונית לפונקציה האנליטית הפונקציה בין מרבית

 הקרקע, תת של המודל מחישובים. נקבעה האתר תגובת פונקצית לפיכך, .אליהספקטר היחס של העקומה

יחסים    בחישובי מוכלל הניסיונית, לפונקציה שדומה תיאורטית אתר תגובת מתקבלת שממנו

 .) H/V)ספקטראליים 

 רעידת סיכוני להערכת SEEH (Stochastic Estimation of the Earthquake Hazard) תשיט

 ר"ד ידי על לישראל הגיאופיסי במכון שפותחה השיטה .0225 בשנת לראשונה פורסמה נתון באתר אדמה

 באתר בנייןב שתתפתחנה התאוצות רמת של הסתברותית הערכה מאפשרת אק,-ואן ט. ר"וד שפירא א.

 הבניין. של קיומו שנות במשך נתון

 התנודות מאפייני לגבי וודאות אי קיימת שתמיד הוא, השיטה בפיתוח המנחה העיקרון

 אף )א( עיקריים: גורמים בשלושה מקורה הוודאות אי נתון. אתר של השטח בפני שתתפתחנה הסיסמיות,

 חוזקה את נדע אם גם אדמה רעידת של היווצרותה מנגנון את מספיק ובדיוק מראש לדעת נוכל לא פעם

 מוגבל מספר בחשבון ומביאים המציאות של הפשטה הם שבידינו החישוביים המודלים )ב( מיקומה; ואת

 מבוססים תמיד יהיו כלשהו( חישובי )במודל הקרקע תנודות לחישוב הפרמטרים ערכי )ג( פרמטרים; של

 וודאות. אי בהן יש תצפיות, בכל כמו תצפיות. על

 מקדם בעלי במבנים תאוצות כספקטרום נתון לאתר הסיסמי הסיכון את מציגה SEEH שיטת

 נתון זמן בפרק שתתרחש הסתברות אותה יש התאוצה מערכי אחד לכל כאשר (3% כלל )בדרך נתון ריסון
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 הפעילות מאפייני על מבוסס ספקטראליות תאוצות ערכי חישוב שנים(. 30 -ב 00% של הסתברות )מקובלת

 האתר. של התגובה פונקצית ועל הנבדק לאתר סביב הסייסמית

 המכון של לוגיהסייסמול באגף מקורו הסיכונים, הערכת לביצוע שנדרש המידע, מרבית

 מתרחשות בהם )האזורים גנייםסייסמוה האזורים תפרוסת על מידע בעיקר כולל והוא לישראל הגיאופיסי

 על המרחק השפעת על ניסיוני ומידע אלה, אזורים של אפיונם וסביבתה, בישראל אדמה( רעידות

 .בישראל( אדמה רעידות של קינטיים פרמטרים

 התאוצות כאשר לתכנון התאוצות ספקטרום ידי על הסיסמי הסיכון את נבטא שציינו כפי

 .3% של ריסון ולמקדם שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות

 הם: שעיקריה ,SEEH בשיטת מתבצעים החישובים

 הסימולציה ק"מ(. 000 -)כ הנבדק האתר סביב המרחב של הסיסמיות של סימולציה מתבצעת .0

 אדמה רעידות של התרחשותן שכיחות ואפיון גנייםסייסמוה האזורים ידיעת על מתבססת

 סינתטי קטלוג הוא הסימולציה תוצר הטקטוניים. מהאזורים אחד כל בתוך שונות במגניטודות

 סביב הקרובות השנים 3000 -ב תתרחשנה שכנראה ומעלה 3.0 במגניטודה אדמה רעידות של

 האתר.

 זמן )פונקצית סינתטית אכסלרוגרמה מחושבת הסינתטי שבקטלוג האדמה מרעידות אחת מכל .0

 עוברת הסינתטית האכסלרוגרמה הנבדק. באתר בסלע להתקבל שעשויה קרקע(, תאוצות של

 השטח. פני על האכסלרוגרמה לקבלת ליטיתנא האתר תגובת פונקצית עם קונבולוציה

 . נתון בריסון התאוצות ספקטרום לחישוב משמשת השטח בפני האכסלרוגרמה

 באגף שמתעדכן שוטף, במידע שימוש נעשה הסינתטית האכסלרוגרמה חישוב לצורך .5

 תנודות ספקטרום על המרחק השפעת סיסמי, מומנט-מגניטודה קשרי אודות לוגיה,סייסמו

 .ועוד מרחק-מגניטודה-האירוע זמן קשרי ,fmax ערכי ,Q ערך הקרקע,

 

 לתכנון התאוצות ספקטרום . 2.2

 מתארות חלשות אדמה ורעידות רקע רעש דידותממ יבלנוקש ותאנליטי ותפונקצי כי נדגיש

 תגובה היא הקרקע בשכבות החומר תגובת כאשר הקרקע תת של התגובה פונקצית את טוב בקירוב

 של התגובה פונקצית ואז אריילינ לא באופן שונות קרקעות מתנהגות חזקות אדמה ברעידות ארית.ילינ

 V5H בשיטות להשתמש בחרנו כאלה מצביםב .V5H פונקציה שמתארת ממה שונה להיות יכולה האתר

 את ולהעריך הקרקע( תת מודל ,)להלן הנבדק באתר הקרקע תת שכבות מבנה באיפיון לסייע בכדי

 שכבות עמודת בבסיס הסלע של השטח מפני גזירה גלי מעבר של אנליטי חישוב פי על התגובה פונקצית

 גם בחשבון מביא האנליטי החישוב .(SHAKE תוכנת ,למשל ,)ראה באתר השטח לפני הגיעם ועד הקרקע

 .Joyner) ת)תוכנ דרכם סיסמיים גלים מעבר בעת הקרקע שכבות בהתנהגות אריותילינ לא תופעות

 עומק הבאים: פרמטרים דורש SHAKE תוכנת בעזרת אריילינ מודל חישוב ,לעיל זכרכמו

 לא )מודל Joyner בתוכנת שכבה. בכל ריסון ומקדמי גזירה גלי מהירות צפיפותן, שכבות, עובי המחזיר,

 Dynamical Shearאדמה, של רוויה ,באדמה המים פני משתמשים ריסון מקדמי במקום (אריילינ
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Strength. של נומינלי ערך DSS טכניון קלר, א. ד''ר עם אישית תקשורת) משוואהמ לקבל אפשר לחול, 

 :חיפה(

  (5) 

 

 (.m -ב שנינו) באדמה המים פני של עומק – DSS, zwt  מחושב שבשבילו הנקודה של העומק  כאשר
 

 :ל להפוך (5) נוסחה לחרסית

 

DSS*10
5
(dyne/cm

2
) = 0.0001Vs

2
     (7) 

 .גזירה גלי מהירויות  S V  כאשר

 

 גלילית בחצור ספר בתי .4.0.0

 

 קרקע תנודות של הגברה תופעת התגלתה לא הגלילית( )חצור אמי"ת המעגל, חוני משכן, ספר בבתי

 לפני קרובות סלע בשכבות מאופיינים אלה האתרים ,לפיכך הרץ. 00 – 0.0 תדרים בתחום האתר( )תגובת

 עמידות ןקת דרישות פי על בצעתלה מורהא אדמה ברעידת (התמדה) אינרציה כוחות והערכה השטח

 (.105 י )ת'' אדמה ברעידת מבנים
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 בצפת ספר בתי .4.0.0

 

 SEEH בשיטת שהוערך כפי ,צפת ,בגין ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .62 ציור
 מחושבות פונקציותה כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות)

 (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ריסון ומקדם
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 כפי ,צפת ,בגין ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום . 19 טבלה
 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך

 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH, [g] מחזור 

 לא (שנייה)
 ליניארי

 ליניארי
 לא

 ליניארי
 ליניארי

0.906 1.296 0.227 0.207 0.514 0.040 

0.943 1.302 0.238 0.22 0.506 0.042 

0.958 1.2 0.250 0.232 0.493 0.044 

0.943 1.118 0.263 0.241 0.501 0.046 

0.907 1.002 0.278 0.253 0.514 0.048 

0.851 0.981 0.294 0.266 0.514 0.050 

0.838 0.997 0.313 0.275 0.529 0.053 

0.848 1.029 0.333 0.295 0.542 0.056 

0.872 1.041 0.357 0.304 0.564 0.059 

0.901 0.953 0.385 0.323 0.608 0.063 

0.854 0.843 0.417 0.346 0.633 0.067 

0.765 0.719 0.455 0.376 0.689 0.071 

0.65 0.621 0.500 0.42 0.748 0.077 

0.563 0.587 0.556 0.467 0.821 0.083 

0.502 0.565 0.625 0.517 0.811 0.091 

0.532 0.628 0.714 0.543 0.8 0.095 

0.569 0.648 0.833 0.569 0.806 0.100 

0.617 0.678 1.000 0.592 0.833 0.105 

0.595 0.611 1.111 0.627 0.855 0.111 

0.53 0.505 1.250 0.647 0.871 0.118 

0.451 0.39 1.429 0.666 0.924 0.125 

0.347 0.302 1.667 0.699 1.058 0.133 

0.275 0.248 2.000 0.741 1.083 0.143 

0.24 0.216 2.222 0.754 1.074 0.154 

0.215 0.193 2.500 0.765 1.19 0.167 

0.191 0.178 2.857 0.774 1.296 0.172 

0.17 0.162 3.333 0.808 1.274 0.179 

0.144 0.142 4.000 0.833 1.243 0.185 

0.139 0.135 4.200 0.854 1.214 0.192 

0.137 0.132 4.600 0.853 1.188 0.200 

0.131 0.127 4.801 0.854 1.151 0.208 

0.123 0.121 5.000 0.858 1.231 0.217 
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 שהוערך כפי (צפת) ,ובנות לבנים ת"אמי ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .63 ציור
 כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת

 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה
 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה
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 לבנים ת"אמי ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .21 טבלה
 מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי ,צפת ,ובנות

 ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ריסון

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH, [g] מחזור 

 לא (שנייה)
 ליניארי

 ליניארי
 לא

 ליניארי
 ליניארי

0.697 1.116 0.227 0.206 0.629 0.040 

0.714 1.101 0.238 0.209 0.617 0.042 

0.702 1.074 0.250 0.214 0.605 0.044 

0.683 1.077 0.263 0.222 0.605 0.046 

0.683 1.194 0.278 0.23 0.614 0.048 

0.674 1.344 0.294 0.242 0.621 0.050 

0.728 1.532 0.313 0.264 0.615 0.053 

0.797 1.764 0.333 0.281 0.619 0.056 

0.839 1.764 0.357 0.297 0.628 0.059 

0.895 1.779 0.385 0.317 0.628 0.063 

0.911 1.78 0.417 0.342 0.651 0.067 

0.932 1.734 0.455 0.36 0.672 0.071 

0.928 1.384 0.500 0.379 0.696 0.077 

0.847 1.045 0.556 0.396 0.741 0.083 

0.732 0.835 0.625 0.42 0.793 0.091 

0.65 0.715 0.714 0.44 0.782 0.095 

0.616 0.646 0.833 0.465 0.786 0.100 

0.618 0.672 1.000 0.474 0.798 0.105 

0.613 0.649 1.111 0.479 0.798 0.111 

0.583 0.561 1.250 0.494 0.85 0.118 

0.525 0.451 1.429 0.505 0.931 0.125 

0.419 0.35 1.667 0.517 0.971 0.133 

0.335 0.278 2.000 0.532 1.137 0.143 

0.281 0.239 2.222 0.58 1.231 0.154 

0.248 0.204 2.500 0.634 1.221 0.167 

0.213 0.187 2.857 0.638 1.18 0.172 

0.183 0.172 3.333 0.645 1.081 0.179 

0.151 0.144 4.000 0.654 1.031 0.185 

0.144 0.139 4.200 0.655 1.048 0.192 

0.141 0.136 4.600 0.647 1.037 0.200 

0.137 0.131 4.801 0.662 1.029 0.208 

0.13 0.124 5.000 0.675 1.091 0.217 
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 כפי (צפת) ד"חב מכינה מנחם אור ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .64 ציור
 .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך

 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל
 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה
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 מכינה מנחם אור ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .21 טבלה
 מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (צפת) ,ד"חב

 ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ריסון

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH, [g] מחזור 

 לא (שנייה)
 ליניארי

 ליניארי
 לא

 ליניארי
 ליניארי

0.140 0.351 0.227 0.000 0.501 0.040 

0.11 0.300 0.238 0.003 0.505 0.042 

0.10 0.30 0.250 0.002 0.500 0.044 

0.10 0.301 0.263 0.003 0.505 0.046 

0.105 0.302 0.278 0.000 0.505 0.048 

0.111 0.330 0.294 0.003 0.503 0.050 

0.133 0.510 0.313 0.055 0.500 0.053 

0.305 0.533 0.333 0.010 0.552 0.056 

0.354 0.530 0.357 0.035 0.535 0.059 

0.304 0.34 0.385 0.053 0.550 0.063 

0.140 0.302 0.417 0.044 0.535 0.067 

0.151 0.135 0.455 0.025 0.523 0.071 

0.543 0.102 0.500 0.500 0.100 0.077 

0.515 0.100 0.556 0.500 0.11 0.083 

0.504 0.105 0.625 0.533 0.133 0.091 

0.535 0.130 0.714 0.543 0.125 0.095 

0.53 0.305 0.833 0.531 0.302 0.100 

0.115 0.312 1.000 0.105 0.354 0.105 

0.110 0.305 1.111 0.153 0.340 0.111 

0.10 0.110 1.250 0.151 0.351 0.118 

0.553 0.535 1.429 0.145 0.333 0.125 

0.505 0.033 1.667 0.135 0.505 0.133 

0.032 0.010 2.000 0.303 0.550 0.143 

0.003 0.003 2.222 0.30 0.505 0.154 

0.004 0.033 2.500 0.133 0.34 0.167 

0.032 0.040 2.857 0.113 0.331 0.172 

0.052 0.050 3.333 0.113 0.340 0.179 

0.011 0.054 4.000 0.133 0.323 0.185 

0.055 0.055 4.200 0.140 0.502 0.192 

0.055 0.003 4.600 0.300 0.50 0.200 

0.002 0.005 4.801 0.300 0.502 0.208 

0.005 0.002 5.000 0.131 0.343 0.217 

 



 20 

 

 תלמוד מנחם אור ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .65 ציור
 מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי ,צפת ,תורה

 ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ריסון
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 תלמוד מנחם אור ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .20 טבלה
 מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (צפת) תורה

 ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ןריסו

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH, [g] מחזור 

 לא )שנייה(
 ליניארי

 ליניארי
 לא

 ליניארי
 ליניארי

0.384 0.493 0.227 0.182 0.292 0.040 

0.382 0.456 0.238 0.183 0.287 0.042 

0.377 0.427 0.250 0.185 0.286 0.044 

0.358 0.427 0.263 0.187 0.283 0.046 

0.347 0.422 0.278 0.191 0.292 0.048 

0.337 0.448 0.294 0.192 0.297 0.050 

0.35 0.478 0.313 0.198 0.301 0.053 

0.374 0.528 0.333 0.204 0.308 0.056 

0.404 0.566 0.357 0.215 0.313 0.059 

0.426 0.555 0.385 0.22 0.32 0.063 

0.443 0.515 0.417 0.226 0.332 0.067 

0.428 0.453 0.455 0.238 0.33 0.071 

0.375 0.391 0.500 0.254 0.349 0.077 

0.322 0.38 0.556 0.272 0.393 0.083 

0.29 0.379 0.625 0.303 0.438 0.091 

0.296 0.418 0.714 0.323 0.473 0.095 

0.309 0.433 0.833 0.354 0.498 0.100 

0.367 0.495 1.000 0.384 0.512 0.105 

0.371 0.493 1.111 0.383 0.512 0.111 

0.385 0.442 1.250 0.399 0.525 0.118 

0.359 0.374 1.429 0.418 0.509 0.125 

0.33 0.302 1.667 0.409 0.505 0.133 

0.278 0.258 2.000 0.393 0.525 0.143 

0.244 0.216 2.222 0.386 0.521 0.154 

0.222 0.194 2.500 0.38 0.471 0.167 

0.198 0.178 2.857 0.37 0.455 0.172 

0.176 0.164 3.333 0.356 0.436 0.179 

0.145 0.14 4.000 0.343 0.429 0.185 

0.142 0.136 4.200 0.345 0.446 0.192 

0.138 0.13 4.600 0.348 0.479 0.200 

0.135 0.126 4.801 0.359 0.507 0.208 

0.126 0.121 5.000 0.375 0.502 0.217 
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 שמונה בקריית ספר בתי .4.0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שהוערך כפי (שמונה קריית) דנציגר ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .66 ציור
 כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת

 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה
 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה
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 קריית) דנציגר ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .21 טבלה
 של להסתברות מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה

 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH, [g] מחזור 

 לא (שנייה)
 ליניארי

 ליניארי
 לא

 ליניארי
 ליניארי

1.044 1.905 0.227 0.249 0.676 0.040 

1.058 1.853 0.238 0.261 0.662 0.042 

1.065 1.890 0.250 0.273 0.653 0.044 

1.086 1.988 0.263 0.284 0.669 0.046 

1.078 1.946 0.278 0.302 0.689 0.048 

1.136 1.990 0.294 0.315 0.694 0.050 

1.138 1.846 0.313 0.327 0.703 0.053 

1.154 1.739 0.333 0.344 0.715 0.056 

1.172 1.539 0.357 0.355 0.734 0.059 

1.171 1.319 0.385 0.375 0.825 0.063 

1.090 1.130 0.417 0.400 0.924 0.067 

0.992 0.965 0.455 0.437 1.011 0.071 

0.867 0.779 0.500 0.472 1.093 0.077 

0.757 0.652 0.556 0.492 1.146 0.083 

0.659 0.555 0.625 0.547 1.091 0.091 

0.569 0.472 0.714 0.572 1.048 0.095 

0.444 0.398 0.833 0.596 1.023 0.100 

0.394 0.350 1.000 0.613 1.037 0.105 

0.344 0.311 1.111 0.617 1.045 0.111 

0.313 0.291 1.250 0.635 1.064 0.118 

0.267 0.259 1.429 0.653 1.128 0.125 

0.239 0.227 1.667 0.682 1.280 0.133 

0.214 0.214 2.000 0.729 1.433 0.143 

0.206 0.204 2.222 0.798 1.654 0.154 

0.178 0.171 2.500 0.871 1.868 0.167 

0.169 0.167 2.857 0.890 2.082 0.172 

0.151 0.151 3.333 0.919 1.932 0.179 

0.134 0.139 4.000 0.943 1.903 0.185 

0.134 0.133 4.200 0.976 2.059 0.192 

0.132 0.132 4.600 1.023 1.900 0.200 

0.125 0.127 4.801 1.038 1.948 0.208 

0.122 0.122 5.000 1.044 1.928 0.217 
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 שהוערך כפי (שמונה קריית) ,מד ם''רמב ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .67 ציור
 כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת

 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה
 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה
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 מד ם’’רמב ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .21 טבלה
 מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית)

 ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ריסון

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 SEEH , [g] מחזור 

 לא (שנייה)
 ליניארי

 ליניארי
 

 לא
 ליניארי

 ליניארי

0.921 0.897 0.227  0.450 0.501 0.040 

0.859 0.850 0.238  0.450 0.501 0.042 

0.809 0.780 0.250  0.456 0.502 0.044 

0.754 0.725 0.263  0.460 0.514 0.046 

0.705 0.696 0.278  0.461 0.538 0.048 

0.672 0.668 0.294  0.468 0.574 0.050 

0.643 0.637 0.313  0.472 0.600 0.053 

0.630 0.630 0.333  0.495 0.631 0.056 

0.591 0.573 0.357  0.517 0.661 0.059 

0.540 0.550 0.385  0.548 0.699 0.063 

0.517 0.517 0.417  0.583 0.717 0.067 

0.466 0.462 0.455  0.620 0.779 0.071 

0.451 0.442 0.500  0.670 0.830 0.077 

0.427 0.428 0.556  0.725 0.922 0.083 

0.394 0.393 0.625  0.867 1.039 0.091 

0.359 0.360 0.714  0.967 1.177 0.095 

0.321 0.321 0.833  1.060 1.232 0.100 

0.295 0.300 1.000  1.143 1.376 0.105 

0.259 0.259 1.111  1.330 1.558 0.111 

0.249 0.248 1.250  1.437 1.568 0.118 

0.229 0.229 1.429  1.553 1.682 0.125 

0.204 0.204 1.667  1.566 1.647 0.133 

0.189 0.187 2.000  1.592 1.536 0.143 

0.176 0.177 2.222  1.517 1.453 0.154 

0.167 0.167 2.500  1.349 1.309 0.167 

0.158 0.157 2.857  1.338 1.271 0.172 

0.139 0.140 3.333  1.244 1.194 0.179 

0.130 0.131 4.000  1.241 1.153 0.185 

0.129 0.129 4.200  1.135 1.104 0.192 

0.124 0.124 4.600  1.064 1.023 0.200 

0.122 0.122 4.801  1.041 0.983 0.208 

0.119 0.119 5.000  0.997 0.977 0.217 
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 כפי (שמונה קריית) ,הנשיא יצחק ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .68 ציור
 .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך

 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל
 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה
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 הנשיא יצחק ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .22 טבלה
 מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית)

 ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ריסון

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH , [g] מחזור 

 ליניארי ליניארי לא ליניארי ליניארי לא (שנייה)

0.962 1.123 0.227 0.381 0.521 0.040 

0.934 1.102 0.238 0.384 0.519 0.042 

0.963 1.120 0.250 0.389 0.521 0.044 

1.012 1.190 0.263 0.389 0.530 0.046 

1.062 1.283 0.278 0.401 0.544 0.048 

1.145 1.382 0.294 0.402 0.546 0.050 

1.192 1.400 0.313 0.420 0.558 0.053 

1.249 1.437 0.333 0.435 0.572 0.056 

1.291 1.364 0.357 0.453 0.612 0.059 

1.227 1.267 0.385 0.479 0.659 0.063 

1.221 1.147 0.417 0.501 0.686 0.067 

1.069 0.955 0.455 0.530 0.743 0.071 

0.892 0.804 0.500 0.579 0.816 0.077 

0.798 0.734 0.556 0.678 0.893 0.083 

0.635 0.593 0.625 0.728 0.857 0.091 

0.549 0.500 0.714 0.729 0.832 0.095 

0.428 0.431 0.833 0.691 0.821 0.100 

0.363 0.350 1.000 0.713 0.830 0.105 

0.322 0.306 1.111 0.729 0.861 0.111 

0.287 0.276 1.250 0.754 0.920 0.118 

0.256 0.252 1.429 0.821 1.051 0.125 

0.230 0.232 1.667 0.893 1.143 0.133 

0.198 0.195 2.000 1.018 1.318 0.143 

0.189 0.188 2.222 1.130 1.376 0.154 

0.176 0.176 2.500 1.083 1.289 0.167 

0.172 0.167 2.857 1.044 1.251 0.172 

0.150 0.149 3.333 1.037 1.210 0.179 

0.141 0.141 4.000 0.999 1.135 0.185 

0.138 0.139 4.200 0.980 1.102 0.192 

0.134 0.134 4.600 0.944 1.131 0.200 

0.130 0.130 4.801 0.952 1.118 0.208 

0.125 0.126 5.000 0.966 1.128 0.217 

 

  



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שהוערך כפי (שמונה קריית) המתמיד ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .69 ציור
 כל .ליניארי לא ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת

 זמן) שנה 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה
 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה

 

  



 000 

 קריית) המתמיד ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .26 טבלה
 של להסתברות מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה

 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEEH , [g] מחזור 

 לא (שנייה)
 ליניארי

 ליניארי
 לא

 ליניארי
 ליניארי

0.756 1.028 0.227 0.344 0.521 0.040 

0.789 1.062 0.238 0.346 0.522 0.042 

0.824 1.116 0.250 0.350 0.527 0.044 

0.866 1.225 0.263 0.360 0.531 0.046 

0.919 1.382 0.278 0.371 0.545 0.048 

1.013 1.446 0.294 0.388 0.556 0.050 

1.081 1.531 0.313 0.406 0.570 0.053 

1.106 1.546 0.333 0.415 0.596 0.056 

1.174 1.405 0.357 0.436 0.634 0.059 

1.194 1.289 0.385 0.471 0.667 0.063 

1.152 1.064 0.417 0.521 0.682 0.067 

1.017 0.932 0.455 0.570 0.741 0.071 

0.851 0.769 0.500 0.619 0.859 0.077 

0.716 0.643 0.556 0.675 0.932 0.083 

0.570 0.519 0.625 0.699 0.953 0.091 

0.500 0.456 0.714 0.720 0.962 0.095 

0.395 0.389 0.833 0.792 1.036 0.100 

0.349 0.332 1.000 0.862 1.062 0.105 

0.308 0.287 1.111 0.962 1.170 0.111 

0.281 0.281 1.250 1.053 1.247 0.118 

0.250 0.251 1.429 1.039 1.241 0.125 

0.226 0.218 1.667 0.898 1.102 0.133 

0.198 0.196 2.000 0.838 1.022 0.143 

0.187 0.187 2.222 0.775 0.955 0.154 

0.166 0.167 2.500 0.689 0.893 0.167 

0.157 0.156 2.857 0.694 0.893 0.172 

0.137 0.135 3.333 0.693 0.896 0.179 

0.127 0.128 4.000 0.689 0.897 0.185 

0.126 0.127 4.200 0.689 0.896 0.192 

0.124 0.124 4.600 0.700 0.944 0.200 

0.117 0.120 4.801 0.703 0.977 0.208 

0.117 0.117 5.000 0.715 1.012 0.217 
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 כפי (שמונה קריית) לבנות תאולפני ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .70 ציור
 ספקטרום - ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך

 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל .ליניארי לא
 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנה 30

  



 000 

 לבנות תאולפני ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .23 טבלה
 מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה קריית)

 ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות
 .3% ריסון

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH , [g] מחזור 

 ליניארי ריליניא לא (שנייה)
 לא

 ליניארי
 ליניארי

1.467 1.208 0.227 0.408 0.590 0.040 

1.385 1.120 0.238 0.412 0.595 0.042 

1.271 1.014 0.250 0.414 0.605 0.044 

1.106 0.897 0.263 0.424 0.621 0.046 

1.007 0.833 0.278 0.418 0.633 0.048 

0.909 0.816 0.294 0.425 0.644 0.050 

0.868 0.741 0.313 0.450 0.696 0.053 

0.818 0.716 0.333 0.472 0.725 0.056 

0.725 0.628 0.357 0.519 0.775 0.059 

0.673 0.613 0.385 0.573 0.737 0.063 

0.647 0.582 0.417 0.590 0.725 0.067 

0.587 0.533 0.455 0.587 0.754 0.071 

0.506 0.479 0.500 0.601 0.785 0.077 

0.482 0.456 0.556 0.590 0.847 0.083 

0.427 0.410 0.625 0.606 0.932 0.091 

0.377 0.371 0.714 0.648 0.942 0.095 

0.341 0.330 0.833 0.692 1.028 0.100 

0.293 0.288 1.000 0.739 1.170 0.105 

0.258 0.258 1.111 0.779 1.243 0.111 

0.250 0.248 1.250 0.847 1.403 0.118 

0.232 0.230 1.429 0.928 1.605 0.125 

0.212 0.211 1.667 1.037 1.810 0.133 

0.206 0.206 2.000 1.160 1.973 0.143 

0.179 0.179 2.222 1.375 2.204 0.154 

0.178 0.175 2.500 1.593 2.292 0.167 

0.161 0.161 2.857 1.665 2.097 0.172 

0.144 0.144 3.333 1.742 1.932 0.179 

0.130 0.131 4.000 1.744 1.752 0.185 

0.129 0.129 4.200 1.778 1.619 0.192 

0.122 0.124 4.600 1.719 1.525 0.200 

0.120 0.120 4.801 1.662 1.382 0.208 

0.120 0.120 5.000 1.554 1.269 0.217 
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 שהוערך כפי (שמונה קריית) מגנים ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .71 ציור
 לא ספקטרום - ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת
 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל .ליניארי

 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנה

  



 001 

 קריית) מגנים ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .24 טבלה
 של להסתברות מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה

 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 

SEEH , [g] מחזור 
 ליניארי ליניארי לא ליניארי ליניארי לא (שנייה)

1.247 2.310 0.227 0.284 0.858 0.040 

1.240 2.792 0.238 0.289 0.852 0.042 

1.215 2.582 0.250 0.298 0.850 0.044 

1.251 2.165 0.263 0.310 0.861 0.046 

1.220 2.417 0.278 0.324 0.884 0.048 

1.215 1.831 0.294 0.343 0.904 0.050 

1.188 1.540 0.313 0.379 0.944 0.053 

1.140 1.323 0.333 0.420 0.994 0.056 

1.087 1.111 0.357 0.466 1.030 0.059 

1.040 0.972 0.385 0.518 1.094 0.063 

0.928 0.850 0.417 0.569 1.127 0.067 

0.827 0.743 0.455 0.561 1.120 0.071 

0.737 0.653 0.500 0.572 1.094 0.077 

0.630 0.570 0.556 0.580 1.129 0.083 

0.573 0.497 0.625 0.612 1.150 0.091 

0.481 0.417 0.714 0.628 1.241 0.095 

0.415 0.364 0.833 0.646 1.341 0.100 

0.355 0.319 1.000 0.686 1.466 0.105 

0.314 0.286 1.111 0.709 1.665 0.111 

0.278 0.264 1.250 0.739 1.968 0.118 

0.254 0.244 1.429 0.779 2.092 0.125 

0.223 0.215 1.667 0.845 2.339 0.133 

0.204 0.202 2.000 0.935 2.292 0.143 

0.187 0.181 2.222 1.061 2.264 0.154 

0.172 0.169 2.500 1.147 2.247 0.167 

0.161 0.158 2.857 1.164 2.199 0.172 

0.149 0.146 3.333 1.207 2.218 0.179 

0.139 0.139 4.000 1.227 2.280 0.185 

0.137 0.137 4.200 1.221 2.275 0.192 

0.130 0.132 4.600 1.244 2.440 0.200 

0.128 0.128 4.801 1.236 2.459 0.208 

0.124 0.126 5.000 1.253 2.494 0.217 
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 שהוערך כפי (שמונה קריית) מצודות ספר בית של באתר לתכנון תאוצות ספקטרום .72 ציור
 לא ספקטרום - ירוק קו ,ליניארי ספקטרום – אדום קו (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת
 30 של תקופה בתוך אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00% של להסתברות מחושבות פונקציותה כל .ליניארי

 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנה
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 קריית) מצודות ספר בית של באתר (ליניארי ולא ליניארי) לתכנון תאוצות ספקטרום .25 טבלה
 של להסתברות מחושבות פונקציותה כל (.האתר בתגובת בהתחשבות) SEEH בשיטת שהוערך כפי (שמונה

 .3% ריסון ומקדם (שנה 143-כ של חזרה זמן) שנים 30 של בתקופה אחת פעם לפחות שתתרחשנה 00%

 

SEEH , [g] מחזור 

 (שנייה)

 SEEH , [g] מחזור 

 ליניארי ליניארי לא  ליניארי ליניארי לא (שנייה)

1.321 1.371 0.227  0.392 0.638 0.040 

1.251 1.274 0.238  0.394 0.617 0.042 

1.190 1.218 0.250  0.399 0.612 0.044 

1.190 1.162 0.263  0.406 0.630 0.046 

1.147 1.199 0.278  0.420 0.642 0.048 

1.128 1.194 0.294  0.430 0.646 0.050 

1.135 1.221 0.313  0.451 0.664 0.053 

1.137 1.199 0.333  0.467 0.687 0.056 

1.138 1.208 0.357  0.490 0.720 0.059 

1.142 1.194 0.385  0.544 0.763 0.063 

1.135 1.135 0.417  0.582 0.796 0.067 

1.109 1.007 0.455  0.621 0.856 0.071 

0.949 0.859 0.500  0.667 0.872 0.077 

0.867 0.785 0.556  0.689 0.816 0.083 

0.718 0.634 0.625  0.687 0.880 0.091 

0.585 0.514 0.714  0.706 0.912 0.095 

0.472 0.433 0.833  0.756 0.990 0.100 

0.390 0.362 1.000  0.849 1.106 0.105 

0.330 0.310 1.111  0.906 1.190 0.111 

0.295 0.284 1.250  0.915 1.218 0.118 

0.259 0.246 1.429  0.904 1.188 0.125 

0.230 0.223 1.667  0.859 1.200 0.133 

0.207 0.208 2.000  0.922 1.308 0.143 

0.191 0.186 2.222  0.992 1.542 0.154 

0.167 0.169 2.500  1.130 1.856 0.167 

0.158 0.157 2.857  1.186 1.990 0.172 

0.146 0.146 3.333  1.245 2.308 0.179 

0.132 0.132 4.000  1.317 2.025 0.185 

0.129 0.130 4.200  1.373 1.905 0.192 

0.122 0.119 4.600  1.392 1.739 0.200 

0.119 0.118 4.801  1.391 1.568 0.208 

0.117 0.118 5.000  1.361 1.472 0.217 
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 ומסקנות דיון .8

 לגלים האתר תגובת את בחשבון להביא חייבים הסיסמיים הסיכונים הערכת בתהליך

 והתנאים הנבדק באתר הקרקע תת ותכונות מבנה של יוצא פועל היא האתר תגובת הסיסמיים.

 חיזוק לתכנון הנדרשים הסיסמולוגיים והפרמטרים האתר תגובת הערכת לצורך האתר. של הטופוגרפיים

 האתר של הקרקע תת על מפורט מידע נדרש ספר, בתי כמו גבוהה חשיבות בעלי ניםיבני ובמיוחד ניםיבני

 שערכנו סיסמולוגיים מסקרים שהתקבלו כפי הקרקע תת נתוני את הציג זה דו"ח הקרובה. וסביבתו

 רעידות בפני לחזקם נדרש הנראה וככל 0230 שנת לפני שנבנו ספר בתי של מבנים קיימים שבהם באתרים

 אדמה.

 שכבות של התהודה תדרי אודות עובדתי מידע הציגו בדו"ח, שפורטו כפי הסיסמולוגיים, הסקרים

 על הצביעו גם הסיסמולוגיים הסקרים סיסמי. סיכון המאפיין פרמטר לכשעצמם שהם הקרקע, תת

 התרחשות בעת הבניינים בבסיס התנודות של משמעותית הגברה לקבלת פוטנציאל יש בהם מקומות

 שהתקבל מידע האזור, של הגיאולוגיה אודות קיים מידע עם יחד אלה, סיונייםינ ממצאים אדמה. רעידת

 רפלקציה )סקרי גיאופיסיים מסקרים בעבר שהתקבלו ונתונים היו( )אם באזור שנערכו מקידוחים

 ספקטרום את לחשב ניתן פיו על הקרקע תת של מפורט שכבתי רב מודל לקביעת הובילו ורפרקציה(

 האתר תגובת הערכת לצורך אמין קרקע תת מודל לעמוד. הבניין על יהיה שבפניהם הסיסמיות התנודות

 רק שנקבעו הקרקע תת של שמודלים מלמד, הניסיון סיסמולוגיות. מדידות שילוב בעזרת רק לאמת ניתן

 להערכות להוביל עלולים ,תגיאולוגיו הערכות פי על רק או סייסמית רפרקציה מנתוני רק או קידוח מנתוני

-פיסיקאלי מודל אין שכן סיסמולוגי סקר ע"י רק לכמת ניתן בטופוגרפיה שמקורם אפקטים שגויות.

 זו. למטרה שישמש ברור חישובי

 מהנדס או הסיסמולוג יכול האתר, תגובת לסוגיית ורלבנטי מאומת קרקע תת מודל בהינתן

 בביצוע רב ניסיון על בהתבסס נים.יהבני חיזוק לתכנון הנדרשים הסיסמיים המקדמים את לחשב הקרקע

 יש לישראל הגיאופיסי המכון של סיסמולוגיה אגף למומחי אתר, תגובת עם הקשורים וסקרים מחקרים

 מהתקנים המועתקות הישראלי שבתקן הערכה שיטות ולתקפות לישימות ביחס רבות התלבטויות

 רעידות של מדידות מאד הרבה על מבוססים שהם משום לארה"ב שנכונים לשער )שיש האמריקאים

 שחושבו כפי לתכנון ליותראספקט תאוצות של הערכות גם להציג בחרנו זו מסיבה בארה"ב(. אדמה

 SEEH ) Stochastic ומכונה סיסמולוגיה באגף פותחה אשר בשיטה סטטיסטיים-אנליטיים במודלים

Estimation of the Earthquake Hazard.) על מידע חסר בהם אזורים עבור במיוחד פותחה זו שיטה 

 ייחודי רבה ובמידה SEEH בשיטת החשובים המרכיבים אחד חזקות. אדמה מרעידות קרקע תנודות

 הערכת מכך כתוצאה סינתטיות. אכסלרוגרמות בחישוב האתר של התגובה פונקצית החדרת הוא לשיטה

 רחב בספקטרום התנודות הגברת של האפשרות את בחשבון ומביאה הנבדק לאתר ייחודית היא סיכונים

 תנודה. תתדירויו של

 התקן. להוראות בהתאם לפעול ועליו אלה בהערכות להשתמש חייב לא כמובן המתכנן המהנדס

 הסיסמולוגיים בפרמטרים לבחור המתכננים המהנדסים את לכוון החינוך למשרד ממליצים אנו אולם,

 יותר. המחמירים
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 תופעה של יתיאורט לימוד הטופוגרפיה. אפקט סוגיית את שוב העלו בצענו אותם הסקרים

 מדידות לכן, ניסיוניות. תוצאות מסבירים אינם אשר פשוטים במקרים מוגבל כלל בדרך תטופוגרפי

 של באתרים הנוכחי, במחקרנו .התופעה לחקר אמין כלי מהווים טופוגרפית תופעה להערכת סיסמולוגיות

 תת של גיאולוגיים תנאיםל ההגברה את שייכנו הגברה, בהם וזוהתה במדרון שנבנו החינוך מוסדות

 טופוגרפית הגברה ולבדוק להמשיך ממליצים ואנו הספיק לא התופעה לחקר לרשותנו שעמד הזמן הקרקע.

 במצוקים. ובעיקר במדרונות שמיקומים החינוך למוסדות

 

 הכרת תודה. 2

תודתנו הרבה לד"ר רמי הופשטטר על יעוץ   תודתנו למשרד החינוך שיזם ומימן את מחקרנו.

תודותינו ללאה פלדמן ובתיה רייך , על הסיוע הרב באיסוף והכנת   ענייני בשלבים שונים של המחקר.

צפת(. תודתנו למנהלי אגף החינוך בערי מחקר מר יוסי עמר )חצור הגלילית( ומר מוטי כהן )  הנתונים.

הרב   תודתנו המיוחדת למנהל תשתיות החינוך בקריית שמונה מר יעקב שושן על הסיוע טכני וארגוני

 לאורך כל תקופת עבודתנו בעירו. 
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