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 רקע .1

רשויות מקומיות, מועצות אזוריות ואגודות מים  250-בתחום מדינת ישראל כ 

 שהם בעלי מפעלי מים עצמאיים.

מפעלי המים הנ"ל כוללים בין היתר בארות, קידוחים, בריכות, מגדלי מים, צנרת,  

 תחנות שאיבה, מאגרים, מתקני חשמל ומתקני עזר נוספים.

שונות בתנאים הגיאולוגיים והסייסמולוגיים המפעלים פזורים בכל הארץ, כשיש  

 ממקום למקום. המתקנים תוכננו בתקופות שונות ע"י מתכננים שונים.

 

עד היום לא קיים תקן אחיד ומחייב לתכנון מתקנים אלה. קיים תקן ישראלי  

לתכנון עמידות מבנים באופן כללי. מגדלים ובריכות מים שהם המרכיב העיקרי 

ה, עדיין לא נזכרים מפורשות בתקן וקיימת התייחסות בלתי שרגיש לרעידות אדמ

אחידה לנושא אצל המתכננים השונים. בשנים האחרונות גברה המודעות לנושא 

 רעידות אדמה.

 רוכז מידע וגובשו הערכות לגבי עוצמה, תדירות ואזורי סיכון לרעידות אדמה. 

 . 413ללת בת"י הללו מצאו את ביטויים בהכנת מפת איזורים סייסמיים הנכ 

"ועדת היכל" מונתה ע"י הממשלה לגבש המלצות להערכות לרעידות אדמה  

 בסקטור הממשלתי והציבורי.

 

נושא הסיכונים הסייסמיים אינו זוכה לתשומת לב ראויה אצל חלק מגופי התכנון  

 השונים.

לא ניתן לחזות מועד או פרק זמן שבו תתרחש רעידת אדמה, אם כי אפשר להעריך  

 ת עוצמתה הצפויה לכשתתרחש )בהסתברויות מסוימות(.א

 

למרות השכיחות הנמוכה של רעידות אדמה חזקות בישראל, הרי שלכשתתרחש  

קנים, כגון ע"י נזק למת -רעידה חזקה תוצאותיה עלולות להיות כבדות 

התמוטטות בריכות ומגדלים, פריצת מאגרים וכו'. מעבר לנזק הכספי וסיכון ישיר 

יהיו בסביבה, הרס המתקנים עלול גם לגרום להפסקת הספקת המים לאנשים ש

)ובדומה, גם מערכות הביוב(, על ההשלכות התברואתיות והאחרות של הפסקה 

כזו. סיכון זה הביא את נציבות המים ליזום עבודה זו, במטרה, בין היתר, להשפיע 

האפשר את על גופי התכנון לגבש מדיניות בעלת תוקף סטטוטורי שתמנע במידת 

 הפגיעה במקרה של רעידה חזקה.

 

רעידת אדמה הינה תוצר תנועה של שבר גיאולוגי. התנועה משחררת אנרגיה  

סייסמית כשהביטוי לשחרור זה הוא רעידת האדמה. למרות שקיימים שברים 

 גיאולוגיים רבים, רק מיעוטם פעיל בהווה ויוצר סיכון סייסמי.
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ת אדמה נהוג לציין את מגניטודת הרעידה עפ"י בהתייחסות "הפופולרית" לרעידו 

סולם ריכטר. מגניטודה זו מבטאת את כמות האנרגיה המשתחררת מאזור 

המוקד, כשאנרגיה זו מתפשטת לכל הכיוונים ע"י גלים סייסמיים, שעוצמתם 

יורדת עם ההתרחקות מהמוקד. ההשפעה של הגלים הסייסמיים על הסלע 

שיא בסלע בפרק זמן נתון, כשערכי התאוצה מבוטאת ע"י הסתברות לתאוצת ה

יורדים עם ההתרחקות ממוקד השבירה והירידה בעוצמת הגלים הסייסמיים. אין 

די בערכי תאוצת השיא בסלע לחיזוי מידת הנזק שתתרחש בנקודה כלשהיא, שכן 

תנאי התשתית שעליה בנוי המבנה עלולים להגביר את מידת הנזק. מידת הנזק 

 12וגדרת ע"י העוצמה הסייסמית, המבוטאת ע"י סולם בן בנקודה כלשהיא מ

הסופי לנזק בנקודה כלשהיא כתוצאה מרעידת אדמה.  והיא הביטוי -דרגות 

העוצמה הסייסמית משקפת הן את ערכי תאוצת השיא בסלע התשתית והן את 

 התכונות הגיאוטכניות של המסלע באתר.

 

י אדמה. ניתן לאפיין את רעשאחרים בנבדלות ממבנים אספקת מים מערכות  

 כלהלן:אספקת מים מערכות 

  חברה )קהילה( תלויה בביצועי המערכת הן במשך הפעילות הרגילה והן

 בעת תגובה והתאוששות בשעת חירום.

 ביצועי המערכת תלויים בפעילות ההדדית המשולבת של רכיבים 

 רים המערכת מפוזרת על פני שטח גדול ודורשת מידע על סיכונים מאת

 רבים.

  לאספקת מים, להיות מפעלים קיימות שלוש סיבות עיקריות שבגללן על

 בהפחתת נזקי רעש אדמה: יםינימעונ

 אחריות כלפי הקהילה. 

 הצורך למזער השלכות כלכליות. 

 הצורך למזער חבות אפשרית. 

 

הפעולה,  –והתוצאות הכלכליות הנגזרות מאי אספקת מים אי הפעלה של מערכת  

לעומת עלות התיקון הישיר. במלים אחרות,  –ם בדרך כלל הרבה יותר קשות הנ

התוצאות הכלכליות של הפסקת פעילות עסקית הנגרמים עקב מערכת מים שאינה 

ניתנת להפעלה, הם בדרך כלל הרבה יותר קשות מאשר עלות תיקון צנרת, מאגרים 

נושאת  בתוצאות או מתקני טיפול במים שיינזקו בעת רעש אדמה. החברה היא ה

הכלכליות של אי פעילות מערכת מים )כלומר: הציבור, העסקים המקומיים, בעלי 

 .הנכסים ורשויות המס( בעוד שעלות התיקון עלול ליפול ישירות על כתפי הספק
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יש לשקול את עלות הקטנת נזקי רעש אדמה מול התוצאות הכלכליות  

 יה הזולה ביותר.הפוטנציאליות ויש לבחור בחלופות שעלותן תהי

  

יש לפעול למען הפחתת נזקי רעש אדמה, ברמה התואמת את הסיכון של רעש  

אדמה. סיכון הנובע מרעש אדמה הנו נגזרת ממידת רעש האדמה העלול לקרות, 

 הסתברות האירוע ותוצאות האירוע.

. מפת האזורים יש לזווג ולשלב את מידת והיקף הרעש וההסתברות לאירוע כזה 

מקדמי תכנון לגבי עוצמות אזורים. ישנם  ישהשמחולקת ליים בישראל הסייסמ

רוחביות עבור כל אחד מן האזורים. מקדמי התכנון נבחרים כדי להשיג את 

התוצאות המבוקשות המתוארות להלן. מקדמי התכנון שונים עבור כל אזור. 

 הבסיס לבחירת מקדמי התכנון האלה, הוא כדלהלן:

 לי או מתון. המבנה עשוי לדרוש תיקון נזק קטן אך תפעו נזק – רעש אדמה

שנה )אורך החיים  50במשך  50%הסתברות אירוע של  ישיישאר תפעולי. 

 שנה. 72של  ההטיפוסי של מבנה(; פירוש הדבר תקופת חזר

 המבנה עלול להינזק בצורה קשה ובסופו של דבר ידון  .רעש אדמה חזק

את האנשים המאכלסים אותו. להריסה, אך יישאר לעמוד ותתאפשר יצי

שנה, שפירושו תקופת  50במשך  10%יש הסתברות אירוע של רעש זה ל

 שנה. 475של  החזר

 

למערכות מים נדרשת רמה גבוהה יותר של ביצועים. מקדמי התכנון צריכים  

להיות יותר שמרניים. אמנם התקנות מאפשרות לקחת בחשבון את הגדלת מקדמי 

, שיש להכפילו 1.25לי חשיבות, על ידי הוספת מקדם של התכנון עבור מתקנים בע

 במקדמי העמסה אחרים של רעש אדמה.

עבור מתקנים מסוימים שלגביהם יהיו התוצאות של הכשל אסוניות, מחשבים  

עבורם "אמינות מרבית לרעשי אדמה". בקבוצה זו נכללים מתקני סכרים ותחנות 

 כוח גרעיניות.
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להפחתת נזקי רעש , אדמה ועל מנת לספק שירותי מים על מנת להפחית נזקי רעש  

אדמה למערכת אספקת מים, כדי לתחזק מערכת פועלת, ניתן לקבוע סדר 

 עדיפויות כלהלן:

בטיחות חיים. מניעת סיבות מקריות הנובעות ישירות מכשל מתקן.  .1

 .דוגמאות תהיינה השתחררות כלור והתמוטטות בנין מאוכלס

 אש נדרש מיד עם קרות אירוע של רעש אדמה.כיבוי אש. כיבוי  .2

שירותים חיוניים. שירותים לבתי חולים, קירור ציוד תקשורת קריטי  .3

ים, מהר ככל האפשר לאחר כל אלה נדרש -ומטופלי דיאליזה למחלות כבד

 אירוע רעש אדמה.

מי שתייה ובריאות הציבור. מי שתייה נדרשים בצורה כלשהי בתוך שלושה  .4

אחר אירוע רעש אדמה. אפשר לספקם תוך שימוש במכליות מים ימים, של

 .או מים בבקבוקים

מים לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי. מים עבור שימושים אלה נדרשים  .5

קנם את הפעילויות הרגילות של קהילה, עבור מערכות יכדי להחזיר לת

, כגון מתזי מים לכיבוי אש, מי קירור לחימום, אוורור ומיזוג אוויר

מחשבים )כלומר עבור מערכת הבנקאות והתקשורת(, מתקני טפול במים 

 .תעשייתיים ולמשקי הבית למטרת מקלחת וכביסת בגדים

נזקים לנכסים. נזק ישיר לרכיבי מערכות מים או תוצאות משניות עקב  .6

 כל או צנרת מים.ימ לשיטפון, הנגרמים עקב כש

 השקיה. .7

 

היא לבטל סיכונים לבטיחות החיים ולהביא יל לעמטרת קביעת סדר העדיפויות  

לאופטימיזציה את הפחתת הנזק הכלכלי. מים לשתייה ובריאות הציבור ניתנים 

לאספקה תוך זמן קצר, תוך נקיטת גישות חירום, כגון העברה וחלוקת מים 

באמצעות מכליות וכן חלוקת מים בבקבוקים, שיסופקו על ידי מתקני הביקבוק 

מתו לאחר רעש אדמה, אחרות כל עדות לכך שאנשים בארצות המרחביים. אין 

התפשטות מחלות כתוצאה ממערכות תברואה לעומת זאת, כתוצאה מהתייבשות. 

 . שלא פעלו )מערכות מים וביוב( כן היוו בעיה

בטווח הארוך יש להחזיר את איכות מי השתייה לרמה הרגילה, במערכת החלוקה,  

החלוקה, חזרה  –קנה ומערכת ההעברה יימת כתכאשר יכולת הטיפול במים מתקי

 לרמתה הקודמת.

יש פוטנציאל לאובדנים משניים גדולים מאוד, הנובעים מפעל מים לאי פעולת  

מהפסקת פעילויות עסקיות. רוב העסקים אינם יכולים לפעול ללא מים, כגון 

חשמל, תקשורת, תחבורה ודלק נוזלי או גז. בעת ההחלטה בדבר הרמה שיש 

בוע עבור שירותים מיד לאחר רעש אדמה, יש לקבוע משך הפסקה נסבל של לק

, שייקח בחשבון את ההשלכות של ההחלטה לגבי הפעילות העסקית. מפעל המים



7 

    73מתוך  7דף       

 

אובדן ישיר של נכסים, כגון של צנרת או נזק לתחנת שאיבה, תהיה קטנה לחברה 

 בכללותה, ביחס להפסדים מהפסקת הפעילות העסקית.

 

ונות של רמות ביצוע שירותים, דורשות קומבינציות שונות של רכיבי עדיפויות ש 

פקת מים לצורכי כיבוי אש כוללים בדרך סמערכת שיפעלו. רכיבים הנדרשים לה

מאגר המים כלל מכלי אחסון מערכתיים ואת מערכת החלוקה המחברת את 

לאזורי האש. החזרת רמת השירות לצרכים ביתיים, מסחריים ותעשייתיים, 

לול את כל רכיבי המערכת הדרושים כדי להפוך את המערכת לתפעולית, לאחר תכ

, כמות מופחתתרעש אדמה. החזרת רמת השירות לכל הצרכנים, ניתנת להשגה, ב

 גם כאשר חלק מרכיבי המערכת אינם פועלים.

 

תלויה הן בביצועי רכיבי המערכת והן בפעילות המשולבת אספקת המים מערכת  

הפועלים יחדיו כמערכת. דוגמה פשוטה תהיה מאגר, צנרת של רכיבים אלה, 

העברה, ותחנת שאיבה, המותקנים בתצורה טורית. כל הרכיבים חייבים להיות 

תפעוליים על מנת שהמערכת תספק מים. מערכות בעלות ערוצי זרימה מקבילים 

או משולבים הנם מסובכים יותר, אך נזק לרכיבים בודדים אין פירושם מניעת 

ת מים. הגדרת השילוב של רכיבי המערכת הנה קריטית להבנת פעילות אספק

 המערכת.

 

רכיב, מוצגים יעדים אפשריים של -בהתבסס על קביעת סדר עדיפויות של מערכת 

 מדיניות רמות ביצוע לאחר אירוע רעש אדמה בטבלה שלהלן.
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 לאחר רעש אדמה –יעדי מדיניות של רמות ביצועי מערכות 

 

 קבוצת השירות
 וסדר העדיפות

 הנחת העבודה התפעולית לגבי הרעש
שנה;  50הסתברות לאירוע במשך  50%)

 (השנות חזר 72

 בסיס תכנון לרעש אדמה
הסתברות לאירוע במשך  10%)

 (השנות חזר 475שנה;  50

  יעדי הביצוע 
 ייעדי תיפקוד

< של 1%כשלים מקריים המשפיעים  צנרת
 שעות. 24המערכת; יתוקנו תוך 

ים שתוצאתם תהיה כשל
 30%אובדן שירות של עד 

 ימים. 7מהשטח; יתוקנו תוך 
שירות כוח חשמלי רצוף. נזקים קטנים  מתקנים

הניתנים לתיקון בקלות לתחנות השאיבה 
 ולמאגרים.

 72אין כוח חשמלי במשך 
של  70%-שעות. נזק קטן ל

תחנות השאיבה, מאגרים, 
מכלים; כולם נשארים 

 30%ליתר תפעוליים. נזק ניכר 
 תפעוליים. –ההופך אותם ללא 

 יעדי מדיניות לפי סדרי עדיפות
 סכנה מינימלית לנזק גופני סכנה מינימלית לנזק גופני בטיחות חיים

רות או של המקו 70% -זמין מ זמין בכל האתרים כיבוי אש
המאגרים, לאחר שנסגרו 
שסתומי החיבור לאזורי נזק 

 מוגבלים.
 שירות חיוני-
ייה ובריאות מי שת-

 הציבור
ביתית, אספקה -

מסחרית 
 ותעשייתית

 נזק לנכסים-

שירות מלא ורצוף לכל התחומים ברמות 
 ביקוש חורפיות.

 שמירה על איכות מים טובה.

של אזור  70%-שירות ל
של  70%השירות, בשיעור 

זרימה חורפית; מים ראויים 
לשתייה זמינים במקומות 

שעות.  72ריכוז, שניהם תוך 
שתידרש הוראה  ייתכן

להרתחת המים. ללא שימוש 
 חיצוני במים.

שירות מלא לכל, מלבד מספר 
ימים בשיעורי  7אזורים תוך 

ביקוש חורפיים.  שירות מלא 
חודש, בשיעורי  1לכל בתוך 

 ביקוש חורפיים.
שירות מלא לכל האזורים, בשיעורי  השקיה

 ימים 7ביקוש קיציים, בתוך 
 6שירות מלא לכל בתוך 

ים, בשיעורי ביקוש חודש
 קיציים.

 

 

מדינת ישראל נמצאת באזור גיאוגרפי בו עובר גבול לוחות טרנספורמי של בקע ים   

הלוח הערבי במזרח סיני במערב ו-מלח. גבול זה מפריד בין הלוח של ישראלה -

ומחבר אזור הפתיחה האוקיאנית בים סוף עם אזור ההתנגשות היבשתית 

מתרחשת תנועה טרספורמטית שמאלית מצטברת של בטורקיה. לאורך גבול זה 

ק"מ. גבול לוחות זה הנו פעיל ומאופיין ע"י פעילות סייסמית נמרצת. המידע  105

הגיאולוגי והמידע בדבר ההיסטוריה הסייסמית של אזורנו משמשים לצורך 

(, 2001הגדרת האזורים הסייסמוגניים ואפיונם כפי שמתואר למשל בדוח של )

Shamir et al  כן באתר האינטרנט:ו  (1בנספח מס'  - 2)ציור 

 merc.org-http://www.relemr. 
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 לימוד הנושא מאפשר להפיק מפת תאוצות קרקע לתכנון בניינים במדינת ישראל. 

, המציגה את תאוצות הקרקע 413המפה תהווה נספח לתקן התכנון והבנייה ת.י.  

שנה,  50למשך תקופה של  10המכסימליות הצפויות להתרחש בהסתברות של % 

, כתוצאה מרעידות אדמה, שבודאי תתרחשנה בתנאי סלע 5עבור מנת ריסון של % 

באזורנו )הרחבה בנושא ניתן למצוא באתר האינטרנט הנ"ל בקטגוריה "מפת 

 תקן"(. תקן זה צפוי לעבור שינויים בעקבות עבודת וועדת היכל.

 

 תקנים לחישוב סייסמי של מתקני מים 

 קיימים מספר מוגבל של סעיפים המתייחסים למתקני מים. 95 - 413בת"י  

 (.3413נמצא בהכנה תקן מיוחד למתקני מים )ת"י  

עד הופעת התקן הנ"ל מקובל להשתמש באחד מהתקנים מחו"ל הקיימים בנושא.  

 העבודה שבהמשך מתייחסת להמלצה באיזה תקנים להשתמש.

 

צוע סקר עמידות מפורט של מבנים ומפעלי התזכיר שלהלן מיועד להיות מתווה לבי 

מים כנגד רעידות אדמה ע"י הרשות המקומית/ מועצה אזורית, ו/או אגודת מים, 

לקבוע קריטריונים לבדיקת המבנים והמתקנים, ולהמליץ על עקרונות למתכונת 

ואופי החיזוקים הנדרשים בהתייחס לעמידות המבנים, רמות הסיכון והערכת 

 קיימים ומפעלים חדשים(.העלות )במפעלים 
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 הבסיס לצורך חישוב העמידות של מבנים לרעידות אדמה .2

"תכן  - 413תקן מחודש: תקן ישראלי  1995מכון התקנים הישראלי הוציא בשנת  

עמידות מבנים ברעידת אדמה" המיועד למהנדסים. מטרות התקן הינם להקנות 

בעת  -ות הרכיבים הנושאים "עמידות ברעידת אדמה בלא סיכון של פגיעה ביציב

רעידת אדמה מתונה", ולהקנות "עמידות ברעידת אדמה בלא התמוטטות ובלא 

דמה חזקה". התקן כולל מפה של אזורי רגישות בעת רעידת א -סיכון חיי אדם 

המבטאים את תאוצת הקרקע החזויה וכן מקדם שתית המתחשב בתנאי 

 התשתית.

 

יסמים השונים בישראל )כהגדרתו כתקן התזכיר מתייחס בנפרד לאזורים הסי 

 ( בנפרד.413ישראלי 

התזכיר מביא בחשבון את העמידות/רגישות של מפעלי מים טיפוסיים ואלמנטים  

, תוך השענות והתבססות על מידע 413טיפוסיים בהם, בכפיפות לתקן ישראלי 

דמה שנאסף ופורסם ע"י המכון הגיאופיזי, תקנים זרים, תחזיות וצפי לרעידות א

בארץ )על פי האזורים הסייסמיים( עוצמת הרעידות, טיפוסי הקרקע, אופני ביסוס 

 מפעלי המים, התנהגות רכיבים טיפוסיים של מפעלי המים ברעידות האדמה ועוד.

 

( נרשם: "יקבעו עקרונות 8במפרט הטכני של העבודה )ראה נספח  4.4בסעיף  

ביבת המפעל עקב רעידת אדמה, להערכת הסיכון הכולל למפעל / רכיב מתוכו ולס

כאשר הסיכון הכולל יקבע באלגוריתם המתבסס על הסיכוי לנזק במפעל/מתקן, 

שיעור הנזק המוערך, מידת הרגישות של הסביבה לתוצאות הנזק", כאשר מצויין 

שיש להתייחס באופן ספציפי להנחיות הקשורות לאזורים של עוצמה סייסמית 

 שראל(. מהמפה הסייסמית של י Z)מקדם 

 

רוויזיה,  - 95 - 413ברצוננו לציין שלאחר הכנת המכרז, פורסמה טיוטה לתקן  

 כולל מפה סייסמית חדשה. בעבודתנו זו התייחסנו למפה החדשה.

 

ההתייחסות לסוגיות שפורטו במפרט הטכני ניתנו על סמך נתונים מהספרות  

נו בארץ ועל סמך הטכנית, בדיקות של החוזק הסייסמי של מספר מתקני מים שנב

 40 -דמה חזקות שהתרחשו ב רעידות א  14-אנאליזה של התנהגות מתקני מים ב

 (.2השנים האחרונות )ראה נספח מס' 
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 הנחיות למתכנן -נתונים גיאופיסיים  .3

 אספקת מים מסווגת כשרות חיוני המאופיין ע"י: 

ת תלות האוכלוסיה בתפקודה של מערכת אספקת המים בעת התרחשו .1

 אסון ובתהליך ההתאוששות והשיקום.

תפקוד המערכת תלוי בתפקוד רכיביה, דהיינו השבתת רכיב אחד או יותר  .2

 עלולה להשבית את המערכת כולה.

המערכת פרוסה על שטח נרחב ולפי כך דרושה אינפורמציית סיכונים  .3

 סייסמים מאתרים רבים.

 

האדמה הצפויות, מיקומן, סיכויי הסיכון הסייסמי הנו פונקציה של גודל רעידות  

התרחשותן והמאפיינים הגיאולוגיים והגיאוטכניים של האתרים השונים בהם 

 ממוקמים מתקנים של מערכת אספקת המים.

 

 הסיכון הסייסמי והדפורמציה מתבטאים בתופעות הבאות: 

 .Ground Shaking -. רעידת הקרקע 1 

 .Fault Rupture -. תנועת העתקה 2   

 .Liquefaction –התנזלות . 3 

 .Landslide –. גלישות קרקע 4 

 

הנחיות למתכנן לריכוז הנתונים הגיאופסיים הדרושים לבדיקה ספציפית נערכו  

ע"י המכון הגיאופיסי לישראל במסגרת מסמך "נתוני רקע לצורך חישוב עמידות 

 מבנים לרעידות אדמה" שהוכן לצורך עבודה זו.

 .1בשלמותו בנספח מס' מסמך הנחיות זה מוצג  

 

עיקרי הנחיות מעשיות למהנדס הקרקע והמתכנן שהוכנו ע"י המכון הגיאוגרפי  

 מפורטות להלן:

לצורך כך עשויות להידרש  – מיפוי העתקים החשודים בפעילות צעירה א. 

 הפעולות הבאות )חלקן או כולן(:

יישום שיטות גיאופיסיות לפענוח מודל תת הקרקע ומיפוי  *

ים מחייב מעורבות גיאופיסיקאי בעל ידע וניסיון רלוונטי, העתק

 לרבות מכשור ותוכנה יעודיים.

איתור העתקים על פי מפת ההעתקים בישראל החשודים בפעילות  *

 צעירה.
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סקר גיאופיסי בשיטת הרפלקציה  -איתור ומיפוי העתקים  *

 ,Shapira and Zaslavsky  -הסייסמית בהפרדה גבוהה )לפי למשל 

1998, Bruner et al. 2001) 

איתור, מיפוי ותיארוך העתקים באמצעות חפירת תעלות בניצב  *

 (.Shtivelman et al., 1998למישור העתק החשוד בפעילות צעירה )

 

 התנזלות ב. 

מענה לסוגיית התנזלות הקרקע מחייב מעורבותם של מספר גורמים  

ם בעיקר במוסדות מקצועיים כמפורט להלן, )מספרם מצומצם והם מצויי

 המחקר האקדמיים, אך גם בשוק החופשי(.

חוות דעת מקצועית של מהנדס קרקע, רצוי בעצה אחת עם גיאולוג  * 

 מומחה.

במידת הצורך, חפירת תעלות ונטילת דוגמאות קרקע לשם ביצוע  *

 בדיקות מעבדה עפ"י מפרט שייקבע ע"י מהנדס הקרקע.

ע"י מהנדס הקרקע קידוחים, עפ"י הצורך כפי שייקבע  *

 והגיאוהידרולוג.

 

 גלישות קרקע ג.       

נושא גלישות הקרקע יטופל בשני היבטים : הגיאולוגי/גיאוהידרולוגי  

וההנדסי. לפיכך, נדרשת מעורבותם המשולבת של מומחים בשני 

התחומים, לשם מתן מענה הולם המושפע הן מתכונות הקרקע, הן 

ים ההנדסיים של התווך. בהתאם, מהמשטר ההידראולי והן מהמאפיינ

לצורך הערכת סיכוני גלישת קרקע, יש להתייעץ עם מומחים גיאולוגים 

 ויועצי/מהנדסי הקרקע.

 

 )אפקט ההגברה וספקטרום התאוצות( תגובת האתר ד. 

 -להלן פירוט המרכיבים הנכללים בהגדרת תגובת האתר לרעידות אדמה   

ה באמצעות סיסמומטרים להערכת תגובת האתר נדרשים מדידות שד

יעודיים, חישובים על בסיס ממצאי המדידות הללו, פענוח והצגת 

הממצאים למהנדס הקונסטרוקציה. לביצוע תגובת אתר נדרשים מכשור 

 ותוכנות יעודיים, ומדענים עתירי ניסיון בביצוע סקרים דומים.

אפקט ההגברה, קרי: הערכת מידת ההגברה של תאוצת הקרקע,  *

 ה של התנודה בעת התרחשות רעידת אדמה.כפונקצי

 10%הערכת ספקטרום התאוצות לתכנון עבור הסתברות של  *

 (.413)ת.י.  5שנה עבור מנת ריסון של %  50לתקופה של 
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מדידת מהירויות של גלי גזירה בשכבת הבליה עד לעומק סלע  *

 (.Bedrockתשתית )

ית באתר. מדידת אפקט ההגברה הטופוגרפ -אפקט הטופוגרפיה  *

 )אפקט הטופוגרפיה אופציונאלי, עפ"י הצורך(.

 

 "ite Specific Response spectraSהגדרת האזורים בהם מומלץ לבצע " ה. 

)להלן: תגובת אתר(: בכל האתרים בארץ בהם מתוכננת בניה שאיננה  

 מבוססת על סלע מסיבי  קומפקטי.
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ותם לרעידות הגדרת מפעל מים והאלמנטים בו וסיווגם לפי רגיש .4

 אדמה ולנזק הצפוי

 מפעלי המים בישראל מאוד מגוונים ושונים האחד מהשני במבנה המפעל. 

בנוסף לחלוקה עפ"י מבנה המפעל ניתן לחלק את המפעלים גם כללית בהתאם  

 למקור המים שלהם כדלקמן:

 אספקה עצמאית של המים. . 1

 אספקה מחברת "מקורות" . . 2

 מקורות" ומקורות מים עצמאיים.אספקה מעורבת של "  .3

 

מפעלים עצמאיים כוללים שאיבה מהמקור )מים עיליים או קידוחים( ומתקני  

 טיפול במים. 

מפעלים הניזונים מחברת "מקורות" אינם כוללים את האלמנטים הנ"ל ולרוב גם  

 אינם כוללים כל טיפול, כולל כלורינציה, פרט לכלורינטורים ניידים לשעת חרום.

ל המפעלים עשויים להיכלל מתקני שאיבה ובריכות מים, אם כי במערכות בכ 

עירוניות המבוססות על הספקה מחברת "מקורות" לעיתים גם אלמנטים אלו 

 חסרים )כלולים במערכת "מקורות"(. 

האלמנטים הכלולים במפעל המים תלויים בגודלו, פיזור האוכלוסיה או הצרכנים  

 והטופוגרפיה שלו.

 

מים כמו בירושלים או בחיפה, הכוללים אוכלוסיה גדולה בשטח נרחב מפעלי  

 ובטופוגרפיה משתנה כוללים בריכות, תחנות שאיבה, קווי מים וכו'.

 

לעומתם מפעלי המים של חלק מהקריות באזור חיפה, הנשענים על אספקת מים  

מחברת "מקורות" והנשענים על איגום חברת "מקורות" )בהעדר שטח ברום 

ים( כוללים רק קווי אספקה ובחלקם גם קידוחים להשקייה ולאספקת מים המתא

 בשעת חרום.

 

המפעלים הנידונים בתזכיר זה הינם בעיקר מפעלי מים, אך כי נדרשה התייחסות  

 גם למתקני ביוב כגון מתקני טיהור שפכים )מט"ש( קווי ביוב ומאגרי עפר.

 

וב הנכללים בתזכיר, בסדר יורד, הרגישות של האלמנטים השונים במפעלי מים ובי 

הינם כדלקמן )פירוט, כולל חלוקה לקטגוריות: אלה הדורשים חישוב עמידות 

לרעידות אדמה והטיפול בהם וכאלה אשר לא נדרש לגביהם חישוב מיוחד, מוצגים 

 בפרקים שלהלן(:

 מגדלי מים. א.

 בריכות בטון )כולל אגני בטון(. ב.
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 בריכות פלדה. ג.

 ר.מאגרי עפ ד.

 מיכלי כלור. ה.

 מתקני שאיבה וחשמל )כולל משאבות ושנאים(. ו.

 קווי מים וביוב. ז.

 

 רשימה זו הינה כללית, וסדר הרגישויות עשוי להיות שונה במקרים ספציפיים. 

מוצע כי בכל סקר ספציפי ימולא שאלון שיכלול רשימה של כל האלמנטים במפעל  

נדרשת פעולה תכנונית או חישובית ומה המים לצורך הערכה לגבי איזה אלמנטים 

 נדרש בהמשך לחזק.

 

דוגמא לריכוז הרשימות הרלוונטיות המתאימות לתנאי הארץ )לא מוצגים:  

סכרים, מפעלי טיפול במים וכו'(, ולפורמט מוצע של רשימות/שאלון כזה מופיעה 

 .7בנספח מס' 

 

תה עם כל מוצע כי כל רשות תערוך רשימת מלאי של מערכת המים שברשו 

הפרטים הרלוונטיים למתכנן שיערוך את הסקר הספציפי )לדוגמא בבריכת מים: 

מיקום, זמן הקמה, שם המתכנן, שם הקבלן, תכניות מפרטים, סיכום מצ"ב נוכחי 

 וכו'(.
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 התנהגות סייסמית של מבנים טיפוסיים.    5

 ת של מתקני מיםסייסמיפרמטרים בסיסיים המשפיעים על התנהגות  5.1

רעידות אדמה חזקות )ראה נספח מס'  14החומר הוכן על סמך בדיקת תוצאות של  

 ( ובנוסף גם על סמך נתונים מספרות מקצועית, בעיקר מ:2

                    “D. Ballanyine: Minimizing Eearthquake Damage, AWWA, 1994” . 

 

התחשיבית שלו בהמשך יובאו המלצות הנוגעות למבנה המתקן, דרך הבדיקה  

להלן  סיכוני רעידת אדמה.ליחסות י)אנליזה( והמלצות לתכנון של המבנה בהת

השפעת סוג הקרקע לגורמים סביבתיים )שאינם המבנה עצמו( ובעיקר  חסותיהתי

 וסוג היסודות.

 הפקטורים הראשיים לפגמים שאינם נובעים מתכנון המבנה עצמו הם: 

 

 החלקות של הקרקע א(

נקרטי יש לזהות אם האזור מסוכן מבחינה זו ובמידת בכל מקרה קו  

 הצורך לנקוט בצעדים לחיזוק הקרקע או להעתיק את מיקום המתקן.

התייחסות לטכניקת זיהוי של קרקעות הניתנים לתופעת החלקה ולקביעת  

 .3אמצעי חיזוק הקרקעות מופיעה בפרק 

 

 התנזלות ב(

 פגמים במתקני מים.התנזלות הקרקע הינה אחת מהסיבות הראשיות ל 

לפי "אינדקס"  -יש להגדיר את דרגת הסבירות של התפתחות התופעה  

 ההתנזלות )ראה:

Youd & Perkins (1987)-J. of Geotech. Eng. pp. 1374-1392 – 

Bartlett & Youd (1992) – Proc. of 4 th Japan –US  Workshop on 

Earthquake  Resistant Design of Lifeline Facilities and 

Countermeasures for Soil Liquefaction, pp. 351 – 365, Nat.  

Center for Earth. Eng. Res. Tech. No. 92-0019 

 

גם במקרה זה יש לפרט את האמצעים להקטנת אפקט תופעה זו על יציבות  

 מתקני מים, ספציפית לגבי כל מקרה ומקרה.

 

 ית.ביצוע יסודות על קרקע לא הומוגנ ג(

 

 בניית מתקני מים מעל קווי העתק או בקרבתם. ד(
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עבור מתקנים בעלי חשיבות מיוחדת אין להסתפק בספקטרום התאוצות  ה( 

, אלא להשתמש בספקטרומים ספציפיים לתכונות הקרקע 413מת"י 

 .3(, ראה פרק Specific site spectrumהקיימת )

 

 בריכות 5.2

תלויה במידה רבה ביחס שבין גובה ן בריכות בטוהתנהגות סייסמית של  א(

נו לא הובח 0.5 -קטן מ H/D(. כאשר היחס D( וקוטר המיכל )Hמיכל )

גדול במיוחד יש לבדוק את הצורך  H/Dפגמים משמעותיים. כאשר היחס 

 בשימוש בעוגנים.

 

במקום מספר  ותקטנבריכות בדרך כלל מומלץ להשתמש במספר גדול של 

 .בריכות גדולותמוגבל של 

 

לבנות שיטות מקורבות להערכה כמותית של מקדם ביטחון של  מוצע

, כשלב ראשון של כל בדיקה, על מנת לאתר םסייסמימים לכוחות בריכות 

 אם ומתי דרוש חישוב מדויק ומפורט.

 

מאחר שהתקן הישראלי עדיין אינו מתייחס לבעיות המיוחדות לבריכות  ב(

ם מספר ע, ACI 350-01 ןמומלץ לבחור בתקמים בתנאי רעידות אדמה 

 ACI 350-01 השלמות המיועדות להתאים כמה מההנחיות של תקן

. הסברים נוספים 6אה גם בפרק ר, 2003ויזיה ור - 413להנחיות ת"י 

 .3ודוגמאות חישוב מובאים בנספח 

 

 האפקטים המסוכנים מבחינה סייסמית הם: ג(

ש להשתמש חיבורים לא מתאימים שבין קיר המיכל ופלטת יסוד; י 

באזורים בעלי סיכון  ,או ,Xבחיבורים משיכים )מוטות פלדה בצורת 

תום מלא של הקיר בתוך פלטת יסוד. יש לבדוק יבר –סייסמי גבוה מאד 

גם פתרונות מעורבים: דריכת המיכל על ניאופרנים ולאחר מכן יצירת 

חיבור רתום בין הקיר לפלטת היסוד(. יש להתחשב באפקט גלי מים בזמן 

 .6, ראה התייחסות בפרק (Sloshingעידת אדמה )תופעת ר
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 יש לבחור בשיטות דריכה מתאימות: ד(

( באזורים בעלי פוטנציאל Unbondedאין להשתמש בכבלים ללא הדבקה ) 

סייסמי גבוה ולאפשר את השימוש בהם באזורים בעלי פוטנציאל סייסמי 

 יון גבוה.נמוך, בתנאי שהאלמנטים הנושאים יתוכננו עם אחוז ז

 

יש להימנע מאפקט חלודה של מוטות הדריכה, במיוחד במיכלים עם 

דריכה עם חוטים ישירות על פני הבטון ולהבטיח ציפוי מחומר ובעובי 

 המתאימים.

 

 כאמצעים לחיזוק סייסמי של מיכלים יש להתייחס ל: תוספת של חיבורים ה(

חיבורי ריתום  , יצירתXשל הקירות לפלטות יסוד )תוספת מוטות בצורת 

בין הקירות לפלטת היסוד, דריכה נוספת, במיוחד בחלק התחתון של 

 (.FRPהקירות, הדבקת יריעות מחומר פולימרי 

 לפרט את האמצעים האלה.על המתכנן  

 

: בתחום הרשויות המקומיות בארץ מספר קטן של בריכות בריכות פלדה ו( 

במקרה של מיכלי ות. פלדה ביניהם מגדלי פלדה הבנויים כבריכות מוגבה

פלדה הופיעו תופעות "קריסה מקומית" במיוחד באזור הקרוב ליסודות 

 )לפעמים הדפורמציות מהקריסה היו בצורת "רגל פיל"(. 

למניעת תופעת הקריסה יש להשתמש בקירות בעובי גדול או בחיזוקים  

 מקומיים.

 3פרק על המתכנן לבדוק סיכוני רעידות אדמה לבריכה בהתאם למפורט ב

לעיל ולפנות ליצרן הבריכות לקבלת הנחיות איזה חיזוקים נדרשים 

 בהתאם. על המתכנן לפרט אמצעים אלה.

 

 מגדלי מים מבטון  5.3

 :התנהגות סייסמית של מגדלי מים 

 בדרך כלל לא הובחנו פגמים משמעותיים במיכל עצמו, אלא באלמנטים א(     

 התומכים במיכל.

לתמיכה הנו עמודים בצורת מסגרת; זה מביא הסוג המסוכן ביותר  ב(

לתופעה מסוכנת במיוחד של "קומה גמישה" ולפיכך להגדלת הכוחות 

 ם באופן משמעותי. יהסייסמי

שיגדילו  Xבמקרים אלו יש לחזק את המסגרת ע"י מוטות בצורת  

משמעותית את קשיחות מערכת התמיכה ולבדוק אותה בהתאם להנחיות 

(. באזורים סייסמים יש להעדיף מגדלי מים עם 2003 ויזיהו)ר 413-95ת"י 
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מערכת תמיכה בצורה של קיר גלילי; גם במקרה זה יש לבדוק את אפקט 

 "קומה גמישה", אם כי האפקט של "קומה גמישה" נמוך יותר.

 

מחוברות למערכת תמיכה הכאשר קיימות מדרגות בעלות קשיחות גבוהה  ג(

של המדרגות על המבנה. בדרך  של המגדל יש להתחשב באפקט הפיתול

כלל יש להימנע מחיבור כלשהו של מגדלי המים למבנים אחרים, על מנת 

 להימנע מאפקט הפיתול.

 

כאשר העמודים של מערכת התמיכה תמירים, קיימת סכנה של קריסה  ד(

בצורת "פיתול כללי" סביב ציר אנכי מרכזי של המבנה. כאשר קיימת 

ול כללי יש למנוע אותו ע"י אלכסונים סכנה ממשית לקריסה דרך פית

 .Xבצורת 

 

יש לחבר את היסודות של מגדלי המים ע"י מוטות חיבור לשני הכיוונים או  ה(

 ע"י דוברה כללית.

 

שיטות מקורבות להערכה כמותית של האפקטים מוצע לנצל בשלב מוקדם  

 בסעיפים א' עד ד' לעיל. שפורטו

 

 תחנות שאיבה 5.4

יות מקופסאות מבטון מזוין מתאימות במיוחד לאזורים תחנות שאיבה עשו 

 סייסמים. זה מתייחס גם לתחנות הנמצאות בקרבת קוי העתק.

 

יש להימנע מקופסאות בטון באורך גדול מידי וגם מתפרי התפשטות )הם מבטלים 

 את אפקט ה"קופסאות הסגורות"(.

 

מים, כך שלא חלק ניכר מתחנות השאיבה כיום מותקנות בחוץ, מתחת כיפת הש 

צפוי נזק למבנה אלא בעיקר התנתקות של האביזרים ו/או נזק ליסוד. לגבי 

 ראה בהמשך בסעיף על קווים.  –התנתקות אביזרים 

 

 בתי משאבות:לגבי 

   במבנים בעלי קומות יש להתייחס באופן מיוחד לציוד הממוקם בקומות  א. 

 כוחות הסייסמים.העליונות. במקרים כאלו יש להתייחס להגברת ה      

ם על הציוד יש להשתמש באמצעי עיגון ילהקטנת אפקט הכוחות הסייסמי ב. 

 או בבידוד סייסמי של הציוד.
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 בור חדרי מחשבים יש להשתמש ב"רצפה צפה".ע ג.  

 

   כאשר קיימים מדפים )אצטבאות(, יש להבטיח עיגון מתאים לאלמנטים  ד. 

 קשיחים של המבנה.      

 

 של רעידת אדמה משני תייחס לאפשרות של שריפות כאפקט יש לה ה.  

 (.Uniform Fire Code 1991)ראה 

 

 מאגרי עפר 5.5

מאגרי עפר במפעלי מים וביוב עירוניים עצמאיים הם בעיקר אגני טיפול בביוב  

)בחברת מקורות ישנם מאגרי עפר לאספקת מי שתיה ובמפעלים אזוריים ישנן 

 ומי שטפונות להשקיית שטחים חקלאיים(. בריכות עפר לאיגום קולחים

אגני הטיפול בביוב הינם אגני טיפול, שלאחריהם מועברים הקולחים לאיגום עונתי  

של הצרכנים החקלאיים ולפיכך הם אינם אגנים גדולים והם בסדר גודל של מאות 

מ"ק בלבד. מעצם טבעם אגנים אלה נמצאים מחוץ לשטח העירוני ובאזור נמוך 

 חוץ לתחומי השטח הבנוי.יחסית  מ

 

( התנהגות סכרי קרקע, כולל אלו שנבנו 2לפי החומר שעמד לרשותנו )ראה נספח  

לפני מאות שנים, הייתה סבירה )הפגמים היו לא משמעותיים(: סדקים אופקיים, 

 – Shikangשקיעות מקומיות ו" התקלפות המדרונות" )מקרה חריג: הסכר

Taiean ה משקיעות דיפרנציאליות גדולות מאוד(.שנשבר לשני חלקים כתוצא 

 

לפני החלטה האם נדרש חישוב עמידות לאגנים אלה, על הרשות לסקור את הנזק  

הצפוי לרכוש ולחיי אדם כתוצאה מפריצת מאגרים אלה. במידה ופריצתם תגרום 

לזרימה למובל ניקוז טבעי באזור )ואדי או נחל( והכמויות הגולשות לא יגרמו נזק 

 לרכוש או סכנה לחיי אדם, הרי לא נדרש חישוב מיוחד. משמעותי

במידה וצפויים נזקים משמעותיים לרכוש או סכנה לחיי אדם נדרש חישוב  

 עמידות המאגר.

בנוסף לכך, מאחר שבבריכת העפר נמצא ביוב ברמות שונות של טיפול, הרי אם  

ר ישיר לפני הום רגיש במיוחד )מי שתיה, קשת -במורד הזרם קיים אקוויפר מי 

הקרקע, תדירות גבוהה( עשויה להידרש בדיקה לעמידות בפני רעידת אדמה, גם 

 אם היא לא נדרשת מהשיקולים שלמעלה. 

 

( לבדיקת יציבות מדרון. המדרון הנבדק יכול MidronTNבתהל קיימת תכנה ) 

 להיות מדרון טבעי קיים או מלאכותי שנבנה כמו מדרון סוללה של מאגר. 
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בצעת את הבדיקה על בסיס המידות הפיזיות של המדרון, התכונות התכנה מ 

ההנדסיות של  החומרים, השפעת נוכחות מים וכוחות חיצוניים, ביניהם  כח 

 כתוצאת רעידת אדמה.

התכנה נבנתה בתהל והיא משמשת לבדיקת יציבות הסוללות של מאגרי עפר  

תכנות כאלה נמצאות   המתוכננות על ידה וכן לבדיקת יציבות מדרונות כללית.

 כנראה גם בידי יועצים פרטיים אחרים.

  

 להלן פרטי ועקרונות תכנת הבדיקה. 

 

  רקע תיאורטי ועקרונות התכנה 

נומרית פסאודו דינמית שפותחה  –יציבות המדרון מחושבת על פי שיטה אנליטית  

 ., ראה רשימת מראי מקום  )קיימות גם שיטות חישוב נוספות(Janbuעל ידי 

על פי השיטה מחשבים את מקדם הבטחון של מישור הרס לא רגולרי. נפח הקרקע  

הגולש מחולק לפלחים אנכיים ומרכיבי כוחות ההרס )הגלישה( וההתנגדות 

 מסוכמים בהתחשב בהשפעת החיכוך והקוהזיה בין פלחים סמוכים. 

רס, כוחות ההרס כוללים את כל מרכיבי הכוחות האנכיים של הקרקע בכוון הה 

 לחץ מים בסדקי מתיחה וכן כוחות אופקיים חיצוניים.

מקדם הבטחון המתקבל הוא היחס שבין סכום הכוחות המתנגדים להרס )הכוחות  

 המייצבים( לבין הכוחות הגורמים להרס.

לצורך הבדיקה מוזנים נתוני המדרון הכוללים גובה, שיפוע ומצב הקרקע לרגלו.  

ומר)ים( המרכיבים את המדרון ואת הקרקע כמו כן פרמטרים הנדסיים של הח

 קוהזיה(. ;חוזק לגזירה ;הטבעית לידו ומתחתו )צפיפות

השפעת רעידת אדמה מובאת בחשבון בבדיקה על ידי מקדם סייסמי. מקדם זה  

)במקרים  0.2לבין   0.1מתחשב במיקום הגיאוגרפי של המדרון והוא משתנה בין 

 קיצוניים(.

העוסק בתכן עמידות מבנים ברעידת אדמה, מחשב  ,413התקן הישראלי ת"י  

את הכוחות הסייסמיים  על  מבנים. המפה המצורפת לתקן )נספח ב(  באופן דינמי

. מקדם זה מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויהמחלקת את הארץ לאזורים לפי 

נלקח לחישובים על פי התקן אך אינו המקדם הסייסמי  בחישוב יציבות מדרון 

אך  -ל. המפה מסייעת בהערכת האזור מבחינת הרגישות הסייסמית המוגדר לעי

לחישוב יציבות מדרון המתכנן מביא בחשבון גם שיקולים נוספים  כגון ממדי 

הסוללה, המאגר, קרבה למקום ישוב  ונזקים אפשריים, בקביעת המקדם 

 הסייסמי.

יציב  תוצאות הבדיקה מבוטאות במקדם הבטחון של יציבות המדרון כאשר מצב 

ועם השפעת רעידת  1.5ללא השפעת רעידות אדמה הוא מקדם בטחון של לפחות 

 .1.1לפחות  -האדמה 
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בהתאמה, כאשר הבדיקה מצביעה על מקדם בטחון שאינו מספק, נדרשות אחת או  

 יותר מן הפעולות האפשרויות הבאות:

 מיתון השיפועים.  -

 שינוי בחומרי המילוי של הסוללה.  -

 יזוק( השתית הטבעית.שיפור )ח  -

 שיפור הניקוז של סוללה קיימת.  -

 תוספת מלוי לתמיכת המדרון ) במקרה של סוללה קיימת(.  -

 

הערכת הנזק הצפוי כתוצאה מהרס מדרון/סוללה האוצר גוף מים אינו מתקבל  

 כתוצאה מחושבת של התכנה.

 

   דוגמת חישוב 

רון  סוללה מורדי של מאגר מוצג חישוב לדוגמא של יציבות מד 4בנספח מס'  

 קולחים, הכולל גם השפעת רעידת אדמה.

במקביל ולפי צרכי הפרויקט ניתן גם לחשב את יציבות המדרון המעלי למצב של  

(. החישוב נערך תוך סימולציה של לחץ מי Rapid Drawdown"ריקון מהיר" )

עם  ביחדוק נקבובים בסוללה כאשר פני המים במאגר ירדו. מצב זה לא מקובל לבד

 השפעת רעידת אדמה.

הפרמטרים ההנדסיים שנבחרו עבור הסוללה והשתית הם כאלו המקובלים לסוגי  

 החומרים הרלבנטיים. 

 לצורך מבחן  רגישות נבחר טווח של פרמטרים. 

במקרים שהפרויקט הוא בשלב של תכנון, ניתן לקבל את הפרמטרים על פי בדיקות  

קה של סוללות קיימות נלקחים פרמטרים מקובלים מעבדה שיבוצעו במיוחד. בבדי

 בדומה לדוגמא המצורפת.

    



23 

    73מתוך  23דף       

 

 מראי מקום 

Janbu, N.(1954), Applications of Composite Slip Surfaces for Stability Analysis. 

 Proc. European Conf. on Stability of Earth Slopes, Sweden, Vol. 3,  pp. 43-49. 

Janbu, N., Bjerrum, L., Kjaernsli, B. (1956), Stability Calculations for  

Embankments, Cuts and Natural Slopes. NGI Publ. No. 16, Oslo, (In Norwegian). 

Janbu, N., (1973), Slope Stability Computations in Dam Engineering. Casagrande 

Volume, John Wiley & Sons, pp. 47-86.  

 

 מתקני כלור 5.6

מתקני הכלרה נמצאים בעיקר במפעלי מים בעלי אספקה עצמית, פרט למתקני  

הכלרה ניידים הנמצאים בכל רשות במסגרת מל"ח,  להכלרת מים במקרה של 

זיהום במערכת הארצית. מעצם טבעם, מתקני ההכלרה ברשויות העצמאיות הם 

 מתקנים קטנים יחסית.

 

 במתקני הכלרה. אין תקן ישראלי לאחסון וטיפול 

במערכות הטיפול במים, השימוש בכלור לחיטוי המים הוא הנפוץ ביותר בארץ.  

מקובל להשתמש בשני סוגים של כלור: כלור גזי והיפוכלוריט הנתרן. באופן בסיסי 

השימוש בכלור גזי עדיף על כלור נוזלי מבחינת מחירו הנמוך. אולם בגלל בעיות 

וב לישוב, החיטוי יעשה לעיתים  על ידי בטיחות, כגון מיקום המתקן קר

 ההיפוכלוריט הנתרן.

  

 הספקת הכלור 

 הכלור מסופק כדלקמן: 

 65כלור גזי מסופק במכלים בגדלים שונים תחת לחץ מאוחסן: גלילי כלור של  

טון כל אחת. מצב הצבירה  1ק"ג, חבית כלור, או מספר חביות כלור,  במשקל  של 

 לי.של הכלור במכלים הוא נוז

 מסופק ע"י מכליות. 10%-כלור נוזלי כתמיסת היפוכלוריט הנתרן בריכוז של כ 

            

בחירת גודל מיכלי ההספקה של כלור גזי ומספר המכלים הנדרש תלויים בספיקת  

 מערכת המים, מינון הכלור, תדירות ההספקה ודרישות בטיחותיות.
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 אחסון הכלור הגזי 

לור הגזי, ודרישות ייחודיות אחרות להגנה על הסביבה, אופן האחסון של מכלי הכ 

נקבעים על ידי הרשויות. לעתים, המשרד לאיכות הסביבה דורש לערוך סקר 

 סיכונים למתקנים גדולים על מנת לאשר את השימוש בכלור גזי.

מוצגים גם  5. בנספח 5דוגמא להנחיות לביצוע סקר כנ"ל מוצג בנספח מס'  

יפת כלור. בכל מקרה של חביות כלור גזי הרשויות )פיקוד מאפייני הסיכון בדל

העורף( דורשות מיגון. בדרך כלל, אם כמות הכלור המאוחסנת היא קטנה 

ק"ג ומרחק המתקן מאוכלוסייה הוא  65וההספקה מתבצעת על ידי גלילי כלור של 

גדול דיו, הרשויות אינן דורשות מיגון לאחסון גלילי הכלור הגזי. במקרה זה, 

האחסון נעשה בתוך מבנה יביל. במקרה בו נדרש מיגון לגלילי כלור גזי ובכל מקרה 

 לחביות כלור, הגלילים והחביות יאוחסנו בתוך מגננות העומדת נגד הפצצה.

התכנון כולל גם מתקנים לסגירה אוטומטית של מיכלי הכלור במקרה של פריצה  

 וכן התראה אוטומטית במקרה של דליפת כלור לאוויר.

בנוסף למיגון זה, יש להבטיח את תכנון המתקנים לפי כל  דרישות התכנון של  

התקן הכללי לרעידות אדמה וכן להבטיח חיבור גמיש בחיבור בין המיכל לבין 

משאבת המיגון ובינה לבין מתקן המים )מיכל, צינור וכדומה( וסידור לסגירה 

 פריצת צינור היציאה. אוטומטית של מגוף ביציאה ממובל הכלור, בכל מקרה של

 

כאמור, אין הנחיות ספציפיות לרעידות אדמה, אך מוצע להניח כי הדרישות למיגון  

 מפני פעולות עוינות יתאים גם למיגון בפני רעידות אדמה.

 

 אחסון כלור נוזלי 

. בדרך כלל האחסון יעשה במכל יחיד, HDPEאחסון תמיסת כלור תהיה במכלי   

מיוחדת של הלקוח. רק במקרה שהכמות היא גדולה  אלא אם כן ישנה דרישה

 במיוחד האחסון יעשה בשני מכלים.

 

במידה וקיים חשש מזיהום סביבתי, בעקר מזיהום מי תהום, עקב אחסון כמות  

מ"ק, המשרד לאיכות הסביבה דורש  2גדולה של תמיסת כלור נוזלי העולה על 

 העמדת המכלים בתוך מאצרה.

 

רה גם אם הרשות איננה דורשת אותה, לצורך איסוף לעיתים מתכננים מאצ 

 טפטופים ונזילות.

 

 אחוז פיקוד העורף דורש מגננה העומדת נגד הפצצה. 10לכלור נוזלי שריכוזו מעל  

 כאמור, יש להניח כי דרישה זו תקפה גם לנושא רעידות אדמה. 
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 מגננה לאחסון מכלי כלור גזי 

ם וחביות(,הנדרשת על ידי פיקוד העורף, בנויה מגננה לאחסון מכלי כלור גזי )גלילי 

 בדרך כלל מבטון מזוין.

 

, לתכנון מגננה 2000פיקוד העורף הוציא הנחיות מדויקות, המעודכנות לאוגוסט  

מסיבית, העמידה נגד הפצצה, אם כי לא לפגיעה ישירה. בהתאם להנחיות אלה, 

מטר  0.5מ ובגובה של ס" 40המגננה צריכה להיות בנויה עם קירות בטון בעובי 

ס"מ. החיבור  20מעל פני קודקוד מכל הכלור הגזי )גלילים וחביות( ורצפה בעובי 

ס"מ. ההנחיות קובעות גם את  40בין הקיר לרצפה גם הוא צריך להיות בעובי 

 כמות ברזל הזיון הנדרש לקירות, לרצפה ולחיבור ביניהם.

 

כך שרסיס הניתז דרכו לא יוכל פתח הכניסה למגננה צריך להיות בצורת מבוך,  

לחדור אל חלל המגננה. נושא זה, אינו רלבנטי לרעידות אדמה, אך הוא נדרש בכל 

 מקרה.

חביות כלור גזי נדרש פתח כניסה אחד,  2במגננה לגלילי כלור גזי או המכילה עד  

 פתחי כניסה, אחד מכל צד. 2חביות כלור גזי ויותר יהיו  3בעוד שבמגננה עם 

 

 הפנימי של קירות המגננה מצופים בציפוי נגד תקיפה של הכלור.הצד  

 

המגננה מכוסה בגג קל שתפקידו העיקרי הוא להגנה מפני פגעי מזג אויר כגון שמש  

 וגשם.

 

 המציג דוגמה למגננה עבור חביות כלור גזי.  5בנספח מס'  1שרטוט  

 

רלבנטיים גם  הדרישות שצוינו למעלה לחיבורים גמישים ולסגירה אוטומטית 

 למקרה זה.

 

 מאצרה להצבת מכלי כלור נוזלי 

מנפח האחסון של  1.1פי   קיבולת המאצרה הנדרשת על ידי הרשויות צריכה להיות 

 המכלים.

 

מאצרה להצבת מכלי כלור נוזלי,הנדרשת על ידי פיקוד העורף, בנויה בדרך כלל  

 מבטון מזוין.

 

בי בטון בקירות וברצפה הנדרשות המאצרה בנויה לפי אותן דרישות לגבי עו 

לעיל. תוכניות  5במגננה וגם לגבי כמות הברזל הנדרשת כמתואר בסעיף 

 הקונסטרוקציה לבצוע חייבות להיות מאושרות על ידי פיקוד העורף.



26 

    73מתוך  26דף       

 

 

מכלי כלור  2מציג דוגמה של מאצרה המתאימה להעמדת  5בנספח מס'  2שרטוט  

 נוזלי.

 

ביבה, צריכה להיות בנויה מבטון מזוין עם קירות מאצרה הנדרשת לפי איכות הס 

 ס"מ. אין דרישות לגבי כמות הברזל. 20בעובי 

 

כאמור,  יש להניח, כי דרישות אלו יכסו גם את דרישות האצירה עבור רעידות  

אדמה. יש לדאוג למיקום המאצרה )והמיכלים כולם( בקרקע יציבה, לא בקרבת 

ים גם לגבי כלל המיקום של תחנת השאיבה, העתק פעיל וכדומה. כללים אלו תקפ

אבל האלמנט הרגיש יותר בתחנת שאיבה הוא בדרך כלל אלמנט זה של אחסון 

 הכלור )בהנחה שהתחנה עצמה מבוצעת, כמקובל כיום, מתחת לכיפת השמיים(.

 

 צינורות למים וביוב 5.7

לישות נזק לצנרת ברעידת אדמה יכול להגרם מנזקי רעידות קרקע, התנזלות, ג 

קרקע או תנועת העתקה. מנסיון נמצא שהנזקים העיקריים הקורים במערכת 

 ראשית עלולים לגרום לקריסת מערכת אספקת המים.

AWWA (Americain  Water Works Association ) -אגודת המים בארה"ב  

 סיווגה את סוגי הצנרת השונים בשימוש בארה"ב ורגישותם לרעידות אדמה.

לעיל והערות המתאימות לתנאי  AWWAידי -לה שהוכנה עללהלן ריכוז טב 

 הארץ.
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 הערות לתנאי הארץ סוג הצינור עמידות לרעידות אדמה
 לא בשימוש בארץ )ברזל מסוג יצקת( DI גבוהה

  פוליאתילן 

  פלדה 
 לא בשימוש באספקת מים בטון בינונית

בהווה לא בשימוש לאספקת  פי.וי.סי 
 מים עירונית.

 בשימוש להשקייה .עדיין 
השתמשו בצנרת זו לאספקת 

 1993מים עירונית עד שנת 
וישנם כמה עשרות ק"מ 
צינורות כאלה במערכת 
עירונית, אם כי לא בקטרים 

 גדולים .
 15 -לא בשימוש כבר כ  אסבסט צמנט נמוכה

 שנים.
ישנם עדיין צינורות כאלה 
במערכות עירוניות, בקטרים 

 בינוניים וגדולים.

 לא בשימוש בארץ . יציקה ברזל 

 

 

כאמור בטבלה לעיל משתמשים כיום במערכות אספקת מים מוניציפליות רק  

בצנרת פלדה או בצנרת פלסטית )פוליאתילן מסוגים שונים, כולל פקסגול(, אשר 

 לשתיהן עמידות גבוהה לרעידות אדמה.

 

לבין קווים  נדרשת הבחנה בין קווי מים גדולים וראשיים הדורשים טיפול פרטני 

 משניים וחיבורי בתים הדורשים התייחסות לסטנדרט התכנון.

 

בתכנון קווי מים עירוניים אין בדרך כלל גמישות רבה בתכנון התוואי, והתוואי  

הנבחר נקבע כתוצאה מצרכי האספקה, אפשרויות העברת הקו )בעיות מקרקעין(, 

 תכניות בינוי ערים מקומיות ואזוריות וכו'.

 

קווי מים ראשיים וגדולים יש לקבל מידע מגאולוג או יועץ קרקע לגבי  בתכנון 

רגישות השטח מבחינת העתקים החשודים כפעילים ורגישות השטח להתנזלות 

(. רמת הדיוק של ההעתקים בהתאם לנתוני המכון 3וגלישות קרקע )ראה פרק 

 מ' בקירוב. 50הגיאופיזי יכולה להגיע כדי 

 

ל העתק החשוד כפעיל, רצוי ככל האפשר לחצות את בחציית קו מים ראשי ש 

ההעתק בניצב ולדאוג לאמצעי הגנה כחיבורים גמישים, או מגופים חוצצים 

למניעת או הקטנת הנזק הישיר והעקיף )נזק לצינור והפסדי מים( במקרה של 

 רעידת אדמה.
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 ( לגבי אזורים החשודים כמועדים3יש לקבל חוות דעת גיאולוגית )ראה פרק  

לגלישות או התנזלות ולתכנן אמצעי הגנה בדומה למידע בחציית העתק פעיל 

 כמפורט לעיל, או באם אפשרי הדבר, לא להניח צנרת מים ראשית באזורים אלה.

 

הדבר החשוב בתכנון הוא הקטנת הנזק למערכת אספקת המים במקרה של רעידת  

המים במקרה של אדמה מפני שככלל לא ניתן למנוע לגמרי נזק כלשהו לקווי 

רעידת אדמה קשה, זאת מכיוון שקווי  מים משתרעים על אזורים נרחבים, למרות 

שהם אלמנט שיחסית אינו פגיע בהיותו גמיש יחסית ונע עם הקרקע. מנסיון נמצא 

שהנזק הגדול באתר בפריצת קווי מים ברשויות היא התרוקנות מאגרים, אשר 

דת אדמה. נזק משמעותי נוסף הוא חשוב מאוד שישארו מלאים במקרה של רעי

הנזק לצינור עצמו המפסיק פעולת אספקת מים. פריצות בקוי מים קורות מדי 

יום, ללא שום קשר לרעידות אדמה. לפיכך נזק לצינור עצמו אפשרי לתיקון מיידי 

באמצעים הנמצאים בידי ספק המים או קבלני משנה שלו העוסקים בתיקון שוטף 

 של קווי מים.

 העיקרית היא מספר גדול של תקלות כאלו במקרה של רעידת אדמה חזקה. הבעיה 

 

במקרה של צינור ראשי חשוב לדאוג להתקנת מגוף שומר / שובר לחץ, מפוקד  

ש מערכת פיקוד ובקרה, אשר יסגר באופן אוטומטי יבאם במערכת  -מרחוק 

חרת היא בנפילת לחץ. במצב זה ימנעו איבודי מים במערכת האגירה . אפשרות א

התקנת מחבר גמיש )דרסר, מחבר לאוגן וכו'( שיאפשרו תנועה יחסית של צינור 

המים לגוף קשיח אליו הוא מחובר )תחנת שאיבה, בריכה וכו'( וימנעו שבר ברעידת 

אדמה נמוכה. ברעידת אדמה גבוהה זו תהיה הנקודה הרגישה ובה עלול לחול 

 ים למנוע איבוד מים.השבר, אך אמצעי הניתוק המצוינים לעיל עשוי

 

בתכנון קווים קטנים וחיבורם למבנה קשיח יש לתכנן מפרט שימנע או יקטין נזקי  

רעידות אדמה. לדוגמא בחיבור בית להתקין קטע צינור פלסטי )פקסגול וכד'( אשר 

 יספוג תזוזת הקרקע בין המבנה לצינור.
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 חישובי אנליזה של מבני בטון טיפוסיים    .6

 לבחירת שיטת חישוב מיכלים מבטון לרעידות אדמההמלצות  6.1

 רקע כללי 16.1.

כי  105.1.6תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה, מציין בסעיף  – 413תקן ישראלי  

התקן חל מיכלים, ומציין בהערת שוליים כי חישוב מיכלים יכלול גם את תגובת 

. התקן תכולתם לתנודות המבנה זאת לפי מידע המצוי בספרות המקצועית

, מקדם הגברה Zהישראלי מספק מידע לגבי מקדם תאוצת הקרקע באתר 

. I, ומקדם החשיבות K% ריסון, מקדם הקטנת הכוח 5 -המותאם ל Raספקטרלי 

. מקדם K=2הינו  7מירבי עבור מיכלים מוגדר בטבלה   Kמקדם הקטנת כוח 

ימלי נכלל גם בנוסחת מקדם ההגבלה הספקטרלי כמקדם מינ Kהקטנת הכוח 

Ra>0.20K . 

 

 ,באופן כללי נראה כי למעט מספר ערכים ומקדמים אותם ניתן לקבל מהתקן 

שיטת החישוב המפורטת של הכוחות והשפעתם על תכן המיכל אינה מספקת 

ומחייבת התייחסות למקורות מידע אחרים הקיימים בתקנים של מדינות זרות. 

 במתקנים ותשתיות.זאת עד להשלמת התקן הישראלי לרעידות אדמה הדן 

 

במסמך שהוצא על ידי מכון התקנים ובו התייחסות לתיקון חוק התקנים שתוקן  

בכנסת, מצוין כי ניתן לאמץ תקנים זרים, כאשר סדר הבחירה יהיה כמפורט: 

, אימוץ תקן אזורי/אמריקאי כגון תקן ISOאימוץ תקן בינלאומי כגון תקני 

עדר תקן אזורי/אמריקאי ניתן לאמץ בה .ANSIאו תקן אמריקאי  CENאירופאי 

כבחירה שלישית תקן לאומי של אחת מהמדינות המתפתחות כגון: תקן בריטי 

(BSI) גרמני ,(DIN).'וכד , 

 

לאור חוסר המידע המפורט בתקן הישראלי לרעידות אדמה לגבי בריכות, נתבקשנו  

ססת על סמים. ההמלצה מתבילבחון ולהמליץ על תקן לחישוב בריכות לכוחות סי

סקירה של תקנים זרים כפי שיפורט בהמשך, בדיקת התאמת הנתונים למידע 

 המובא בתקן הישראלי, עם התייחסות לבריכות מבטון.

 

 התייחסות למידע טכני קיים  .26.1

בתקנים השונים המוצגים להלן מצוין כי חישוב הכוחות האופקיים במיכל  

ותקרת המיכל + חלק ממסת  מתבסס על פעולה של שני מרכיבים: מסת קירות

הנוזל הנעה יחד עם קירות המיכל, כאשר כל מסה פועלת במפלס שונה ומוכפלת 

במקדם סיסמי הכולל את: תאוצת הקרקע, מקדם החשיבות, מקדם ספקטרלי 



30 

    73מתוך  30דף       

 

ומקדם הקטנת הכוח. המרכיב השני המפורט בתקנים הינו חלק ממסת הנוזל 

מסה זו פועלת בזמן מחזור  .SLOSHING -הנעה בצורת גלים ויוצרת את תופעת ה

ארוך ובמפלס שונה ולכן השפעת מרכיב זה בכוח האופקי באה לידי ביטוי עם 

 מקדם סיסמי אחר. 

 

מסקירת התקנים השונים ניתן לציין את המאפיינים המיוחדים של כל תקן  

 כמפורט: 

מתייחס לממגורות, מיכלים,  4חלק  ENV-1998-4:1999תקן אירופאי  -

ומתאים גם למיכלים מבטון. שימוש בתקן זה מחייב שימוש  וצנרת

-ENV-1998-1בספקטרומי התגובה המובאים בחלק אחר של התקן 

. למרות שבתקן זה מוצגות נוסחאות מפורטות מאוד לגבי לחצי 1:1994

המים, השימוש בתקן מחייב שימוש בספקטרומים שאינם זהים 

יה ביישום. בתקן האירופאי ולכן קיימת בע 413לספקטרום המוגדר בת"י 

, וכי חישוב q=1מוזכר כי חישוב אלסטי מחייב שימוש במקדם הקטנת כוח 

( יהיה עם ספקטרום המתאים  (SLOSHINGהכוחות עבור תנועת הגלים 

 .0.5%למקדם ריסון 

, מתייחס בעיקר למיכלים מפלדה ומציג API650 (1998)תקן אמריקאי  -

שוב הכוחות האופקיים הפועלים על בצורה מפורטת את הנוסחאות לחי

המיכל כתוצאה ממסת קירות המיכל, מסת תקרת המיכל, מסת המים 

הנוצרת כתוצאה מתנועת גלים הנעה  הוכן מס ,הנעה יחד עם קירות המיכל

בזמן מחזור ארוך. יחד עם זאת קיימת בעיה בהתאמת הערכים 

א כי שימוש . באופן כללי נמצ413הספקטרלים לערכי הספקטרום לפי ת"י 

 SLOSHING -בתקן זה נותן ערכים נמוכים יותר לכוח עקב תופעת ה

 יחסית לתקנים אחרים.

, מתייחס למיכלים מפלדה ומציג AWWA D-100-96תקן אמריקאי  -

בצורה מפורטת את הנוסחאות לחישוב הכוחות האופקיים הפועלים על 

קדמים המיכל. המקדם הדינמי ושימוש בתקן זה דומה לספקטרום ולמ

. הבדל המפורט להלן  ACI 350-01המובאים בתקן הישראלי ותקן 

מי עבור צורת הינו במקדם הדינ ACI 350-01משמעותי בין תקן זה לתקן 

 . (SLOSHING)תנודת הגלים 

, מתייחס למיכלים מפלדה ומבטון ומציג 2001משנת   ACI 350-01תקן  - 

פקיים הפועלים על בצורה מפורטת את הנוסחאות לחישוב הכוחות האו

המיכל, שילובים בין כוחות האינרציה השונים, הנחיות לפירוס הכוח 

האופקי בבסיס המיכל, הנחיות לפירוס הכוחות על דפנות המיכל. בתקן זה 

ישנה התייחסות מיוחדת למספר נקודות וביניהן מקדם הקטנת כוח שונה 
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לוב ההשפעות עבור המרכיבים השונים של הכוח האופקי, וכן הנחיות לשי

 השונות.

 ,IBC-2000התייחסות נוספת לנושא מיכלים, מובאת בתקן אמריקאי  -

בתקן זה מובאות נוסחאות לחישוב הכוחות האופקיים על בסיס 

ספקטרומים שונים המוגדרים בתקן, אולם ללא  נוסחאות מפורטות 

. שימוש בתקן זה API, AWWA, ACI, ENVכמפורט בתקנים האחרים 

ים בעייתי משום שהספקטרומים והנוסחאות המוגדרות בתקן עבור מיכל

 שונים מאלה המובאים בתקן הישראלי.

מתייחס למיכלים מבטון ומציג בצורה  AWWA-D110-95תקן אמריקאי  -

מפורטת את הנוסחאות לחישוב הכוחות האופקיים הפועלים על המיכל, 

האופקיים גם בתקן זה יש הפרדה בין מקדם הפחתת הכוח עבור הכוחות 

  , והכוחות האופקיים עבור תנודת הגלים RIהנעים יחד עם קירות המיכל 

(SLOSHING) Rc  מקדם הקטנת הכוח עבור צורה תנודת הגלים הינו

Rc=1  כמו בתקןACI 350-01קן . באופן עקרוני תקן זה דומה מאוד לת

ACI 350-01. 

 

 קריטריונים לבחירת שיטת החישוב והתקן המחייב 6.1.3

תוך בדיקה של המידע הקיים והתקנים השונים, הקריטריונים לבחירת שיטת מ 

 החישוב הינם:

 שימוש בתקן המתאים למיכלים מבטון. א.

התקן יציג שיטת חישוב מפורטת לכוחות האופקיים, פירוסם, ותכן  ב.

 המיכל.

הפרמטרים העיקריים לצורך החישוב מתאימים לתקן הישראלי. כדוגמת  ג.

ות ספקטרום התאוצה, מקדמי הקטנת הכוח, מקדם התאמת נוסחא

 החשיבות וכד'.
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 סיכום המלצות 6.1.4

מודלים ושיטות חישוב מיכלים לכוחות אופקיים עקב רעידות אדמה פותחו  

. במשך השנים היו תיקונים בנוסחאות ופורסמו עבודות, Housnerבתחילה ע"י 

 Housnerחאות החישוב של תקנים ומחקרים בנושא. חשוב לציין כי שימוש בנוס

 אינו מתאים, ובמשך השנים נעשו תיקונים בנוסחאות. 1957משנת 

 מניתוח דרישות התקן הישראלי והתקנים הזרים ניתן להגיע להמלצות הבאות: 

 ANSI/AWWAקיימים שני תקנים דומים מאוד והם התקן האמריקאי  -

D110-95  ותקןACI 350-01. חאות מפורטות בשני תקנים אלו מוצגים נוס

 לחישוב הכוחות האופקיים על דפנות המיכל.

או   ACI 350-01מומלץ להשתמש באחד משני התקנים האמריקאים:  -

AWWA D110-95 .וסחאות נ, אשר שניהם מתאימים לבריכות מבטון

חישוב המקדם הדינמי, הספקטרום ופרמטרים אחרים בתקנים אלה 

 Rwi,RIלי. למעט המקדם מתאימים לפרמטרים המוגדרים בתקן הישרא

לפי  Kהמתאימים לחישוב הכוחות, ולכן במקומו יש להשתמש במקדם 

 הערכים המובאים להלן: 

מקדם הקטנת הכוח עבור קירות המיכל, תקרת המיכל ומסת המים הנעה  -

, מקדם זה מחליף את K=2יחד עם קירות המיכל לא יעלה על הערך 

 AWWA -בוACI 350-01  -בנוסחאות המובאות ב Rwi,RIהמקדמים 

D110-95. 

, K=1מקדם הקטנת הכוח עבור מסת המים הנוצרת עקב תנודת הגלים  -

 ACI -בנוסחאות המובאות ב Rwc,Rcמקדם זה מחליף את המקדמים 

 .AWWA D110-95 -ו 350-01

כמוגדר בתקן הישראלי.  0.2K -יוגבל ל  Cc,Rcהערך המינימלי של המקדם  -

דינמי לחישוב הכוח האופקי עבור צורת תנודת מקדם זה נכלל במקדם ה

 .(SLOSHING)הגלים 

מקדם החשיבות ייבחר לפי התקן הישראלי, אלא אם נדרש ערך גבוה יותר  -

 לפי בחירת המזמין.

באזורים בהם יוזמן סקר אתר מהמכון הגיאופיסי יש לקבל ספקטרומי  -

ם לצורה של ריסון )הערך הנמוך מתאי 0.5% -% ול5 -תגובה המתאימים ל

 (.SLOSHINGתנודת הגלים 

1.0Zמומלץ כי מיתרים סייסמים יבצעו בכל הבריכות שבהם העוצמה  - . 
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 הערכה מקורבת של חוזק סייסמי ושל עלות החיזוק  .26

חישוב חוזק סייסמי של מבנה לפי כל אחד מהאזורים הסייסמיים במדינת ישראל  

 בלבד אינו מספיק.

ם גורמים שונים נוספים הקובעים את הסיכון ליציבות המבנה ברעידות אדמה, ישנ 

כמפורט בהנחיות למתכנן כפי שנקבעו ע"י המכון הגיאופיזי לישראל והמפורטות 

 .1לעיל ובנספח מס'  3בפרק 

 

הסיכון הסייסמי הנו פונקציה של גודל רעידות האדמה הצפויות, מיקומן, סיכויי  

ם הגיאולוגיים והגיאוטכניים של   האתרים השונים בהם התרחשותן והמאפייני

 ממוקמים מתקנים של מערכת אספקת המים.

 

 לעיל, הסיכון הסייסמי והדפורמציה מתבטאת בתופעות הבאות: 3כאמור בפרק  

 Ground  Shaking -רעידת הקרקע  . 1

 Fault  Rupture -תנועת העתקה  . 2

 Liquefaction -התנזלות  . 3

 Landslide -שות קרקע גלי . 4

 

 לפיכך נדרשת שיטה אחרת לבדיקת מבנים הנדסיים. 

 

יסמי של מבנים בדרך כלל ושל מתקני מים בפרט יבדיקה "מדויקת" של חוזק ס

 דורש: )א( מהנדסים בעלי מומחיות גבוהה )ב( זמן חישוב ממושך. 

 

קראים יסמית של מבנים, הניזה הביא להתפתחות של שיטות מקורבות לבדיקה ס

 .)Screening st1(בדרך כלל "איבחון ראשוני" 

 

אחר מכן בצורות שונות לוהתפשטו  60 -השיטות האלו הופיעו ביפן בשנות ה

 יוון.ו בארה"ב, ניו זילנד, סין, קנדה, ישראל, רומניה, גרמניה

 

(  aFיסמית של המבנה )יהשיטות המקורבות מתבססות על קביעת התסבולת הס

 ,פרמטרים גיאומטריים )מידות של אלמנטים סטרוקטורליים( כפונקציה של מספר

 בסוג ואיכות החומרים, בסוג היסודות וכדומה. 

( התלויה tFיסמי הכולל )יבנוסף יש לקבוע את הגודל המקורב של הכוח הס 

יסמית של ישראל(, בסוג הקרקע ועוד במספר י)המוגדר במפה הס Zבפקטור 

 פרמטרים.
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יסמי" בצורה של מקדם ביטחון ישר לחשב "אינדקס סעל סמך נתונים אלו אפ

tas F/FI  . 

 

יסמית של מבנה ללא אנליזה. האינדקס ייסמי" מאפשר בדיקה סידקס הסנ"האי

 יסמית של המבנה.ייסמי נותן לנו אפשרות לקבוע דרגת בטיחות סיהס

מיוחדת יסמית המקורבת ע"י מהנדסים ללא הכנה יניתן לבצע את הבדיקה הס

 ובזמן קצר.

 

הקריטריון שבבסיס השיטות המקורבות בישראל הנו שתוצאותיהן יהיו קרובות 

 (.413יסמי )ת"י ילתוצאות היוצאות מהתקן הס

 

ביטחון הבמשרד  1992 -בישראל השתמשו בשיטת ה"אבחון הראשוני" החל מ

חיזוק של יסמית וימכון התקנים, לבדיקה סו)מרכז בינוי(, משרד הבינוי והשיכון, 

 בניינים קיימים.

 

חסת לבנייני מגורים . היא מתיי2413-03שיטת האבחון הראשוני כלולה בת"י 

 ומבנים דומים )מבני משרדים, בתי מלון, מחסנים וכדומה(. 

 

מבטון מזוין  בריכותשיטות מקורבות המיועדות למתקני מים )מוצע לפתח 

ך אותם עקרונות וטכניקות על סמ –, מגדלי מים, סכרי עפר( מאגריםומפלדה, 

 שהשתמשו לבניית השיטה של "איבחון ראשוני" של בניינים קיימים.

 

  

בתכנון גם אפשר להשתמש בשיטות אלו לא רק לבדיקת מבנים קיימים, אלא 

 ראשוני של מבנים חדשים.

 

להלן מוצע באיזה מצב יש צורך בחישוב המבנה ובאיזה מצב ניתן להניח שהמבנה  

 ם ברעידת אדמה בעוצמה הרלבנטית.יהיה יציב ג

3.1Isיסמי יכאשר האינדקס הס    סביר להניח שהמבנה יחזיק מעמד לכוחות

 .ג'( 6.2)ראה סעיף  יסמים ללא חיזוקיס

 

9.0Isכאשר   יסמים; יסביר להניח שלמבנה אין תסבולת מספיקה לכוחות ס

ולקבוע  2413-03ות בת"י , עם התוספ413-95י דרושה בדיקה נוספת לפי ת"

 בהתאם אם יש צורך בחיזוק המבנה.

 

-1950 השניםבין מבטון מזוין שבוצעו  בריכותמהערכות ראשוניות שלנו יוצא ש
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מ' באזור  6מ' וגבהים עד  8( עד D)עם קירות רתומים לרצפה( עם קטרים ) 1970

יסמי מספיק ואין צורך יחוזק סהם ברגילים, ובתנאי קרקע  1.0Zיסמי יס

מ' מקווי העתק  200 -בבדיקה נוספת. זה מתייחס לאזורים במרחק של יותר מ

 תוך הנחה שהקרקע לא מסוכנת מבחינת גלישות או התנזלות.מפעילים ו

                                                                 

ן צורך בהתאמת שיטה של איבחון ראשוני שנקבעה במקרה של תחנות שאיבה אי

להשתמש בגרסה הנוכחית של "איבחון ראשוני" שנכתב עבור  אפשרעבור בניינים )

 בניינים(.

 

20.0Zכאשר המבנה עשוי מקירות בטון בצורה של קופסה סגורה, באזור    -  אין

 יסמית כלל.יצורך בבדיקה ס

 

 יסמיםיחיזוקים ס .36

 יש להבדיל בין שני סוגי חיזוק: 

 חיזוק מקומי )עבור פגמים מקומיים( וחיזוק כללי )עבור פגמים כלליים(. 

 

 פגמים וחיזוקים מקומיים א.

הפגמים המקומיים הם פגמים שהתפתחו בשטח מוגבל והם יכולים להביא  

 יסמים גם כן.ילהחלשת חוזק המתקן לעומסים רגילים ולעומסים ס

 

 דרשים במקרים הבאים:החיזוקים נ

מ"מ עבור  0.1-0.2 -סדקים משמעותיים )עם פתחים גדולים מ -

אלמנטים שאינם  מ"מ עבור 0.3-0.4 -אלמנטים במגע עם מים( ו

יש לציין שפתיחת סדקים רחבים במגע עם מים  במגע עם מים(. 

משמעותיים של מים וזו אחת האפשרויות  מביאים להפסדים

 לזיהויים.

דה של הפלדה שאפשר לזהותם ע"י כתמים המופיעים על סימני חלו -

הבטון. אפשר לזהות אותם לפני מילוי במים או בתקופות של  פני

 המים. רקון

חוטי של החלודה מסוכנת במיוחד כשהיא תוקפת את הפלדה  

כאשר השתמשו בשיטת "ליפוף" החוטים ישירות )דריכה חיצוניים 

במהירות גבוהה יותר  על פני הבטון(; ידוע שהחלודה מתפזרת

 כאשר מאמץ המתיחה שבתוך החוטים גבוה.

 בטון עם סגרגציה משמעותית. -  

 

 :אמצעי החיזוק הם
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מילוי הסדקים ע"י טיט אפוקסי שיוכנס באופן ישיר או תחת לחץ  -

 בעומק החדירה של הסדק(. )תלוי

 עיבוי האזור הסדוק ע"י שכבת בטון מזוין. משתמשים בטכניקה זו -

(, התופעה נפוצה ברצפות overlayבור רצפות סדוקות )עחד במיו

לא מספיק . מומלץ להשתמש בסיבי  ו זיוןא ספיקמלא  בגלל עובי

על מנת למנוע  –ק"ג/מ"ק( ובסיבי פוליפרופילן  30 פלדה )לפחות

משמעותיים כתוצאה מהתכווצות התחלתית של  התפתחות סדקים

 ים.הבטון הטרי, המונע ע"י הבטון הקשוי הקי

 במקרה של קירות סדוקים אפשר לצקת שכבת עיבוי ע"י התזה.   

 אפשר להשתמש באותה טכניקה, כאשר פני הבטון מראים סימני 

 סגרגציה משמעותיים. 

כאשר קיים ציוד רגיש במיוחד המאוחסן במבנה קומות, ובמיוחד  -

כאשר הציוד נמצא בקומות העליונות, יש צורך לחבר את הציוד 

הסטרוקטורלים )עמודים, קירות מבטון מזוין(. פתרון לאלמנטים 

דומה מומלץ עבור אצטבאות, על מנת למנוע נפילתן בזמן רעידת 

 אדמה.

 

  פגמים וחיזוקים כלליים ב.

   ים נדרשים במקרים הבאים:ייסמיהחיזוקים הס 

 .1.3 -יסמי( נמוך בהרבה מימקדם ביטחון )האינדקס הס -

 האבחון מאשרת את תוצאות ובדיקה נוספת Is<0.9 כאשר 

 נו דחוף.יהחיזוק ה הראשוני

 הקרקע ניתנת לתופעת הגלישה בזמן רעידת אדמה. -

 הקרקע ניתנת לתופעת התנזלות בזמן רעידת אדמה. -

ooהמתקן נמצא בקרבת מדרון  - HD . 

 מתקן הקרוב למדרון

 

במגע עם מים קרקע יסוד לא הומוגנית, או מסוג רגיש לתפיחה  -

 )חרסית שמנה( וקיימים פגמים הקשורים לתופעה זו.
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 במקרה של מגדלי מים עם מיכל הנשען על עמודים, קיימת סכנת -

התמוטטות מתופעה של "קומה גמישה/חלשה". באזורים בעלי 

20.0Z) יסמי גבוהיפוטנציאל ס .יש לנקוט בצעדים לחיזוק ) 

יבה בצורה של קופסא סגורה עם קירות וגג במקרה של תחנות שא -

יסמית. ביתר ימבטון מזוין אין צורך לבדוק את העמידות  הס

להשתמש בבדיקה לפי איבחון ראשוני, בצורה   המקרים מותר

 המקורים )עבור בניינים(.

גובה שבין פני המים והגג לא מספיק, קיימת אפשרות של הפעלת  -

( ויצירת פגמים של Sloshing יסמים על הגג )תופעה שליכוחות ס

 הגג.

 

 :האמצעים לחיזוק הם 

הגדלת כוחות דריכה אופקיים ע"י כבלים חיצוניים )כאשר קיימים  -

 סדקים אנכיים(.

דריכה אנכית של הקירות ע"י כבלים חיצוניים )כאשר קיימים  -

 סדקים 

 אופקיים(.

 ".”Unbondedאין להשתמש בכבלי דריכה מסוג  -

"י: מוטות זיון רגילים בתוך שכבת בטון; הדבקת זיון נוסף ע -

)פולימרים( על  FRPפלטקות דקות מפלדה על פני הבטון; יריעות 

 פני הבטון.

במקרה של בריכות: הוספת אלמנטי חיבור בין הקירות המקבילים  -

 ע"י קורות או פלטות טרומיות.

עיבוי הקירות במיוחד באזור התחתון של הקירות, במקום בו  -

 יסמים גם כן.יתחים מאמצים גבוהים מלחץ מים ומכוחות סמתפ

שיחברו את הקירות  Xהרכבת מוטות פלדה משופעים בצורת  -

לרצפה על מנת להבטיח חיבורים משיכים  שיביאו להקטנת 

ע"י  יצירת רתום הקירות לתוך הרצפה  יסמים; אויהכוחות הס

 קיים.ע"י עיבויים מבטון מזוין מחוברים דרך קוצים לבטון ה

 

 מי של מתקני יסי, המיועד לתכן סACI 350-01יש לציין שבתקן אמריקאי 

 מים, מבקשים ליצור חיבורים בין הקירות והרצפות אך ורק במתקנים 

2.0Zיסמים יהנמצאים באזורים ס   טבלה(d.4.) 
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 חיזוק האזור הנמוך של בריכת בטון       

 

אנכיים או  –ן מעוגנים לתוך הקרקע עוגנים של קירות המתק -

 גבוה. D/Hמשופעים. יש להשתמש בעוגנים כאשר היחס 

במקרה של מגדלי מים, כאשר המיכל נשען על עמודים והם  -

2.0Zנמצאים באזורים    יש להקשיח את העמודים ע"י הוספת

בין העמודים או ע"י השלמת המרחק שבין  X אלכסונים בצורת

 עמודים ע"י קירות מבטון מזוין מחוברים לעמודים.ה

במקרה של מתקני מים הקיימים באזורים קרובים לקוי העתק  -

השלים את המבנה ע"י למ'( יש  200 -)במרחק של פחות מ

)קופסת בטון(. אפשר ליצור  קשיח אלמנטים שיהפכו אותו למבנה

כסונים את החיבורים הנוספים ע"י קירות מבטון מזוין או ע"י אל

 .Xבצורת 

 

 

-מה 2)פרק  8התיחסות לנקודות נוספות בהתייחס לנתונים שבנספח  ג. 

TOR ,) יסמי של מתקני מים היא ילהערכת הסיכון הס המוצעתהשיטה

 הכלולה בהצעה לתקן )Screening  st1(  של "איבחון ראשוני" השיטה

אים להת מומלץ קיימים.  יסמית וחיזוק בנייניםילבדיקה ס 03-2413 

 עבור בניינים בלבד, למתקני מים. שהורכבה ,שיטה זו

שיטת האבחון הראשוני מתבססת על תוצאות של חישוב מדויק )לפי תקן  

כך  שיטה מקורבת, הרבה יותר מהירה, מורכבתועל סמך התוצאות  (413

 שלה יהיו קרובות לתוצאות המסופקות ע"י התקן. תוצאותשה

 

הראשוני המותאמת למתקני מים בחירת הפרמטרים משיטת האבחון 

, סוג Zיסמי של האזור יתעשה בהתחשב בכמה תכונות חשובות )מקדם ס

ים לסוג המתקן שבנדון יוהיסודות, ועוד מספר פקטורים ספציפ הקרקע

 .וכד'( גלילים: היחס גובה/קוטר, עובי הקירות )עבור מיכלים
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 שב "אינדקסלח יהיה על סמך תשובות לשאלות הכלולות ב"שאלון" אפשר

TT,asיסמי" בצורה של מקדם ביטחון: יס F/FI   כאשרT,aF -  תסבולת

 הכוח הסייסמי הכולל. - TF -המתקן ו של יסמיתיס

 

עקרונית שיטת האבחון הראשוני מיועדת להחליף את האנליזה הסייסמית 

יהיה משמעותית יותר קצר )סדר גודל של המדויקת, כך שזמן החישוב 

 שעות(.

 

על סמך גודל האינדקס הסייסמי אפשר לקבוע דרגת סיכון סייסמי של 

 המתקן שבנדון.

  

 413-95עלינו לציין שמקדם ביטחון בחישובים סייסמים, בהתאם לת"י 

 . 1 -ולתקנים אירופאים גם כן, שווה ל
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 ם במבנים טיפוסייםהערכת עלות לביצוע התכנון והחיזוקי .7

עלות החיזוק שיידרש הינה כמובן פונקציה של המבנה הספציפי, של תכונות  

 רעידת האדמה הספציפית ושל תנאי הקרקע.

לבטא את הערך של עבודות חיזוק כפונקציה של ערך לצורך אומדן ראשוני מוצע  

 המתקן.

 

$/מ"ק  35ין מבטון מזוין משתנה ב עגולותמים  בריכותה"עלות הבסיסית" של 

 כותברימ"ק עבור /$ 120 -מ"ק( עד ל 15,000-20,000נפח  ותבעל בריכות)עבור 

 (.6מ"ק מים )ראה נספח  500בעלי נפח של 

 

אפשר להעריך את העלות )אשר מספרן מועט בארץ(, עבור בריכות בצורה מלבנית, 

 $/מ"ק. 40-60 -לכ של הבריכה עצמה )עבודות בטון( הבסיסית

 

ות פיתוח , עלעלות צנרת ואביזרים יש להוסיף: בריכותיסית" של הל"עלות הבס

 עלות עבודות עפר, דרך גישה וכו'. ,עלות מדרגות, מעקות ופתחים, וגידור

 

מ"ק לבריכה בנפח /$ 80עלויות נילוות אלה מגדילות את עלות הבריכות עד אל בין 

 .6בנספח מס' מ"ק, כמוצג  500מ"ק לבריכות בנפח של /330$מ"ק לבין  10,000

 

 .בריכות מיםעלות בסיסית של מגדלי מים הרבה יותר גבוהה מאשר עלות 

פשר להתחשב בעלויות שבין מ"ק( א 500-1,000עבור מגדלי מים עם נפח בינוני )

$/מ"ק. העלות עולה עם הקטנת נפח המיכל ועם גובה מערכת  500לבין $/מ"ק  250

 תמיכה של המגדל.

 

, Z≤0.15, שיש לצפות במיוחד באזורים סייסמיים מייםבמקרה של חיזוקים מקו 

מהעלות  10-20%נוכל להעריך בקירוב ראשוני עלויות לחיזוק בריכות שבין 

הבסיסית של הבריכה. במקרה של חיזוק כללי, שיש לצפות במיוחד באזורים 

מהעלות הבסיסית של הבריכה עצמו  30-50%-, העלות תעלה לZ≥0.20סייסמיים 

 ות פיתוח ודרכי גישה.ללא עבוד –

 

. בריכהמהעלות הבסיסית של ה 10-20%נוכל להעריך בקירוב ראשוני עלויות שבין   

 .בריכהמהעלות הבסיסית של ה 30-50% -העלות תעלה ל ,במקרה של חיזוק כללי
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לגבי מתקני שאיבת מים יש לציין שברוב המקרים הם עשויים מקופסאות מבטון  

ולפיכך יש להניח שהנזקים ץ, על פני הקרקע( )או מותקנים בחומזוין 

הסטרוקטורליים הנובעים מרעידת אדמה, משמעותית נמוכים מהנזקים של 

 מיכלים, בריכות ומגדלי מים.

 

ע"י הכפלה של עלות מתקן מים הנדרש סייסמי החיזוק האפשר להעריך את עלות  

(sC( ושל אחוז מסוים )p( מהעלות הכוללת של המבנה )tC   :)tp Cs = C. 

                               

                                     d+ C p+ C o= C  tC 

 

עלות הצנרת, כולל החיבורים של  – pCמייצג את עלות המבנה עצמו,  oCכאשר 

 עלות הפיתוח. – dC -הצנרת למבנה ו

 

 ותגלילי בריכותל ש oCהיום עומדים לרשותנו נתונים מסודרים אך ורק לגבי עלות 

ראה נספח  בריכה )מ"ק, כפונקציה של נפח ה 500-16,000מבטון מזוין עם נפח של 

6 .) 

 

 .tC =(F)oCמסוג זה, יוצא ש  בריכותמבדיקת מספר מוגבל של 

במספר התלוי , pחישוב המתואר לעיל הוא קביעת האחוז בהחלק הקשה 

כקירוב ראשוני נוכל . sIפרמטרים, כאשר החשוב הנו ה"אינדקס הסייסמי" 

שנקבע עבור חיזוק סייסמי של בניינים, על סמך נתונים  pלהשתמש במקדם 

עלות  הפחתתשחושבו במסגרת משרד הבינוי והשיכון ומשרד הביטחון, לאחר 

 הגמר של הבניינים )עבודות גמר של מתקני מים בדרך כלל זניחים(.

 

ייחס לפחות כקירוב ראשוני לגבי כדאיות עבודות חיזוק של מתקני מים נוכל להת

-מודל טכנו, מחקר שבוצע במסגרת מרכז בינוי )שיקום, שיפוץ או בנייה מחדשל

 עבודות הגמר.כולל עלות  (, לא1996 ,כלכלי

 

כקירוב ראשון לצורך אומדן סדר גודל של תקציבים דרושים לחיזוק בריכות  

מערך  15%-ו בין כ, דהיינ7ישנות מוצע לקחת את הערכים המופיעים בתחילת פרק 

באזורים רגישים  40%-הבריכות באזורים פחות רגישים סייסמית לבין כ

 סייסמים.
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 השפעות אפשריות על הסביבה .8

השפעות אפשריות של הסביבה מורכבות מנזקים ישירים הנוצרים כתוצאה  

מכשלים ברכיבי מפעל המים כתוצאה מרעידת האדמה וממחסור במים וכתוצאה 

 זיהומיים אפשריים לסביבה.מכך נזקים 

 

הנזקים הישירים האפשריים כתוצאה מכשלים ברכיבי מפעל מים וביוב הם  

 כדלקמן:

 

 שטפונות ונזקי מים כתוצאה מפריצה מבריכה, מאגר או צנרת מים וביוב. .1

יש לבחון כל אלמנט ראשי במפעל המים ולבחון מה הנזקים האפשריים  

 ל אחד מהמרכיבים לעיל.לרכוש או לאדם כתוצאה מפריצה ש

יש לנקוט אמצעים מונעים לנזקים אלה, ביחוד אם הסכנה  היא לחיי  

 אדם.

לדוגמא הגנה על מבנים העלולים להשטף או להיות מוצפים ע"י הקמת גדר  

 בטון וכו'.

 

נזקים אפשריים לסביבה כתוצאה מפריצת כלור גזי ממכלי כלור. יש  .2

מידה ולא נערך ולבצע המלצות ב -ה לערוך סקר סיכונים למתקן ההכלר

 הסקר.

 

באם כתוצאה מרעידת אדמה יתנתקו מספר רב של  -נזקים בריאותיים  .3

צינורות מים וביוב עלול להיווצר מצב של חוסר במי שתיה מחד וזרימות 

מי ביוב על הקרקע מאידך. מצב זה עלול להיות מסוכן מבחינה 

צינורות המים והביוב בהקדם תברואתית. יש להיערך לביצוע תיקונים ב

 האפשרי ע"י צוותי הרשות.

כמו כן יש לערוך רשימה של קבלנים מורשים אשר יקראו בהקדם לתיקוני  

צנרת מים וביוב לחידוש פעולתם. עצם ההפסקה בפעילות מערכת המים 

ו/או הביוב עלולה לגרום לבעיות תברואיות, ולכן יש להיערך כך שמשך 

 ל האפשר.ההפסקה תהיה קצרה ככ
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 דרוג רכיבי מפעלי מים לפי רמות הסיכון .9

מבחינת רמת הסיכון לרעידות אדמה, דרוג רכיבי המפעל מותנה במצבו הפיזי של  

 כל רכיב, באיזה שנה תוכנן, האם תוכנן לרעידות אדמה, מה מצבו הנוכחי וכד'.

 

 דרוג אפשרי מוצג כדלקמן: 

קר סיכונים ולא נבדקו לרעידות מתקני כלורינציה שלא נערך לגביהם ס .1

 אדמה.

מאגרי עפר שלא נבדקו לעמידות ברעידות אדמה, ופריצה בהם עלולה  .2

 לגרום נזק לאדם ורכוש.

מגדלי מים בהתייחס למצבם הנוכחי, שנת התכנון ועמידות לרעידות  .3

 אדמה.

קווי מים ראשיים בהתאם למצבם, סוג הצינור, אמצעי הגנה לרעידות  .4

 מגופים חוצצים, וסכנה לזיהום מי שתיה מפריצת קווי ביוב.אדמה, 

בריכות בטון דרוך ולא דרוך, בהתאם למצבם הנוכחי, שנת תכנון ועמידות  .5

 לרעידות אדמה.

 בריכות פלדה. .6

 שנאים ומתקני חשמל. .7

 בתי שאיבה. .8

 .קווי ביוב .9
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שיפור לרעידות אדמה ורגישות להנחיות לביצוע סקר ל .10

 תקניםהמ

בפרק זה ניתנות הנחיות מפורטות לביצוע סקר עמידות מתקנים בפני רעידות  

אדמה והנחיות לחיזוק ושיפור המתקנים לעמוד בפני רעידות אדמה, לרבות 

 מתקנים חדשים.

 ההנחיות וההמלצות מתחלקות לשלושה חלקים: 

 שאלון שיש למלא כחלק מסקר של מתקני מים קיימים, לפי סוגיהם. א.

המלצה בדבר הצורך בבדיקה סייסמית מפורטת, לפי סוגי המתקנים  ב.

 ומאפייניהם העיקריים.

ולתכנון מתקנים  יםשיפור מתקנים קיימלות והמלצות לחיזוק ויהנח ג.

 כל הנדרש בפני רעידות אדמה.כחדשים, כך שיעמדו 

 

פרק זה מהווה במידה רבה סיכום של העבודה כולה, כאשר פרטים, דוגמאות  

 ונספחים(. 9-1ברים נוספים ניתן למצוא בגוף התזכיר )פרקים והס

 

המובא כאן הינו בבחינת חוות דעת והמלצות בלבד ובכל מקרה ובשום מקרה אינו  

 בא במקום כל תקן או חוק התקפים או שיהיו תקפים במדינת ישראל.

 

 לעמידות לרעידות אדמהקיימים סקר מתקני מים  א. 

 בריכות ומגדלים .1 

 פס המידע שלהלן ימולא לכל בריכה או מגדל מים ברשות המקומית.טו 

 הערות מידע נתון
   שם הבריכה

סמוך  ,תאור המיקום: בתוך ישוב  מיקום
 בקרבת נחל וכד' ,לבתים, בשטח פתוח

   נ.צ.
לים רגילים, או כבבטון, בטון דרוך עם   סוג הבריכה

 , אוunbondedבטון דרוך עם כבלים 
 פלדה

   בניהשנת 
   נפח )מ"ק(

   קוטר הבריכה
   גובה הבריכה

(Free board)   

   שם המתכנן
האם קיימות תכניות 

כולל חישובי  ,תכנון
)חישובים  קונסטרוקציה

 סטטיים(

 לצרף צילום –אם כן  

 הערות מידע נתון
האם קיימות תכניות 

 (As-maid)לאחר ביצוע 
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נזק פוטנציאלי לסביבה 
פריצה או במקרה של 

 קריסה

תאור נזק אפשרי לרכוש או אדם  
פריצה או קריסה. האם קיימת במקרה 

 סכנה לחיי אדם
 /מצבה הפיזי של הבריכה

 מגדל
טור למצב ידי קונסטרוק-בדיקה על 

 הפיזי כולל סדקים, חשיפת זיון וכד'
סוג החיבור בין קירות 

 הבריכה והרצפה: 
חיבור עם  ,ריתום מלא

ים אלכסונמוטות או 
 מפלדה, 

קירות על "ניאופרנים" 
 , water stopsעם 

קירות על "ניאופרנים" 
 בלבד

  

סוג החיבור בין הקירות 
 לתקרה

  

האם ישנם עמודים 
מצבם  ,בבריכה, מספרם

 ומיקומם

 תאור ושרטוט 

   האם יש מגופים חוצצים
האם יש חיבור גמיש בין 
הבריכה )כולל המגופים( 

 לבין מערכת הצנרת 

 יין סוג החיבור )למשל דרסר(לצ 

חוצצים המגופים ההאם 
 ג הפיקודומפוקדים וס

פיקוד מרחוק,  ,הידראולי, חשמלי 
 פיקוד מקומי וכו'

סוג חומר המגלש, ספיקת תכנון   ש ומה מצבולהאם יש מג
 מצבו הפיזי וכו' ,מירבית

מיקום מוצא צנרת גלישה 
 מהבריכה

מרחק צנרת הגלישה מהבריכה ולהיכן  
 וגלשים המיםמ

 סייסמית מקדם עוצמה
(Z) 

 413ת בת"י ילפי המפה הסיימ 

 קרבה לקוי העתק
 מ' 200-קטן מ
 מ' 200-גדול מ

 מ' 500-ל מוגד

ו/או חפירות הגיאולוגי לפי מפת המכון  
ו/או סקר מקומי ספציפי. יש  שטח

ימולא ע"י מהנדס  לציין מקור המידע.
 נדסיקרקע או גאולוג ה

 , סלע וכד'חול, חרסית  ורסוג הקרקע באז
 % שיפוע באזור  טופוגרפיה

תנתן חוו"ד של יועץ קרקע או גאולוג   סכנת גלישת קרקע
 הנדסי

 -"  -  לותזסכנת התנ
ת האתר לרעידות תגוב

 אדמה
 -  "- 

 ון תלולמדרקרבה ל
D/H > 1 

D/H < 1 

 35, ראה בדו"ח, עמוד H-ו Dהגדרות  

מ'  0.40-קטן מ free board במקרה של  sloshing-סכנה ל
 של נפח המיכלפונקציה מ', כ 0.80עד 
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 מאגרי עפר .2

 טופס המידע שלהלן ימולא לכל מאגר עפר שברשות המקומית. 

 

 הערות מידע נתון
   שם המאגר

תאור המיקום: קירבה לישוב, בתים,   מיקום
 נחל וכד'

   נ.צ.
   שנת הבניה
   נפח )מ"ק(

   שם המתכנן
אם קיימות תכניות ה

תכנון כולל חישובי 
 יציבות

 לצרף תכניות 

האם קיימות תכניות 
 ?(As-maid)לאחר ביצוע 

  

מידות המאגר: אורך, 
 רוחב, גובה

 ממוצע, מקסימום, מינימום 

 . שיפוע, רוחב דרךלצרף תכניות  חתכי רוחב של הסוללות
(Freeboard)   

נזק פוטנציאלי לסביבה 
 הבמקרה של פריצ

תאור נזק אפשרי לרכוש או אדם. האם  
 קיימת סכנת חיי אדם

 וכד' פר-איטום יריעות, חרסית ריפ  סוג האיטום
די יועץ קרקע או גאולוג י-ימולא על  מצבו הפיזי של המאגר

 הנדסי
האם הצנרת חוצה סוללות וסוג   חיבורי צנרת

 האיטום בחצייה
    האם יש מגופים חוצצים

ם רוחימיקום מגלש ה
 ומרחק מוצאו מהמאגר

   

 סייסמית מקדם עוצמה
(Z) 

 413לפי המפה הסיימית בת"י  

 קרבה לקוי העתק
 מ' 200-קטן מ
 מ' 200-גדול מ
 מ' 500-גדל מ

ו/או חפירות  לוגילפי מפת המכון הגיאו 
ו/או סקר מקומי ספציפי. יש  שטח

ימולא ע"י מהנדס  .לציין מקור המידע
 נדסיקרקע או גאולוג ה

 סלע וכד'חול, חרסית,   סוג הקרקע באזור
 % שיפוע באזור  טופוגרפיה

תנתן חוו"ד של יועץ קרקע או גאולוג   סכנת גלישת קרקע
 הנדסי

 -"  -  לותזסכנת התנ
האתר לרעידות  תגובת
 אדמה

 -  "- 

 ון תלולמדרקרבה ל
D/H > 1 

D/H < 1 

 35, ראה בדו"ח, עמוד H-ו Dהגדרות  

מעבר לסוללה  Over Topping-סכנה ל  sloshing-סכנה ל
 במקרה של רעידת אדמה
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 מבנים .3

מבני חשמל, מבנים למתקני הכלרה, מבנים לדיזל גנרטורים, מבני פיקוד,  

 מאצרות, מחסנים, משרדי חברת המים וכו'.

טופס המידע שלהלן ימולא לכל מבנה השייך לחברת המים ברשות  

 המקומית.

 

 הערות מידע נתון
   בנהשם המ

, מבנה מתקני .ג.חדר חשמל, חדר ד  יעוד
 הכלרה, מחסן, משרד וכו'

    מיקום
   נ.צ.

   שנת הבניה
   שם המתכנן

האם קיימות תכניות 
בניה וחישובים 

 קונסטרוקטיביים

 לצרף תכניות 

 חומרי הבניה:
 יסודות

 רצפה
 קירות
 תקרה

 בטון, עץ, פי.וי.סי, אסבסט וכד' 

בנה ועובי מידות המ
 הקירות והתקרה

 אחדאורך, רוחב, גובה ועובי כל  
 מאלמנטי המבנה

נזק פוטנציאלי לסביבה 
 במקרה של קריסה

תאור נזק אפשרי לרכוש או אדם  
במקרה של קריסה. האם קיימת סכנה 

 לחיי אדם
 די קונסטרוקטורי-ימולא על  מצבו הפיזי של המבנה

סייסמית מקדם עוצמה 
(Z) 

 413הסיימית בת"י לפי המפה  

 קרבה לקוי העתק
 מ' 200-קטן מ
 מ' 200-גדול מ
 מ' 500-גדל מ

ו/או חפירות  לוגילפי מפת המכון הגיאו 
ימולא ע"י מהנדס קרקע או . שטח

 הנדסיגאולוג 

 , סלע וכד'חול, חרסית  סוג הקרקע באזור
 % שיפוע באזור  טופוגרפיה

קע או גאולוג תנתן חוו"ד של יועץ קר  סכנת גלישת קרקע
 הנדסי

 -"  -  לותזסכנת התנ
האתר לרעידות  תגובת
 אדמה

 -  "- 

 ון תלולמדרקרבה ל
D/H > 1 

D/H < 1 

 35, ראה בדו"ח, עמוד H-ו Dהגדרות  
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 תקני הכלרהמ .4

השייך לחברת המים  ייחטופס המידע שלהלן ימולא לכל מתקן הכלרה נ 

דע לגבי המבנה עצמו, אשר שברשות המקומית. הנ"ל אינו כולל את המי

 לעיל. 3כלול בפרק 

 

 הערות מידע נתון
   שם המתקן

   נ.צ.
תאור המיקום: בתוך הישוב, סמוך   מיקום

למבנים, מרחק מאוכלוסיה ומבנים, 
 תפקידם וכו'

כמות כלור, סוגו ושיטת 
 איחסונו

גזי,  :סוגי הכלור ,כמות הכלור במתקן 
יות, ושיטת איחסונו: חב, כלורתמיסת 

 גלילים וכד'
האם נערך סקר סיכונים 

 והאם נדרש סקר כנ"ל
לקבל הנחיות מהמשרד לאיכות  

 הסביבה ופיקוד העורף בצהל
בדיקת עמידות המתקן 

 לתנאי סקר הסיכונים
  

האם מיכלי הכלור 
 רתומים למבנים

  

מצב חיבורי צנרת 
 )גמישות( ומגופי ניתוק

  

האם יש אמצעי ניתוק 
גם במצב אוטומטיים )
 הפסקת חשמל(

   

 פירוט אמצעי התראה ואזעקה קיימים  אזעקה/אמצעי התראה
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 קווי מים .5

 טופס המידע שלהלן ימולא עבור כל קווי המים הראשיים ברשות 

 המקומית. לכל קו ראשי ימולא טופס נפרד.

 

 הערות מידע נתון
   , קוטרו ואורכושם הקו

   היכן מונח
, אסבסט צמנט, פי.וי.סי, פלדה  סוג הצינור

 פוליאתילן, מצויד וכד'
    סוג המחברים

   מתי הונח
   מצב הקו

עיגון הקו )בקוים 
 פריקים(

  

   אזורים קריטיים
האם הקו מחובר למאגרי 

 מים
האם יש מגופים וחיבורים  –אם כן  

 גמישים
האם הקו מחובר לתחנות 
שאיבה ו/או למבנים 

 קשיחים

יש מגופים וחיבורים האם  –אם כן  
 גמישים

האם הקו חוצה העתקים 
 החשודים כפעילים

מה אמצעי ההגנה: מגופים,  –אם כן  
ת התקנה רחיבורים גמישים. צו

 וכדומה.
האם הקו באזורים 

 החשודים בגלישת קרקע
מה אמצעי ההגנה: מגופים,  –אם כן  

ת התקנה רחיבורים גמישים. צו
 וכדומה.

האם הקו באזורים 
ודים באזורי החש

 התנזלות

מה אמצעי ההגנה: מגופים,  –אם כן  
ת התקנה רחיבורים גמישים. צו

 וכדומה.
האם הקו חוצה וואדי 

 עמוק או נחל
מה אמצעי ההגנה: מגופים,  –אם כן  

ת התקנה רחיבורים גמישים. צו
 וכדומה.

האם הקו עשוי ל"צוף" 
י הקרקע במצב של נעל פ

 חוסר מים

  

עלולה האם פריצת הקו 
לגרום נזק משמעותי 

 לרכוש או לחיי אדם

  

   ארגון תיקון קווים
האם ישנם צינורות 
בקוטר הקו במחסן 

 הרשות לצורך תיקון

לציין כמות, יחסית לאורך הקווים  
 מסוג זה ברשות

האם ישנם אביזרי תיקון 
לקו בקוטר זה )חבקים 

 וכו'(

לציין כמות, יחסית לאורך הקווים  
 תמסוג זה ברשו

 ךהאם ישנם חומרי ריתו
ותיקון לקו בסוג בקוטר 

 זה

לציין כמות, יחסית לאורך הקווים  
 מסוג זה ברשות

חפירה קיים ציוד האם 
 וכיסוי
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 קביעת הצורך בבדיקה סיימית ב.

 בטון בריכות .1

  )Z<0.20( אזור עם עוצמה סייסמית גבוהה 1.1

 

 

 תשובה )כן /לא( ערך נתון
ו סכנה של גלישה א

 התנזלות
   

   מ' 500-קטן מ מרחק מקווי העתק 
   מ"ק 5,000-גדול מ בריכה מבטון דרוך בנפח 
   מ"ק 3,000-גדול מ בריכה מבטון מזוין בנפח 

אינו משביע רצון )קיים חשש להקטנת  מצב הבטון בבריכה 
 עמידות המתקן(

  

הבריכה הינה מבטון דרוך עם סימני  סוג הבריכה
 חלודה

  

יבור בין הקירות הח
 לרצפה 

קירות מופרדים מהרצפה )אין סטופרים 
 ואין חיזוק מוטות אלכסוניים(

 

   D/H<1.0 קירבה למדרון

 

 

 

נדרשת בדיקה סייסמית. אם  ,כןמכל התשובות לעיל הינה  אחתאם  

בדיקה לל אפשר לוותר על כ-בדרך, לאהשאלות הינה  לכלהתשובות 

 סייסמית.
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 )Z≥0.20( ה סייסמית נמוכהאזור עם עוצמ 1.2

 

 

 תשובה )כן /לא( ערך נתון
סכנה של גלישה או 

 התנזלות
   

   מ' 200-קטן מ מרחק מקווי העתק 
   מ"ק 7,000-גדול מ בריכה מבטון דרוך בנפח 
   מ"ק 5,000-גדול מ בריכה מבטון מזוין בנפח 

אינו משביע רצון  )קיים חשש להקטנת  מצב הבטון בבריכה 
 דות המתקן(עמי

  

הבריכה הינה מבטון דרוך עם סימני  סוג הבריכה
 חלודה

  

החיבור בין הקירות 
 לרצפה 

קירות מופרדים מהרצפה )אין סטופרים 
 או חיזוק מוטות אלכסוניים(

 

   D/H<1.0 קירבה למדרון

 

 

 

נדרשת בדיקה סייסמית. אם  ,כןמכל התשובות לעיל הינה  אחתאם  

בדיקה לל אפשר לוותר על כ-בדרך, לאהינה  השאלות לכלהתשובות 

 סייסמית.
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 מאגרי עפר .2

 

 תשובה )כן /לא( ערך נתון
האם פריצת המאגר 

  יםלגרום נזק העלול
  נזק מוחשי לסביבה או לחיי אדם

   תקין מצבו הפיזי של המאגר 
יציבות הסוללות לדיקה ב

 במקרה של רעידת אדמה
   נערכה

 

התשובה היא  3-ו 2שאלות אחת מהשונה היא כן אם התשובה לשאלה הרא 

 נדרשת בדיקת המאגר לעמידות לרעידת אדמה. ,לא

 

 מבנים .3 

 

 תשובה )כן /לא( ערך נתון
סייסמית מקדם עוצמה 

(Z) 
Z>0.20  

תוצאות בדיקה 
 גיאוטכנית

  סכנה של גלישה או התנזלות

   מ' 200-קטן מ מרחק מקווי העתק 
 ו משביע רצוןאינ במבנה  טוןמצב הב

 )קיים חשש להקטנת עמידות המתקן( 
 

  D/H<1.0 קירבה למדרון

האינדקס הסייסמי 
המחושב בשיטת החישוב 
הראשוני בהתאם לת"י 

2413-03 

Is<1.3  

 

 נדרשת בדיקה ליציבות סייסמית. כןאם אחת מכל התשובות לעיל הינה  
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 מתקני הכלרה .4

 

 תשובה )כן /לא( ערך נתון
    סקר סיכונים האם נדרש

   האם נערך סקר סיכונים
האם יש אישור משרד 

 לאיכות הסביבה
  

האם יש אישור פיקוד 
 העורף

  

 

 יש לערוך סקר סיכונים. –במידה ונדרש סקר סיכונים ולא נערך  

במידה ואין אישור המשרד לאיכות הסביבה ופיקוד העורף, יש לקבל  

 אישורים כנ"ל.

 

 ומעלה והשלד הראשי 16)בקוטר של " ראשייםוביוב  קווי מים .5

 (16"-של הרשת, גם אם קטן מ 

 

 תשובה )כן /לא( ערך נתון
האם הקו חוצה העתק 

 החשוד כפעיל
   

האם הקו באזור החשוד 
 בגלישת קרקע

   

האם הקו באזור החשוד 
 בהתנזלות

   

האם הקו עלול ל"צוף" על 
פני הקרקע במצב של 
 התנזלות הקרקע ברעידת

 אדמה

  

האם אין לקו מגופים 
 חוצצים

  

האם פריצת הקו עלולה 
לגרום לנזק משמעותי 

 לרכוש או לחיי אדם

  

סמיכות בין קווי מים 
 וביוב ראשיים

  

 

 

נדרשת בדיקת הקו  ,כן ןהינאו יותר התשובות לשאלות הנ"ל שתיים מאם  

יעת ו, או התקנת אמצעי הגנה למנתלעמידות לרעידות אדמה, או העתק

 נזקים לקו ולסביבה, ו/או לחיי אדם.
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הנחיות לחיזוק ושיפור מתקנים קיימים ותכנון מתקנים חדשים  ג.

 בפני רעידות אדמה לעמידות

 ומגדלים בריכות .1

 שיפור מתקנים קיימים 1.1

 פגמים וחיזוקים מקומיים א.

הפגמים המקומיים הם פגמים שהתפתחו בשטח מוגבל והם יכולים להביא  

 יסמים גם כן.ישת חוזק המתקן לעומסים רגילים ולעומסים סלהחל

 

 החיזוקים נדרשים במקרים הבאים:

מ"מ עבור  0.1-0.2 -סדקים משמעותיים )עם פתחים גדולים מ -

אלמנטים שאינם  מ"מ עבור 0.3-0.4 -אלמנטים במגע עם מים ו

  במגע עם מים(. 

מופיעים על סימני חלודה של הפלדה שאפשר לזהותם ע"י כתמים ה -

הבטון. אפשר לזהות אותם לפני מילוי במים או בתקופות של  פני

 .הורקת הבריכה

 בטון עם סגרגציה משמעותית. - 

 

 :אמצעי החיזוק הם

מילוי הסדקים ע"י טיט אפוקסי שיוכנס באופן ישיר או תחת לחץ  -

 בעומק החדירה של הסדק(. )תלוי

 . משתמשים בטכניקה זועיבוי האזור הסדוק ע"י שכבת בטון מזוין -

התופעה נפוצה ברצפות  .(overlayבור רצפות סדוקות )עבמיוחד 

לא מספיק . מומלץ להשתמש בסיבי  ו זיוןא ספיקמלא  בגלל עובי

על מנת למנוע  –ק"ג/מ"ק( ובסיבי פוליפרופילן  30 פלדה )לפחות

משמעותיים כתוצאה מהתכווצות התחלתית של  התפתחות סדקים

 המונע ע"י הבטון הקשוי הקיים.הבטון הטרי, 

 במקרה של קירות סדוקים אפשר לצקת שכבת עיבוי ע"י התזה.   

 אפשר להשתמש באותה טכניקה, כאשר פני הבטון מראים סימני 

 סגרגציה משמעותיים. 

 

 פגמים וחיזוקים כלליים ב.

 :חיזוק הםהאמצעי  

קיימים הגדלת כוחות דריכה אופקיים ע"י כבלים חיצוניים )כאשר  -

 סדקים אנכיים(.

דריכה אנכית של הקירות ע"י כבלים חיצוניים )כאשר קיימים  -

 סדקים אופקיים(.
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, יש להתחשב בחוסר "”Unbondedבכבלים מסוג כשמשתמשים  -

 שלהם. ליות(ייכות )דוקטשמ

זיון נוסף ע"י: מוטות זיון רגילים בתוך שכבת בטון; הדבקת  -

 ;עם שכבת ציפוי מבטוןון פלטקות דקות מפלדה על פני הבט

 )פולימרים( על פני הבטון. FRPיריעות 

 ניצבים לקורות.במקרה של בריכות: הוספת אלמנטי חיבור  -

עיבוי הקירות במיוחד באזור התחתון של הקירות, במקום בו  -

מלחץ מים ומכוחות כתוצאה מתפתחים מאמצים גבוהים 

 יסמים גם כן.יס

שיחברו את הקירות  Xבצורת הרכבת מוטות פלדה משופעים  -

לרצפה על מנת להבטיח חיבורים משיכים  שיביאו להקטנת 

ע"י  יצירת רתום הקירות לתוך הרצפה  יסמים; אויהכוחות הס

 ע"י עיבויים מבטון מזוין מחוברים דרך קוצים לבטון הקיים.

אנכיים או  –עוגנים של קירות המתקן מעוגנים לתוך הקרקע  -

 גבוה. D/Hש בעוגנים כאשר היחס משופעים. יש להשתמ

במקרה של מגדלי מים, כאשר המיכל נשען על עמודים והם  -

2.0Zעם עוצמה סייסמית גבוהה ) נמצאים באזורים )  יש

בין  X להקשיח את העמודים ע"י הוספת אלכסונים בצורת

העמודים או ע"י השלמת המרחק שבין העמודים ע"י קירות מבטון 

 וין מחוברים לעמודים.מז

במקרה של מתקני מים הקיימים באזורים קרובים לקוי העתק  -

השלים את המבנה ע"י למ'( יש  200 -)במרחק של פחות מ

)קופסת בטון(. אפשר ליצור  קשיח אלמנטים שיהפכו אותו למבנה

את החיבורים הנוספים ע"י קירות מבטון מזוין או ע"י אלכסונים 

 .Xבצורת 
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 נים חדשיםמתק 1.2

 (.3413נמצא בהכנה ת"י המיועד לתכן סיסמי של בריכות מים )מספר זמני כרגע  

 

יקח כשנתיים; לפיכך, בשלב זה יש תנראה שהבאת תקן זה לצורה סופית  

 להשתמש בתקן זר אשר הוכן באחת הארצות המופיעות ברשימת מת"י.

 

המתאים ביותר מאנאליזה של מספר תקנים אירופאים ומארה"ב נראה שהתקן  

במיוחד מכיוון שתקן  – ACI350.3-01,ACI350.3R-01 (Commentaries) הינו תקן

)שהורכב על סמך הנחיות תקן אמריקאי  95-413זה קומפטיבילי לתקן הישראלי 

UBC.) 

 

 .95/110D-AWWAכן, יש אפשרות לשימוש אלטרנטיבי בתקן -כמו 

 

 .להלן פירוט המלצות לשיטת חישוב בריכות חדשות

 

 רקע כללי א.

תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה, מציין בסעיף  – 413תקן ישראלי  

מיכלים, ומציין בהערת שוליים כי חישוב מיכלים על כי התקן חל  105.1.6

יכלול גם את תגובת תכולתם לתנודות המבנה זאת לפי מידע המצוי 

בספרות המקצועית. התקן הישראלי מספק מידע לגבי מקדם תאוצת 

ריסון,  5% -המותאם ל ,Ra, מקדם הגברה ספקטרלי Zהקרקע באתר 

מירבי   K. מקדם הקטנת כוח I, ומקדם החשיבות Kמקדם הקטנת הכוח 

נכלל גם  K. מקדם הקטנת הכוח K=2הינו ו 7עבור מיכלים מוגדר בטבלה 

 . Ra>0.20Kבנוסחת מקדם ההגבלה הספקטרלי כמקדם מינימלי 

 

לא מספיקים לתכן סייסמי של מיכלים. לפיכך יש  413-95הנתונים שבת"י  

התייחס למקורות מידע אחרים הקיימים בתקנים של מדינות זרות. צורך ל

הדן במתקנים  ,זאת עד להשלמת התקן הישראלי לרעידות אדמה

 ותשתיות.

 

במסמך שהוצא על ידי מכון התקנים ובו התייחסות לתיקון חוק התקנים,  

ם זרים, כאשר סדר הבחירה יהיה כמפורט: מצוין כי ניתן לאמץ תקני

, אימוץ תקן אזורי/אמריקאי כגון תקן ISOאימוץ תקן בינלאומי כגון תקני 

בהעדר תקן  .ANSIאו תקן אמריקאי  EUROCODE אירופאי
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אזורי/אמריקאי ניתן לאמץ כבחירה שלישית תקן לאומי של אחת 

 , וכד'.(DIN), גרמני (BSI)כגון: תקן בריטי  המפותחותמהמדינות 

 

לאור חוסר המידע המפורט בתקן הישראלי לרעידות אדמה לגבי בריכות,  

על תקן לחישוב בריכות לכוחות מובאת, לפי בקשת המזמין, המלצה 

סיסמים. ההמלצה מתבססת על סקירה של תקנים זרים כפי שיפורט 

בהמשך, בדיקת התאמת הנתונים למידע המובא בתקן הישראלי, עם 

 ריכות מבטון.התייחסות לב

 

 התייחסות למידע טכני קיים ב.

בתקנים השונים המוצגים להלן מצויין כי חישוב הכוחות האופקיים  

במיכל מתבסס על פעולה של שני מרכיבים: מסת קירות ותקרת המיכל + 

חלק ממסת הנוזל הנעה יחד עם קירות המיכל, כאשר כל מסה פועלת 

ל את: תאוצת הקרקע, מקדם במפלס שונה ומוכפלת במקדם סיסמי הכול

החשיבות, מקדם ספקטרלי ומקדם הקטנת הכוח. המרכיב השני המפורט 

 -בתקנים הינו חלק ממסת הנוזל הנעה בצורת גלים ויוצרת את תופעת ה

SLOSHING מסה זו פועלת בזמן מחזור ארוך ובמפלס שונה ולכן השפעת ,

 אחר.  מרכיב זה בכוח האופקי באה לידי ביטוי עם מקדם סיסמי

 

מסקירת התקנים השונים ניתן לציין את המאפיינים המיוחדים של כל  

 תקן כמפורט: 

מתייחס לממגורות,  4חלק  ENV-1998-4:1999תקן אירופאי  -

מיכלים, וצנרת ומתאים גם למיכלים מבטון. שימוש בתקן זה 

מחייב שימוש בספקטרומי התגובה המובאים בחלק אחר של התקן 

ENV-1998-1-1:1994שבתקן זה מוצגות נוסחאות  . למרות

מפורטות מאוד לגבי לחצי המים, השימוש בתקן מחייב שימוש 

ולכן  413בספקטרומים שאינם זהים לספקטרום המוגדר בת"י 

קיימת בעיה ביישום. בתקן האירופאי מוזכר כי חישוב אלסטי 

, וכי חישוב הכוחות עבור q=1מחייב שימוש במקדם הקטנת כוח 

( יהיה עם ספקטרום המתאים למקדם  (SLOSHINGגלים תנועת ה

 .0.5%ריסון 

, מתייחס בעיקר למיכלים מפלדה API 650 (1998)תקן אמריקאי  -

ומציג בצורה מפורטת את הנוסחאות לחישוב הכוחות האופקיים 

הפועלים על המיכל כתוצאה ממסת קירות המיכל, מסת תקרת 

הנוצרת  היכל וכן מסהמיכל, מסת המים הנעה יחד עם קירות המ
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כתוצאה מתנועת גלים הנעה בזמן מחזור ארוך. יחד עם זאת 

קיימת בעיה בהתאמת הערכים הספקטרלים לערכי הספקטרום 

. באופן כללי נמצא כי שימוש בתקן זה נותן ערכים 413לפי ת"י 

יחסית לתקנים  SLOSHING -נמוכים יותר לכוח עקב תופעת ה

 אחרים.

, מתייחס למיכלים מפלדה AWWA D-100-96תקן אמריקאי  -

ומציג בצורה מפורטת את הנוסחאות לחישוב הכוחות האופקיים 

הפועלים על המיכל. המקדם הדינמי ושימוש בתקן זה דומה 

-ACI350.3לספקטרום ולמקדמים המובאים בתקן הישראלי ותקן 

-ACI350.3המפורט להלן. הבדל משמעותי בין תקן זה לתקן   01

 . (SLOSHING)ם הדינמי עבור צורת תנודת הגלים הינו במקד 01

, מתייחס למיכלים 2001משנת   ACI 350.3-01תקן ההצעה ל -

מפלדה ומבטון ומציג בצורה מפורטת את הנוסחאות לחישוב 

הכוחות האופקיים הפועלים על המיכל, שילובים בין כוחות 

האינרציה השונים, הנחיות לפירוס הכוח האופקי בבסיס המיכל, 

הנחיות לפירוס הכוחות על דפנות המיכל. בתקן זה ישנה 

התייחסות מיוחדת למספר נקודות וביניהן מקדם הקטנת כוח 

שונה עבור המרכיבים השונים של הכוח האופקי, וכן הנחיות 

 לשילוב ההשפעות השונות.

-IBCהתייחסות נוספת לנושא מיכלים, מובאת בתקן אמריקאי  -

חאות לחישוב הכוחות האופקיים על , בתקן זה מובאות נוס2000

בסיס ספקטרומים שונים המוגדרים בתקן, אולם ללא  נוסחאות 

. API, AWWA, ACI, ENVמפורטות כמפורט בתקנים האחרים 

שימוש בתקן זה עבור מיכלים בעייתי משום שהספקטרומים 

והנוסחאות המוגדרות בתקן שונים מאלה המובאים בתקן 

 הישראלי.

מתייחס למיכלים מבטון ומציג  AWWA-D110-95תקן אמריקאי  -

בצורה מפורטת את הנוסחאות לחישוב הכוחות האופקיים 

הפועלים על המיכל, גם בתקן זה יש הפרדה בין מקדם הפחתת 

, RIהכוח עבור הכוחות האופקיים הנעים יחד עם קירות המיכל 

מקדם  Rc (SLOSHING)  והכוחות האופקיים עבור תנודת הגלים 

-ACIכמו בתקן  Rc=1הכוח עבור צורה תנודת הגלים הינו  הקטנת

 .ACI-350.3-01. באופן עקרוני תקן זה דומה מאוד לתקן 350.3-01

 

 קריטריונים לבחירת שיטת החישוב והתקן המחייב ג.
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מתוך בדיקה של המידע הקיים והתקנים השונים, הקריטריונים לבחירת  

 שיטת החישוב הינם:

 ם למיכלים מבטון.שימוש בתקן המתאי א.

התקן יציג שיטת חישוב מפורטת לכוחות האופקיים, פירוסם,  ב.

 ותכן המיכל.

הפרמטרים העיקריים לצורך החישוב מתאימים לתקן הישראלי.  ג.

כדוגמת התאמת נוסחאות ספקטרום התאוצה, מקדמי הקטנת 

 הכוח, מקדם החשיבות וכד'.

  

 המלצותוסיכום  ד. 

מיכלים לכוחות אופקיים עקב רעידות אדמה מודלים ושיטות חישוב  

. במשך השנים היו תיקונים בנוסחאות Housnerפותחו בתחילה ע"י 

ופורסמו עבודות, תקנים ומחקרים בנושא. חשוב לציין כי שימוש 

אינו מתאים, ובמשך השנים  1957משנת  Housnerבנוסחאות החישוב של 

 נעשו תיקונים בנוסחאות.

הישראלי והתקנים הזרים ניתן להגיע להמלצות  מניתוח דרישות התקן 

 הבאות:

קיימים שני תקנים דומים מאוד והם התקן האמריקאי  -

ANSI/AWWA D110-95  ותקןACI-350.3-01  בשני תקנים אלו

מוצגים נוסחאות מפורטות לחישוב הכוחות האופקיים על דפנות 

 המיכל.

  ACI350.3-01מומלץ להשתמש באחד משני התקנים האמריקאים:  -

ת מבטון. , אשר שניהם מתאימים לבריכוAWWA D110-95או 

נוסחאות חישוב המקדם הדינמי, הספקטרום ופרמטרים אחרים 

בתקנים אלה מתאימים לפרמטרים המוגדרים בתקן הישראלי 

המתאימים לחישוב הכוחות, ולכן במקומו  Rwi,RIלמעט המקדם 

 ן: לפי הערכים המובאים להל Kיש להשתמש במקדם 

המיכל  מקדם הקטנת הכוח עבור קירות המיכל, תקרת -

ומסת המים הנעה יחד עם קירות המיכל לא יעלה על הערך 

K=2 מקדם זה מחליף את המקדמים ,Rwi,RI  בנוסחאות

 .AWWA D110-95 -וב ACI350.3-01. -המובאות ב

מקדם הקטנת הכוח עבור מסת המים הנוצרת עקב תנודת  -

 Rwc,Rcמחליף את המקדמים  , מקדם זהK=1הגלים 

-AWWA D110 -ו ACI350.3-01-בנוסחאות המובאות ב

95. 
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כמוגדר  0.2K -יוגבל ל  Cc,Rcהערך המינימלי של המקדם  -

בתקן הישראלי. מקדם זה נכלל במקדם הדינמי לחישוב 

 .(SLOSHING)הכוח האופקי עבור צורת תנודת הגלים 

, אלא אם נדרש מקדם החשיבות ייבחר לפי התקן הישראלי -

 ערך גבוה יותר לפי בחירת המזמין.

באזורים בהם יוזמן סקר אתר מהמכון הגיאופיסי יש  -

ריסון  0.5% -ול 5% -לקבל ספקטרומי תגובה המתאימים ל

)הערך הנמוך מתאים לצורה של תנודת הגלים 

SLOSHING.) 

מומלץ כי מיתרים סייסמים יבצעו בכל הבריכות שבהם  -

1.0Zהעוצמה  . 
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 מאגרי עפר .2

לעיל,  2-באם נדרשת בדיקת המאגר לעמידות בפני רעידות אדמה, כמפורט בפרק ב 

 .4לעיל וכמוצג בדוגמא בנספח מס'  5.5יש לערוך בדיקה כמוסבר בפרק 

ידי יועץ הקרקע לחיזוק הסוללות -בהתאם לתוצאות הבדיקה יוצאו הנחיות על 

 וללה, הוספת איטום וכד'.קרקע, הרחבת הסידי שינוי שיפוע ה-על

 

 מבנים .3

כניות תו. יש לציין שבדיקה זאת דורשת 2413-03בנים הקיימים יבדקו לכ' ת"י המ 

קונסטרוקציה מעודכנות. במידה ותכניות אלו לא קיימות יש לשחזר את הנתונים 

-טרדי בדיקות פולשניות או בלתי פולשניות )למשל ראדאר, אולי-על יםהעיקרי

 סאונד(.

 

 Zבמקדם העוצמה יש להשתמש במלואו.  ACI 350.3-01מומלץ להשתמש בתקן  

(. את המקדמים 2004)רוויזיה  413-95לפי המפה הסייסמית הנספחת לת"י 

 ACI, מתקן 19( דף D, יש להוציא מטבלה )RWI, RWCלהקטנת כוח סייסמי 

350.3-01. 

 

. הערך ACI 350.3-01מתקן  9.4רק לפי פ iC cCיש לחשב את מקדמי תכן סייסמי  

דף  4(L)מטבלה  S. יש לקחת את המקדם S/2.75 -של שני מקדמים אלה יוגבל ל

 .ACI 350.3-01מתקן  19דף 

 

ידי יצירת -ידי כבלים סייסמים משופעים או על-יש לתכנן חיבור בין קיר לרצפה על 

 רתום לאחר דריכת המיכל.

 

לאחר  AWWAכלי מים גם לפי תקן מותר להשתמש לחישוב סייסמי של מי 

 .413-95שיקבעו המקדמים המתאימים לת"י 
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 אחסון כלור גזי .4

אופן האחסון של מכלי הכלור הגזי, ודרישות ייחודיות אחרות להגנה על הסביבה,  

 כפי שיקבעו על ידי הרשויות. 

בכל מקרה של חביות כלור גזי הרשויות דורשות מיגון. בדרך כלל, אם כמות  

ק"ג  65כלור המאוחסנת היא קטנה וההספקה מתבצעת על ידי גלילי כלור של ה

ומרחק המתקן מאוכלוסייה הוא גדול דיו, הרשויות אינן דורשות מיגון לאחסון 

גלילי הכלור הגזי. במקרה זה, האחסון נעשה בתוך מבנה יביל. במקרה בו נדרש 

ים והחביות יאוחסנו בתוך מיגון לגלילי כלור גזי ובכל מקרה לחביות כלור, הגליל

 מגננות העומדת נגד הפצצה.

התכנון כולל גם מתקנים לסגירה אוטומטית של מיכלי הכלור במקרה של פריצה  

 וכן התראה אוטומטית במקרה של דליפת כלור לאוויר.

בנוסף למיגון זה, יש להבטיח את תכנון המתקנים לפי כל  דרישות התכנון של  

מה וכן להבטיח חיבור גמיש בחיבור בין המיכל לבין התקן הכללי לרעידות אד

משאבת המיגון ובינה לבין מתקן המים )מיכל, צינור וכדומה( וסידור לסגירה 

 אוטומטית של מגוף ביציאה ממובל הכלור, בכל מקרה של פריצת צינור היציאה.

 

גון כאמור, אין הנחיות ספציפיות לרעידות אדמה, אך מוצע להניח כי הדרישות למי 

 מפני פעולות עוינות יתאים גם למיגון בפני רעידות אדמה.

 

 אחסון כלור נוזלי 

. בדרך כלל האחסון יעשה במכל יחיד, HDPEאחסון תמיסת כלור תהיה במכלי   

אלא אם כן ישנה דרישה מיוחדת של הלקוח. רק במקרה שהכמות היא גדולה 

 במיוחד האחסון יעשה בשני מכלים.

 

מזיהום סביבתי, בעקר מזיהום מי תהום, עקב אחסון כמות  במידה וקיים חשש 

מ"ק, המשרד לאיכות הסביבה דורש  2גדולה של תמיסת כלור נוזלי העולה על 

 העמדת המכלים בתוך מאצרה.

 

 לעיתים מתכננים מאצרה, לצורך איסוף טפטופים ונזילות. 

 

 ומדת נגד הפצצה.אחוז פיקוד העורף דורש מגננה הע 10לכלור נוזלי שריכוזו מעל  

 כאמור, יש להניח כי דרישה זו תקפה גם לנושא רעידות אדמה. 
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 מגננה לאחסון מכלי כלור גזי 

מגננה לאחסון מכלי כלור גזי )גלילים וחביות(,הנדרשת על ידי פיקוד העורף, בנויה  

 בדרך כלל מבטון מזוין.

 

, לתכנון מגננה 2000פיקוד העורף הוציא הנחיות מדויקות, המעודכנות לאוגוסט  

מסיבית, העמידה נגד הפצצה, אם כי לא לפגיעה ישירה. בהתאם להנחיות אלה, 

מטר  0.5ס"מ ובגובה של  40המגננה צריכה להיות בנויה עם קירות בטון בעובי 

ס"מ. החיבור  20מעל פני קודקוד מכל הכלור הגזי )גלילים וחביות( ורצפה בעובי 

ס"מ. ההנחיות קובעות גם את  40להיות בעובי בין הקיר לרצפה גם הוא צריך 

 כמות ברזל הזיון הנדרש לקירות, לרצפה ולחיבור ביניהם.

 

פתח הכניסה למגננה צריך להיות בצורת מבוך, כך שרסיס הניתז דרכו לא יוכל  

לחדור אל חלל המגננה. נושא זה, אינו רלבנטי לרעידות אדמה, אך הוא נדרש בכל 

 מקרה.

חביות כלור גזי נדרש פתח כניסה אחד,  2כלור גזי או המכילה עד  במגננה לגלילי 

 פתחי כניסה, אחד מכל צד. 2חביות כלור גזי ויותר יהיו  3בעוד שבמגננה עם 

 

 הצד הפנימי של קירות המגננה מצופים בציפוי נגד תקיפה של הכלור. 

 

יר כגון שמש המגננה מכוסה בגג קל שתפקידו העיקרי הוא להגנה מפני פגעי מזג או 

 וגשם.

 

 המציג דוגמה למגננה עבור חביות כלור גזי.  5בנספח מס'  1שרטוט  

 

הדרישות שצוינו למעלה לחיבורים גמישים ולסגירה אוטומטית רלבנטיים גם  

 למקרה זה.

 

 מאצרה להצבת מכלי כלור נוזלי 

ן של מנפח האחסו 1.1פי   קיבולת המאצרה הנדרשת על ידי הרשויות צריכה להיות 

 המכלים.

 

מאצרה להצבת מכלי כלור נוזלי,הנדרשת על ידי פיקוד העורף, בנויה בדרך כלל  

 מבטון מזוין.

 

המאצרה בנויה לפי אותן דרישות לגבי עובי בטון בקירות וברצפה הנדרשות  

לעיל. תוכניות  5במגננה וגם לגבי כמות הברזל הנדרשת כמתואר בסעיף 

 היות מאושרות על ידי פיקוד העורף.הקונסטרוקציה לבצוע חייבות ל
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מכלי כלור  2מציג דוגמה של מאצרה המתאימה להעמדת  5בנספח מס'  2שרטוט  

 נוזלי.

 

מאצרה הנדרשת לפי איכות הסביבה, צריכה להיות בנויה מבטון מזוין עם קירות  

 ס"מ. אין דרישות לגבי כמות הברזל. 20בעובי 

 

יכסו גם את דרישות האצירה עבור רעידות  כאמור,  יש להניח, כי דרישות אלו 

אדמה. יש לדאוג למיקום המאצרה )והמיכלים כולם( בקרקע יציבה, לא בקרבת 

העתק פעיל וכדומה. כללים אלו תקפים גם לגבי כלל המיקום של תחנת השאיבה, 

אבל האלמנט הרגיש יותר בתחנת שאיבה הוא בדרך כלל אלמנט זה של אחסון 

 נה עצמה מבוצעת, כמקובל כיום, מתחת לכיפת השמיים(.הכלור )בהנחה שהתח

 

 קווי מים .5

נדרשת הבחנה בין קווי מים גדולים וראשיים הדורשים טיפול פרטני לבין קווים  

 משניים וחיבורי בתים הדורשים התייחסות לסטנדרט התכנון.

 

נזקי בתכנון קווים קטנים וחיבורם למבנה קשיח יש לתכנן מפרט שימנע או יקטין  

להתקין קטע צינור פלסטי )פקסגול וכד'( יש בחיבור בית  ,רעידות אדמה. לדוגמא

 אשר יספוג תזוזת הקרקע בין המבנה לצינור.

 

בתכנון קווי מים עירוניים ראשיים אין בדרך כלל גמישות רבה בתכנון התוואי,  

והתוואי הנבחר נקבע כתוצאה מצרכי האספקה, אפשרויות העברת הקו )בעיות 

 מקרקעין(, תכניות בינוי ערים מקומיות ואזוריות וכו'.

 

העתק החשוד כפעיל, רצוי ככל האפשר לחצות את  חוצהקו מים ראשי כאשר  

ההעתק בניצב ולדאוג לאמצעי הגנה כחיבורים גמישים, או מגופים חוצצים 

למניעת או הקטנת הנזק הישיר והעקיף )נזק לצינור והפסדי מים( במקרה של 

 דמה.רעידת א

 

לגבי אזורים החשודים כמועדים לגלישות או התנזלות יש לתכנן אמצעי הגנה  

בדומה למוצע בחציית העתק פעיל כמפורט לעיל, או באם אפשרי הדבר, לא להניח 

 צנרת מים ראשית באזורים אלה.

 

הדבר החשוב בתכנון הוא הקטנת הנזק למערכת אספקת המים במקרה של רעידת  

לא ניתן למנוע לגמרי נזק כלשהו לקווי המים במקרה של אדמה מפני שככלל 
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רעידת אדמה קשה, זאת מכיוון שקווי  מים משתרעים על אזורים נרחבים, למרות 

שהם אלמנט שיחסית אינו פגיע בהיותו גמיש יחסית ונע עם הקרקע. מנסיון נמצא 

 שהנזק הגדול באתר בפריצת קווי מים ברשויות היא התרוקנות מאגרים, אשר

חשוב מאוד שישארו מלאים במקרה של רעידת אדמה. נזק משמעותי נוסף הוא 

הנזק לצינור עצמו המפסיק פעולת אספקת מים. פריצות בקוי מים קורות מדי 

יום, ללא שום קשר לרעידות אדמה. לפיכך נזק לצינור עצמו אפשרי לתיקון מיידי 

סקים בתיקון שוטף באמצעים הנמצאים בידי ספק המים או קבלני משנה שלו העו

 של קווי מים.

 הבעיה העיקרית היא מספר גדול של תקלות כאלו במקרה של רעידת אדמה חזקה. 

 

במקרה של צינור ראשי חשוב לדאוג להתקנת מגוף שומר / שובר לחץ, מפוקד  

ש מערכת פיקוד ובקרה, אשר יסגר באופן אוטומטי יבאם במערכת  -מרחוק 

איבודי מים במערכת האגירה . אפשרות אחרת היא  בנפילת לחץ. במצב זה ימנעו

התקנת מחבר גמיש )דרסר, מחבר לאוגן וכו'( שיאפשרו תנועה יחסית של צינור 

המים לגוף קשיח אליו הוא מחובר )תחנת שאיבה, בריכה וכו'( וימנעו שבר ברעידת 

אדמה נמוכה. ברעידת אדמה גבוהה זו תהיה הנקודה הרגישה ובה עלול לחול 

 , אך אמצעי הניתוק המצוינים לעיל עשויים למנוע איבוד מים.השבר
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 1נספח מס' 

 הנחיות למתכנן :

 נתוני רקע לצורך חישוב עמידות מבנים לרעידות אדמה

 המכון הגיאופיסי לישראל
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 2נספח מס' 

 ת אדמהסקר להתנהגות מתקני מים ברעידו

 1977 - 2002חזקות בין השנים 
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 3נספח מס' 

של מיכלי  ACI-350-02דוגמאות חישוב לפי תקן 

 מ"ק 1,500-מ"ק ו 10,000מים גליליים בעלי נפח 

 (”EXCEL“)החישובים נעשו לפי תוכנה 
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 4נספח מס' 

 דוגמא לחישוב עמידות בריכות עפר

 לרעידות אדמה
 והאישים נמחקו מהדוגמא שמות המקומות
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 5נספח מס' 

דוגמא להנחיות לביצוע סקר סיכונים 

 למתקני הכלרה ומאפייני 

 סיכון בדליפת כלור
 שמות המקומות והאישים נמחקו מהדוגמא
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 6נספח מס' 

 עלויות בניית בריכות בטון
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 7נספח מס' 

TOR 


