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תקציר
 עמוק" אשר נמצא בסמיכות רבה להעתק1 במסגרת המחקר אנו מנצלים את בור הקידוח )נטוש( "מצדה
 באגן ים המלח הראו כי, בעזרת תחנות קבועות וזמניות, תצפיות סייסמולוגיות.המזרחי של הר מצדה
קיימת פעילות של רעידות אדמה לאורך ההעתק וגם בקרבתו אשר מוכיחות התאמה טובה לסדרה של
 מ' תעשיר800  התקנת סייסמומטר בעומק רב של.(<30 KY) תצפיות גיאולוגיות שהראו גיל שבירה צעיר
 קידוח זה יכול לשמש לסדרה של מדידות גיאופיסיות, בנוסף.מאד את בסיס הנתונים הסייסמולוגי
. ומדידות מעוות, הרכב כימי של הנוזל ליד הקידוח, למשל שטף חום,וגיאולוגיות במסגרת מחקרים שונים
.מדידות אלה יביאו לשיפור בהערכת סיכונים סייסמים
ABSTRACT

We take advantage of an existing borehole namely Masada Deep, which is located very close
to the fault bordering the Masada horst on the eastern side. Seismological measurements,
permanent and temporary, which were conducted in the Dead Sea basin present seismic
activity along and near this eastern fault, which is in good agreement with geological
observations of young activity (<30 KY). The installation of seismometer at large depth of
800 m will significantly enrich our seismological database. In addition to the seismological
measurements the borehole will serve as a focal point for a series of geophysical and
geological projects, i.e., heat flow measurements, chemical composition of the fluids near the
fault, stress and strain measurements. All these measurements will help us in obtaining an
improved seismic hazard assessment.
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הכנות לקראת פתיחת קידוח
בתאריך  1/1/2012החל הפרויקט.
הוקם צוות היגוי זמני לניהול הקידוח שכלל את :פרופ' צ .בן-אברהם ,אונ' ת"א ,ד"ר אמיר שגיא ,מג"ל,
ד"ר איל שליו ,מג"ל ,ד"ר ויקטור בריודין ,משרד האנרגיה והמים ,ד"ר רמי הופשטטר ,מג"י.
בחודש ינואר פורסמה בקשה להצעות מחיר לביצוע קדיחה של פקק הבטון בקידוח מצדה עמוק )מיקום
הקידוח ממזרח למצדה ,ליד שביל הנחש(.
התקבלו  4הצעות .הקבלנים שהגישו הצעות הם :סלומון ,א.פ .קידוחים בע"מ ,גיאוטכנולוגיה ,וסודאי.
לכל הקבלנים יכולות דומות ,וההבדלים באופן ביצוע עבודה הם קטנים מאד ,כך שהמדד העיקרי לבחירה
היה המחיר.
בחינת הצעות המחיר נעשתה ע"י צוות ההיגוי ובאישור ד"ר א .פריזלנדר ,מנכ"ל מג"י ,ומר ד .זקוסקי,
מ"מ מנהל אגף סייסמולוגיה ,מג"י.
חברת א.פ .קידוחים בע"מ הגישה את ההצעה הזולה ביותר ולכן זכתה בעבודה.
הוצעה הזמנת עבודה לקבלן הזוכה ,על פי נהלי הרכש במג"י.
בתאריך  19/3/2012נערך סיור הכנה באתר הקידוח של מצדה שכלל את נציגי החברה א.פ .קידוחים ,ד"ר
רמי הופשטטר ,מג"י ,ודני וולף ,סגן מנהל אתר מצדה מטעם רשות הטבע והגנים .באותו סיור ,יחד עם דני
וולף ,בוצע תיאום עם רשות הטבע והגנים אשר אחראים על אתר מצדה .נקבעו סדרי ונהלי עבודה בין כל
הגורמים ,נקבעו דרכי גישה לאתר ,ובנוסף נקבעו אנשי קשר לתיאום העבודה או במקרה של צורך לפתור
בעיות לוגיסטיות שונות .כמו כן נמסרו לאנשי אתר מצדה פרטי האנשים המורשים להיות באזור העבודה.

פתיחת קידוח מצדה עמוק
הקבלן הזוכה ,חברת א.פ .קידוחים ,החל בהובלת הציוד והתארגנות ליד הקידוח בתאריכים 16-
.17/4/2012
קידוח הפקק החל בתאריך  18/4ונמשך  5ימים )תמונה  .(1נקדחו שני פקקים :פקק ראשון בטווח עמקים
של  0עד  40מ' ופקק שני בטווח עמקים של  100עד  150מ' .על מנת להבטיח התקנה טובה של הציוד
הסייסמולוגי ביצע הקבלן שטיפה של הקידוח והוצאת חומר רסק שנשאר מהקידוח הישן .פעולה זאת
הייתה הכרחית מכיוון והקידוח היה עדיין מלא בפסולת שהשאירו הקודחים בשנות ה 80-דבר שהיה מונע
וחוסם התקנה של הסייסמומטר בעומק רב .ניקוי הקידוח בוצע עד לעומק של  250מ' .בעומק זה כמות
הרסק והפסולת שנשארה היא קטנה מאד.
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איור  .1מכונת הקידוח באתר מצדה עמוק בעת קדיחת הפקק

הכנות למדידות בקידוח מצדה עמוק
בדו"ח ביניים מס' ) 1הופשטטר ,דו"ח מס'  (568/667/12פורטו את ההכנות וכן ביצוע הקידוח של פקק
הבטון בקידוח מצדה עמוק .נזכיר בקצרה רק את העובדות הבאות:
 (1שלב קידוח זה בוצע בחודש אפריל  2012בהצלחה רבה ע"י הקבלן הזוכה במכרז א.פ .קידוחים.
 (2נקדחו שני פקקים :פקק ראשון בטווח עמקים של  0עד  40מ' ופקק שני בטווח עמקים של  100עד
 150מ'.
 (3ניקוי הקידוח ע"י הקבלן בוצע עד לעומק של  250מ' אשר בו כמות הרסק והפסולת שנשארה
מהקידוח בשנות ה 80-היא קטנה מאד.
השלב הבא בפרויקט זה כלל בדיקה של העומק המרבי שניתן להתקין בו סייסמומטר .בדיקת עומק מרבי
תוכננה להתבצע בתאריך .1/6/2012
לשם כך בוצעו מספר פעולות הכנת ציוד ותיאום שטח:
 (1נערך סיור מקדים באתר מצדה בתאריך  24/5/2012כדי לבחון את מצב קידוח מצדה ,לאחר סיום
הקידוח בחודש אפריל ,וכן לבדוק אפשרויות להתקנת ציוד העבודה בבדיקת עומק .הקידוח היה
מוגן ע"י מכסה מתכת .כל הציוד של חברת הקידוח נלקח ובשטח סביב הקידוח לא היה כל ציוד
שיכול להפריע או למנוע עבודה בטוחה ותקינה.
 (2תואמה כניסת עובדים וציוד עם מר ד .וולף ,סגן מנהל אתר מצדה ,רשות הטבע והגנים.
6

 (3תכנית העבודה לביצוע הבדיקה כולל תכנית בטיחות נבדקה ואושרה ע"י ד"ר א .פריזלנדר ,מנכ"ל
מג"י ,מר ד .זקוסקי ,מ"מ מנהל אגף סייסמולוגיה ,מר א .בק ,בטיחות מנהל סיכונים ,מג"י.
 (4הוכן ציוד מדידה שכלל :משקולת של  45ק"ג ,כבל פלדה  5מ"מ באורך  2,000מ' מגולגל על תוף
מתכת גדול ,מחברים ,גלגלת ,חצובה ,יתדות ,רצועות קשירה ,כלי עבודה וכד' .הציוד נבדק במג"י
לפני יציאתו לניסוי .המשקולת דימתה את הסייסמומטר אשר יותקן בקידוח.
 (5הוכן ציוד בטיחות לעבודה :משקפי מגן ,קסדות וכפפות עבודה.
 (6נערך תדרוך בטיחות לעובדים ולכל משתתף נקבע תפקיד מוגדר בבדיקה.

איור  .2תוצאות מדידת טמפרטורה בקידוח מצדה עמוק

בדיקת עומק בקידוח מצדה עמוק
בדיקת עומק מרבי בקידוח בוצעה בתאריך  .1/6/2012השתתפו בבדיקה :פרופ' פ .מלין ,אונ' אוקלנד ,ניו-
זילנד )אחראי ביצוע מדידת עומק הקידוח( ,מר ש .גטניו ,מג"י )נהג רכב( ,מר ל .גרשקוביץ ,סטודנט ,אונ'
ת"א )סיוע טכני( ,ד"ר ר .הופשטטר ,מג"י )אחראי בטיחות בבדיקת עומק הקידוח(.
אופן הבדיקה היה כדלהלן:
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 (1תוף מתכת שעליו גולגל כבל הפלדה נקשר ברצועות קשירה חזקות לתא מטען פתוח בחלק האחורי
של רכב .4X4
 (2מעל הקידוח הותקנה חצובה עם גלגלת ונקשרה ברצועות ליתדות סביב הקידוח.
 (3עקב המשקל הרב של כבל הפלדה והמשקולת ביחד נעזרנו ברכב  4X4להורדה ו\או העלאה של
המשקולת בתוך הקידוח .כבל הפלדה נקשר בצד אחד למשקולת ,בצד השני נקשר לרכב 4X4
ונתלה על הגלגלת בחצובה מעל הקידוח .בתחילה מוקם הרכב הרחק מהקידוח .כאשר הרכב נסע
בכוון הקידוח המשקולת ירדה לתוך הקידוח .עם סיום מדידת העומק ,בנסיעה של הרכב הרחק
מהקידוח הועלתה המשקולת וכך הוצאה מהקידוח.
 (4תוצאת מדידת עומק מרבי של הקידוח היא  800מ' .ניסינו מספר פעמים לעבור עומק זה על ידי
העלאה והורדה של המשקולת אך ללא הצלחה .כנראה שיש מחסום או סתימה בעומק זה אשר
אינו מופיע בטבלה עם הפרטים ההנדסיים שנערכה מיד לאחר נטישת הקידוח.
 (5תהליך ההורדה של המשקולת או העלאתה חייב להתבצע באיטיות יחסית כאשר מהירות אופיינית
היא בערך  0.5-1מטר\שניה .במהירות זאת יש שליטה טובה ובטוחה במשקולת שיורדת\עולה,
ובנוסף אנו מונעים הסתבכות של כבל הפלדה בתוך הקידוח עצמו.
לסיכום של פעולה זאת נציין שהייתה לה חשיבות רבה עקב הסיבות הבאות:
 (1קביעת עומק של הקידוח ועקב כך הערכה משופרת של תנאי מדידה בעומקים גדולים.
 (2בדיקת העומק מאפשרת לקבוע את הציוד המתאים לביצוע מדידות סייסמולוגיות ועקב כך יכולנו
לקבוע את סוג הכבל המתאים לקידוח.
 (3בתאריך  9ביולי  2007בוצעה מדידת טמפרטורה של הקידוח עד עומק של  370מטר ,ונמצא שהוא
"קר" יחסית לעומת עומקים מקבילים בקידוחים אחרים )ציור  .(1העובדה שנמדדה טמפרטורה
יחסית נמוכה בקידוח לא מצריכה כבל מיוחד לסייסמומטר.

בניית חצובה ,והכנת כבל מדידות
השלב הבא ,כפי שגם הוצע בהצעת המחקר ובעקבות המדידות שהוזכרו לעיל ,בוצע תכנון ובניית החצובה
ורכישת כבל למדידות.
בחודש יוני  2012פנינו למספר חברות לקבל הצעות לבניית החצובה.
התקבלו  3הצעות .החברות שהגישו הצעות הן :אריאל-הידראוליקה בע"מ ,איל חברה להנדסה וחרושת
בע"מ ,ותורן-מסטבוים תעשיות מתכת בע"מ.
לכל החברות יש יכולות הנדסיות דומות ולכולן יש ניסיון רב בביצוע פרויקטים רבים מורכבים יותר
מפרויקט זה .כולן הן הציגו פתרונות הנדסיים דומים ,כך שהמדד העיקרי לבחירה היה המחיר.
בחינת הצעות המחיר נעשתה ע"י צוות ההיגוי ובאישור ד"ר א .פריזלנדר ,מנכ"ל מג"י ,ומר ד .זקוסקי,
מ"מ מנהל אגף סייסמולוגיה ,מג"י.
חברת אריאל-הידראוליקה בע"מ הגישה את ההצעה הזולה ביותר ולכן זכתה.
הוצעה הזמנת עבודה לחברה הזוכה ,על פי נהלי הרכש במג"י.
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כתוצאה מהבדיקה של עומק הקידוח וכן מדידת טמפרטורה בקידוח מצדה נקבע ,בעצה אחת עם פרופ'
פיטר מלין ,סוג הכבל המתאים למדידות סייסמולוגיות בקידוח מצדה עמוק.
התקבלו  3הצעות מהחברות הבאות .Rochester , Geospace ,Falmat :ההצעה הזולה ביותר יחד עם זמן
אספקה קצר ביותר היא של חברת .Rochester
בחינת הצעות המחיר נעשתה ע"י צוות ההיגוי ובאישור ד"ר א .פריזלנדר ,מנכ"ל מג"י ,ומר ד .זקוסקי,
מ"מ מנהל אגף סייסמולוגיה ,מג"י.
נשלחה הזמנת רכש לכבל לחברת Rochesterלפי נהלי המכון הגיאופיסי.
הכבל הגיע למכון הגיאופיסי לאחר שחרור מהיר במכס בתאריך  .9/12/2012באותו שבוע הוחל בחיבור
הסייסמומטר לכבל כולל הכנות לקראת התקנתו בקידוח עמוק מצדה )תמונות  .(3-5בתחילה נצרך להעביר
את הכבל מתוף העץ )שעליו הותקן הכבל בבית החרושת( לתוף של החצובה .בשלב הבא חובר
הסייסמומטר לכבל .מניעת חדירת מים לסייסמומטר נעשתה ע"י סגירת הפתחים בדבק אפוקסי .בוצעה
בדיקת תקינות של הסייסמומטר לאחר החיבור.
ד"ר אילון שליו ,אונ' אוקלנד ,ניו-זילנד ,שהוא מומחה בעל ניסיון רב בהתקנות ותפעול של סייסמומטרים
בקידוחים עמוקים ,נטל חלק פעיל בכל התהליך המתואר לעיל כולל התקנת הסייסמומטר בקידוח מצדה.

איור  .3חצובה לכבל סייסמומטר שתמוקם מעל הקידוח

9

איור  .4הכבל הגיע מהחברה על תוף עץ והיה צורך לגלגל אותו על תוף של החצובה.

איור  .5חצובה עם הכבל מגולגל עליה .המנוע המפעיל את החצובה מוצב בצד ימין למטה )יחסית לחצובה(.
מערכת הידראולית בצד ימין של החצובה לתפעולה.
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איור  .6הכנת סייסמומטר לקידוח ובדיקתו.

התקנת סייסמומטר בקידוח מצדה עמוק
החצובה יחד עם הסייסמוטר הובלו בתאריך  12/12/2012לקידוח מצדה ומיד החילונו בהתקנת
הסייסמומטר בקידוח )תמונות .(6-7
11

איור  .7הובלה של החצובה וסייסמומטר לקידוח מצדה.

איור  .8הכנסה של הסייסמומטר לקידוח מצדה.
הסייסמומטר הותקן בעומק  798מ' .הוחל בשידור של הנתונים לחדר רישום של אגף סייסמולוגיה ,מכון
גיאופיסי לישראל .למעשה התחנה היא חלק מהרשת הסייסמית של ישראל כולל שימוש בנתונים מהתחנה.
דוגמא לאירוע סייסמי שנרשם בתחנה אפשר לראות בציור .8
12

איור  .9אירוע סייסמי שנרשם בסייסמומטר של קידוח מצדה.

סיכום
פעולה קדיחת פקקי הבטון ושטיפת הקידוח בוצעה ע"י קבלן הקדוח בהצלחה ולשביעות רצוננו המלאה
באפריל  .2012מיד לאחר מכן הוחל בהתארגנות למדידת עומק של הקידוח בעומק רב.
בתאריך  1/6/2012פעולת מדידת עומק הקידוח בוצעה בהצלחה ולשביעות רצון מלאה .מיד לאחר מכן
החלה ההתארגנות להתקנת הסייסמומטר בעומק רב.
למרות שאין זה הכרחי כעת ואין מניעה לבצע מדידות סייסמולוגיות טובות ואיכותיות ,יש לבחון ולשקול
את פתיחת המחסום בקידוח בעומק  798מ'.
פתיחת הקידוח )בוצעה באפריל  (2012והתקנת סייסמומטר בעומק של  798מ' )בדצמבר  (2012תאפשר
התחלה של סדרה ארוכה של מחקרים סייסמולוגים-גיאופיסים-גיאולוגים שונים .יש לשקול התקנת
מכשור נוסף למדידות אחרות ,כגון טמפרטורה ,מעוות ועוד .המחקרים שהוזכרו לעיל יובילו להבנה טובה
יותר של הפעילות הסייסמית באגן ים המלח ,הבנה טובה יותר של מכניזם השבירה ,ויתכן שאפשר יהיה
להיעזר בהם גם להערכת התרחשות קרובה של רעידת אדמה חזקה .ברור כי מחקרים אלה ישפרו את
הערכת הסיכונים הסייסמים יחד עם שיפור תקן הבניה.
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