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ממשלה  החלטת  אדמה  ברעידות  לטיפול  ההיערכות  לענייני  שרים  ועדת  אישרה   7.4.2010 ביום 
ברעידות  לטיפול  להיערכות  בנוגע  הסמך  ויחידות  הממשלה  משרדי  של  ומטלות  "פעולות  בעניין 
למניעה,  היתר,  בין  הנוגעות,  שונות  משימות  הוטלו  ההחלטה  בעקבות  רעד/2.  שמספרה  אדמה" 

להיערכות ולמתן מענה לסוגיות סביבתיות הנובעות מרעידות אדמה. 

בהחלטת  שנקבעו  מההחלטות  חלק  ליישום  המקצועית  התשתית  נפרשת  שלפניכם  בחוברת 
הממשלה האמורה, ולצמצום הפגיעה הסביבתית הנובעת מרעידות אדמה. 

נוספים  מקצועיים  גורמים  עם  ובתיאום  לישראל  הגיאולוגי  המכון  עם  בשיתוף  נכתב  זה  מסמך 
בתחומי מדעי האדמה וההנדסה.

ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה לחברת DSA, שייעצה בהכנת המסמך, לד"ר אבי שפירא, יו"ר 
ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות ישראל לרעידת אדמה, לד"ר עמוס סלומון וד"ר יריב חמיאל 
מהמכון הגיאולוגי, שהובילו את הכנת החלק הגיאולוגי של המסמך, ולאנשי מקצוע נוספים שתרמו 

להכנתו.

גלעד בן ארי, ראש אגף חירום 
מיכאל ואטנמכר, מרכז בכיר היערכות לחירום

הקדמה

אגף חירום
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תוכן העניינים
רעידות אדמה התרחשו בישראל ובסביבתה הקרובה בעבר, ולדעת המומחים לתחום זה צפויות 

להתרחש בישראל גם בעתיד. 

בעידן המודרני, רעידת אדמה עלולה לגרום אסונות כבדים, וזאת בשל צפיפות האוכלוסייה וריבוי 
סכנות מעשי ידי אדם -  החל בהתמוטטות מבנים וכלה באירוע חומרים מסוכנים עקב החזקת ריכוזי 

חומרים מסוכנים בקרבת האוכלוסייה.

בבתי  והדברה  ניקוי  חומרי  למשל:  סביבה,  בכל  מסוכנים  חומרים  לאתר  ניתן  מפותחות  במדינות 
חומרים  וכמובן  דלק  בתחנות  דלקים  וברחובות,  במבנים  )גפ״מ(  בישול  גז  של  תשתיות  מגורים, 

מסוכנים מסוגים שונים בכמויות תעשייתיות, במפעלי תעשייה. 

בשל הנגישות לחומרים מסוכנים בסביבתנו, יש חשש כי בעת רעידת אדמה בעוצמה בינונית ומעלה 
כאלה.  חומרים  מוחזקים  שבהם  במבנים  פגיעה  עקב  מסוכנים  חומרים  אירועי  להתרחש  עלולים 
מטבע הדברים, שילוב של אירוע חומרים מסוכנים ברעידת אדמה עלול להגדיל מאוד את מספר 

הנפגעים. 

כדי לצמצם את הסכנה הנובעת מהחזקה או שימוש בחומרים מסוכנים בעת רעידת אדמה, יקבע 
המשרד להגנת הסביבה למפעלים הרלוונטיים תנאים בעניין זה בהיתר רעלים אשר ניתן להם מכוח 

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993. 

או במניעת  וייסעו בצמצום  ליישום ההוראות האמורות,  הן הבסיס המקצועי הנדרש  הנחיות אלה 
שיירכש  ניסיון  בסיס  על  שיידרש,  ככל  כי  יובהר  אדמה.  רעידת  בעקבות  מסוכנים  חומרים  אירועי 

בעקבות יישום ההוראות, יעודכנו ההנחיות מעת לעת ואף יתווספו להן פרקים. 

מבוא
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אחראי לביקורת הביצוע
כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל-1970;

אקסלרוגרמה
רשומת תאוצות הקרקע ברעידת אדמה והשתנותן עם הזמן;

גורם סיכון
תופעת טבע הנגרמת מרעידת אדמה אשר עלולה לגרום נזק למתקן, בין היתר - קריעת פני שטח, 

תנודות קרקע והגברות, שקיעות קרקע, יציבות מדרונות, התנזלות וצונאמי;

הממונה
ממונה חומרים מסוכנים, כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993;

המפעל
המקום שבו מתקיימים החזקה או עיסוק ברעלים לגביו ניתן היתר הרעלים, על כל מתקניו;

המשרד
המשרד להגנת הסביבה;

חומר מסוכן
נייחים, בגרסתו העדכנית  סיכון  לעניין מרחקי הפרדה ממקורות  כהגדרתו בחוזר מנכ"ל המשרד 

כמפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה )להלן – "מדיניות מרחקי הפרדה"(;

חומר מוסדר
כהגדרתו בנספח א' למסמך זה

הגדרות

מהנדס אחראי
4 לתוספת  2)2( ו –  והגשת תוכניות כאמור בסעיפים  מי שרשאי לבצע פעולות של תכנון, חישוב 

הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(, התשכ"ז-1967

ספקטרום תגובה
נתון,  ריסון  ומקדם  אחת  חופש  דרגת  בעל  )אוסצילטור(  מתנד  של  מרבית  לתגובה  מעטפת  קו 

לתנודות קרקע שמקורן ברעידת אדמה, כפונקציה של התדר העצמי של המתנד. 

עורך הסקר
מהנדס אחראי או מי מטעמו. 

רכיב נבדק
כל רכיב שהוא חלק מתהליך מוסדר לרבות צנרת קריטית, אשר באירוע של רעידת אדמה עלול 
לגרום ישירות או בעקיפין לדליפת חומר מסוכן וכן מערכת צנרת המכילה חומרים מסוכנים, אשר 

שמירת שלמותה הכרחית למניעת סיכון לסביבה בעת רעידת אדמה ואחריה. 

שיפור
שדרוג המבנה ורכיביו, לרבות תוספת מרכיבים קונסטרוקטיביים ואחרים, הנדרשים כדי להבטיח 
עמידות ו/או פעילות תקינה ו/או שלמות רכיבים, הנבדקים על מנת למנוע פליטת החומר המוסדר, 

פריצת אש או כל דבר נוסף שיש בו סיכון לאוכלוסייה ו/או לסביבה עקב רעידת אדמה ואחריה.

תהליך מסוכן
כל פעילות שכוללת עיסוק בחומר מסוכן לרבות אחסון, ייצור, טיפול וצנרת פנים מפעלית.   

תהליך מסכן אוכלוסייה בעת רעידות אדמה
שיסכן  באופן  אדמה  דת  רעי  התרחשות  בעת  מסוכן  חומר  להשתחרר  עלול  שבו  מסוכן  תהליך 

רצפטור ציבורי או את הסביבה, לפי תרחיש הסיווג ובהתאם לממצאי הסקר הסיסמי.

תרחיש הסיווג
תרחיש הקבוע בנספח א' לתנאים הנוספים להיתר הרעלים בעניין היערכות לרעידות אדמה.

תקנות התכנון והבנייה 
תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-1970

ASCE 41140
בהתאם   Guidelines for Seismic Evaluation and Design of Petrochemical Facilities

לעדכוניו המתקבלים מעת לעת. המדריך ניתן לרכישה בכתובת:
http://www.asce.org/templates/publications-book-detail.aspx?id=6742

CalARP

 Guidelines for California Accidental Release Prevention CalARP(
המדריך  לעת.  מעת  המתקבלים  לעדכוניו  בהתאם   )Program Seismic Assessment

מפורסם לציבור ללא תשלום בכתובת: 
http://www.caloes.ca.gov/FireRescueSite/Documents/SGD%20LEPC%20I%20

Approved%2003%2012%202014.pdf
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)פרק זה מבוסס על עבודתו של ד"ר עמוס סלמון מהמכון הגיאולוגי לישראל(

רעידת אדמה היא תופעת טבע, שבמדינות מפותחות ומתועשות עלולה להפוך לאסון 
 )prevention( מניעה   ,)mitigation( איפחות  נכונות של  פעולות  לא מבצעים  אם 
הארץ  כדור  קרום  של  חזקות  בתזוזות  בעיקר  מתבטאת  אדמה  רעידת  והיערכות. 
ובמעבר גלים ססמיים בחלק העליון שלו. במדינות מתועשות בעולם המודרני הרעידה 
גורמת להתמוטטות מבנים ולפגיעה בתשתיות שונות לרבות תשתיות המכילות חומרים 

מסוכנים, והתוצאה עלולה להיות הרת אסון עם נפגעים רבים ובהם הרוגים ופצועים. 

תנודות הקרקע אינן הביטוי היחיד של רעידת האדמה. רעידות אדמה מלוות במגוון תופעות, שכמה 
מהן עלולות לגרום לכשל קרקע ולנזקים ניכרים למבנים ולתשתיות. מקובל לחלק את התופעות 
מדרונות,  כשל  קרקע,  תנודות  הרעידה,  במוקד  שטח  פני  קריעת  קבוצות:  לחמש  הנזק  גורמות 

התנזלות הקרקע וצונאמי, והן יפורטו להלן:

גלישת מדרונות 

תנודות הקרקע, ובעיקר הרכיב האופקי שלהן, עשויות למוטט מדרונות וצוקים תלולים הנמצאים 
על סף יציאה משיווי משקל סטטי, בפרט כשסלעי המדרון חלשים מבחינה מכנית, סדוקים ובלויים. 
אם הסלעים נכשלים )מונח מקובל בגאולוגיה( ברעידה והמדרון תלול דיו, התנועה הראשונית של 
נפח  שלגים[.  למפולות  ]בדומה  הכובד  כוח  בעזרת  המדרון  במורד  תואץ  שהתמוטטו  הסלעים 

החומר בגלישה אחת עלול להגיע לאלפי מטרים מעוקבים, ובמקרים קיצוניים אף  יותר.

רקע – רעידות אדמה
במדינת ישראל 

3.1

3.1.1
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3.1.4

3.1.5

גלישה של מצבורי  אופנים, מזחילה אטית של החומר, דרך  יכול להתרחש בכמה  הכשל במדרון 
סלע שלמים, זרימה של החומר במדרון במהירות גבוהה – בפרט כשהחומר ספוג מים, ואף נפילה 
חופשית של חלקי צוקים. אין ספק באשר להשפעתה ההרסנית של תופעה זו לגבי מבנים השוכנים 

על שפת המדרון, לאורכו ולמרגלותיו, והנזק מכך עלול להיות חמור מאוד. 

כשמבקשים לאתר מראש את המדרונות המועדים לכשל יש לבחון את השיפוע שלהם, את התכונות 
המכניות של הסלעים המרכיבים אותם, ואת מצבם בפועל. בחינה מסוג זה נעשתה במכון הגאולוגי 
בקנה מידה אזורי בעבור ישראל, ובקנה מידה מפורט בעבור אתרים נבחרים. חשוב לציין שבנייה 
מודרנית על גבי מדרון עשויה להקטין את יציבותו, משום שהחציבה במדרון מגדילה את השיפוע 
הטבעי שלו ובנייה מאסיבית מעמיסה עליו עוד מעבר למשקל שנשא בעבר. כמו כן תכולת המים 

גדלה בשל הצבת מערכות קולחין, ביוב והשקיה. 

צונאמי 

לצונאמי כמה מאפיינים שיש בהם עניין לצורך היערכות מֹונעת, והקהילה המדעית עסוקה באיסוף 
המידע הזה מהשטח כדי לשחזר את האירוע במדויק ככל האפשר ולכייל את המודלים והערכות 
ככלל,  במחשב.  תרחישים  בהרצת  נעזרים  מהשטח  מידע  בהיעדר  עתידיים.  לאירועים  הסיכון 
מניחים שצונאמי נוצר במוקד רעידת האדמה מיד עם התרחשותה, ועל כן זמן הגעתו לחוף נתון תלוי 
במרחק שבין מוקד הרעידה לחוף ובמהירות הגל. זהו גם זמן ההתרעה שיעמוד לרשותנו. גובה גל 
הצונאמי בחוף הוא נתון חשוב לכיול ולאיפוס מודלים, ומתקבל מרישום מדי מפלס. מרחק ההצפה 
המרבי אל תוך היבשה וגובהו מעל פני הים מאותרים גם הם בעבודת שטח, אולם מרחק הנסיגה 
המרבי של הים קשה לשחזור. לצרכים הנדסיים יש עניין בגובה, במהירות ובכיוון זרימת המים כדי 

לתכנן מבנה עמיד. 

באמצעי המחשוב והתקשורת העומדים לרשותנו כיום, ובהסתמך על הניסיון שנצבר בעולם, אפשר 
להעריך בתוך כמה דקות לאחר רעידת האדמה אם צפוי צונאמי, ולהוציא התרעה ראשונית על כך. 
במקרה שיש מדי לחץ או מפלס בקרבת המוקד, אפשר לאשר או לשלול את היווצרותו של הצונאמי 
ולעדכן את ההתרעה בהתאם. כך אפשר להתריע על בואו של צונאמי לאחר שנוצר ובטרם הגיעו לחוף. 

התנזלות

תופעה המלווה רעידת אדמה כשמשקע )ֶסדיֶמנט( חֹולי, לא מלוכד, רווי במי תהום רדודים, מאבד 
את חוזקו המכני בזמן הרעידה ומתנהג כבוץ. מבנים כבדים יתחילו לשקוע ואילו מבנים קלים יצופו. 

התנזלות תועדה ברעידות אדמה חזקות רבות בעולם..

הערכה של עמידות הקרקע להתנזלות והסיכונים הנלווים אליה נשענת במידה רבה על ניסיון העבר 
והגדרת התנאים שבהם אירעה ההתנזלות, בלי צורך מחייב בהבנה מלאה של המנגנון המכני של 
הכשל. הגורמים העיקריים המשפיעים על פוטנציאל ההתנזלות בקרקע טבעית קשורים בגאולוגיה, 
גודל הגרגרים וצפיפותם בקרקע, עומק מפלס מי התהום  בהידרולוגיה ובסיסמולוגיה המקומיים: 
מתחת לפני השטח, ואופייה של רעידת האדמה – בעיקר תאוצת השיא ומשך הרעידה, שמשקף את 
מספר התנודות הסיסמיות. מכאן שלתכונות הקרקע, לעומק מי התהום, לדרגת הרעידה ולמרחק 
מהמוקד יש חשיבות רבה. הצבת תנאי הסף הללו על גבי מפה מאפשרת לזהות את האזורים שיש 

בהם פוטנציאל להתנזלות בעוד מועד ולהיערך בהתאם.

נמצא שהאזורים הרגישים ביותר להתנזלות הם דווקא מעשה ידי אדם! הכוונה לאזורי ים שיובשו 
באופן מלאכותי לצורך הקמת תשתיות חוף, נמלים, איים מלאכותיים וכד', בדרך כלל בעזרת חול 
– חומר גלם זמין בסביבה חופית ואידאלי להתנזלות. בישראל, חלק מהעיר התחתית ומתקני הנמל 

בחיפה נבנו באזור ים שיובש באופן מלאכותי בעזרת חול דיונות שהובא מהמפרץ הסמוך.

הקרקע עשויה להתנזל במגוון רחב של אופנים, למשל באמצעות הזרקת חול ומים אל בין השכבות 

3.1.2

3.1.3

עקב  קרקע  כשל  סדקים.  ולאורך  יחידים  בוץ  משפכי  בצורת  השטח  פני  אל  ובעבוע  הקרקע  בתת 
התנזלות כולל סידוק רב, הסטה אופקית של גושי קרקע גדולים, שקיעה של פני הקרקע וכו'. כל אלה 
עלולים לגרום – מלבד שקיעה או ציפה של מבנים – גם לקריעת תשתיות בפני השטח ובתת הקרקע. 
המתקנים הרגישים לנזק מהתנזלות הם בעיקר אזורי נמל, תשתיות חוף, גשרים וסכרים, זאת מאחר 

שהם סמוכים למקווי מים, שהתשתית שלידם היא בדרך כלל רכה וספוגה במי תהום רדודים.

סדיקה וקריעה של פני שטח

קריעת פני שטח היא תופעה מורכבת מאוד לפתרון הנדסי הנדרש כדי להגן על המבנים. לפיכך תקני 
ומגבילים את הבנייה כמעט לחלוטין במקומות המועדים לכך.  זו  ביותר בסוגיה  הבנייה מחמירים 
התהליכים הטקטוניים אטיים מאוד אך מתמידים לאורך זמן, ועל כן מניחים שהמקומות שאירעה 
בהם קריעת פני שטח בעבר עלולים להיקרע גם בעתיד. המחקר בארץ שעוסק באיתור המקומות 
המועדים לקריעת פני שטח מתמקד באזור גבול הלוחות סיַני )אפריקה( - ערב, המכונה גם "השבר 
ים  טרנספורם  המכונה  העיקרי,  ההעתק  לאורך  מתרחשת  העיקרית  הקריעה  אפריקני".  הסורי 
המלח, והיא מלווה בהעתקי משנה סמוכים לאורך שולי עמק הירדן והערבה. לאחרונה התברר שגם 
אזור הכרמל והגליל מועדים לפורענות מסוג זה, אם כי ברמת סיכון )תדירות הופעה וגודל העתקה( 

נמוכה יותר. 

סיכום מצב הידע בתחום זה בארץ מוצג במפת ההעתקים הפעילים והחשודים כפעילים שנערכה 
במכון הגאולוגי והיא נכללת בתקן לבנייה עמידה לרעידות אדמה בישראל )ת"י 413(1.

הגברה

בשנים האחרונות התברר שתנאי קרקע ומבנה גאולוגי עשויים להגביר את תנודות הגלים הסיסמיים 
ממש  מגיבה  אלה  במקרים  הקרקע  בנייה.  לצורכי  בהם  להתחשב  שהכרחי  עד  רבה  כה  במידה 
כמגבר )אמפליפייר(, שתכונותיו תלויות באופיין של השכבות בתת הקרקע הרדוד )עשרות עד כמה 
על  מונחות  נמוכות(  סיסמיות  מהירויות  )בעלי  רכים  סלעים  של  כששכבות  בפרט  מטרים(,  מאות 
גבי סלעים קשים )בעלי מהירויות סיסמיות גבוהות(. מצב כזה גורם לתהודה של הגלים הסיסמיים 
בשכבה העליונה הרכה. גורמי הגברה נוספים הם מבנה מרחבי של השכבות בתת הקרקע בצורת 
אגן או תעלה, טופוגרפיה הררית או מצוקית, וכדומה. ניתוח הנזקים ברעידות אדמה, כולל הניסיון 
'תגובת  גם  מכונה  )התופעה  הזעזועים  הגברת  כי  מראה  היסטוריים,  באירועים  בישראל  שנצבר 
אתר'( היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על היקף הנזק וחומרתו. כך, למשל, רמלה ולוד ניזוקו 
לעתים באופן חמור יותר מירושלים אף שהיו מרוחקות יותר מהמוקד, וזאת משום שהן בנויות על גבי 

קרקע רכה בשעה שירושלים בנויה על גבי תשתית סלע קשה.

בקרב  והולך  מתרחב  ראוי  סיסמי  אנטי  ותכנון  מידע  לאיסוף  כהליך  בישראל  אתר  תגובת  ניתוח 
ניסיון רב במגוון של  סיסמולוגים ומהנדסים. אגף סיסמולוגיה של המכון הגיאופיסי לישראל רכש 
 , ובהן  הארץ,  ברחבי  רבות  ובערים  וכד'(  גשרים  ואוויר,  ים  נמלי  כוח,  )תחנות  הנדסיים  פרויקטים 
קריית שמונה, טבריה, לוד ורמלה, דימונה, ערד, ובאזורים נרחבים של מישור החוף ושפלת החוף. 

במקביל, המהנדסים פיתחו שיטות חישוב ומודלים לחיזוי כמותי של תגובת האתר.

הבנה של התופעה והניסיון שהצטבר מאפשרים לאֵתר מראש את האזורים שיש בהם פוטנציאל 
סיכון  מפות  ולהפיק  המקומיים,  והטופוגרפיה  הגאולוגיה  בסיס  על  הסיסמיות  התנודות  להגברת 
איכותניות או כמותיות, כתלות במידע על תכונות הסלע והמודלים הקיימים לחיזוי. את המיפוי של 

האזורים הללו בישראל עשו גבירצמן וזסלבסקי )2009(, כחלק מהתקן הישראלי. 
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תופעות מעשה ידי אדם:

הראשוני  הנזק  לעתים  ביותר.  ההרסניים  הם  הקרקע  זעזועי  הסיסמי,  הסיכון  גורמי  חמשת  מבין 
קל יחסית, אך האסון מתפתח בגלל פריצת אש, דליפת חומרים מסוכנים וכדומה. בשעה שהנזק 
למבנים תלוי באיכותם, הפגיעה בנפש תלויה במיקום האנשים בעת האירוע: אין דין רעידה בבוקר 
צונאמי  ותוצאות  בחוץ,  משחקים  כשהם  הצהריים  אחר  רעידה  כדין  הספר  בבית  כשהתלמידים 

בעיצומה של חופשת הקיץ יהיו שונות מתוצאות צונאמי בעת סערה חורפית. 

מבנים

מבנים הם אלה, שהופכים את תופעת הטבע לאסון. תקן ישראלי 413 2 "תכן עמידות מבנים ברעידות 
אדמה", שעניינו דרישות לתכנון מבנים לעמידות כנגד רעידות אדמה, קובע דרישות לתכנון מבנים 
עם  אדמה  רעידות  )כלומר  שנה   1:500 היא  להתרחשותה  שהסתברות  אדמה  ברעידת  שיעמדו 
לא  ובכך  לא להתמוטט  דרישות שיאפשרו למבנה  מזו, התקן מגדיר  יתרה  כ-6.5(.  מגניטודה של 
יאפשר אכלוס  נזק שלא  נזק למבנה, אפילו ברמת  אינו קובע דרישות שימנעו  לפגוע בדייריו, אך 
מחדש ושיקום של המבנה. תפיסה זו של התקן מקובלת מאוד בעולם המודרני ומוצאת את מקורה 
המדינות  במרבית  אדמה  רעידות  בנושא  הבנייה  לתקני  מקור  מהווה  אשר  קליפורני,  בנייה  בתקן 
ברעידת  לעמידות  נדרשים  מסוכנים  חומרים  שמכילים  ומתקנים  מבנים  כי  נדגיש,  המפותחות. 
אדמה חזקה יותר )כזו שהסתברות להתרחשותה היא 1:2475 שנה(. בנוסף, גם דרישות התפקוד 
של מבנים אלו גבוהים יותר – לא מספיקה הדרישה למניעת התמוטטות, אלא מבנים אלו צריכים גם 

למנוע פריצת חומ"ס וכתוצאה, קיימת הגבלת נזקים אפשריים בהם.  

תשתיות

רעידת אדמה גורמת נזק לתשתיות, שיכול להתבטא בפגיעה  ברציפות התפקודית של התשתית או 
בגרימת נזקים לסביבת התשתית. 

אירועי שחרור חומרים מסוכנים )חומ"ס(

רעידת אדמה או תופעות נלוות עלולות לפגוע במתקנים שבהם מוחזקים חומרים מסוכנים ולגרום 
לשחרורם באופן בלתי מבוקר שאינו רצוי. אירועי חומ"ס עלולים להגדיל את היקף הנפגעים או את 

היקף הנזק במידה ניכרת.

בנוסף, שחרור חומר מסוכן עלול לגרום  לזיהומי אוויר, קרקע, ים או מי תהום ועקב כך להקשות 
ויצירת קושי במעבר כוחות,  על כוחות ההצלה להגיב אירוע, למשל בשל חסימת אזורים שלמים 

בפריסת מקומות או בהקמת אתרי שהייה זמניים, וכן בשל פגיעה בתשתיות מים ועוד. 

במצב של אירועי חומ"ס כחלק מאירוע רעידת אדמה  יש גם בעיה של מענה, מאחר שכוחות הכיבוי 
עסוקים בכיבוי שריפות רבות ואין ביכולתם לטפל באירועים אלה.

3.1.6

3.1.6.1

3.1.6.2

3.1.6.3
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תהליך הבחינה
הרעיון המסדר

שלבי העבודה ודרישות כלליות 

מסמך זה קובע דרישות והנחיות הנוגעות לביצוע סקרים, סיווגים, תכנון וביצוע של הוראות לעניין 
הערכות ושיפור עמידות של מבנים ומתקנים ברעידות אדמה, ביחס לתהליכים מוסדרים. 

ייעשו  והביצוע(  התכנון  החישובים,  הבדיקות,  זה  )ובכלל  להלן  שיפורטו  כפי  התהליך  שלבי  כלל 
זה, תקנות התכנון  ובכפוף להנחיות מפורטות במסמך  ASCE 41140 בהתאמה  בהתאם למסמך 
בהם  שפגיעה  תעשייה,  מבני  על  החלים  עדכניים,  רלוונטיים  רשמיים  ישראליים  ותקנים  והבנייה 
או  תקנים  עפ"י  לפעול  מפעל  רשאי  לחלופין  כולה.  הסביבה  ואת  רחבה  אוכלוסייה  לסכן  עלולה 
לגביהם  התקבל  או   ASCE 41140-ב מאוזכרים  אלה  הנחיות  או  שתקנים  ובלבד  אחרים,  הנחיות 

מראש ובכתב אישור אגף חירום במשרד.

שלבי יישום ההנחיות:

4.1

4.1.1

4.1.1.1
 

4.1.1.2

4.1.2

קביעה באמצעות היתר הרעלים כי המתקן חייב 
ביישום הוראות לעניין היערכות לרעידת אדמה

ביצוע הערכת סיכונים וסיווג המתקן 
לפי תרחיש סיווג

ביצוע סקר סיסמי: 
1. סקר סיכוני ר"א;

2. בחינה הנדסית

בהתאם לממצאי הסקר - קביעת הצורך לביצוע 
תכנון השיפור )שלב ב'(שיפור בעמידות המתקן בפני רעידות אדמה 

הטמעה ויישום של 
תכנית השיפור

פירוט השלבים: 

התהליך המפורט לעיל יבוצע בהנחיה של מהנדס אחראי בהתאם להגדרתו.  

4.1.3

4.1.4

תוצרפעולה נדרשת מהמפעלתיאורשלב

קביעה בהיתר רעלים יישום קדם
הוראות לעניין רעידות אדמה

על המפעל לקיים סיווג של כלל 
התהליכים המסוכנים, לתהליכים 

המסכני אוכלוסיה ותהליכים 
שאינם כאלה

מסמך הערכת סיכונים וסיווג 
תהליכים מסוכנים

בחינה מפורטת של סיכונים סקר סיכוני רעידות אדמהא'1
גיאולוגיים וסיסמולוגיים בסביבת 

האתר לרבות תופעות נלוות

אקסלורגרמות של האתר, קביעת 
סיכונים גיאולוגיים וסיסמולוגיים

בחינת עמידות המתקן, בחינה הנדסיתא'2
התהליכים והרכיבים לאור 

הסיכונים שהוגדרו בשלב קודם

קביעת עמידות/אי עמידות 
ופתרונות עקרוניים לשיפור 

בהתאם לצורך

תכנון פתרונות הנדסיים, תכנון השיפורב'
גיאוטכניים, טכנולוגיים או 

פונקציונליים, לצורך ביצוע שיפור 
העמידות בפני רעידות אדמה

תוכניות מפורטות לביצוע, 
מפרטים, הנחיות פנימיות של 

המפעל

ביצוע – יישום התוכניות, לרבות הטמעה ויישום של התכניתג'
התקנת אביזרים, ביצוע עבודות 

בניה או עבודות פיזיות אחרות

התאמה של רמת העמידות של 
המתקן אל רמת הסיכון
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4.1.5

4.2

4.2.1

4.3

4.1.1

4.1.2

4.1.2.1

4.1.2.2

4.3.2

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.3

4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.3.3
4.3.3.4

4.4

4.4.1

בכל מעבר בין השלבים המפורטים מעלה, על המהנדס האחראי להעביר עדכון סטטוס אל אגף 
חירום במשרד, בהתאם ללוחות הזמנים שיפורטו בהיתר הרעלים של המפעל.

שלב קדם – סיווג המפעל

המפעל יבחן את כלל התהליכים המסוכנים המתרחשים בשטח המפעל, ויסווגם לתהליכים מסכני 
זה  סיווג  אדמה.  רעידת  בעת  אוכלוסייה  מסכני  שאינם  ותהליכים  אדמה  רעידת  בעת  אוכלוסייה 

יתבצע על פי תרחיש הסיווג, ויכלול הערכת סיכונים לגבי כל תהליך מסוכן המתרחש במפעל.  

שלב א' – ביצוע סקר סיסמי

הראה הליך הסיווג כי קיימים רצפטורים ציבוריים בטווח הסיכון של העסק או שקיים סיכון שאם יתממש 
תרחיש הסיווג עלולה להיגרם פגיעה בסביבה שתחייב טיפול או שיקום, נדרש המפעל לערוך סקר סיסמי. 

סקר סיסמי כולל שני תתי סקרים – 

סקר סיכוני רעידות אדמה;

סקר הנדסי. 

ממצאי הסקרים האמורים יצביעו על רמת הסיכון של התהליכים המסוכנים שאותרו בתהליך הסיווג, ועל 
היקף ההיערכות הנדרשת מאת המפעל, לקראת רעידות אדמה. יודגש כי נדרש ביצוע של שני הסקרים, 

ולא ניתן להסתפק באחד מהם.    

שלב א'1 – סקר סיכוני רעידות אדמה

 – מסוכנים  חומרים  למתקני  אדמה  רעידות  סיכוני  סקר  לעריכת  ההנחיות  עפ"י  יבוצע  זה  שלב 
גיאולוגיה וסיסמולוגיה, המצורפות כנספח ב' למסמך זה.  

תוצאות נדרשות מסקר סיכוני רעידות אדמה:
• קביעת סיכונים גיאולוגיים וסיסמולוגיים;

• נתוני תגובת אתר כולל אקסלוגרמות רלוונטיות. 

שלב א'2 – הבחינה ההנדסית

בשלב זה יבצע המפעל בחינה גיאוטכנית והנדסית של מבנים ומתקנים שבהם מתבצעים תהליכים 
מוסדרים או קשורים לתהליכים כאמור )לרבות אחזקת חומרים מוסדרים הנדרשים שנעשה בהם 

שימוש בתהליכים מוסדרים(, בהתאם לממצאי סקר סיכוני רעידות אדמה כאמור בשלב א'1.

.ASCE 41140 סקר גיאוטכני יבוצע בהתאם להוראות פרק 5.6 במסמך

.ASCE 41140 סקר הנדסי יבוצע בהתאם למסמך

ה'  בנספח  האמור  לפי  תתבצע  ההנדסי,  הסקר  עריכת  לשם  לתכן,  התגובה  ספקטרום  קביעת 
למסמך זה. 

שלב ב' – תכנון השיפור

ככל שממצאי תהליך הסיווג והסקר הסיסמי )סקר סיכוני רעידות אדמה והבחינה ההנדסית( יראו 
תוכנית  לערוך  המפעל  נדרש  אדמה,  רעידות  לקראת  עמידות  ושיפור  בהערכות  צורך  קיים  כי 

לשיפור עמידות כאמור, בהתאם להנחיות המפורטות בפרק זה, כך שלאחר ביצוע פעולות השיפור 
המתוכננות, ימנע הסיכון כך שלאחר ביצוע פעולות השיפור המתוכננות, ימנע הסיכון לרצפטורים 

הציבוריים ולסביבה בעת התרחשות רעידות אדמה. 

יתייחס אל כל מבנה, מתקן, תהליך או כל רכיב אחר אשר נבדק במהלך הסקר הסיסמי  התכנון 
וממצאיו של סקר זה הראו כי יש לשפר את עמידותו או היערכותו כאמור. 

על התכנון לעמוד בהוראות על פי כל דין. 

יעודכנו ויושלמו כל הממצאים/המידע, הנדרשים להשלמת תכנון מפורט בהתאם לכל דין.  

בתהליך  התגלו  אשר  בממצאים  ו/או  בשטח  שינויים  חלו  הנדרשים  השיפורים  תכנון  במהלך  אם 
הסיווג או בסקר הסיסמי, יוכן מסמך המתעד את השינויים, כולל הסבר על מהותם. מסמך שינויים 

יצורף למסמכי תכנון מפורט ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו.

שלב ג' – הטמעה ויישום התוכנית

לתוכניות  בהתאם  הנבדקים  הרכיבים  של  הנדרשות  השיפור  עבודות  יבוצעו  ג'  שלב  במסגרת 
המפורטות שהוכנו בשלב ב', וזאת ביחס לכל הרכיבים הנבדקים שהוגדר לגביהם, במסגרת שלב 

א', כי קיים צורך בשיפור עמידותם מפני רעידת אדמה.

ידי  על  דוחות פיקוח  יוכנו  וכן  יבוצע פיקוח, מעקב שוטף  ויישום התוכניות לשיפור,  ביצוע  במהלך 
האחראי לביקורת הביצוע.  

עבודות הביצוע יהיו בהתאם להוראות כל דין.

4.1.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3
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שלב א' - ביצוע סקר סיסמי

עד לתום שלב א' על המפעל לערוך את המסמכים המפורטים להלן:  

דוח המפרט את ממצאי הסקר הסיסמי 

סקר סיכוני רעידות אדמה וסקר הנדסי; לעניין דוח אודות ממצאי הסקר ההנדסי – דוח זה יתייחס לכל 
הרכיבים הנבדקים במפעל, וייערך בהתאם למפורט בפרק 9.0 למסמך CALARP. הדוח יכלול בין היתר:

• תיאור אופן הפעולה של הרכיבים הנבדקים;
• פירוט וממדי המכלים והצנרת;

• מיקומם;
• אופן האחסון;

• כמות האחסון המרבית של חומר מוסדר;
• תהליכי הספקה והובלה בשטחי המפעל;

• תשריט של הרכיב הנבדק כולל תרשימי זרימה של החומר המוסדר.

כנספח לדוח תצורף טבלה ובה יסוכמו הפרטים הבאים מתוך הדוח:   

פורמט טבלה מסכמת לדוח סקר הנדסי

שנת הוצאת היתר סוג רכיבשם/ מס' הרכיב הנבדק
הבנייה לאותו רכיב

תוצאות הבדיקהשיטת הבדיקה

תיעוד, רישום 
ושמירת מסמכים

5.1

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2
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סקר ניהול סיכונים שנערך על ידי המפעל או מי מטעמו, במסגרת שלב קדם, כנדרש לפי סעיף 4.1 
שלעיל. 

מפות שימושי הקרקע ברדיוס של רצועת ההפרדה הנדרשת מהמפעל, בהתאם לתוצאות הערכת 
כל  יסומנו  הקרקע  שימושי  במפת  הקבילות.  בשלב  ההפרדה  מרחקי  מדיניות  לפי  הסיכונים 

השימושים הקיימים.

מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:250 )כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה(, המציינת את שטח המפעל. 

רצועת  ברדיוס  והכול  גישה,  ודרכי  המפעל  בסביבת  שימושים  המפעל,  שטח  את  המציג  תצ"א 
ההפרדה הנדרשת מהמפעל בהתאם לתוצאות הערכת הסיכונים ולפי מדיניות מרחקי ההפרדה 

בשלב הקבילות.

מפה מצבית של המפעל בקנ"מ 1:250 )כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה ובה יצוינו מבנים קיימים 
אב. במפה המצבית  לתוכניות  או בהתאם  רישוי  לתוכניות הנמצאות בהליכי  או עתידיים בהתאם 

יסומנו כל הרכיבים הנבדקים. 

מפת תשתית המפעל בקנ"מ 250: 1 עבור מערכות אנרגיה כולל הספקת חשמל ציבורית )מקורות 
ניתוק  נקודות  )מפסק ראשי(,  זרם חשמל במפעל  ניתוק  נקודות  הזנה(, הספקת חשמל מקומית, 
זרם חשמל למתקנים שונים, גנרטורים לגיבוי, מערכות מיזוג אוויר, ועבור מערכות גז ודלק כולל קווי 

הספקת גז ודלק, מקומות אחסון וכמות המלאי.

נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש, כמשמעותו בסעיף 11א תקנות התכנון והבנייה.

תשריט בקנ"מ מתאים, המתאר מתקנים וקווי תשתיות נוספים בעלי חשיבות בחירום, שהם חלק 
מתהליך מוסדר או ממוקמים בקרבת תהליך מוסדר ועלולים להשפיע עליו, לרבות מתקנים עיליים 

ותת קרקעיים, כולל סימון מעברים ודרכי גישה.

שלב ב' - שלב תכנון השיפור

עד לתום שלב ב' על המפעל לערוך את המסמכים האלה: 

דוח קרקע וביסוס, בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 940 חלק 1 בעניין "תכן גיאוטכני: גאוטכניקה 
וביסוס בהנדסה אזרחית"3. 

תוכנית יסודות המבנים או מתקנים הנדסיים.

תשריט מיקום קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע על גבי מפה טופוגרפית.

טבלה המפרטת את קידוחי הניסיון שנערכו, כולל תיאור הקידוחים, וכמות הבדיקות שנעשו.

ממצאי קידוחים ובדיקות קרקע.

תשריט המתאר מיקום בדיקות קונסטרוקציה, מדידות, ונטילת מדגמים.

ממצאי בדיקות קונסטרוקציה.

5.1.1.3

5.1.1.4

5.1.1.5

5.1.1.6

5.1.1.7

5.1.1.8

5.1.1.9

5.1.1.10

5.2

5.2.1

5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.1.3

5.2.1.4

5.2.1.5

5.2.1.6

5.2.1.7

טבלת בדיקות קונסטרוקציה, כולל תיאור הבדיקות, וכמות הבדיקות שבוצעו.

מסמך החישובים הסטטיים אשר נערך בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.

תוכניות קונסטרוקציה כולל תוכניות מפורטות לביצוע.

וכ"ד הנדרשים לשם קבלת היתר  נוסף, לרבות: מסמך שינויים, מסמכים, מפות  כל פרט רלוונטי 
בנייה.  

שמירת המידע ומסירתו לממונה

המפעל נדרש לשמור את המסמכים המפורטים בפרק זה למשך תקופה שלא תפחת משבע שנים 
מיום סיום ההטמעה והיישום של תכנית השיפור. 

בכל שלב, ולפי דרישת הממונה, ימסור בעל היתר הרעלים לממונה כל אחד מהמסמכים המנויים 
בפרק זה בגרסתם העדכנית או בכל גרסה אחרת, לפי הוראות הממונה. מסירה כאמור של מסמכים 

תתבצע באופן ובמועד המנויים בדרישת הממונה.   

מסמכי שלב ג' - שלב ביצוע השיפור

היה ובמהלך שלב ביצוע התכניות התעורר צורך בשינוי תוכניות אלה, על המפעל: 

לתעד ולשמור כל מסמך המעיד על שינוי כאמור ועל מאפייניו.

להכין חישובים סטטיים חדשים או מתוקנים, בהתאם לשינוי בתוכנית. 

עם סיום כל עבודות השיפור יערוך המהנדס האחראי דוח סיכום המפרט את כלל הפעולות שבוצעו, 
ומאשר כי כולן בוצעו לפי התכנון של המהנדס האחראי על התכנון; דוח סיכום כאמור יכלול את 

הנתונים האלה:

פירוט הרכיבים שטופלו במסגרת הפרויקט.

פירוט פעולות שיפור העמידות של הרכיבים, דוגמת חיזוק יסודות, הקשחת הרכיב, קשירת הרכיב 
וכדומה.

רשימת תיאור מילולי של תהליך אבטחת האיכות ותהליך בקרת האיכות שנעשה במהלך הביצוע – 
פירוט הפעולות, בעלי התפקידים ובדיקות שנערכו במהלך הביצוע.

המתכננים והיועצים שעסקו בפרויקט בשלב הביצוע.

הצהרה על התאמת הביצוע לתכנון ולדרישות התקנות, התקנים והמפרטים הטכניים המקובלים 
בענף הבנייה.

5.2.1.8

5.2.1.9

5.2.1.10

5.2.1.11

5.2

5.2.1
.5

5.2.2

3

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.2

5.3.2.1

5.3.2.2

5.3.2.3

5.3.2.4

5.3.2.5

 .http://www.sii.org.il/14-he/SII.aspx - 3 תקן זה עומד לעיון הציבור ללא תשלום במשרדי מכון התקנים ובאתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי

בנוסף, ניתן לרכוש את התקנים הללו באתר האינטרנט של מכון התקנים
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מטרה

נספח זה עניינו קביעת החומרים המוסדרים. סעיף 3 קובע כמויות סף ספציפיות, ומציג את התשתית 
לבקשה להוסיף, להוריד או לשנות את כמות הסף עבור חומרים מוסדרים. 

קביעת כמויות הסף

חומר מוסדר  כל הכמות של  נייח, אם סך  חומר מוסדר הנמצא במקור  אל  נדרשת התייחסות   .1
המוחזקת או שנעשה בה שימוש בתהליך גדולה מהסף הרשום בסעיף 3. 

על מנת לקבוע אם כמות סף של חומר מוסדר הנמצאת במקור נייח או נכללת בתהליך, עולה על   .2
הסף הקבוע בסעיף 3, יש להתייחס לגורמים האלה: 

1. ריכוזים של חומר רעיל מבוקר בתערובת:   

תערובת של פחות מ-1% משקלי של חומר רעיל מבוקר לא תובא בחשבון. תערובת המכילה   .1
חומר רעיל מבוקר תיחשב למבוקרת אם הריכוז של החומר הרעיל הנמצא בתערובת מהווה 
1% משקלי ומעלה. בעל היתר הרעלים במקור נייח יביא בחשבון את משקל החומר המבוקר 

בתערובת בלבד, לא את משקל התערובת כולה. 

בעל היתר הרעלים במקור נייח אינו צריך להביא בחשבון חלקים מהתהליך שניתן להראות   .2
מ"מ כספית.  מ-10  קטן  )תמיסה(,  של החומר המבוקר בתערובת  כי לחץ האדים החלקי 
בעל היתר הרעלים של המקור נייח יתעד את כל החלקים בתהליכים שבהם המדידות או 

הערכות הלחץ החלקי הן פחות מ-10 מ"מ כספית.

נספח א׳ 
חומרים מוסדרים

1

2



2425

הפטור לגבי 10 מ"מ כספית של לחץ האדים החלקי לא חל על:   .3

• חומרים מוסדרים מוצקים כפי שכתוב בטבלה בסעיף 3.
• Oleum; Toluene 2,4-diisocyanate; Toluene 2,6-diisocyanate ואיזומרים לא מוגדרים של 

toluene diisocyanate, כפי שכתוב בסעיף 3.

חומר  של  משקלי  מ-1%  פחות  של  תערובת  בתערובת.  מבוקר  דליק  חומר  של  ריכוזים   .4
דליק מבוקר לא צריכה להיות בחשבון כאשר קובעים אם יותר מכמות סף נמצאת במקור 
1% או  ו–)ז( שלהלן. אם הריכוז של החומר בתערובת הוא  נייח. פרט למצוין בסעיפים )ה( 
נייח, כל המשקל  נמצאת במקור  יותר ממשקל התערובת, על מנת לקבוע אם כמות סף 
של התערובת יטופל כחומר מוסדר, אלא אם בעל היתר הרעלים יכול להוכיח שהתערובת 

עצמה אינה עומדת בקריטריונים לקבוצת דליקות 4 של ה-NFPA )קוד 704 פרק 6(. 

קבוצת דליקות 4 של ה-NFPA  כוללת את הקריטריונים האלה:

גזים דליקים.  •
נוזלים קריוגנים דליקים.  •

 22.8°C -כל נוזל או גז הנמצא במצב נוזלי תחת לחץ והוא בעל נקודת הבזקה נמוכה מ  •
.37.8°C -ונקודת רתיחה נמוכה מ

חומרים הנדלקים באופן ספונטני כאשר הם נחשפים לאוויר.  •
יותר מ-0.5% משקלי של ממס דליק או מתלקח מסווגים לפי נקודת  מוצקים המכילים   •

.CC ההבזקה של הממס עצמו בטכניקת
.NFPA 704 לפרטים יש לפנות לקוד  •

דלק חומרים מוסדרים הנמצאים בדלק, כאשר מופצים, או נמצאים באחסון המיועד לשימוש   .5
כדלק להצתה פנימית של מנועים, לא צריכים להיות בחשבון לקביעה האם יותר מכמות סף 

נמצאת במקור הנייח.

גז פחמימני מעובה לצורך סיווג התהליך בלבד, אם החומר המוסדר הוא גז פחמימני מעובה   .6
)גפ"מ(, אין צורך להביא בחשבון את כמות החומר במכלית מילוי. לאחר הסיווג אם התהליך 

מוסדר, יש להתייחס בביצוע ניהול הסיכונים לכל כמות הגפ"מ בתהליך.

תערובות פחמן טבעיות לפני הכניסה למפעל לעיבוד גז טבעי או יחידת תהליך של זיקוק   .7
נפט, חומרים מוסדרים בתערובות פחמן טבעיות, לא צריכים להיות בחשבון כאשר קובעים 
אם יותר מכמות סף נמצאת במקור נייח. תערובות פחמן טבעיות כוללות כל שילוב של אלה:  
שינוי  עקב  עיבוי  בתהליך  טבעי  מגז  המופרד  פחמימני  נוזל   -  Condensate( מעובה  נוזל 
בטמפרטורה, לחץ, או שניהם, ונשאר נוזל בתנאים רגילים(, שמן גולמי, גז טבעי גולמי )גז 

המופק מבאר לפני שהוא מועבר למפעל לעיבוד גז טבעי( ומים מופקים.

סף  מכמות  יותר  האם  בקביעה  בחשבון  להיות  צריכים  לא  מוסדרים  חומרים  שימושים   .8
נמצאת במקור נייח, כאשר משמשים למטרות האלה: 

שימוש כמרכיב במבנה של המקור נייח.   .1
שימוש במוצרים לשירותי תחזוקה שגרתיים.   .2

שימוש של עובדים בסוגי אוכל, תרופות, קוסמטיקה, או פריטים אישיים ואחרים המכילים   .3
חומר מוסדר. 

שימוש בחומרים מוסדרים הנוכחים במי תהליך או במי קירור שאינם באים במגע עם   .4
מוסדרים  בחומרים  שימוש  או  עירוניים,  ממקורות  או  מהסביבה  הנשאבים  התהליך, 

הנמצאים באוויר ונמצאים בשימוש כאוויר דחוס או כחלק מבעירה. 
פעילות במעבדות. אם חומר מוסדר מיוצר, מעובד, או נמצא בשימוש במעבדה במקור   .5

בעבודה  הבטיחות  בתקנות  כמוגדר  טכני  באופן  המוסמך  אדם  של  בהשגחה  נייח, 
בחשבון  להיות  צריכה  לא  החומר  כמות   ,2002 התשנ"ב  במעבדות(  בעבודה  )בטיחות 

בקביעה האם נמצאת כמות סף. פטור זה אינו חל על: 
.)specialty chemical production( ייצור כימיקלים מתמחה  .6

ייצור, עיבוד, או שימוש בחומרים בביצוע תהליכי pilot במפעל.  .7
פעילויות המתבצעות מחוץ למעבדה.  .8

רשימת חומרים

חומרים מוסדרים הם חומרים המופיעים בטבלת החומרים שלהלן.

1

3

NoChemical NameCAS כמות סף
)ק"ג( 

רעיל/דליק

1Acetaldehyde75-07-05000דליק

2]Acetylene ]Ethyne74-86-25000דליק

3]Acrolein ]2-Propenal107-02-8250רעיל

4Acrylonitrile107-13-15000דליק, רעיל

5]Acrylyl chloride ]2-Propenoyl chloride814-68-6250רעיל

6]Allyl alcohol ]2-Propen-l-ol107-18-6500רעיל

7Allyl bromide106-95-65000דליק

8Allyl chloride107-05-1500רעיל

9Allyl formate1838-59-15000דליק

10]Allylamine ]2-Propen-l-amine107-11-9250רעיל

11)Ammonia )anhydrous7664-41-7250רעיל

12)Ammonia )conc 20% or greater7664-41-710000רעיל

13Ammonium Perchlorate7790-98-9250הודף

14Arsenous trichloride7784-34-1100רעיל

15Arsine7784-42-150רעיל

16Benzene71-43-2250רעיל, דליק

17]-Boron trichloride ]Borane, trichloro10294-34-5250רעיל

18]-Boron trifluoride ]Borane, trifluoro7637-07-2250רעיל

19
 Boron trifluoride compound with

 methyl ether )1:1) ]Boron,trifluoro
-]oxybis]metane]]]-, T-4

רעיל353-42-4500

20Bromine7726-95-6250רעיל

21
 Bromotrifluorethylene ]Ethene,

]-bromotrifluoro
דליק598-73-25000

22Butadiene-1,3106-99-05000דליק

23Butane106-97-85000דליק

24Butene25167-67-35000דליק

25Butene-1106-98-95000דליק

26Butene-2107-01-75000דליק

27Butene-2-cis590-18-15000דליק
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NoChemical NameCAS כמות סף
)ק"ג( 

רעיל/דליק

28])Butene-2-trans ]2-Butene, )E624-64-65000דליק

29Carbon disulfide75-15-05000דליק, רעיל

30Carbon monoxide630-08-0500רעיל

31Carbon463-58-15000דליק

32Chlorine7782-50-5400רעיל

33])Chlorine dioxide ]Chlorine oxide )ClO210049-04-4250רעיל

34]Chlorine monoxide ]Chlorine oxide7791-21-15000רעיל

35]-Chloroform ]Methane, trichloro67-66-35000דליק, רעיל

36
 Chloromethyl ether ]Methane,

]]-oxybis]chloro
רעיל542-88-150

37
 Chloromethyl methyl ether ]Methane,

]-chloromethoxy
רעיל107-30-2250

38Chloropicrine76-06-2200רעיל

39chloroprene000126-99-85000דליק

40Chloropropane-275-29-6 5000דליק

41]-Chloropropylene-1 ]1-Propene, 1-chloro590-21-65000דליק

42]-Chloropropylene-2 ]1-Propene, 2-chloro557-98-25000דליק

43Chlorosulphonic Acid7790-94-5500רעיל

44Cobalt carbonyl10210-68-150רעיל

45]Crotonaldehyde ]2-Butenal4170-30-3500רעיל

46]-)Crotonaldehyde, )E)- ]2-Butenal, )E123-73-9500רעיל

47Crotonylene503-17-35000דליק

48Cyanogen460-19-55000דליק

49Cyanogene Bromide506-68-350רעיל

50Cyclohexane110-82-75000דליק

51]Cyclohexylamine ]Cyclohexanamine108-91-85000דליק, רעיל

52Cyclopropane75-19-45000דליק

53Diborane19287-45-750רעיל

54]-Dichlorosilane ]Silane, dichloro4109-96-05000דליק

55Dichloroethane 1-2107-06-2250רעיל

56]-Difluoroethane ]Ethane, 1,1-difluoro75-37-65000דליק

57Dimethyl Sulfate77-78-1250רעיל

58]-Dimethylamine ]Methanamine, N-methyl124-40-35000דליק

59
 Dimethyldichlorosilane ]Silane,

]-dichlorodimethyl
רעיל75-78-5250

60
Dimethylhydrazine-1,1 ]Hydrazine,1,1-

]-dimethyl
רעיל57-14-7500

NoChemical NameCAS כמות סף
)ק"ג( 

רעיל/דליק

61
 Dimethylpropane-2,2 ]Propane,

]-2,2-dimethyl
דליק463-82-15000

62Dimethyl Sulfide75-18-3500רעיל

63Divinyl ether109-93-35000דליק

64]-)Epichlorohydrin ]Oxirane, )chloromethyl106-89-8500רעיל

65Ethane74-84-05000דליק

66]Ethyl acetylene ]1-Butyne107-00-65000דליק

67Ethyl Benzene100-41-45000דליק

68]-Ethyl chloride ]Ethane, chloro75-00-35000דליק

69]-Ethyl ether ]Ethane, 1,1'-oxybis60-29-75000דליק

70Ethyl isocyanate109-90-05000דליק

71]Ethyl mercaptan ]Ethanethiol75-08-15000דליק

72]Ethyl nitrite ]Nitrous acid, ethyl ester109-95-55000דליק

73]Ethylamine ]Ethanamine75-04-75000דליק

74]Ethylene ]Ethene74-85-15000דליק

75Ethylene Chlorohydrin107-07-3250רעיל

76Ethylene Fluorohydrin371-62-05רעיל

77]Ethylene oxide ]Oxirane75-21-8250רעיל

78]Ethylenediamine ]1,2-Ethanediamine107-15-35000דליק, רעיל

79]Ethyleneimine ]Aziridine151-56-4250רעיל

80Fluorine7782-41-450רעיל

81Fluoroacetic acid144-49-0100רעיל

82Fluoroacetyl Chloride359-06-85רעיל

83)Formaldehyde )solution50-00-01200רעיל

84Furane110-00-9250רעיל

85"Gasoline "benzin---------200000דליק

86Gas oil, Diesel fuel---------200000דליק

87Hydrazine302-01-2500רעיל

88)Hydrochloric acid )conc 37% or greater7647-01-07000רעיל

89Hydrogen1333-74-05000דליק

90).Hydrogen Bromide )anhydrous or Soln10035-10-6250רעיל

91
 Hydrogen chloride )anhydrous)

]]Hydrochloric acid
רעיל7647-01-0800

92Hydrogen cyanide74-90-850רעיל

93
 Hydrogen fluoride/Hydrofluoric acid )conc

]50% or greater)]Hydrofluoric acid
רעיל7664-39-350

94)52%( Hydrogen peroxide7722-84-1500הודף נוזלי

המשך רשימת 
חומרים מוסדרים

המשך רשימת 
חומרים מוסדרים
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NoChemical NameCAS כמות סף
)ק"ג( 

רעיל/דליק

95Hydrogen selenide7783-07-5250רעיל

96Hydrogen sulfide7783-06-4250רעיל

97
 Iron, pentacarbonyl- ]Iron carbonyl

]-))Fe)CO)5), )TB-5-11
רעיל13463-40-650

98]Isobutane ]Propane, 2-methyl75-28-55000דליק

99]-Isobutyronitrile ]Propanenitrile, 2-methyl78-82-0500רעיל

100]-Isopentane ]Butane, 2-methyl78-78-45000דליק

101Isophorone Diisocyanate4098-71-950רעיל

102]-Isoprene ]1,3-Butadinene, 2-methyl78-79-55000דליק

103]-Isopropyl chloride ]Propane, 2-chloro75-29-65000דליק

104
 Isopropyl chloroformate ]Carbonochloridic

]acid,1-methylethyl ester
רעיל108-23-6500

105Isopropyl isocyanate1795-48-85000דליק

106]Isopropylamine ]2-Propanamine75-31-05000דליק

107Jet oil, Jet fuel, Kerosene------------5000דליק

108Ketene463-51-4100רעיל

109)Liquefied Natural gas )LNG8006-14-25000דליק

110)Liquefied petroleum gas )LPG68476-85-78000דליק

111Mercury7439-97-6100רעיל

112
 Methacrylonitrile ]2-Propenenitrile,

]-2-methyl
רעיל126-98-7250

113Methacryloyl Chloride920-46-750רעיל

114Methacryloyloxyethyl Isocyanate30674-80-750רעיל

115Methane74-82-85000דליק

116Methanesulfonyl Fluoride558-25-8500רעיל

117Methyl-2-butene-1563-46-25000דליק

118Methyl-3-butene-1563-45-15000דליק

119Methyl 2-Chloroacrylate80-63-7250רעיל

120Methyl Bromide74-83-9500רעיל

121]-Methyl chloride ]Methane, chloro74-87-35000דליק, רעיל

122
 Methyl chloroformate ]Carbonochloridic

]acid, methylester
רעיל79-22-1250

123]-Methyl ether ]Methane, oxybis115-10-65000דליק

124]Methyl formate ]Formic acid, methyl ester107-31-35000דליק

125]-Methyl hydrazine ]Hydrazine, methyl60-34-4250רעיל

126Methyl Iodide74-88-42000רעיל

127]-Methyl isocyanate ]Methane, isocyanato624-83-9250רעיל

128Methyl Isothiocyanate556-61-6250רעיל

NoChemical NameCAS כמות סף
)ק"ג( 

רעיל/דליק

129]Methyl mercaptan ]Methanethiol74-93-1250רעיל

130Methyl Phosphonic Dichlorid676-97-150רעיל

131
 Methyl thiocyanate ]Thiocyanic acid, methyl

]ester
דליק556-64-95000

132Methyl Vinyl Ketone78-94-450רעיל

133]Methylamine ]Methanamine74-89-55000דליק

134]-Methylpropene-2 ]1-Propene, 2-methyl115-11-75000דליק

135
 Methyltrichlorosilane ]Silane,

]-trichloromethyl
רעיל75-79-6250

136Metoxymethyl isocyanate6427-21-0 5000דליק

137Naphta-----------5000דליק

138Nickel carbonyl13463-39-350רעיל

139)Nitric acid )conc 80% or greater7697-37-2500רעיל

140])Nitric oxide ]Nitrogen oxide )NO10102-43-950רעיל

141Nitrobenzene98-95-35000דליק

142Nitrogen Dioxide10102-44-050רעיל

143)Oleum )Fuming Sulfuric acid8014-95-75000רעיל

144Osmium tetraoxide20816-12-0100רעיל

145Ozone10028-15-650רעיל

146Pentaborane19624-22-7250רעיל

147Pentadinene-1,3504-60-95000דליק

148Pentane109-66-05000דליק

149Pentene-1109-67-15000דליק

150-)Pentene-2, )E646-04-85000דליק

151-)Pentene-2, )Z627-20-35000דליק

152]Peracetic acid ]Ethaneperoxoic acid79-21-0250רעיל

153
 Perchloromethylmercaptan

]-]Methanesulfenyl chloride,trichloro
רעיל594-42-3250

154Petroleum crude oil----------200,000דליק

155Phenol108-95-22000רעיל

156Phenyl Dichloroarsine696-28-6250רעיל

157]Phosgene ]Carbonic dichloride75-44-5250רעיל

158Phosphine7803-51-250רעיל

159
Phosphonothioic Acid, Methyl-, S-)2-)Bis)1-

Methylethyl)Amino)Ethyl) OEthylEster. 2
רעיל50782-69-950

160)Phosphorus )white7723-14-050רעיל

161Phosphorus Oxychloride10025-87-32500רעיל

162Phosphorus Pentachloride10026-13-8250רעיל

המשך רשימת 
חומרים מוסדרים

המשך רשימת 
חומרים מוסדרים
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NoChemical NameCAS כמות סף
)ק"ג( 

רעיל/דליק

163
 Phosphorus trichloride ]Phosphorous

]trichloride
רעיל7719-12-2500

164Piperidine110-89-4500רעיל

165]Propadiene ]1,2-Propadiene463-49-05000דליק

166Propane74-98-65000דליק

167Propargyl Bromide106-96-7100

168Propiolactone, Beta- 257-57-8250רעיל

169]Propionitrile ]Propanenitrile107-12-0250רעיל

170
 Propyl chloroformate ]Carbonochloridic

]acid, propylester
רעיל109-61-5250

171]Propylene ]1-Propene115-07-15000דליק

172]-Propylene oxide ]Oxirane, methyl75-56-95000דליק, רעיל

173]-Propyleneimine ]Aziridine, 2-methyl75-55-85000דליק

174]Propyne ]1-Propyne74-99-75000דליק

175Sarin107-44-85רעיל

176Silane7803-62-51000דליק

177Sodium Chlorate7775-09-9250הודף

178Stibine7803-52-3anyרעיל

179)Sulfur dioxide )anhydrous7446-09-5250רעיל

180
 Sulfur tetrafluoride ]Sulfur fluoride )SF4),

]-))T-4
רעיל7783-60-050

181Sulfur trioxide7446-11-950רעיל

182Tellurium Hexafluoride7783-80-450רעיל

183Tert. Butyl amine75-64-95000דליק

184]-Tetrafluoroethylene ]Ethene, tetrafluoro116-14-35000דליק

185]-Tetramethyllead ]Plumbane, tetramethyl75-74-1500רעיל

186]-Tetramethylsilane ]Silane, tetramethyl75-76-35000דליק

187]-Tetranitromethane ]Methane, tetranitro509-14-8250רעיל

188Thionyl chloride7719-07-9250רעיל

189
 Titanium tetrachloride ]Titanium chloride

]-))TiCl4) )T-4
רעיל7550-45-050

190Toluene108-88-35000דליק

191
 Toluene 2,4-diisocyanate ]Benzene,

2,4-diisocyanato-1-methyl-] 1
רעיל584-84-9250

192
 Toluene 2,6-diisocyanate ]Benzene,

1,3-diisocyanato-2-methyl-] 1
רעיל91-08-7250

193
Toluene diisocyanate )unspecified isomer)

]Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-] 1
רעיל26471-62-55000

194Trichloro )Chloromethyl) Silane1558-25-450רעיל

NoChemical NameCAS כמות סף
)ק"ג( 

רעיל/דליק

195Trichloro )Dichlorophenyl) Silane27137-85-5250רעיל

196]-Trichlorosilane ]Silane, trichloro10025-78-25000דליק

197Trioxychlorofluoride7616-94-6500רעיל

198Triethoxysilane998-30-1250רעיל

199
 Trifluorochloroethylene ]Ethene,

]-chlorotrifluoro
דליק79-38-95000

200
Trimethylamine ]Methanamine, N,N-

]-dimethyl
דליק75-50-35000

201
 Trimethylchlorosilane ]Silane,

]-chlorotrimethyl
רעיל75-77-4500

202xylenes1330-20-75000דליק

203
 Vinyl acetate monomer ]Acetic acid ethenyl

]ester
רעיל108-05-4500

204]Vinyl acetylene ]1-Buten-3-yne689-97-45000דליק

205]-Vinyl chloride ]Ethene, chloro75-01-45000דליק

206]-Vinyl ethyl ether ]Ethene, ethoxy109-92-25000דליק

207]-Vinyl fluoride ]Ethene, fluoro75-02-55000דליק

208]-Vinyl methyl ether ]Ethene, methoxy107-25-55000דליק

209Vinyl trichlorosilane75-94-55000דליק

210]-Vinylidene chloride ]Ethene, 1,1-dichloro75-35-45000דליק

211]-Vinylidene fluoride ]Ethene, 1,1-difluoro75-38-75000דליק

המשך רשימת 
חומרים מוסדרים

המשך רשימת 
חומרים מוסדרים
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מטרות

מטרת נספח זה היא להנחות את העוסקים ברעלים איך לערוך סקר סיכונים גיאולוגי וסיסמולוגי, 
ביחס לגורמי הסיכון שיפורטו בו. הסקר ייערך לפי הוראות היתר הרעלים ומסמך זה.

רקע

הוא  הסקר(  )להלן:  וסיסמולוגיה  גיאולוגיה   – מסוכנים  חומרים  למתקני  אדמה  רעידות  סיכוני  סקר 
השלב הראשון מבין השלבים שעל העוסק ברעלים לעשות בהתאם לתנאים הנוספים לניהול סיכונים 
סיסמיים מחומרים מסוכנים )להלן – התנאים הנוספים(. בסיום שלב זה יעביר העוסק ברעלים לממונה 
את ממצאי הסקר לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993 )להלן: "הממונה" ו"החוק", בהתאמה(. 

ממצאי הסקר וכן פירוט המסקנות וההמלצות לביצוע לשם עמידת העסק בהוראות לעניין זה, יוגשו 
באמצעות תצהיר של עורך הסקר. בתצהיר יצוין בין היתר כי הוא ערך את הסקר בהתאם להנחיות. 
ויאומת בפני עורך דין, כחוק. ר' לעניין זה נוסח תצהירים  נוסח התצהיר יהיה כנדרש במסמך זה, 

כאמור בנספח ו'. 

והגברות,  קרקע  תנודות  שטח,  פני  )קריעת  הגיאולוגיים  הגורמים  מכלול  את  לבחון  נועד  הסקר 
יציבות מדרונות, התנזלות וצונאמי(, שעלולים להשפיע על הקרקע באתר ובסביבתו הקרובה בעת 
רעידת אדמה בהסתברות של 2% ל-50 שנה )זמן חזרה של כ-2475 שנה(. בעקבות בחינה זו יש 

נספח ב׳ 
הנחיות לעריכת סקר סיכוני רעידות 
 – אדמה למתקני חומרים מסוכנים 

גיאולוגיה וסיסמולוגיה

1

2

לקבוע האם הם מסכנים את המתקן שקיים בו התהליך המוסדר, ובמידת הצורך לאפיין את הסיכון 
באופן כמותי בעזרת הפרמטרים הנדרשים לתכנון ושיפור הנדסי של המבנה. על העסק להשתמש 
גורמי הסיכון לרעידות אדמה המעודכנות מעת לעת  ובמפות  בשיטות העבודה המפורטות להלן, 
באתרי האינטרנט של המכון הגיאולוגי לישראל ושל האגף לסיסמולוגיה במכון הגיאופיסי לישראל.

ובסביבתו, קרי ברדיוס  יהיה באתר התהליך המוסדר עצמו  בו  ייערך  הגיאוגרפי שהסקר  המרחב 
של עד 100 מטר. כאשר מתקיימים גורמי הסיכון המוגדרים במסמך זה, ייערך הסקר גם בסביבתו 
הנרחבת יותר של אתר התהליך המוסדר, כלומר מעבר לרדיוס של 100 מטר ממנו, בהתאם לאופי 
גורם הסיכון, המבנה הגיאולוגי המקומי ולשינויים החלים בפני השטח ובתת הקרקע. במקרה של אי 
ודאות או ספק באשר לחתך הקרקע ומיקומה של שכבת הסלע הקשה בתת הקרקע, יש להרחיב את 
אזור הבדיקה ולהגדיל את מספר נקודת המדידה כפי שמתחייב מתנאי שטח אלה. בהתאם לאופיו 
של הסיכון, יש לבחון גם את ההשפעה של גורמי סיכון שעלולים להגיע מרחוק, כגון גלישות מדרון. 
שיקול הדעת באשר להרחבת אזור הבדיקה וסוגי הסיכון הנבדקים יהיו באחריות עורך הסקר. עם 
קבלת תוצאות הסקר במשרד והעברתן למכון הגיאולוגי, יהיה המכון רשאי לקבוע כי נחוצה השלמת 
הבדיקה, אם יתברר שהשטח שבו נעשתה הבדיקה אינו מספק לנוכח נסיבותיו כפי שהובהר לעיל, 

או לא נבחן אופי או גורם סיכון שראוי היה שייבחנו בהתאם לנתוני השטח כאמור לעיל.  

יודגש כי המכון הגיאולוגי הוא הגורם המקצועי המנחה במדינת ישראל בעל המומחיות בנושאים 
גיאולוגיים וסיסמיים. לפיכך יעביר המשרד בעת הצורך סקרים המתקבלים אצלו אל המכון הגיאולוגי 

לצורך בדיקה. 

3
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ההנחיות הקבועות בנספח זה והפרמטרים הנזכרים בו מיועדים להנחיית עוסקים ברעלים כאמור 
בסעיף המטרות בלבד, ואין להשתמש בהן לכל מקרה אחר. 

תפקיד עורך הסקר

בגיאולוגיה,  לכל הפחות אחד מאלה: בעל תואר שני לפחות  יסתייע במומחה שהוא  עורך הסקר 
גיאופיזיקה )הכוללים לימודי סיסמולוגיה(, סיסמולוגיה, גיאולוגיה הנדסית, או מהנדס קרקע וביסוס 

)גיאוטכניקה(, בעל ניסיון באבחון ומתן מענה לגורמי הסיכון הסיסמיים. 

עורך הסקר ינהל את התהליך ויחתום בסיומו על תצהיר כנדרש, בהתאם לנספח ו' למסמך זה.

הרכיבים הנבדקים

על העסק למלא את הדרישות הכלולות בהנחיות אלה בעבור כל המפורטים להלן: 

שטח התהליכים המוסדרים וסביבתם;

מתקנים אשר כשל מבני שלהם או תזוזה קיצונית שלהם עלולים לגרום לכשל בתהליכים מוסדרים;

לפעולתו  הכרחית  אדמה  רעידת  לאחר  התקינה  פעילותן  אשר  חירום,  ומערכות  שירות  מערכות 
מתלים  לחץ,  פריקת  שסתומי  דליפה,  גלאי  גנראטור,  כגון:  העסק,  של  והבטיחותית  הבטוחה 

למצברים, משאבות לחץ מים לכיבוי אש.

אופן ביצוע הסקר

עורך הסקר יזהה וימפה את הרכיבים שיש לבדוק בסקר כפי שפורטו לעיל.

אף  הסקר  יבוצע  הסיכון,  מגורמי  לחלק  ביחס  ובסביבתו.  המוסדר  התהליך  בשטח  יבוצע  הסקר 
במרחק גדול יותר, בהתאם להנחיות להלן.

הסקר יבוצע על פי הדרישות המפורטות להלן, ובהתאם לתקנים הנוגעים לעניין המקובלים בארצות 
 .OECD-ה

תכולת הסקר

דרישות כלליות 

הסקר יכלול את הנתונים הבאים:

תיאור הפרויקט ומטרת הסקר בצרוף מפת מיקום גיאוגרפית עדכנית. 

נתוני רקע: 
מיקומו הגיאוגרפי של המפעל, קרבתו לאזורים הפעילים מבחינה סיסמית )תוך ציון כלל המוקדים 
הפוטנציאליים עד למרחק של 150 ק"מ(, מידע על רעידות אדמה היסטוריות שהתרחשו בסביבת 
ב-50 השנים  הנדון  באזור  רעידות אדמה שנרשמו  על  מידע  הנזק שגרמו,  תיאור  לרבות  המפעל 

האחרונות. 

תיאור התנאים הגיאולוגים והגיאוטכניים בשטח התהליך המוסדר ובסביבתו, כולל מפה טופוגרפית, 
מפה גיאולוגית, חתכים גיאולוגיים, מפה גיאוטכנית )אם קיימת( ומפות נושאיות נוספות רלוונטיות 

לסיכוני רעידות אדמה, כגון: מפת קרקעות, מי תהום, וכד'. 
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 ASCE F( שעליה נמצא העסק והרכיבים הנבדקים, יעשה בהתאם למסמך   )A עד  סיווג הקרקע 
7-10 פרק SITE CLASSIFICATION PROCEDURE FOR SEISMIC DESIGN – 20. ניתן להיעזר גם 
בטבלה 1 בתקן ישראלי 413 גיליון תיקון 5, סעיף 202.2 ,202.2.1. "הגדרות של סוגי הקרקע באתר".

הצגת סקרי סיכון רעידות אדמה קודמים שנערכו עבור העסק או בתחומו, אם נעשו. 

דרישות פרטניות – סיכוני רעידות אדמה באתר

הסקר יכלול את הפרקים להלן, המתייחסים לסיכוני רעידות האדמה, לפי הצורך.

קריעת פני שטח 

על העסק לבדוק האם הרכיבים הנבדקים מצויים בקרבת העתק "פעיל", "חשוד כפעיל" או "אזור 
הכנת  לצורך  אליהם.  הנלוות  ובמפות   ,5 תיקון   ,413 הישראלי  בתקן  כהגדרתם  פעילה"  העתקה 
הסקר ייחשב העתק "חשוד כפעיל" כהעתק "פעיל", במשמעותו המצוינת לעיל. מפות ההעתקים 
http://www.gsi.gov.il/_Uploads/1934Ind :בקנ"מ 1:50,000 מצויות גם באתר המכון הגיאולוגי

exmapforactivefaults.pdf

במקרה של קרבה ל"העתק פעיל" או ל"העתק חשוד כפעיל":

200 מטר מכל צד  עסק הממוקם על עקבת "העתק פעיל" או "חשוד כפעיל" או במרחק של עד 
שלהם )להלן: "אזור העתקה פעילה"(, מחייב חקירה גיאולוגית מקצועית. באמצעותה יאותרו בשטח 
מיקומם המדויק של ההעתק ועקבות העתקים נוספים, אם יש כאלה,  וכל הנתונים הללו יבואו לידי 
ביטוי בסקר. אם וכאשר יעביר המשרד את תוצאות הסקר לבדיקת המכון הגיאולוגי, רשאי המכון 

לדרוש להשלים את הבדיקה לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי.

החקירה הגיאולוגית תכלול את המנגנון המכאני של ההעתקים שיאותרו ואת מידת ההסטה עליהם. 

אם החקירה הגיאולוגית העלתה שההעתק אינו פעיל, עורך הסקר מחויב להגיש את דוח החקירה 
לבדיקת המכון הגיאולוגי ולאישורו. 

תנודות קרקע והגברות

 .F או C, D, E עורך הסקר יבדוק את תגובת האתר בכל אחד מהאתרים על קרקע מסוג

מודל תת הקרקע, עבור חישוב תנודות הקרקע וההגברות, יכלול מידע על מבנה השכבות וערכי 
הפרמטרים הפיסיקאליים שלהם, אשר נדרשים בחישובים הרלוונטיים לסקר. מידע זה יתייחס לכל 
השכבות מפני השטח ועד לעומק שבו מצויה שכבת סלע השתית )ייתכן אף כמה מאות מטרים(, 

אשר משפיעה על גורם ההגברה של התאוצות הסיסמיות באתר. 

הפרמטרים לקביעת מודל תת הקרקע באתר הנדון ייקבעו על בסיס מידע משטח התהליך המוסדר 
או מסביבות התהליך המוסדר מקידוחים ו/או סקרים גיאופיסיים ו/או סקרים סיסמולוגיים. 

היקף השטח הנבדק בסביבות התהליך המוסדר ומחוצה לו, מספר הקידוחים ו/או נקודות המדידה 
המורכבות  רמת  פי  על  ייקבעו  וצפיפותם,  הנדרשים  והסיסמולוגיים  הגיאופיסיים  הסקרים  ו/או 
הגיאולוגית של האתר וסביבתו. רמת המורכבות תתחשב במאפיינים כגון: העתקה, שינוי בשכבות 
מרחקים  פני  על  להשתנות  עשויים  אשר  וכדומה,  הטופוגרפי  במבנה  שינוי  קמטים,  הגיאולוגיות, 

הקצרים מ-100 מטר. 

על  שכבה,  בכל  הגזירה  גלי  מהירות  ו/או  הקרקע  תת  מבנה  לגבי  ודאות  אי  בהם  שיש  באתרים 
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עורך הסקר לאמת את מודל תת הקרקע עד לסלע השתית באמצעות סקרים נוספים, כגון סקר 
גזירה,  גלי  Cross hole של  גזירה, סקרי  גלי  )רפלקציה/רפרקציה( של  גיאופיסי  סיסמולוגי, סקר 

וכדומה. 

פרק מודל תת הקרקע בסקר יכלול:

נקבעו הפרמטרים הפיסיקליים של  וכד'(, שעל בסיסם  חיישנים,  )קידוחים,  נקודות הבקרה  מיפוי 
שכבות הקרקע;

מודל תת הקרקע הכולל את כל הפרמטרים הנדרשים לחישוב ספקטרום ההגברה;

תחום אי-הוודאות בהערכת מודל תת הקרקע;

מידע, מפות וחתכים נוספים על פי הצורך.

גלישות קרקע

בסביבות  או  הנבדקים  והרכיבים  המוסדר  התהליך  בשטח  כאשר  תיעשה  קרקע  גלישת  בדיקת 
או  או מדרונות טבעיים  צוקים  או בסמיכות אליהם, מצויים  והרכיבים הנבדקים  התהליך המוסדר 

מלאכותיים, שיש חשש כי ייכשלו ברעידת אדמה ויסכנו את התהליך המוסדר.

הסיכון בגלישת קרקע מתייחס לכל סוג של תנועת חומר במדרון, כגון: גלישה, נפילה, זרימה, זחילה 
וכד', בין שנגרמה מאי יציבות סטאטית או דינאמית, ובין שמגורמים הידרולוגיים וכל גורם אחר. 

בסקר יש להסתמך על קריטריונים ועל מפות שפותחו בישראל במכון הגיאולוגי על ידי כץ ואלמוג 
 ,2.5 סעיף   )CalARP )2009 ב-  גם  כמו   ;)2012( וכץ  2008ב'(,  )2008א',  ואלמוג  הכט  כץ,   ,)2006(
הסקר",  ביצוע  "אופן  בפרק  הנוכחי  במסמך  הנזכרים  נוספים  ומקורות   ,5 פרק   )SP-117A )2008

סעיף 16,לעיל.

)Liquefaction( התנזלות

בדיקת התנזלות נועדה לקבוע האם יש אזורים בעלי רגישות להתנזלות בשטח ההליך המוסדר או 
בסביבתו וכן בשטח הרכיבים הנבדקים. 

במסמך זה מתייחס הסיכון להתנזלות לכל סוג של הצטופפות, שקיעות ותזוזות קרקע, בין שנגרמו 
מאי יציבות סטאטית ובין שמדינאמית.

הבדיקה תתבסס על ספרות מקצועית, על מפות הסיכון הקיימות ועל מידע גיאולוגי והידרולוגי משטח 
אין  אם  הנדרש.  ככל  לסביבותיהם,  ומחוץ  סביבם  הנבדקים,  הרכיבים  ומשטח  המוסדר  התהליך 
יש  לעיל,  והרכיבים הנבדקים כמצוין  חומר רקע מקצועי מאזור התהליך המוסדר  או  בנמצא מפות 
לבצע הערכה איכותית של הפוטנציאל להתנזלות על בסיס הגיאולוגיה, ההידרולוגיה ותאוצות הקרקע 
 )SP-117A )2008 ,2.3 סעיף )CalARP )2009 -החזויות באזורים אלה. לצורך הבדיקה ניתן להיעזר ב

פרק 6, ומקורות נוספים הנזכרים במסמך הנוכחי בפרק "אופן ביצוע הסקר", סעיף 16, לעיל.

ים עם קרקע  כגון: חוף  עורך הסקר מחויב לבדוק קיומם של אזורים רגישים במיוחד להתנזלות, 
חולית, אזורים קרובים למקווי מים, אזורי מים או ים אשר יובשו באופן מלאכותי, אזורים המיועדים 

להצפה בקביעות, וכדומה. 
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)Seiche( הצפה מצונאמי או סייש

מטרת בדיקה זו לקבוע האם קיימים אזורים המועדים להצפה מצונאמי או סייש )Seiche( בשטח 
ההליך המוסדר או בסביבתו וכן בשטח הרכיבים הנבדקים. 

להצפה  המועדים  האזורים  של  עדכניות  מפות  מקצועית,  ספרות  על  תתבסס  הסיכון  הערכת 
מצונאמי המתפרסמות באתר האינטרנט של המכון הגיאולוגי הישראלי המתעדכן מעת לעת, או 
מידע מעודכן יותר בנושא ככל שקיים, המחמיר מביניהם. אם אין בנמצא מידע על שטח התהליך 
המוסדר במפות או בספרות המקצועית, יבחן עורך הסקר את מיקום המפעל ביחס לגובה פני הים 
הסמוך )לרבות: ים תיכון, מפרץ אילת, כינרת, ים המלח, בריכות האידוי באגן הדרומי של ים המלח(, 
וככל ששטח התהליכים המוסדרים מצוי בגובה של עד 5 מטר מעל גובה פני הים הסמוך ובמרחק 

של עד 1 קילומטר ממקור מים זה, על עורך הסקר לציין זאת במסגרת ממצאי הסקר. 

הצגת ממצאי הסקר

העסק יגיש לממונה דוח ממצאים מלווה בתצהיר של עורך הסקר, בהתאם לדרישות היתר הרעלים. 
בדוח זה יוצגו בקצרה ממצאי הסקר במלל, בטבלה ובמפה, כפי שיפורט להלן. על דוח הממצאים 
)הנובעים למשל  ביחס לתוכנית  הוודאות בהערכת הסיכון  ואי  טווחי השגיאה  פירוט בדבר  לכלול 

מהקנ"מ המקורי של מפות הסיכון, אי דיוקים במיפוי וכו'(. בנוסף, על דוח הממצאים לכלול:

פירוט התהליכים המוסדרים בשטח העסק.

פירוט שיטות העבודה והמודלים שבהם השתמשו לצורך הסקר. 

טבלה מסכמת – בהתאם לנספח ד'. 

מפה מסכמת – עורך הסקר יציג את מכלול הסיכונים מרעידות אדמה הקיימים באתר על רקע מפת 
מדידה של התהליך המוסדר, ויסמן גם את טווחי השגיאה ואי הוודאות בהערכת הסיכון ביחס לתוכנית.

ציון  תוך  הקרובה,  וסביבתה  התוכנית  של  המיקום  מפת  גבי  על  יוצגו  נוספים  ומפות  תרשימים 
המקורות שמהם נלקח המידע.

הממונה יהיה רשאי לדרוש להציג את הסקר המלא בפני המשרד על פי שיקול דעתו. המשרד רשאי 
בסוגיות  להכריע  כדי  דעתו,  שיקול  לפי  הגיאולוגי,  המכון  לבחינת  שהוגשו  הסקרים  את  להעביר 
סיסמיות  בדיקות  קידוחים,  זה  ובכלל  לסקר,  השלמות  לדרוש  הזכות  שמורה  למשרד  מקצועיות. 

ומפות נוספות.

אם הסקר אינו כולל התייחסות לאחד מסיכוני רעידות האדמה שפורטו לעיל, על עורך הסקר לנמק 
את הסיבה להיעדרו. המכון הגיאולוגי, לאחר בחינת הדברים, רשאי שלא לקבל את הנימוק ולדרוש 

את הבדיקה ביחס לגורם הסיכון הנעדר. 

רשימת מקורות 

שבהם  האינטרנט,  ואתרי  ספרות  לרבות  הביבליוגרפיים,  המקורות  רשימת  את  יציין  הסקר  עורך 
השתמש להכנת הסקר. ניתן להיעזר ברשימת המקורות שבנספח ג'.
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נספח ד׳ 
טבלה מסכמת

עורך הסקר יפרט את שיטות החקירה, הממצאים, המסקנות והאמצעים שישמשו לתכנון המפורט בטבלה להלן:

מסקנות ואמצעים ממצאיםשיטת החקירהגורם הסיכון
לתכנון מפורט

הערות

א. קריעת פני שטח

ב.  תנודות הקרקע הצפויות

ג. כשל במדרון

ד. התנזלות

)SEICHES( ה. צונאמי
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קביעת ספקטרום התגובה לתכן 

ספקטרום התגובה לתכן לקרקע מסוג  A  -  מקדמי אתר SS ו- S1 נקבעים כ-0.8 ממקדמי האתר 
הרלוונטיים עבור קרקע מסוג B )ר' להלן(.

ייקבעו   Z, SS , S1 413 כאשר מקדמים  ייקבע לפי ת"י   B ספקטרום התגובה לתכן לקרקע מסוג 
כמפורט להלן:

Z)2475 year( = 2*Z)475 year

כאשר:

Z)475 year( נקבע לפי נספח ז'. 

)SS = 3.25*Z)2475 year

)S1 = 1.625*Z)2475 year

לחלופין, ניתן שלא לבצע הליך קביעה כמתואר לעיל, אם התקיים אחד משני אלה: 

המכון הגיאופיסי קבע את מקדמי ספקטרום התגובה לתכן, בסקר שעשה באתר. 

SS ו-1S על ידי סקר מפורט באתר ספציפי באמצעות שיטות גיאופיסיות  מותר לקבוע פרמטרים 
או סיסמולוגיות ידועות, שייעשה בידי מומחה בתחום הגיאופיסיקה או הסיסמולוגיה בעל תואר שני 

לפחות.

נספח ה׳ 
ספקטרום תגובה לתכן

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

C,D,E,F ספקטרום התגובה לתכן למפעל הממוקם על קרקעות מסוג

ייבנה בהתאם למפורט בפרק   C-F ספקטרום התגובה לתכן למפעל הממוקם על קרקעות מסוג 
 .ASCE 41140 3.4.2.3 במסמך

אקסלרוגרמות  לחמש  לפחות  לתגובות  )מעטפת(  המרבי  כערך  יקבע  לתכן  התגובה  ספקטרום 
סוג  פי  על  תיבחר/תיבנה  המייצגות  מהאקסלרוגרמות  אחת  כל  הנבדק.  לאתר  לסלע  מייצגות 
להיעזר  ניתן  הקרקע.  וסוגי  הצפוי  מהאפיצנטר  מרחק  הצפויה,  האדמה  רעידת  עוצמת  המקור, 
במפת אזורים סיסמוגניים של מכון הגיאולוגי לישראל ומאגר אקסלרוגרמות המופיע באתר אגף 

סיסמולוגיה, המכון הגיאופיסי לישראל ובאתר של המשרד להגנת הסביבה.

מקדם חשיבות

לפי   ASCE 41140 למסמך  בהתאם  ייקבעו  לתכן  התגובה  ספקטרום  לקביעת  חשיבות  מקדמי 
.IV או  III של )occupancy category( קטגוריה

1.2.1.3

1.2.1.3.1

1.2.1.4

1.2.1.4.1
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נספח ז׳ 
  Z )475 years  ערכי

לפי ישובים
)

 

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1135.1131.81אבו גוש

0.1635.1632.96אבו סנאן

0.1935.1132.76אבטין

0.1735.3532.84אבטליון

0.1235.0032.53אביאל

0.2135.4733.09אביבים

0.1034.7431.71אביגדור

0.1034.8732.35אביחיל

0.2035.3132.56אביטל

0.1035.0231.68אביעזר

0.1635.2933.04אבירים

0.1034.8832.28אבן יהודה

0.1535.0832.56אבן יצחק )גלעד(

0.1635.2933.07אבן מנחם

0.1135.1331.76אבן ספיר

0.1034.7631.58אבן שמואל

0.2035.7732.83אבני איתן

0.1235.0832.29אבני חפץ

0.0734.3331.19אבשלום

0.1135.0231.55אדורה

0.2035.2732.55אדירים

0.1535.2133.08אדמית

0.1034.9931.66אדרת

0.1034.8532.27אודים

0.2235.7533.20אודם

0.0734.4531.24אוהד

0.1635.1532.52אום אל-פחם

0.1335.0632.47אום אל-קוטוף

0.1935.2432.56אומן

0.1134.9932.37אומץ

0.0834.6231.31אופקים

0.2035.4533.00אור הגנוז

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.0934.6031.56אור הנר

0.0934.8732.02אור יהודה

0.1034.7331.74אורות

0.2035.7633.09אורטל

0.0734.5231.30אורים

0.1935.1132.71אורנים

0.1034.9932.13אורנית

0.1935.1132.79אושה

0.0934.8032.03אזור

0.1034.7731.74אחווה

0.1034.7731.55אחוזם

0.1635.1732.91אחיהוד

0.1134.9932.39אחיטוב

0.0934.9131.93אחיסמך

0.0934.8731.98אחיעזר

0.1034.9832.21אייל

0.2835.5833.02איילת השחר

0.1535.2233.06אילון

0.2334.9629.58אילות

0.1935.4132.75אילניה

0.2334.9529.56אילת

0.2334.9629.55אילת )מרינה(

0.135.3132.17איתמר

0.1034.7531.57איתן

0.1135.1031.78איתנים

0.1835.3232.68אכסאל

0.1535.1232.50אל -עריאן

0.1935.7833.17אל -רום

0.1034.7531.65אלומה

0.2735.5532.71אלומות

0.1835.2132.76אלון הגליל

0.1935.3332.23אלון מורה
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1135.1231.65אלון שבות

0.1935.1732.73אלוני אבא

0.1735.8433.04אלוני הבשן

0.1235.0032.51אלוני יצחק

0.2435.7232.80אלי על

0.1134.9232.41אליכין

0.2235.0129.80אליפז

0.2735.5532.95אליפלט

0.1635.0732.63אליקים

0.1134.9132.38אלישיב

0.1034.9332.15אלישמע

0.2935.6032.91אלמגור

0.2435.4631.79אלמוג

0.1034.9532.05אלעד

0.1235.1431.66אלעזר

0.1135.0132.17אלפי מנשה

0.1635.3333.03אלקוש

0.1135.0432.11אלקנה

0.1034.6731.74אמונים

0.2035.4532.94אמירים

0.2835.5732.90אמנון

0.1134.9131.53אמציה

0.2235.7432.96אניעם

0.1335.1931.59אספר

0.1735.1932.82אעבלין

0.2535.7032.78אפיק

0.2835.5732.68אפיקים

0.1835.1332.84אפק

0.1235.1531.65אפרתה

0.2335.4932.81ארבל

0.2735.5232.17ארגמן

0.0934.5731.56ארז

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1335.1732.10אריאל

0.1034.8232.21ארסוף

0.0934.6731.45אשבול

0.1735.3032.88אשבל

0.0934.6531.80אשדוד

0.2835.5832.66אשדות יעקב

0.1735.3032.88אשחר

0.0834.7030.97אשלים

0.0934.5631.67אשקלון

0.1635.1532.97אשרת

0.1035.0131.78אשתאול

0.1235.0432.42באקה-אל-גרביה

0.2334.9829.71באר אורה

0.1034.7231.74באר טוביה

0.0934.8431.94באר יעקב

0.0934.7931.25באר שבע

0.0934.9132.04בארות יצחק

0.1134.9832.32בארותיים

0.0734.4931.42בארי

0.0634.2631.33בדולח

0.1635.0832.95בוסתן הגליל

0.1835.3632.81בועיינה-נוג'ידאת

0.2035.7833.20בוקעאתא

0.1134.9632.33בורגתה

0.1135.0232.35בחן

0.0834.6331.33בטחה

0.1835.1732.56ביאדה

0.0934.7331.80ביצרון

0.1835.2232.78ביר אל-מכסור

0.2335.5032.98ביריה

0.1735.0132.73בית אורן

0.1435.2231.94בית אל

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.0934.8131.84בית אלעזרי

0.2235.4532.53בית אלפא

0.1135.0532.04בית אריה

0.1034.9332.20בית ברל

0.1835.3832.97בית ג'ן

0.1034.8931.61בית גוברין

0.1034.9831.72בית גמאל

0.0934.7631.86בית גמליאל

0.0934.8332.00בית דגן

0.0834.6131.42בית הגדי

0.2735.6033.21בית הלל

0.1635.1432.97בית העמק

0.2635.5031.81בית הערבה

0.2235.4432.55בית השיטה

0.1935.1232.70בית זיד

0.1235.1631.78בית זית

0.2835.5832.69בית זרע

0.1235.1331.87בית חורון

0.0934.8131.79בית חלקיה

0.0934.7731.93בית חנן

0.1234.9332.53בית חנניה

0.1034.8732.38בית חרות

0.0934.9231.89בית חשמונאי

0.1034.8632.26בית יהושע

0.2735.5532.56בית יוסף

0.1034.8632.38בית ינאי

בית יצחק-שער 
חפר

0.1034.8932.34

0.1935.1932.73בית לחם הגלילית

0.1035.0331.79בית מאיר

0.1034.9531.98בית נחמיה

0.1034.8731.65בית ניר

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1135.1331.80בית נקופה

0.0934.7731.92בית עובד

0.0934.9031.87בית עוזיאל

0.1034.6631.74בית עזרא

0.1034.9332.00בית עריף

0.1634.9732.72בית צבי

0.1034.7631.45בית קמה

0.1935.4032.72בית קשת

0.0934.7331.82בית רבן

0.1735.3332.78בית רימון

0.2535.5032.50בית שאן

0.1034.9931.75בית שמש

0.1935.1832.70בית שערים

0.1034.6231.64בית שקמה

0.1135.1231.70ביתר עילית

0.1935.2932.63בלפוריה

0.0934.7331.86בן זכאי

0.1535.1233.01בן עמי

0.0934.9231.95בן שמן )מושב(

0.1034.9331.96בן שמן )שיכון(

בן שמן )כפר 
נוער(

0.1034.9431.96

0.0934.8332.08בני ברק

0.0934.6931.82בני דרום

0.1034.9032.26בני דרור

0.2735.6732.79בני יהודה

0.0934.9132.02בני עטרות

0.0934.7631.79בני עי"ש

0.0634.2531.32בני עצמון

0.1034.8732.22בני ציון

0.0934.7931.77בני ראם

0.0934.7531.84בניה
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1234.9532.52בנימינה

0.1935.1532.74בסמת טבעון

0.1635.2732.93בענה

0.1034.8832.21בצרה

0.1535.1333.07בצת

0.0934.9231.83בקוע

0.2435.4532.24בקעות

0.1135.0731.73בר גיורא

0.2035.4433.00בר יוחאי

0.0934.6531.56ברור חיל

0.0934.7831.77ברורים

0.0834.6331.37ברוש

0.1335.0932.48ברטעה

0.1635.2632.19ברכה

0.1034.6231.67ברכיה

0.1935.4333.06ברעם

0.2035.2632.54ברק

0.1235.0332.48ברקאי

0.0934.6031.65בת הדר

0.1135.0132.33בת חפר

0.0934.7532.01בת ים

0.1135.1031.66בת עין

0.1335.0032.60בת שלמה

0.1635.1532.93ג'דיידה-מכר

0.1635.1832.94ג'ולס

0.1034.9532.16ג'לג'וליה

0.1234.9132.54ג'סר א-זרקא

0.2035.4533.02ג'ש - גוש חלב

0.1235.0432.40ג׳ת

0.1134.9032.39גאולי תימן

0.1034.9432.30גאולים

0.0934.7631.89גאליה

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.0734.4731.21גבולות

0.0934.6031.51גבים

0.2035.3732.57גבע

0.1535.2731.85גבע בנימין

0.1434.9532.66גבע כרמל

0.0834.5931.39גבעולים

0.1235.1631.85גבעון החדשה

0.2035.4432.78גבעת אבני

0.1835.2432.72גבעת אלה

0.0934.8031.87גבעת ברנר

0.1034.9232.10גבעת השלושה

0.1235.1731.86גבעת זאב

0.1034.8732.17גבעת ח"ן

0.1235.0332.46גבעת חביבה

גבעת חיים - 
מאוחד

0.1134.9332.39

גבעת חיים - 
איחוד

0.1134.9432.40

0.2735.6832.80גבעת יואב

0.1135.0931.79גבעת יערים

0.1034.9431.67גבעת ישעיהו

0.1034.9432.03גבעת כ"ח

0.1235.0132.52גבעת עדה

0.1935.2032.56גבעת עוז

0.0934.8532.08גבעת שמואל

0.1034.9531.77גבעת שמש

0.1034.8832.36גבעת שפירא

0.1034.6831.73גבעתי

0.0934.8132.07גבעתיים

0.0934.6131.59גברעם

0.1935.2132.68גבת

0.2835.6233.02גדות

0.0634.2831.34גדיד

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1935.2432.56גדיש

0.2035.3632.55גדעונה

0.0934.7931.82גדרה

0.2735.6533.12גונן

0.1535.2333.06גורן

0.1535.2533.06גורנות הגליל

0.2135.4532.64גזית

0.0934.9231.88גזר

0.0934.6031.63גיאה

0.0934.8031.89גיבתון

0.1034.9431.80גיזו

0.1635.2332.90גילון

0.0834.6531.33גילת

0.2535.5232.85גינוסר

0.1935.2632.66גיניגר

0.0934.9131.96גינתון

0.1635.2532.97גיתה

0.2235.3932.10גיתית

0.1034.8531.63גלאון

0.2435.4432.00גלגל

0.1034.8332.16גליל ים

0.1034.9431.93גמזו

0.0634.2631.34גן אור

0.0934.7031.80גן הדרום

0.1034.9132.20גן חיים

0.1135.0032.35גן יאשיה

0.0934.7031.78גן יבנה

0.2035.3432.53גן נר

0.0934.7531.94גן שורק

0.0934.8031.88גן שלמה

0.1134.9532.45גן שמואל

0.0934.8332.02גנות

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1034.9032.32גנות הדר

0.0934.8531.87גני הדר

0.0734.3031.37גני טל

0.0934.8832.04גני יהודה

0.0934.8431.86גני יוחנן

0.1034.8032.15גני עם

0.0934.8732.06גני תקווה

0.2035.3432.45גנים

0.1034.8232.23געש

0.1535.2133.01געתון

0.1034.8831.74גפן

0.2235.0629.94גרופית

0.2535.7132.82גשור

0.2735.5532.62גשר

0.1535.1133.04גשר הזיו

0.1034.7931.63גת )קיבוץ(

0.0934.8832.07גת רימון

0.1835.0532.70דאלית אל-כרמל

0.2035.2632.55דבורה

0.1835.3732.69דבוריה

0.1034.8231.41דבירה

0.1935.3532.65דברת

0.2835.5732.71דגניה א'

0.2835.5232.70דגניה ב'

0.1835.4133.05דוב"ב

0.0834.4931.57דוגית

0.1234.1431.93דולב

0.0934.6431.50דורות

0.1935.3432.62דחי

0.1635.2732.93דייר אל-אסד

0.1735.3632.86דייר חנא

0.1034.9531.78דייר ראפאת
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1135.0331.07דימונה

0.2435.5233.08דישון

0.1635.0832.59דליה

0.2235.4933.02דלתון

0.2635.6533.24דן

0.2635.6433.23דפנה

0.0734.3531.20דקל

0.2835.6232.73האון

0.1334.9332.64הבונים

0.2735.6233.22הגושרים

0.1034.8932.35הדר עם

0.1034.8932.16הוד השרון

0.1034.6431.68הודיה

0.1735.2932.76הושעיה

0.1835.1232.64הזורע

0.2435.5032.75הזורעים

0.1634.9632.75החותרים

0.1935.2132.61היוגב

0.1535.2433.04הילה

0.1134.9832.38המעפיל

0.1835.2432.75הסוללים

0.1034.9232.36העוגן

0.1135.1331.82הר אדר

0.1235.1731.72הר גילה

0.1235.1031.34הר עמשא

0.1034.9531.81הראל

0.1935.1732.76הרדוף

0.1034.8432.16הרצליה

0.1835.3732.84הררית

0.2735.5532.90ורד הגליל

0.1034.7831.66ורדון

0.1034.7631.66זבדיאל

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1034.6931.60זוהר

0.0934.5231.61זיקים

0.0934.8931.97זיתן

0.1234.9532.57זכרון יעקב

0.1034.9431.71זכריה

0.1835.1832.55זלפה

0.1135.0332.37זמר

0.0834.5531.45זמרת

0.1035.0031.73זנוח

0.0934.6231.46זרועה

0.1935.2132.73זרזיר

0.1034.7531.68זרחיה

0.1034.8632.36חבצלת השרון

0.2035.2632.55חבר

0.1034.9532.14חגור

0.1235.0831.50חגי

0.1134.9232.39חגלה

0.2935.6432.93חד-נס

0.1034.9331.97חדיד

0.1134.9232.44חדרה

0.0934.8831.83חולדה

0.0934.7932.02חולון

0.0734.3331.23חולית

0.2835.6133.05חולתה

0.1435.1932.31חומש

0.1635.3033.00חוסן

0.1735.3232.90חוסניה

0.1134.8732.39חופית

0.2435.5032.88חוקוק

0.1034.9331.30חורה

0.1735.3533.02חורפיש

0.1034.9732.14חורשים

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1835.3932.91חזון

0.1635.1732.48חיננית

0.1834.9832.83חיפה )בת גלים(

0.1935.0332.80חיפה )נמל(

0.18335.0232.76חיפה )כרמל(

0.1635.3132.95חלוץ

0.1235.1332.01חלמיש

0.1034.6631.58חלץ

0.2335.4932.83חמאם

0.0934.8432.02חמד

0.2635.5232.52חמדיה

0.2435.4432.20חמרה

0.1034.9532.33חניאל

0.1535.1733.09חניתה

0.1735.2432.78חנתון

0.1935.7932.84חספין

0.0934.8031.79חפץ חיים

0.2135.4232.52חפצי-בה

0.0934.7731.78חצב

0.2235.2830.77חצבה

0.0934.7231.77חצור-אשדוד

0.2635.5432.98חצור הגלילית

0.1635.0832.96חצרות יוסף

0.0834.7231.24חצרים

0.1134.9232.40חרב לאת

0.1034.8632.23חרוצים

0.1034.9132.24חרות

0.1335.1232.42חרמש

0.1735.3332.96חרשים

0.1035.0231.93חשמונאים

0.2635.5332.80טבריה

0.2835.5932.97טובא-זנגרייה

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1835.3832.77טורעאן

0.1135.0132.27טייבה

0.2135.4432.60טייבה )בעמק(

0.1034.9532.24טירה

0.1734.9732.76טירת כרמל

0.2735.5332.42טירת צבי

0.1635.1732.92טל-אל

0.0734.5031.35טל אור

0.0934.9031.80טל שחר

0.0834.7730.99טללים

0.1235.1331.94טלמון

0.1735.2032.85טמרה

0.2035.4032.63טמרה )יזרעאל(

0.1134.9631.38טנא

0.1935.4232.87טפחות

0.1635.2432.98יאנוח-ג'ת

0.0734.3231.19יבול

0.1635.1832.90יבור

0.2435.5032.71יבנאל

0.0934.7431.88יבנה

0.1935.0832.74יגור

0.0934.8831.99יגל

0.0934.8231.80יד בנימין

0.1135.0931.81יד השמונה

0.1135.0132.33יד חנה

0.0934.5631.59יד מרדכי

0.1034.7031.65יד נתן

0.0934.9031.90יד רמב"ם

0.1135.1131.82ידידה

0.0934.8932.03יהוד

0.2635.6033.25יהל

0.2635.6033.25יובל
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1635.2732.88יובלים

0.1735.2732.84יודפת

0.1935.77932.94יונתן

0.0834.6131.44יושיביה

0.2035.3232.56יזרעאל

0.1635.2232.99יחיעם

0.2235.0629.89יטבתה

0.0934.6031.48יכיני

0.1034.9532.31ינוב

0.1034.7831.74ינון

0.2835.55933.05יסוד המעלה

0.0934.8631.82יסודות

0.1635.1732.90יסעור

0.1635.2432.88יעד

0.2035.3132.55יעל

0.2135.0430.05יעלון

0.1034.9732.27יעף

0.1535.1933.07יערה

0.1935.2732.68יפיע

0.2635.4732.06יפית

0.1935.2232.68יפעת

0.2735.5533.13יפתח

0.1535.2432.18יצהר

0.0934.8631.86יציץ

0.1034.8432.25יקום

0.1235.1232.15יקיר

0.1835.1232.66יקנעם )מושבה(

0.1835.1032.66יקנעם עילית

0.2035.4533.08יראון

0.2735.5732.57ירדנה

0.1034.9330.99ירוחם

0.1335.2331.78ירושלים )מזרחית(

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

ירושלים 
)מערבית(

0.1235.1731.77

0.1034.9732.15ירחיב

0.1635.2132.95ירכא

0.1034.9032.14ירקונה

0.0734.4031.25ישע

0.1034.9631.75ישעי

0.0934.8531.92ישרש

0.0734.3331.20יתד

0.1635.2132.87כאבול

0.1535.1533.02כברי

0.1935.4132.70כדורי

0.2035.3232.45כדים

0.2035.3531.96כוכב השחר

0.1135.0032.23כוכב יאיר

0.1435.2431.88כוכב יעקב

0.1034.6731.63כוכב מיכאל

0.2735.5532.91כורזים

0.2435.5132.89כחל

0.0734.4031.37כיסופים

0.1635.2532.95כישור

0.1635.2032.98כליל

0.2035.4532.88כלנית

0.0734.4330.91כמהין

0.1735.3632.91כמון

0.0934.7531.80כנות

0.2635.7032.87כנף

0.2835.5632.74כנרת )מושבה(

0.2735.5632.72כנרת )קבוצה(

0.1235.1031.25כסיפה

0.1035.0531.77כסלון

0.1635.3132.97כסרא-סמיע

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

כעביה-טבאש-
חג'אג'רה

0.1935.1832.76

0.0934.7231.83כפר אביב

0.1735.3431.83כפר אדומים

0.1034.9431.79כפר אוריה

0.0934.8432.06כפר אז״ר

0.1034.7631.75כפר אחים

0.1935.0932.82כפר ביאליק

0.0934.8231.87כפר ביל"ו

0.2835.6133.17כפר בלום

0.1034.9531.86כפר בן נון

0.1034.9732.13כפר ברא

0.1935.1932.65כפר ברוך

0.1935.2932.64כפר גדעון

0.2535.5733.24כפר גלעדי

0.1034.9331.93כפר דניאל

0.0734.3531.40כפר דרום

0.1835.2732.70כפר החורש

0.1935.1132.79כפר המכבי

0.0934.7531.89כפר הנגיד

0.1935.1032.74כפר הנוער הדתי

0.2935.6032.97כפר הנשיא

0.1035.9332.25כפר הס

0.1134.9132.39כפר הרא"ה

0.1034.8732.38כפר ויתקין

0.1034.7331.72כפר ורבורג

0.1635.2732.99כפר ורדים

0.2135.4632.81כפר זיתים

0.0934.8531.99כפר חב"ד

0.2435.5032.80כפר חיטים

0.1034.9032.35כפר חיים

0.1935.4232.92כפר חנניה

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1935.0932.75כפר חסידים

0.2835.6632.76כפר חרוב

0.1034.9331.98כפר טרומן

0.1635.1632.96כפר יאסיף

0.1935.1532.68כפר יהושע

0.1034.9332.32כפר יונה

0.2035.3632.57כפר יחזקאל

0.1034.9632.27כפר יעבץ

0.2035.4432.72כפר כמא

0.1835.3432.74כפר כנא

0.1034.9232.35כפר מונש

0.0834.5431.43כפר מימון

0.1034.8932.17כפר מל"ל

0.1735.2632.81כפר מנדא

0.1034.8331.73כפר מנחם

0.1735.1032.89כפר מסריק

0.2035.4232.64כפר מצר

0.2835.5732.88כפר נחום

0.1034.8732.27כפר נטר

0.2735.6633.20כפר סאלד

0.1034.9132.18כפר סבא

0.1034.6131.67כפר סילבר

0.1034.9232.08כפר סירקין

0.1034.9432.26כפר עבודה

0.0834.5331.48כפר עזה

0.1135.1231.65כפר עציון

0.1235.0032.48כפר פינס

0.1034.9732.11כפר קאסם

0.2135.4532.67כפר קיש

0.1335.0532.51כפר קרע

0.1535.1133.09כפר ראש הנקרה

כפר רוזנואלד 
)זרעית(

0.1535.3033.10
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.2735.5632.46כפר רופין

0.1035.0431.91כפר רות

0.2135.4632.96כפר שמאי

0.0934.9331.89כפר שמואל

0.1034.8232.19כפר שמריהו

0.2035.4232.69כפר תבור

0.1535.2532.12כפר תפוח

0.2935.6132.93כרכום

0.2135.4733.04כרם בן זמרה

0.0934.7231.82כרם יבנה )ישיבה(

0.1434.9932.64כרם מהר"ל

0.0634.2831.23כרם שלום

0.0934.9231.85כרמי יוסף

0.1135.1031.61כרמי צור

0.1635.2932.92כרמיאל

0.0934.5431.60כרמיה

0.1034.9231.33כרמים

0.1435.1831.43כרמל

0.1635.2932.94לבון

0.2035.4432.79לביא

0.1034.8731.38להב

0.2835.6433.14להבות הבשן

0.1135.0132.39להבות חביבה

0.1034.8231.37להבים

0.0934.8931.95לוד

0.1034.8931.68לוזית

0.1635.1032.96לוחמי הגיטאות

0.1735.3632.88לוטם

0.2235.0929.99לוטן

0.1034.9331.68לי-און

0.1535.1133.06לימן

0.1034.8431.56לכיש

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1035.0331.92לפיד

0.1635.2632.96לפידות

0.1034.8731.32לקיה

0.1135.0032.43מאור

0.1334.9732.59מאיר שפיה

0.1135.1131.72מבוא ביתר

0.1535.1732.42מבוא דותן

0.1035.0431.85מבוא חורון

0.2835.6532.74מבוא חמה

0.1034.9931.93מבוא מודיעים

0.2735.5733.12מבואות החרמון

0.0934.6631.45מבועים

0.0734.4131.24מבטחים

0.0934.5731.62מבקיעים

0.1235.16131.80מבשרת ציון

0.1635.2432.92מג'ד אל-כרום

0.2435.7733.27מג'דל שמס

0.1835.4032.89מגאר

0.1534.9532.73מגדים

0.2435.5032.84מגדל

0.1935.2432.67מגדל העמק

0.1235.1431.64מגדל עוז

0.1635.2832.98מגדל תפן

0.1935.1832.58מגידו

0.1135.0332.39מגל

0.0734.4331.30מגן

0.2035.3032.52מגן שאול

0.0934.9032.04מגשימים

0.1835.1632.59מדרך עוז

0.1034.9132.34מדרשת רופין

0.1035.0131.90מודיעין

0.2135.4432.59מולדת

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1235.1631.79מוצא עילית

0.2035.2932.52מוקייבלה

0.0634.2931.31מורג

0.1835.3932.92מורן

0.1735.2332.83מורשת

0.1034.9332.05מזור

0.0934.8431.85מזכרת בתיה

0.1935.2932.65מזרע

0.1635.1032.98מזרעה

0.2635.5132.37מחולה

0.2835.5732.99מחניים

0.1035.0031.75מחסיה

0.2535.5833.28מטולה

0.1135.0631.72מטע

0.1635.1532.50מי עמי

0.2035.3032.55מיטב

0.1235.0432.44מייסר

0.2335.7332.77מיצר

0.2235.4232.45מירב

0.2035.4432.98מירון

0.0934.7531.82מישר

0.1134.9431.33מיתר

0.1035.0231.89מכבים-רעות

0.2335.4232.17מכורה

0.1134.8732.41מכמורת

0.1735.3332.91מכמנים

0.0834.6031.39מלילות

0.2435.5133.10מלכיה

0.1034.7831.66מנוחה

0.1735.2432.85מנוף

0.1535.1933.04מנות

0.2835.5532.66מנחמיה

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.2535.5433.20מנרה

0.1935.1932.71מנשית זבדה

0.1935.4232.84מסד

0.2835.5932.68מסדה

0.2335.4732.50מסילות

0.1035.0131.80מסילת ציון

0.0834.5931.32מסלול

0.0934.7831.76מסמיה

0.2235.7633.23מסעדה

0.1535.1032.53מעאויה

0.1034.9032.36מעברות

0.0834.5931.40מעגלים

0.2835.6032.71מעגן

0.1235.5532.49מעגן מיכאל

0.2735.5532.49מעוז חיים

0.1335.1631.41מעון

0.1635.2633.02מעונה

0.2635.6133.24מעיין ברוך

0.1234.9432.57מעיין צבי

0.1635.2633.03מעיליא

0.1535.3031.78מעלה אדומים

0.2235.4032.07מעלה אפרים

0.2235.4232.48מעלה גלבוע

0.2735.6932.89מעלה גמלא

0.1135.1131.82מעלה החמישה

0.1535.2432.05מעלה לבונה

0.1635.3131.88מעלה מכמש

0.1335.2331.60מעלה עמוס

0.1135.0732.17מעלה שומרון

0.1235.0332.46מענית

0.0934.8932.06מעש

0.0834.5631.50מפלסים
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1235.1031.37מצדות יהודה

0.1535.1533.06מצובה

0.0934.8731.91מצליח

0.1735.1632.54מצמץ

0.2535.5132.79מצפה

0.1735.2032.84מצפה אבי"ב

0.1935.3931.81מצפה יריחו

0.1835.3832.80מצפה נטופה

0.1134.8030.61מצפה רמון

0.2235.4031.57מצפה שלם

0.1235.0532.44מצר

0.2435.5433.21מרגליות

0.1935.7833.13מרום גולן

0.2035.3232.61מרחביה )מושב(

0.2035.3032.59מרחביה )קיבוץ(

0.1034.7131.70מרכז שפירא

0.0834.7831.00משאבי שדה

0.0934.7431.82משגב דב

0.2435.5533.25משגב עם

0.1835.3232.74משהד

0.2635.4932.11משואה

0.1034.6931.70משואות יצחק

0.1034.9431.87משמר איילון

0.0934.9031.82משמר דוד

0.2835.6033.00משמר הירדן

0.0934.7231.37משמר הנגב

0.1835.1432.61משמר העמק

0.0934.8232.01משמר השבעה

0.1034.9032.36משמר השרון

0.1234.9832.49משמרות

0.1034.9232.23משמרת

0.1034.6231.66משען

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1034.9732.16מתן

0.1735.3633.04מתת

0.1035.0431.93מתתיהו

0.2635.6932.79נאות גולן

0.2435.3830.93נאות הכיכר

0.2835.5933.16נאות מרדכי

0.1935.3932.62נאעורה

0.0934.8831.22נבטים

0.1034.6831.66נגבה

0.1034.7031.62נהורה

0.0935.2032.69נהלל

0.1635.0933.01נהריה

0.2035.7832.83נוב

0.1034.6931.62נוגה

0.2735.5532.59נווה אור

0.2435.7433.26נווה אטי"ב

0.1135.0831.81נווה אילן

0.2635.5332.49נווה איתן

0.0934.8732.02נווה אפרים

0.1235.1531.68נווה דניאל

0.0634.2831.35נווה דקלים

0.2335.3631.15נווה זוהר

0.1535.1833.03נווה זיו

0.2135.0430.04נווה חריף

0.1434.9432.66נווה ים

0.1034.9432.17נווה ימין

0.1034.9232.13נווה ירק

0.0934.7431.81נווה מבטח

0.1035.0131.67נווה מיכאל

0.1034.9831.82נווה שלום

0.1034.7931.57נועם

0.1235.1032.15נופים

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1935.1532.76נופית

0.1034.9232.04נופך

0.1435.2531.65נוקדים

0.2035.3632.54נורית

0.2735.5332.25נח״ל חמדת

0.1034.9531.63נחושה

0.0834.5031.47נחל עוז

0.2035.3432.34נחל עירית

0.1034.7931.66נחלה

0.1235.1431.97נחליאל

0.1034.9132.06נחלים

0.1035.0031.77נחם

0.1735.3232.94נחף

0.1234.9232.61נחשולים

0.1034.9631.83נחשון

0.1034.9532.06נחשונים

0.1635.3233.07נטועה

0.2235.7532.85נטור

0.0934.7731.94נטעים

0.1135.0731.83נטף

0.1935.3532.63ניין

0.0834.5331.55ניסנית

0.1034.6331.74ניצן

0.0734.4030.90ניצני סיני

0.1135.0032.31ניצני עוז

0.1034.6331.72ניצנים

0.1034.9532.20ניר אליהו

0.1034.7531.67ניר בנים

0.0934.6231.83ניר גלים

0.2335.4532.50ניר דוד )תל עמל(

0.1034.7131.61ניר ח"ן

0.2035.2432.57ניר יפה

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.0734.3631.24ניר יצחק

0.1034.6431.69ניר ישראל

0.0934.6331.48ניר משה

0.0734.4031.31ניר עוז

0.0934.5831.52ניר עם

0.1634.9932.70ניר עציון

0.0934.8631.95ניר צבי

0.0734.3931.34נירים

0.1034.9832.15נירית

0.2535.4531.97נירן

0.1135.0631.74נס הרים

0.1635.1232.97נס עמים

0.0934.8031.93נס ציונה

0.1034.8632.37נעורים

0.1135.0731.96נעלה

0.2635.4731.91נעמי

0.0934.8631.88נען

0.0734.3231.38נצר חזני

0.0934.8231.92נצר סרני

0.0734.4131.48נצרים

0.1835.3032.70נצרת

0.1835.3232.71נצרת עילית

0.1935.0532.76נשר

0.2535.4531.99נתיב הגדוד

0.1034.9831.69נתיב הל"ה

0.0934.5431.57נתיב העשרה

0.1535.1332.99נתיב השיירה

0.0834.5931.42נתיבות

0.1034.8532.32נתניה

0.1735.3432.94סאג'ור

0.1935.2032.54סאלם

0.1835.3933.03סאסא
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.0934.8832.05סביון

0.1034.7831.67סגולה

0.1935.3432.61סולם

0.1335.1131.39סוסיה

0.0734.3431.24סופה

0.1735.2932.87סח'נין

0.1835.3732.89סלמה

0.1135.0532.24סלעית

0.2235.0229.83סמר

0.1535.1133.03סער

0.1935.1830.62ספיר

0.2035.4433.01ספסופה

0.0934.8431.89סתריה

0.2635.6333.27ע'ג'ר

0.1435.0832.50עארה

0.1535.1833.05עבדון

0.1635.1032.99עברון

0.1034.9131.70עגור

0.1835.1732.79עדי

0.1034.9132.14עדנים

0.1034.7631.59עוזה

0.1735.3332.79עוזייר

0.1134.9832.33עולש

0.0934.8531.26עומר

0.1334.9832.62עופר

0.1135.0532.02עופרים

0.1034.7031.64עוצם

0.0734.4730.79עזוז

0.1034.6731.74עזר

0.1034.9732.26עזריאל

0.0934.9131.89עזריה

0.1034.6931.75עזריקם

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1335.1832.00עטרת

0.2335.3030.81עידן

0.1935.4032.84עיילבון

0.0934.7731.92עיינות

0.1835.2632.72עילוט

0.1435.1232.49אין א-סהלה

0.1334.9432.62עין איילה

0.1835.4032.94עין אל-אסד

0.2835.6432.78עין גב

0.2235.3831.45עין גדי

0.2035.4232.66עין דור

0.0734.4431.28עין הבשור

0.1134.9432.39עין החורש

0.1735.0932.90עין המפרץ

0.2535.5032.47עין הנצי"ב

0.1735.0832.63עין העמק

0.1735.1032.60עין השופט

0.0734.4031.35עין השלושה

0.1034.9332.26עין ורד

0.1835.8033.10עין זיוון

0.2235.4833.00עין זיתים

0.2035.2530.80עין חצבה

0.2035.3932.56עין חרוד

0.2135.2430.66עין יהב

0.1635.2333.01עין יעקב

0.1434.9532.68עין כרמל

0.1835.3532.72עין מאהל

0.1135.1231.79עין נקובא

0.1235.0132.49עין עירון

0.1034.7231.69עין צורים

0.2435.7333.24עין קנייא

0.1135.1231.79עין ראפה

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1235.0132.46עין שמר

0.1034.9332.27עין שריד

0.2435.3730.94עין תמר

0.1034.9432.08עינת

0.2035.2430.81עיר אובות

0.1735.0832.93עכו

0.0834.5131.45עלומים

0.1635.2732.07עלי

0.1135.0732.07עלי זהב

0.2335.5033.05עלמה

0.1535.2931.83עלמון

0.2535.5233.00עמוקה

0.1235.1431.75עמינדב

0.2735.5432.93עמיעד

0.0734.4131.25עמיעוז

0.2535.6333.18עמיר

0.1235.1432.16עמנואל

0.1535.1632.98עמקה

0.1235.1332.29ענב

0.1835.0732.72עספיא

0.2035.2932.61עפולה

0.1535.2631.96עפרה

0.1135.0532.12עץ אפרים

0.1735.3432.85עראבה

0.1535.2333.09עראמשה

0.1535.2131.26ערד

0.1034.7831.73ערוגות

0.1435.1032.50ערערה

0.1135.0131.16ערערה-בנגב

0.0934.7531.82עשרת

0.1434.9432.69עתלית

0.1235.0331.44עתניאל

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.2035.1530.36פארן

0.1135.0532.06פדואל

0.0834.6131.33פדויים

0.0934.8831.86פדיה

פורייה - כפר 
עבודה

0.2735.5532.72

0.2735.5432.75פורייה - נווה עובד

0.2735.5532.73פורייה עילית

0.1334.9532.60פוריידיס

0.1034.9532.28פורת

0.0834.5631.33פטיש

0.1635.2332.93פלך

0.0934.7131.93פלמחים

0.1335.1731.49פני חבר

0.1435.2331.90פסגות

0.1635.3133.05פסוטה

0.0934.6931.44פעמי תש"ז

0.2435.4432.04פצאל

0.1234.9732.48פרדס חנה-כרכור

0.1034.9132.30פרדסיה

0.1935.4332.93פרוד

0.2035.3132.55פרזון

0.0734.3531.22פרי גן

0.0934.8932.08פתח תקווה

0.0934.8931.87פתחיה

0.0734.5331.20צאלים

0.1735.3332.89צביה

0.1935.4233.03צבעון

0.1135.1231.78צובה

0.0734.4231.24צוחר

0.0934.7431.86צופיה

0.1135.0132.20צופין

0.1034.9232.19צופית
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.2135.1830.56צופר

0.1034.8632.36צוקי ים

0.1135.1031.72צור הדסה

0.1034.9932.22צור יגאל

0.1034.9132.30צור משה

0.1135.0132.24צור נתן

0.1635.3133.01צוריאל

0.1635.2532.90צורית

0.1034.9432.29צורן

0.1835.2832.75ציפורי

0.1034.9331.81צלפון

0.2035.3232.52צנדלה

0.0934.8532.00צפריה

0.1034.9431.66צפרירים

0.2335.5032.96צפת

0.1434.9532.65צרופה

0.1034.9731.76צרעה

0.0934.7231.81קבוצת יבנה

0.1335.1632.21קדומים

0.1034.9132.28קדימה

0.2435.7033.03קדמת צבי

0.1535.3031.75קדר

0.0934.7931.81קדרון

0.2235.4732.90קדרים

0.1034.7331.66קוממיות

0.1735.2532.84קורנית

0.2235.0629.97קטורה

0.0734.3131.37קטיף

0.1135.1131.83קטנה

0.1134.9032.52קיסריה

0.0934.6831.45קלחים

0.2435.4731.75קליה

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1134.9832.29קלנסווה

0.2435.7133.16קלע

0.0734.4630.87קציעות

0.1335.0932.48קציר-חריש

0.2635.6932.99קצרין

0.0934.8632.05קריית אונו

0.1235.1131.53קריית ארבע

0.1835.1232.81קריית אתא

0.1935.0932.83קריית ביאליק

0.1935.0732.81קריית גת

0.1935.0732.81קריית חיים

0.1935.1332.72קריית טבעון

0.1835.0732.85קריית ים

0.1135.1031.80קריית יערים

0.1835.0732.84קריית מוצקין

0.1034.7531.73קריית מלאכי

0.1235.1132.12קריית נטפים

0.1135.1231.81קריית ענבים

0.0934.8231.86קריית עקרון

0.2735.5833.21קריית שמונה

קרית שמונה - 
הרים

0.2635.5633.20

0.1235.1032.17קרני שומרון

0.1835.3732.94ראמה

0.1034.9532.10ראש העין

0.2635.5432.97ראש פינה

0.1135.1331.67ראש צורים

0.0934.8131.96ראשון לציון

0.0934.8131.77רבדים

0.0834.7231.04רביבים

0.2135.4632.85רביד

0.1635.1032.98רגבה

0.1335.0332.53רגבים

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.0934.7531.39רהט

0.1034.7331.65רווחה

0.2435.4732.45רוויה

0.0934.7031.50רוחמה

0.1735.3132.79רומאנה

0.1735.3032.78רומת הייב

0.2635.4932.25רועי

0.2535.4932.45רחוב

0.0934.8131.89רחובות

0.2235.4933.05ריחאנייה

0.1435.1332.47ריחן

0.1835.3232.72ריינה

0.1935.3431.94רימונים

0.1034.9332.04רינתיה

0.1935.1032.75רכסים

0.1935.2632.53רם-און

0.2835.6632.85רמות

0.1034.8832.16רמות השבים

0.0934.8531.87רמות מאיר

0.1535.0632.60רמות מנשה

0.2735.5533.10רמות נפתלי

0.0934.8731.93רמלה

0.0934.8332.04רמת אפעל

0.0934.8232.07רמת גן

0.1935.2032.68רמת דוד

0.1635.0932.61רמת השופט

0.0934.8432.14רמת השרון

0.1935.1332.79רמת יוחנן

0.1935.1732.70רמת ישי

0.1835.8132.85רמת מגשימים

0.0934.8432.03רמת פנקס

0.2035.4232.59רמת צבי

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1135.0731.77רמת רזיאל

0.1335.2231.74רמת רחל

0.0834.6031.34רנן

0.0734.4631.39רעים

0.1034.8732.18רעננה

0.0634.2331.32רפיח ים

0.1635.2632.86רקפת

0.1034.8332.20רשפון

0.2435.4832.48רשפים

0.0834.6931.05רתמים

0.1435.2032.34שא-נור

0.2635.6533.23שאר ישוב

0.1635.0832.98שבי ציון

0.1335.1832.26שבי שומרון

שבלי - אום אל-
גנם

0.1935.3932.68

0.1635.2532.87שגב

0.1935.4232.75שדה אילן

0.2635.5132.44שדה אליהו

0.2735.5633.05שדה אליעזר

0.0934.7930.87שדה בוקר

0.1034.6831.58שדה דוד

0.1034.9132.20שדה ורבורג

0.1034.6831.65שדה יואב

0.1935.1432.70שדה יעקב

0.1134.9932.40שדה יצחק

0.1034.8031.61שדה משה

0.2435.4832.52שדה נחום

0.0734.4231.23שדה ניצן

0.1034.6831.76שדה עוזיהו

0.0934.7131.45שדה צבי

0.1134.8932.49שדות ים
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תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1034.9231.72שדות מיכה

0.0734.3431.21שדי אברהם

0.1034.9432.16שדי חמד

0.2435.4832.44שדי תרומות

0.0934.7431.83שדמה

0.2035.4432.70שדמות דבורה

0.2435.5332.35שדמות מחולה

0.0934.5931.52שדרות

0.1135.0831.80שואבה

0.0835.5431.45שובה

0.0934.7431.41שובל

0.1034.9432.00שוהם

0.1535.2833.08שומרה

0.1034.8831.43שומריה

0.0834.5231.42שוקדה

0.1135.0631.80שורש

0.1635.2632.89שורשים

0.1034.8632.35שושנת העמקים

0.1735.3532.93שזור

0.1034.7231.62שחר

0.2035.0029.90שחרות

0.0834.6131.39שיבולים

0.0834.6330.88שיבטה

0.2035.0330.05שיזפון

0.1835.0230.18שיטים

0.1535.1532.99שייח' דנון

0.1735.2932.05שילה

0.1035.0131.92שילת

0.1735.2532.85שכניה

0.1034.7731.56שלווה

0.2435.4832.47שלוחות

0.2735.6633.16שמיר

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1135.0031.38שמעה

0.1635.0932.95שמרת

0.2535.6833.24שניר

0.1635.2432.89שעב

0.2335.7233.12שעל

0.1034.9831.87שעלבים

0.1135.0032.29שער אפרים

0.2835.6132.69שער הגולן

0.1935.1132.72שער העמקים

0.1235.0132.45שער מנשה

0.1135.0332.13שערי תקווה

0.1034.8232.22שפיים

0.1034.7331.70שפיר

0.2035.4432.94שפר

0.1835.1732.81שפרעם

0.1635.1732.47שקד

0.1134.9331.51שקף

0.2235.4732.73שרונה

0.1935.2232.67שריד

0.0834.6031.40שרשרת

0.1635.3133.09שתולה

0.1034.6831.77שתולים

0.0834.6431.37תאשור

0.0834.6331.38תדהר

0.1635.2432.93תובל

0.2435.4432.02תומר

0.0834.5431.43תושיה

0.1034.7631.72תימורים

0.1034.8931.75תירוש

0.0934.7832.07תל אביב -יפו

0.2635.5833.23תל חי

0.2135.4032.56תל יוסף

תאוצת קרקע - Zשם יישוב
)g(

קוארדינטה גאוגרפית

רוחביתאורכית

0.1034.8732.25תל יצחק

0.1935.3032.66תל עדשים

0.2835.6232.70תל קציר

0.0934.8631.25תל שבע

0.2535.5032.14תל תאומים

0.1135.0331.56תלם

0.0734.4331.23תלמי אליהו

0.1134.9732.45תלמי אלעזר

0.0934.6431.44תלמי ביל"ו

0.0734.3631.20תלמי יוסף

0.1034.7631.75תלמי יחיאל

0.0934.6131.62תלמי יפה

0.1034.6731.56תלמים

0.1935.2332.70תמרת

0.1034.9632.31תנובות

0.1034.9731.80תעוז

0.0834.6831.32תפרח

0.0834.5831.45תקומה

0.1335.2331.65תקוע

0.1034.9831.78תרום
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