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 2102מרץ  20 

 לכבוד

 יעל ארז

 מהנדסת בכירה למבנים ותשתיות

 חטיבת הנדסה

 רשות שדות התעופה

 

 סמוך למעבר הגבול בטאבההמצוק הלאורך  סקר גיאוהנדסי הנדון:

 מבוא .1

של המדרון הנוחת לעבר מסוף מעבר הגבול בטאבה. הסקר  הנדסינערך סקר גיאו .0.0

 ידכם.  ועלאינג' ד. דוד  :נעשה לבקשת מהנדס הביסוס

 סדרת מבנים שיחליפו את המסוף הקיים. ת הקמתבאתר מתוכננ .0.2

במסגרת הסקר בוצע מיפוי גיאולוגי כללי של האתר המתבסס על תוכנית בקנ"מ  .0.1

 .kiduhim_0112-all.dwgשהועברה לרשותי בפורמט של קובץ  0:511

 -ודה באזור העבולאורך המצוק  יםסיור ובוצע 21/11/2102 -ו 02/12/2102כים בתארי .0.1

נלקחו דוגמאות מייצגות לבחינה ידנית ממשרד דוד.  הנדס יהודה בנישתיבהנחיית מ

 של תכונות המכניות של הסלע.

בסיורים נקבעו תכונות המאסה של הסלע המשפיעות על תכנון החפירות והיסודות  .0.5

 -כאשר ניתן  –. כן נעשה נסיון הסדקים כווני מערכות הסדקים והמרחקים בין ןכללוב

 . מאפייניהע את עובי שכבת הסלע הבלוי ואת לקבו

של עומק המילוי האלוביאלי עד לקו הסלע הערכה  צורךקדוחי נסיון ל 5בוצעו בנוסף, 

 או עד לעומק שישפיע על התכנון ההנדסי. 

לזהות אזורים של המדרון בהם  :גיאוטכניים היאההמטרה של הערכת הסיכונים  .0.1

 מיכה.רמת היציבות צריכה לעבור שידרוג ות

נבחנו דרכי הפעולה ונבחנה יציבות המצוק. כן ערכנו תצפית משותפת  ,בסיור .0.1

 מניעת הדרדרות סלעים ממנו. ליציבות המצוק ושידרוג ל ,לביצוע ותהניתנ

 שלוש אפשרויות: ותקיימ ניתעקרו

 מניעה של נפילת סלעים ודרדרת מהמצוק על ידי חיזוק וייצוב המצוק. .א
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קת קיר כיסוי ייצצעות אחת מהשיטות הבאות: באמניתנת לבצוע זו פעולה 

, פריסת רשת צמודה למצוק או (, ברגי סלעShotcreteמבטון, התזת בטון )

 הסרת סלעים המועדים לנפילה. 

 סלעים ודרדרת והגנה על התנועה והמבנים הקיימים באתר.מפולת בלימה של  .ב

ו הרחקה הקמת קיר בלימה בתחתית המצוק אניתנת לבצוע על ידי זו פעולה 

 מחוץ לטווח הדירדור ו/או המפולות. מרחק ביטחון לשל האנשים והמבנים 

סילוק אבנים מועדות לנפילה והקמת האפשרויות, כמו: של שתי  לבמשוביצוע  .ג

 .קיר בלימה

 ת הבדיקהשיט .2

ומיקום מהסלע מרחק המיבנים/הכביש על התכנון הם:  שני הגורמים המשפיעים .2.0

ום גושים תלושים ו/או צבר חומר מרוסק ללא מיקכמו: סלע )חזית הסכנות ב

ה קביעניתן ל)המרחק( הראשון  את :לפנינו שני מקדמים משתנים. תאחיזה(

 . מצטיין באקראיות, הרי, שהשני, כמותית

משפיעים  –גם מימדי הגוש ו/או מימדי האבן המרוסקת ומיקומם בגובה זה או אחר 

יהיה שונה דרדרת פול בצפי להטיעל ההערכה של מסגרת הטיפול ההנדסי. כך, 

 נפילת גוש מאסיבי וגדול.לצפי מזה של טיפול ב

באמצעות ההערכה  התבצעה, להגיע לכל מקום על גבי המצוקהיה לא ניתן מאחר ו .2.2

המסלע, כיווני הסדקים, התכונות המכניות של ערכו הו ובמסגרת ז. מרחוקתצפית 

  צפיפותם ומיקומם היחסי.

 ם:הסתמכנו על העזרים הבאי .2.1

התקבל תצלום של מדידה מאת המודד עזמי אבו חנא )לא שרטוט שניתן  .א

תוכנית העמדה של המתחם  הלהגדילו לעבוד על פיו(. יחד עם התצלום התקבל

 עם מיקום קידוחי הנסיון.

חתכים מייצגים. מיקום החתכים מסומן על  01תוכנית עתידית של המתחם עם  .ב

 גבי התוכנית. 

 0991דרוקמן וחב. משנת י. בעריכת  21, 25 ןגיליומפה גיאולוגית של ישראל  .ג

 (.0:011,111)הוצאת המכון הגיאולוגי בק.מ. 

 2111גרפונקל וחב. משנת צ. בעריכת  21 ןגיליומפה גיאולוגית של ישראל  .ד

 (.0:011,111)הוצאת המכון הגיאולוגי בק.מ. 
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 שהיו לנו מהעבר. הצילומים שביצענו של המדרון כיום וכאל .ה

 ויר שהיו ברשותנו של האזור.צילומי או .ו

 גיאולוגיה .3

 :מרכיבי הסלע השונים הבונים את המדרון .1.0

בעת דיון בסלעים מותמרים או בסלעי יסוד המצויים בתחומי האתר ובסביבות  .1.0.0

יש לשכוח את ההבט הגיאולוגי המקובל לגבי סלעי משקע. אין  -אילת 

מאחר וסלעים התיחסות לשכבות ולמגעים מוגדרים בין הרכב מסלע אחד לשני 

אלה הם תוצר התגבשות של "נתך" שאינו אחיד בהרכבו. התגבשות 

"המקפיאה" את ההרכב הכימי של הנתך על המגעים הלא סדירים בין מרכיביו. 

המעברים בין הרכב כימי אחד לשני הם הדרגתיים בדרך כלל, אולם, 

של  הגיאומטריה והמגע מזכירה מגע בין שני נוזלים מתערבבים. הינו: מגע

 "טיפות".

 51-11%הסלע השליט באתר משתייך לתצורת "גנייס טאבה". הרכבו:  .1.0.2

קוורץ והשאר מיקה מסוג ביוטיט. קיימים מעברים לגנייס  25%-פלגיוקלז, כ

ולשיסט. בסלע ניכרת פעולות קמוט שממדיה בין מילימטרים ספורים לעשרת 

 מטרים. צבעו ורוד אדום או אפור.

לעים, בהיותם בנויים ממינראלים "סיליקאטים" הם חשוב לציין כי מרבית הס .1.0.1

. רק בליה מרסקת, עמוקה, משנה את 2.55-2.1בעלי משקל סגולי דומה: בין 

 מצב הצבירה של הסלע )התפוררות לגרגרים( וסידוק המחליש את המאסה.

)שינויי הרכב ( וכימית ה וריסוקריפיסית )שבגיב בצורה שונה לבליה הכל סלע  .1.0.1

במשך מאות מיליוני השנה שעברו מאז היווצרותו. ל הסלע פעלה עשהסלע( 

יש לחפש את מנגנוני הכשל  נפסקים, םאינהארוזיה  מאחר ותהליכי

 יים שנגרמים לרציפות הסלע. בשינו הפוטנציאלי של המסלע

. לקשקשים חלש מהסלעים האחרים וסגנון הבליה שלו: התפוררותהשיסט 

 . , או לגרגריםמ"ק( 0)מעל  גדוליםקם , חללגושים יםנסדקוהפגמטיט הדיוריט 

נדרש לצורך הדיון הכללי אבל אין בו תרומה  –התאור הגיאולוגי המדוייק  .1.0.5

לנושא ההנדסי. מבחינה זו, לפנינו סלע סדוק/שבור גושי שמשקלו הסגולי נע 

והחוזק שלו משתנה בהתאם לרמת הבליה של הסלע. בצד  2.55-2.11בין 

ם קיימים גושים שאופיים "מתפורר" והגריסות גושים חזקים, שלמים ורצופי
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שלהם גבוהה עד כדי כך שלא ניתן היה לפתוח במחצבה בסלע הקיים באזור 

 אילת.

האמור לעיל מביא למסקנה כי להרכב הסלע אין משמעות בתכנון ההנדסי של  .1.0.1

האתר. לעומת זאת לסדקים, לכיווניהם ולמצבם )מישוריים חלקים או 

 שיבות ראשונית במעלה בהגדרת מצב הסלע.מחוספסים או גליים( ח

 

 (0:21,111כיווני סדקים ראשיים והעתקים )ע"פ תצלומי אויר בק.מ.  0איור 

 האתר
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 סידוק והעתקים .1.2

קובע  0:21,111השרטוט של הסדקים שאותרו בזמנו בצילומי אויר באזור בקנ"מ  .א

 מערכות סדקים:  לוששקיימות באזור לפחות ש

  °51-11מהאופק:  שיפוע N20Eאזימוט 

  °11-15או  °51-15 מהאופק: שיפוע S65E אזימוט

 °25-51 שיפוע מהאופק: S25-S50Eאזימוט 

כיוונים אלה הכיוון הראשון הוא המסוכן למדרון של מעבר טאבה בהיותו בין מ

 מקביל לכביש הקיים ולקו המצוק.

סדקים זה או אחר ( ניתן ללמוד כי אין העדפה מספרית לכיוון 0בשרטוט )איור  .ב

 וכי בחישוב יהיה צורך להגדיר מאסה של סדקים ולא כוון ספציפי.

 –העתקים שכוונם הכללי צפון מערב  1חשוב לציין כי את גוש הסלע חוצים  .ג

 דרום מזרח. הערוץ בו מתוכננת הקמת המבנים הזמניים נוצר על גבי העתק.

 ד. ההתייחסות שלנו היא לגבי שיפועים שהוגשו ע"י המוד .1.1

 ה. שיפועים אל°11 -ל °11השיפועים של המדרון כפי שניתנו על ידי המודד נעים בין 

מתאימים לשיפועים הטבעיים של המסלע באתר. שיפועים אלו תואמים לזווית 

למצב הסלע י נללושהוא הביטוי הכ( של הסלע: angle of reposeהשיפוע הטבעי )

פוע מושפעת מערכי החיכוך לאורך השיזווית ללא חיזוק בתנאים בהם הוא מצוי. 

הסדקים וללכידות המינרלים הבונים את מאסת הסלע הגושי. מכאן שהגיאומטריה 

  של הגושים חשובה להגדרת ההנדסיות של הסלע.

שיפועים אלה מבטאים את היציבות הטבעית של הסלע לאורך זמן. ללא הפרה כך, 

 על ידי תכנון הנדסי.

עמידותו לבליה.  היסטורי שלניתוח על  –גם  –נת שעההערכה של יציבות המצוק נ .1.1

 בוצע מעקבלנפילת גושים מקומית. ועדויות לכשלים, לדרדרת במסגרת זו נבחנו 

ומיקום ערוצים שלאורכם המים זורמים )אין חרסית( אחרי מיקום קרקע טינית 

 בשטפונות המעטים. 

ידות האדמה שנמדדו יש להזכיר כי שיפוע זה עמד בכל הזעזועים שנוצרו על ידי רע .1.5

בחמישים השנים האחרונות כולל הרעידה שהתרחשה במפרץ אילת מול נואיבה 

בסולם ריכטר(. רעידה זו נחשבת לרעידה החזקה  1.2)עוצמה של  0995בנובמבר 

אפריקאי"( -שנמדדה לאורך טרנספורם ים המלח )הידוע בשם "השבר הסורי

α 
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קמ' דרומית  11 -כש הוא בחמישים השנים האחרונות. המרחק של מוקד הרע

  לאתר.

 –כאשר מקובל להניח כי קו החוף  –האזור מוכר בסמיכותו ל"שבר הסורי אפריקאי"  .1.1

 הוא ביטוי למיקום מישור ההעתק על פני השטח. 

בכך אין כדי לקבוע שלא תתקיים דרדרת מקומית של אבן זו או  חשוב להדגיש כי .1.1

 . לרעידות אדמה , כתוצאה מתנאים שאינם קשוריםאחרת מהמדרון

לאזורים ארידיים, היינו: מדרון יחסית תלול  תבעל טופוגרפיה אופייני המדרון הוא .1.1

 ונעדר קרקע מכסה. 

( גם °11-11המצוק אינו אחיד והשיפועים משתנים בהתאם לעמידות הסלע )בין  .1.9

 במימד האופקי וגם במימד האנכי. 

ל שיפוע המדרונות. ברור שלהרכבי הסלע השפעה על עומק הבליה ומתוך כך ע .1.01

המאפיינים כל טיפוס סלע. אין בכך כדי לשנות את ההתיחסות לכלל המדרון על 

עקרונית כלל השיפוע אחיד הרי שלמקום סלע השיפוע השליט שלו. אולם, למרות ש

חלש ולשיפועים המתונים המקומיים שהוא יוצר, השפעה נקודתית על חולשה 

 מקומית.

גם  –של השיסט. אך מאחר ונפח השיסט נמוך שיפועי הגנייס תלולים מאלה  .1.00

מעטה לעומת זו של הגנייס. גם הפגמטיטים חזקים  –השפעתו המחלישה 

ומרוסקים, אולם חשיבות מיקומם בכך שהם עוקבים אחרי מישורי סידוק בעלי זווית 

 שטוחה )יחסית אופקית(.

 נסיון: יקידוח .4

. הרכב הבונה את האזור על גבי הסלע בתחתית המדרון מונח סדימנט באי התאמה .1.0

על פי ההגדרה הגיאולוגית( ומיון  Poorly Gradedהסדימנט הוא הרכב עם מיון גרוע )

מכאנית(. הסדימנט בנוי מסלעים -על פי ההגדרה ההנדסית Well Gradedטוב )

שהתדרדרו במדרון עם תוצרי בליה של הסלע עצמו: גושי סלע מזוותים עם גרגרי 

יליט. היחידה ואביוטיט כן מינרלים חרסיתיים כמו קאוליניט חול של קוורץ פלדספר ו

מ', לטין וחול גס או דק.  0½ -בנויה מגוון של מרכיבים הנע בין גושי סלע בקוטר עד כ

 קיים קיטוב בין שתי ההגדרות.

והמילוי בתחומי גס הגרגר במטרה לבדוק את עומק הסדימנט  ןניסיו יקידוח 5תוכננו  .1.2

 .חקים מקו הסלעהמרו האתר המישוריים
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המכונה לא צלחה בקידוחים ונתקלה במסלע קשה לקדיחה. היה ניסיון לקדוח בכמה  .1.1

לעבור עומק שמעל המקדח ות אך בקדוחים שחדרו את סלע האם לא הצליח שיט

קיום של בולדר בבסיס  ללשלו תאינו מאפשר בוודאוזה . ממצא בסלע למטר וחצי

 .ארי, שמתחתיו נמצא שנית חומר גרנולנהקדוח

מ'. עובי  2-1.5 -מהקדוחים ניתן לראות כי עובי הסדימנט באזור הטרמינל הוא בין כ

מ'. אזור  1 -הסדימנט באזור בו מתוכנן המחנה הזמני והמבנים היבילים הוא מעל לכ

הקיר הדרומי של הערוץ הוא המשכו של הגוש נשוא זה נמצא בתוך ערוץ ללא שם. 

 זה. דו"ח

באזור הסמוך לערוץ בו מתוכננת הראו כי מילוי זה מגיע קידוחי הנסיון שבוצעו  .1.1

 מ'.  9 -ם להקמת המבנים הזמניי
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 : תוכנית האתר עם טופוגרפיה.2איור 

 וסוגי אזורי המדרון: סימון קדוחים
 סמוך למבנים או בעל שיפוע חזק. חייב במיגון של קיר. -)אדום(  0מדרון 
 רחוק ממבנים או בעל שיפוע מתון יותר. חייב במיגון של קיר. -)צהוב(  2מדרון 
  רחוק ממבנים או בעל שיפוע מתון. חייב במיגון של גדר. -)ירוק(  1מדרון 

1 

3 

5 
4 
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 פרמטרים לתכנון .5

 לכך הסיבה. גיאולוגיםל מיוחד אתגר מציג הרריים באזורים יםכביש וא רכבתקוי  סלילת

 על ידי מספק מידע השגת על יםמקשה , מצבם ותלילותם,אלה קטיםפרוי של כםאור היא

 משמעות. תוואיה לאורך המדרונותמקטעי  אחד לכל יציבותההערכת ביצוע בדיקה ל

 לאורך התוואי מדרונותה רוב, במיוחד יםיבעיתכ מזוהים אשר מקטעים למעטכי , הדבר

 אשר יםחותינה. ים כלליםטכני-גיאו ניתוחים של בסיס על ניםמתוכנ להיות נוטים

כנגד כשלים קיצוניים של ועמידותם  המדרונות של הכוללת יציבותמתחשבים ב יםצעומב

 נדיר .שנחצב במדרון לסכן ולמנוע את התנועה על התוואי גלישה או התמוטטות היכולים

 ם כתוצאה מדרדרת.מפגעי של מפורט ניתוח למצוא מאוד

 של מ"ק מאות על ניתוחיםו ותמפורט חקירות בביצוע הקושי ושל הבעיה גודל הבנה של

 יםכבישהתכנון של  מחלקותגרמה ל, וקנדה הברית ארצות במערבים ררה יםכביש

. פשוט וחישוב ויזואלית בדיקה ידי-על לביצוע יםניתנ אשר סיווגתהליכי לייצר  תורכבו

 דורשים אשר, במיוחד מסוכנים שהם המדרונות לזהות היא אלה סיווגים של המטרה

 .יםמפורט יותרחקירה ובדיקה  או מיתון תעבוד

של  GSI -הוא ה ל המדרוןהפרמטר שלדעתנו הוא המתאים לתאור מצב מאסת הסלע ש

נשען על  GSI -. פרמטר ה011-011", עמ' Rock Engineering(, שנלקח מספרו "Hoekהק )

ואשר  סדוק ובלוי, שרטוטים מקורבים למצב אופייני של סלע, שמתאימים לסלע מרוסק,

בו קיים קושי לאבחן במדוייק פרטים מזהים אחרים כסדקים ומאפייניהם. בנוסף, לא ניתן 

כאשר מיקום כל מצב הוא אקראי ותלוי  – מדרוןהר קילהגדיר כמויות אחידות לכל אורך 

 סדקים. -ההתמרה בעקבות מחדרים מאוחרים וכן הבליהבהתפתחות 

 GSIחישוב  .5.1

 כדלקמן:  במדרון על פי הק, הגדרת הסלע

 מהמאסה.  11%-כ Very Blocky (א)

 11%-כ Very Goodעד  Goodהוא " Surface Qualityעל כל ה" Disintergrated (ב)

 מהמאסה.

( Surface quality condutionsההגדרה בדיאגרמה של הק, תנאי פני השטח ) על פי

 .Goodעד  Very Goodבתחום:  וייכלל
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 GSIטבלה לחישוב ערך  1איור 

75 

 

 

45 

50 

 

 

30 



 BOAZ SALTZMAN DR. UZI SALTZMAN  בעז זלצמן דר' עזי זלצמן

 ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING  גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע
 

- 01 - 
 

01 1 /..01 
 

 :8A HAMELAKHA ST. RAMAT GAN 52526 TELFAX  03-7527242טלפקס: TEL: 03-7526531  uzisaltz@bezeqint.netטל.: 52525א' רמת גן  8רח' המלאכה 

 יהיו:  GSIמתוך כך, ערכי הפרמטר 

 15-11 מהמאסה( 11%-)כ Blocky (א)

 15-51 מהמאסה( 11%-)כ Disintergrated (ב)

התואמים  Q. על פי הצגה זו, ערכי Qלערכי  GSIי בספרות הוצג קשר איכותי בין ערכ

 מוערכים כדלקמן:  GSIלערכי 

 Q 01-011ערכי  GSI 51-11ערכי  Blocky (א)

 Q 1.12-1.1ערכי  GSI 01-11ערכי  Disintergrated (ב)

לא ניתן להגדיר גבולות גיאומטריים לכל לצרכי התכנון הוא כי:  –הפן החשוב 

 ת". מרכיב קיים. מתקיים מצב של "תערוב

 Qחישוב  .5.2

 & Hoek" של "Underground Excavation in Rockבשרטוט המצורף מתוך הספר "

Bray '(, ניתן ערך 11" )עמRQD שבוצעו בסמוך למצוק מתוך  דוחי הנסיוןיקמ ממוצע

 .הנחה שהסלע בעל ערכים דומים

 לערכי התמיכה בסלע Qגרף תאום בין ערכי  1איור 
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RQD – 51±  

Jn – 1 ידוק + אקראיכיווני ס 

Jr – 1-1 .סדקים לא המשכים. מישור סידוק גס ולא סדיר. מתפתל 

Ja – 0.1 .פאות הסדקים ללא אלטראציה רק כתמי צבע 

Jw – 0 אין מים 

SRF – 2.5-5.1  

Poor to Fair    
  

  
 
   

 
  

 
  3.6-4.2 

 (RHRS -tem Rockfall Hazard Rating Sysדירוג מדרון על פי רמת סיכון ) .5.3

 1991. -ושותפיו ופורסם ב Piersonהתהליך פותח באורוגן שבארה"ב על ידי 

 
 FHWAשרטוטים מתוך הוראות  5איור 

 (0990לתכנון מדרונות בסלע )

מכאן ללא תימוך יש צורך בתעלה בעומק 

 ( מהכביש.01'מ' ) 1( במרחק 1'מטר )
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 1-10ת המדרון. לכל סעיף קיים ניקוד שבין בשיטה זו ניתן ניקוד לכל מאפיין המגדיר את איכו

כאשר הניקוד מתקבל מחישוב אמפירי או מתוך השוואת המצב בשטח לתיאור בעל ערך 

 קבוע. 

 

מקבל ציון סיכון נמוך. משמע המדרון אינו  111 -מדרון שחישוב ערכי הניקוד שלו מתחת ל

 המדרון. מצריך התערבות מיוחדת של פעולות מכניות להסדרת היציבות של
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 נק' הערך המוערך Parameter סעיף

 Slope height 19 m' = 60' 9 גובה המדרון

 Ditch effectiveness תעלת איסוף
No Catchment. No ditch or ditch is totally 
ineffective. All or nearly all falling rocks 

reach the roadway. 
10 

 Average vehicle risk סכנה לרכב
1000 cars a day X 0.22 Mile X 100% 

= 62
 

Speed 15 miles per hour 
21 

ראות ומרחק 
 תגובה

Percent of decision 
sight distance 

450 x 100%
 = 100%

 

450 feet
 

1 

 רוחב הדרך
Road width including 
paved shoulders 

19 m' = 62.5' 9 

 Structural condition Discontinuous Joints, Random Orientation 9 כוון סדקים

 Rock friction Rough, Irregular 1 חיספוס הסדק

 Block size 1 m' = 3 Ft 21 גודל גוש

 ממדי מפולת
Quantity of Rockfall 
Per Event 

2.5 m' = 3 cubic yard (min.) 1 

 מים
Climate and 
Presence of Water 
on Slope 

low precipitation areas, no freezing 
periods, no water on slope 

1 

 Rockfall History Few Falls 9 נפילות מתועדות

 011 סה"כ  

 מכאן שאין צורך בחיזוק המדרון.

 המיסלע .5.4

 ניתן להגדיר ערכי פרמטרים כדלקמן:

RMR = 38-45 (Fair) 

Q = 3.6-4.2   

GSI = 42-55  

 סיכום .1

נם אחידים. כן, לא ניתן להגדיר את מידת "התפיסה" של כל גוש, מימדי הגושים אי .1.0

ך שבולם את נפילתו. מתוך הכרות עם המסלע באזור אילת וכלומר את כח החיכ

אפשר לציין כי מישורי המגע בין הגושים אינם חלקים וכי המישור מחוספס וכולל 

 -מחוספס זה ממ'. מצב  2-01בליטות של מינרלים סליקטיים שמימדיהן נעים בין 

 .גבוה פרמטר החיכוךיצירת תורם גם הוא ל

מכאן שההתייחסות ההנדסית חייבת להביא בחשבון את נושא הדרדרת הלא צפויה 

 לעומת היציבות הכללית של המדרון. 
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על ידי עוצמות גבוהות לפרקי זמן קצרים. כמות ממוצעת  םהגשמים באילת מאופייני .1.2

ימי  011השנים האחרונות היו  11ם. במשך ימי גש 01 -ממ' בממוצע ב 10 -של כ

השפעות  2ממ' בשעה. לגשם יש  0.2גשם בהם ירדו מעל לעוצמה מחושבת של 

מכריעות: בליית החומר הובלת סחף ודרדרת. רוב אירועי הדרדרת קרו בסמוך 

 ולאחר ימי גשם.

 דצמ' נוב' ‘אוק ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינואר סוגי מידע

מות גשם חודשית כ
 (ממוצעת )מ"מ

3.5 5.8 3.7 1.7 1 - - - 0 3.5 3.5 6 

המספר הממוצע של 
מ"מ  0ימי הגשם )

 (ויותר
0.9 0.7 0.9 0.5 0.2 - - - - 0.3 0.5 0.8 

כמות הגשם החודשית 
 (המקסימלית )מ"מ

26 67.3 20.2 8.9 9.1 - - - 0.4 32.2 27.2 43.1 

השנה בה נמדדה 
ת כמות הגשם החודשי

 המקסימלית
1994 1975 1991 1986 1982 - - - 1982 1987 1973 1980 

כמות הגשם היממתית 
 (המקסימלית )מ"מ

12.9 64.3 15.9 6.1 7 - - - 0.4 23 27.2 40.6 

התאריך בו נמדדה 
כמות הגשם היממתית 

 המקסימלית
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 1.9 0.8 0.7 0.1 - - - 0.7 0.9 1.6 1.8 2.1 סוגי מידע

כן יש  המצוק.הקצה התחתון של במרחק המבנים/הולכי רגל מ התחשביש ל .1.1

להתחשב בארעיות של המבנים בסמוך למדרון. ניתן ליצור מחסום הגנה זמני 

בסמוך  ילופיןלחבסמוך לאזור המבנים היבלים מתוך הנחה כי מקום זה יפונה, 

 ליצור מחסום קבוע. יש למבני הקבע 

באזור הזמני מדובר בגדר רשת תייל קשיחה בדומה לזו הנפרשת בימינו לאורך 

יש לבחון גם שימוש  גבול מצריים. גדר זו יכולה לשמש גם כגדר בטחון לאתר.

 בסוללה.

מ' )היכן  2 -באזורים הקבועים מדובר בקיר בטון שמונח בבסיס המדרון או במרחק כ

 שניתן(. 

 מ'. 1 -בשני המקרים מדובר בגובה של כ

אם ניתן לתכנן את המדרכה עליה יעברו הולכי הרגל בצד המזרחי )לאורך החוף(  .1.1

בטיחות. רכב הנפגע על ידי אבן מסוגלת להגן על לשיפור היהיה הדבר צעד נוסף 

 בעוד הולך הרגל התמים נמצא ללא הגנה. םנוסעי

גוש עלולה להביא הרחקת  ,במקרים רביםכי ביא בחשבון בכל מקרה חייבים לה .1.5

, ובכך יכול להיווצר מוקד חוסר יציבות ולהתמוטטות והתייצבות מחדש של סביבת

 חדש ויתכן אף רחב יותר.
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קיימים מקרים בהם גוש תומך אזור מרוסק וקרקע שהצטברו על גביו. במקרה כזה 

 לרי שבמעלה.הרחקת הגוש יכולה ליצור גלישה של החומר הגרנו

במידה ויוחלט על הרחקת גוש יש לבצע זאת בצורה מבוקרת על ידי ניסוי וטעיה על  .1.1

ורחקת הגוש ידנית או באמצעות כלים הנדסיים קטנים  ידי העלאת אדם על מנוף

. לעניות דעתנו הרחקת גושים באופן כירורגי/פרטני ולא על ידי כלים מכאניים גדולים

 לפגוע יותר מאשר להועיל. באמצעות כלים מכניים עלולה

כדי לבדוק  –לאחר ביקורת תצלומים ותצפיות ומתוך כך שלא ניתן לטפס על המדרון  .1.1

 מוצע להתייחס למדרון כולו כאל מאסה סדוקה "הומוגנית" בסידוק שלה. –ספציפית 

 מ'. 21מ"ק מגובה  0לצורך תכנון מוצע להביא בחשבון הדרדרות גוש בנפח  .1.1

כדי  –דה בהם ילווה איש מטעמנו את פיתוח קירות התמך מוצע להקציב ימי עבו .1.9

 להגדיר גושים שניתן להרחיקם בלי לפגוע במדרון.

 בכבוד רב

 

 בעז זלצמן
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 מדרון מתון בקדמת התמונה וחריף בהמשך

 
 סחף טבעי על המדרון )מימין(

 
 דרדרת

 
 גושים מנותקים על גבי מסלע סדוק 
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 יחסי שדה בין סוגי הסלע החודרים אחד לשני גוש מנותק על גבי סלע סדוק

 
 העליון סלע סדוק –מדרון תחתון בנוי דרדרת 

 
 בליה שונה על גבי המדרון

 
 עדשה חזקה בתוך סלע סדוק עם כיסוי דרדרת

 
 (creepמדרון עליו סלע גולש )
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 דרדרת

 
 הבדלי שיפוע בגלל שוני בסלע

 
 וץדייק חסר )בלוי( עליו מתקיים ער

 
 גושים מנותקים בשיווי משקל
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