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  הגיאולוגי המכוןמבנה  .1

 עלי תפקידים במכון הגיאולוגיב .2

 הגיאולוגי  המכון מנהל   פרופ' יוסף יחיאלי 

 הגיאולוגי  המכון מנהל גןס            ביטון יורם מר

 גיאולוגים סיכונים אגף מנהל  אמיר שגיא ר" ד

 הקרקע תת וחקר סטרטיגרפיה אגף מנהל       קלבו רני ר" ד

 סביבתית וגיאולוגיה גיאוכימיה אגף מנהלת  נדיה טויטש ר" ד

 וטבע מים משאבי אגף מנהל    אבלסון מאיר ר" ד

 גיאולוגי  מיפוי אגף מנהל    מושקין עמית ר" ד

 ת משפטי צתיוע  עינב סולטן   ד" עו

 משרד האנרגיה חשב  בנבנישתי רועי מר

 

 

 תחומי האחריות של המכון הגיאולוגי .3

 אודות:

 משרד תחת סמך כיחידת הפועל ממלכתי מחקר  מוסד הינו הגיאולוגי המכון

  לצרכים ומותאם ממוקד יישומי-מדעי ידע  מרכז יצירת מופקד על  המכון. האנרגיה

 להבטחת, ממלכתית בראייה ,האדמה מדעי בתחום ישראל של הלאומיים

  50-עובדים וקרוב ל  100-כ במכון. תושביה ולרווחת המדינה של האינטרס

  חוקרים במכון עובדים  בנוסף דוקטורט.-סטודנטים לתארים שני, שלישי ובתר

  שיתופי  מקיים  המכון. ל" ומחו מהארץ אורחים  חוקרים וכן  מתנדבים ,ותיקים

  אחרים וגורמים אוניברסיטאות, ממשלתיים מוסדות מחקר עם מקצועיים פעולה

  קצרים , נושאיים במסגרת פרויקטים מתבצעות המכון פעילויות. ל" ובחו בארץ

.  הממלכתיים והציבוריים  הצרכים ולאור העבודה לתוכנית בהתאם, טווח וארוכי

  בסיסי מידע המהווה משתנה מידה בקנה גיאולוגי מיפוי  כוללות המכון פעולות

 תת חקר, ישראל מדינת של וההנדסית המבנית, גיאולוגיתה בנושא התשתית

  יכולות וקיום ביסוס, שירותים ומתן  יעוץ,  יישומי-מדעי ופיתוח מחקר, הקרקע

  גיאולוגים של פרמטרים ניטור, אנליטיות תשתיות של יצירה,  מקצועיות

ממומנת   המכון פעילות.  לאומיים נתונים מסדי של  ותחזוקה ובניה וסביבתיים

מנהל המכון

סיכונים גיאולוגים
סטרטיגרפיה וחקר 

תת הקרקע

גיאוכימיה  
וגיאולוגיה  
סביבתית

משאבי מים
וטבע

מיפוי גיאולוגי מנהלה

מנהל המכון. סלשכה
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 חוץ.  מגורמי ומהכנסות המדינה מתקציב ישיר באופן

 

 :המכון יעדי

  קיימא-בר פיתוח של טווח -ארוך בתכנון מרכזי גורם מהווה הגיאולוגי המכון

  לאומית מדיניות בגיבוש השתלבות, בישראל משאבי הטבע של מושכל לניצול

 והיערכות, התשתית של וניהול ראויים  פיתוח, תכנון, הטבעית התשתית בנושאי

  לצרכי מענה במתן ממוקד המכון  .אדם ידי  ומעשי טבעיים  סיכונים בפני נכונה

  מצוק התמוטטות ,המלח  ים  –  סוף ים  מוביל כגון) לאומיים פרויקטים של פיתוח

ים  באזור התשתית יציבות-אי, הים בתשתית הגיאולוגית הסכנה הערכת, החוף

  סיכונים מפות, גיאולוגיות מפות, המלח בים הבולענים התפתחות, המלח

 להבטחת מתאר תכניות, אדמה רעידות לסיכוני הערכות ,וסיסמולוגים  גיאולוגיים 

  מידול, עיליים ומים  תהום חקר מי, ולתעשייה לבניה גלם חומרי זמינות

 המכון . ועוד  ,מלאכותיים איים, ודלק גז להולכת תשתיות להנחת יעוץ, אקוויפרים

  משרדי עם יחד רגולציות בהגדרת ומשתתף, תעשיה גורמי מול עבודות מבצע

 .ממשלתיות וחברות סביבתיים גופים , הממשלה השונים

 

 תחומי עיסוק 

בניית בסיס מידע   – פיתוח ויישום של כלים מדעיים כבסיס לקבלת החלטות

וידע על ידי מחקר וניטור מתמשכים לתמיכה בקבלת החלטות בנושא ניצול 

קיימא של משאבי הטבע בישראל והיערכות נכונה לסיכונים טבעיים  -מושכל ובר

 ומעשה ידי אדם. 

בפורומים נדרשים  גיעוץ וייצו – יעוץ לממשלת ישראל בתחום מדעי כדור הארץ

 .בהתאם לצרכי החברה והמשק

מרכזי מידע, בסיסי   : כגון – פיתוח ותפעול של תשתיות מחקר לאומיות חיוניות

נתונים, מעבדות ותחנות מחקר וניטור. כל זאת לצרכי מחקר ותכנון מיטביים של 

 משאבי הטבע בישראל.

 חינוך והכשרת דור העתיד בתחום מדעי כדור הארץ

 

 נושאי המחקר העיקריים:

 סביבתייםסיכונים גיאולוגים וסיכונים  •

o   ,מחקרי אי יציבות תשתית ים המלח, פיתוח שיטות לניתוח

איתור וזיהוי חללים בתת הקרקע, חקר תהליכים דינמיים בים  

המלח וחופיו לאור ירידת המפלס המהירה, מערכת התרעה בפני 

בולענים, חקר המאפיינים הפיסיקלים והגיאוכימיים של עמודת 

 הערכת סיכונים.המים, חקר טקטוניקה ורעידות אדמה, 

o  ,אי יציבות מדרון היבשת וקרקעית הים הרדודה והעמוקה

 תהליכי הסעת חול וקצב נסיגת מצוק החוף. 

o  חקר סיכוני רעידות אדמה וסיכונים גיאולוגים לצורך תמיכה

 בהיערכות מדינת ישראל לאירועים קיצוניים. 
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o  הגדרת תהליכים ומגמות בעלי השלכות על הסביבה והאקלים

באזורנו כבסיס לגיבוש מדיניות לאומית. כגון, זיהומי קרקע ומים,  

שינויי אקלים, תהליכי מדבור, הטמנת פסולת ופד"ח בתת 

 הקרקע, קרקעות, אבק מינרלי ואפר פחם. 

 חקר משאבי טבע •

o  ,מצאי המשאבים הטבעיים בישראל: גז טבעי, נפט, פצלי שמן

קרבונים פוספטים וחומרי בניה. הערכת פוטנציאל ההידרו

בישראל: פיתוח שיטות להערכה מהירה של סלעי מקור, בניית  

מודלים ממוחשבים לבחינת השפעת ההיסטוריה הגיאולוגית 

 והתרמלית של בגרות הסלע, מיסוד והנגשת ארכיב הנפט.

o גיאותרמלית. אנרגיה, ר" תג: חלופיות אנרגיות פיתוח 

o  וניטור  חקר סיכוני זיהום סביבה וחקר שינויי אקלים, ניתוח

תהליכים גיאוכימיים וגיאולוגים בגופי מים )כגון, ים המלח, ים  

 תיכון, הכנרת(, בקרקעות, במי תהום ובאגני ניקוז. 

o   חקר סוגיות בהידרולוגיה ומשאבי מים: ניטור כימי והידרולוגי של

קידוחים, מאזני מים, חקר מי תהום והמלחת אקוויפרים, פן ביני,  

 מודלים הידרוגיאולוגים. 

 קר סוגיות בגיאולוגיה של ארץ ישראל ומזרח תיכוןח •

o  .סטרטיגרפיה וכרונוסטרטיגרפיה 

o   פענוח סביבות פלאואוקינוגרפיות ופלאויבשתיות למטרות ניתוח

משאבי טבע, כגון, פוספטים, הידרוקרבונים, פצלים, אוופוריטים,  

 משקעי מלח וגבס.

o  חקר מקורות סדימנטים, ביוסטרטיגרפיה, שחזור סביבות

 שקעה ושחזור תנאי סביבה.ה

o  .טקטוניקה, סוגיות בגיאולוגיה סטרוקטורלית 

 מיפוי וניטור •

o  באזורים   1:10,000מיפוי גיאולוגי ויצירת מפות סיכון גיאולוגי

 נבחרים.

o .הרשת הסיסמית של ישראל 

o  .ניטור יציבות הקרקע 

o  .ניטור ים המלח והים התיכון 

o  .ניטור משקעים ואבק 

o  הלוחות. ניטור תזוזת 

 פיתוח יכולות •

o .פיתוח שיטות אנליטיות לניתוח וחקר סיכונים גיאולוגים 

o  פיתוח שיטות לניתוח וחקר זיהומי סביבה בקרקע, בתת הקרקע

 ובגופי מים. 

o  .פיתוח שיטות מחקר מתקדמות, ייחודיות וייעודיות לטווח הארוך 

 פיתוח תשתיות לאומיות •

o  "רכת התרעה פיתוח, הקמת והפעלת מע -פרויקט "תרועה

 ארצית קצרת מועד בפני רעידות אדמה. 

o .פיתוח מערכת התרעה לבולענים 

o  .פיתוח מעבדות מחקר ורכישת ציוד מתקדם 

http://www.gsi.gov.il/
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o  .פיתוח והנגשת מסדי נתונים מדעיים ומרכזי ידע 

 הערכת סיכונים סיסמיים •

o  מדידת תנועת הלוחות באמצעותGPS . 

 עדכון בסיסי נתונים וארכיבים לאומיים •

o  הנפט והמים, מרכז מידע תת הקרקע, מרכז מידע מקרוארכיבי -

 פלאונטולוגיה.  -ננו-יקרומ

o   בסיסי נתונים: העתקים פעילים, קרקעות וסדימנטים, נתונים

גיאוכימיים, סביבה, ים המלח, נתונים הידרולוגים, אטמוספיריים  

, קטלוגים  GPS, INSAR, Lidarולימנולוגים, מדידות 

 סיסמולוגים. 

 גימיפוי גיאולו •

o  מפות אינטראקטיביות לאזורים בעלי סיכון גיאולוגי ביבשה ובים

 )העתקים פעילים, התנזלות, הגברה, גלישות, צונאמי...(. 

o   פיתוח מערכת שרת המפות במכון ופיתוח פורטל לשיתוף מידע

 והצגתו )בשיתוף מפ"י(. 

 

 

 

 הגיאולוגי המכון עם התקשרות דרכי .4

 

    969210 ירושלים, מיקוד , 32' ליבוביץ רחוב ישעיהו

 02-5314221:  טלפון

 02-5314304: פקס

www.gsi.gov.il 

 

 :לציבור מידע העמדת על הממונה

 יסעור גל' הגב

Hofesh.meida@gsi.gov.il 

 

 האדמה מדעי בתחום לאומי מידע מרכז

 זרינסקי אוקסנה' הגב

library@gsi.gov.il 

 02-5314266:  טלפון
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תוך התייחסות לתוכנית העבודה של  2019עיקרי פעילות המכון הגיאולוגי בשנת  .5

 המכון כפי שאושרה

 במסגרת שנתית-רב עבודה לתוכנית בהתאם  מתבצעות המכון פעילויות

  וצרכי ציבוריים, ממלכתיים  לצרכים כמענה טווח  קצרים וארוכי, נושאיים ויקטיםפר

 .המשק

 מוצגים בטבלה ובתמונות: 2019הפרויקטים העיקריים שבוצעו בשנת 

 

נושא מחקר 
 עיקרי 

 הערות סטטוס ביצוע פרויקט 

גיאוכימיה  
וגיאולוגיה  
 סביבתית

 הוגש דו"ח סקר גיאוכימי במרחב הגליל המזרחי
מחקר רב 

 שנתי

חקר משאבי 
 טבע

קידוח צמח, ושחזור ההיסטוריה  
הסביבתית של אגן כנרות והשלכותיו 

 על חיפוש הידרוקרבונים 
 סיום מחקר 

פרסום  
דו"ח/מאמר 

 2020בשנת 

 חקר וניתוח קידוחי שמיר 
פרויקט  
 מתמשך

מחקר רב 
 שנתי

ניתוח כימי והידרולוגי של קידוחים  
 באקוויפר הירת"ן 

פרויקט  
 מתמשך

מחקר רב 
 שנתי

 מחקר חדש מתכות כבדות בכנרת
פרסום  

דו"ח/מאמר 
 2020בשנת 

ניטור והרכב הגשמים ברחבי הארץ 
והמים בתווך הבלתי רווי של חבורת 

 יהודה

פרויקט  
 מתמשך

מחקר רב 
 שנתי

סקר חדירת מזהמים לאקוויפרים  
 פעילים בתת הקרקע 

 בביצוע
מחקר רב 

 שנתי

סוגיות  חקר 
בגיאולוגיה של 
ארץ ישראל 
 ומזרח תיכון 

שחזור המקור של סדימנטים 
קלסטיים בצפון ישראל באמצעות 

גיאוכימיה וגיאוכרונולוגיה של זירקון  
 ורוטיל דטריטים 

   הוגש דו"ח

מקורות הסדימנטים הקלסטיים מגיל  
אוליגוקן ומיוקן סביב מזרח הים 

 התיכון

פורסם דו"ח  
 ביניים 

מחקר רב 
 שנתי

אפיון מקורות המקטע הדק בתצורת 
 חצבה

   הוגש דו"ח

דפורמציה וזרימה במחדרי מלח 
 מפוענחים בעזרת מארגים מגנטיים 

   פורסם מאמר

סידוק תת קריטי של סלעים בפני  
 השטח

 התחלת מחקר
מחקר רב 

 שנתי

 מיפוי וניטור 
  1:10,000מפות סיכון גיאולוגי  

 באזורים נבחרים 
דו"ח,  הוגש 

 עודכנו מפות 
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 בהכנה הכנת מסד נתוני המפות הגיאולוגיות 
פרויקט  
 מתמשך

סיכונים  
גיאולוגים  
וסיכונים  
 סביבתיים

המשך קליטת האגף לסיסמולוגיה  
מהמכון הגיאופיסי, והקמת יחידת  
החרום באגף לסיסמולוגיה )עבודה 

בוצע הסכם  –( 24/7במתכונת 
הגיאולוגי  העברת נכסים בין המכון 

למכון הגיאופיסי, הוסדרו תקנים 
ונקבעו תנאי העסקה. הוצג לעובדים  
מתווה קליטתם במכון הגיאולוגי על  

 כל תנאיו ברמה פרטנית

   בוצע

מפת סיכון בולענים ופרסום דו"ח  
ביניים על המעקב אחר יצירת 

 בולענים

סיום עדכון  
 2019שנת 

פרויקט רב  
שנתי 

שיסתיים 
 2028בשנת 

 לימנוגיאולוגיה של ים המלח
פורסם דו"ח  

 ביניים 
  

אווירי ברזולוציה גבוהה   LIDARמיפוי  
 של אזורי העתקה פעילה

   הוגש דו"ח

ניטור רציף של רדון בקידוחים עמוקים  
על קו השבר הגדול של בקע ירדן,  
 כסמן לרעידות אדמה לפני היווצרותן 

   הוגש דו"ח

רעידות השפעות סביבתיות של 
 אדמה מודרניות והיסטוריות

הוגשו אבני 
 דרך

פרסום  
דו"ח/מאמר 

 2020בשנת 

דהלוגנציה מיקרוביאלית של תרכובות 
 הלידיות-אורגנו

   הוגש דו"ח

שינויי אקלים עונתיים במשקעי  
 מערות באגן המזרחי של הים התיכון 

פרויקט  
 מתמשך

מחקר רב 
 שנתי

רעידות  פיתוח אלגוריתם להבחנה בין 
 אדמה לבין פיצוצי מחצבה בזמן אמת

פורסם דו"ח  
 ביניים 

  

הערכה סביבתית של שימושי אפר 
 הפחם

פורסם דו"ח  
 ביניים 

מחקר רב 
 שנתי

ההיסטוריה הגיאוכימית של תמלחת 
 ים המלח

הוגשה עבודת 
דוקטורט  

בנושא ומאמר 
התקבל 
 לפרסום

  

מחקר קינטי של שיקוע ארגוניט הנוגע  
למערכת הקרבונאט בים המלח 

 ותערובותיו 

הוגשה עבודת 
 מאסטר

 מאמר בייכת

מידול הערכת סיכון הידרולוגי של 
 קבורת פסולת רדיואקטיבית

 הוגש דו"ח
מחקר רב 

 שנתי
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זיהוי מקורות אבק בארץ ובעולם 
 ומנגנוני פליטת אבק ממקורות אלו

דו"ח ביניים  
 בהכנה

  

בסקלה מידול יצירת קרקע גירית 
 אזורית

מחקר הסתיים,  
 דו"ח בהכנה

  

ניטור וניתוח תהליכים בים המלח 
 ופרסום דו"ח ביניים בנושא

פורסם דו"ח  
 ביניים 

מחקר רב 
 שנתי

 סקרים גיאופיסיים בים המלח
פרויקט  
 מתמשך

מחקר רב 
 שנתי

גיל והשתרעות שכבת המלח וחקר  
 בולענים עתיקים 

   בוצע

ניקוז עיליות  התפתחות מערכות 
בזיקה למערכות סידוק וחללים תת 

 קרקעיים באגן ים המלח 
 הוגש דו"ח

מחקר רב 
 שנתי

פיתוח שיטות חדשות להערכת מיקום  
ועוצמת רעידת אדמה ורעידות משנה 

על ידי שימוש בנתונים גיאודטיים  
 מלווינים 

פורסם דו"ח  
 ביניים 

דו"ח סופי  
 בהכנה

 אדמהסימנים מקדימים לרעידות  
פורסם דו"ח  

 ביניים 
דו"ח סופי  

 בהכנה

אזורים מועדים להגברת גלי צונאמי  
 בישראל

פורסם דו"ח  
 ביניים 

דו"ח סופי  
 בהכנה

פיתוח ממשק לתמיכה בקבלת 
 החלטות לגבי התרעה מצונאמי.

פורסם דו"ח  
 ביניים 

דו"ח סופי  
 בהכנה

עיבוד של תוצרי הדמיית נזקים  
אדמה במערכת וקליטת נתוני רעידת 

 תרחישים בזמן אמת

פורסם דו"ח  
 ביניים 

דו"ח סופי  
 בהכנה

מפת תאוצות חדשה לישראל לתקן 
 413הבניה 

   הוגש דו"ח

אוטומציה של סיווג מקורות סיסמיים  
 בזמן אמת

פורסם דו"ח  
 ביניים 

דו"ח סופי  
 בהכנה

הקמת בסיס נתונים גיאודטי לבניית 
 תמונת מצב לאחר רעידת אדמה

   בוצע

אפיון קינמטי ותיארוך פעילות 
 העתקים רביעוניים באילת

  3הוגשו 
 דו"חות

  

אפיון וכימות מקורות אפשריים  
 לסיכונים סיסמיים באזור בקעת הירדן 

   הוגש דו"ח

 פיתוח יכולות

שימוש בחתכי סדימנטים בנגב 
במעבדה טבעית לפיתוח שיטות  

 לטווחי זמן ארוכים לומינסנציה
   הוגש דו"ח

 הוגש דו"ח גזים בתת הקרקע
פרויקט  
 מתמשך
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 הוגש דו"ח יציבות ומיקרוסיסמיות 
פרויקט  
 מתמשך

 Laser –רכישת ציוד מחקר מתקדם 
Ablation  ,תא סביבה, פרופילומטר ,

 יכולות מיפוי רחפן עם 
   בוצע

פיתוח  
תשתיות 
 לאומיות

סיום הקמת בנין המכון החדש 
במתחם גבעת רם, קבלת אישורי  
אכלוס, קבלת אישור מעבר המכון  

 ממנהל הדיור הממשלתי

   בוצע

מעבר לבניין החדש במתחם גבעת 
רם, אכלוס והתחלת עבודה שוטפת,  
 התחלת שנת בדק בית ותיקון ליקויים 

   בוצע

 המשך הקמת –פרויקט "תרועה" 

הסיסמיות של הרשת  התחנות

 -הלאומית ומערכת תרועה  הסיסמית

מערכת התרעה קצרת מועד בפני  

  2019. עד סוף שנת רעידות אדמה

תחנות ושני מרכזי  100-הוקמו כ

האחד במכון   –שליטה ובקרה )שו"ב( 

הגיאולוגי בירושלים והשני במכון 

הגיאופיסי בלוד. מודול ההתרעה נבחן 

 לתנאים הגיאולוגים
 

   בוצע

פעילות  
 שוטפת

חוות דעת מוזמנות על ידי משרדי 
 ממשלה

   בוצע

ביצוע סיורים מקצועיים מוזמנים על 
 ידי גורמי מדינה וגופים מקצועיים 

   בוצע

   בוצע מוזמנות על ידי גופי מדינה הרצאות 

   בוצע השתתפות בוועדות

קיום ימי עיון בנושאים רלוונטיים  
 למקבלי החלטות וקובעי מדיניות 

   בוצע

ייצוג המכון הגיאולוגי בארץ ובחו"ל 
 בפורומים בין לאומיים בנושאים שונים  

   בוצע
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של ד״ר נדב לנסקי מהמכון  BSF קרקעית ים המלח באמצעות צלילה במסגרת פרויקטדיגום 

 הגיאולוגי ופרופ׳ טים לוונסטיין מאוניברסיטת בינגהמטון בניו יורק 

 

 

 ימים בלבד 14בולען חדש, בן  בתמונה .ודיגום מים מבולענים חדשים מיפוי וניטור בולענים, 

 בעת הצילום )צילום: איאד סואעד(
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 שהעברת ארכיון קידוחי הנפט, הגז והמים של מדינת ישראל ממתחם שנלר למבנה החד
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 עקרונות מערכת התרעה קצרת מועד  –פרויקט "תרועה" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפרוסת תחנות ארצית –פרויקט "תרועה" 
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שהתרחשה תגובת הלחץ של מי התהום בארבעה קידוחים באזור ים המלח לרעידת האדמה 

  (אייל שלוד"ר איור: ) 26.6.19בתאריך 

 

הפלגת מחקר מול חופי הים התיכון במהלכה בוצע מיפוי של קרקעית הים, תת הקרקע 

תוצאות מחקר יתרמו לתכנון ממשק נכון בין המערכת הרדוד, ונדגמו גלעיני סדימנט. 

 . הטבעית לתשתיות המתוכננות בים
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 ( צילום: גוני בירן) ליד משמר דוד  LIDARמדידות

 

 

 )צילום: איאד סואעד( באזור מתלול צורים ובקעת בית הכרםמיפוי שברים פעילים 
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בים  , לקראת הצבהאוניברסיטאי למדעי הים באילת-זרם מול המכון הבין-הצבת ניסיון למד

התיכון, בבסיס מדרון היבשת, כחלק מהמאמץ להבין את סכנת גלישות המדרון התת ימיות  

 ופגיעתן האפשרית בצינורות הגז )צילום: עודד כץ ויוני שקד(

 

 

 לוויתן(-בית שאן )צילומים באדיבות אורנה בוך -קמפיין דיגום מעיינות באזור עמק המעיינות 
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מוסדות החינוך בישראל לרעידות אדמה וצונאמי המכון הגיאולוגי  במסגרת תרגיל היערכות 

ארח חוקרים מובילים החברים בקבוצת התיאום של מדינות סובב הים התיכון ואירופה  

העוסקים בנושא התרעה מוקדמת מצונאמי. המכון הגיאולוגי קיים יום עיון בנושא התרעה 

רחים הציגו מגוון רחב של נושאים מצונאמי באגן המזרחי של הים התיכון והחוקרים האו

התרגיל הארצי נערך ביום שלישי,  .הקשורים בהתרעה מוקדמת ומענה מאירוע צונאמי

 .גיאולוגיבכל הארץ על פי תרחיש רעידת אדמה וצונאמי שהוכן במכון ה 12.3.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודה על גלעין סדימנט שנדגם בתחילת 

לנהריה בעומק ק"מ מערבית  10 -השנה כ

מטר. המידע החדש יסייע   650 -מים של כ

בהבנת תהליכי תנועת הסדימנט ממדף  

היבשת לעומק הים והסכנה האפשרית 

 .לתשתיות התקשורת והגז התת ימיות
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עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית כפי שנקבעה בתוכנית השנתית של  .6

 המכון הגיאולוגי

שנתית במסגרת -רבתוכנית עבודה פעילויות המכון מתבצעות בהתאם ל

פרויקטים נושאיים, קצרים וארוכי טווח כמענה לצרכים ממלכתיים, ציבוריים וצרכי  

מוצגים בטבלה  2020הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת  המשק.

 ובתמונות:

 

נושא מחקר 
 עיקרי 

 הערות סטטוס/פעולה פרויקט 

גיאוכימיה  
וגיאולוגיה 
 סביבתית

שימוש בהרכב איזוטופי למעקב אחר 
המקורות, הפיזור והקבורה של 

 מתכות כבדות במפרצים מתועשים
 התחלת מחקר

מחקר רב 
 שנתי

חקר משאבי 
 טבע

התנאים הסביבתיים שהובילו ליצירת  
 הפוספט בנגב

   ביצוע מחקר 

 המשך מחקר חקר וניתוח קידוחי שמיר 
מחקר רב 

 שנתי

והידרולוגי של קידוחים  ניתוח כימי  
 באקוויפר הירת"ן 

 המשך מחקר
מחקר רב 

 שנתי

אנליזה של עפרות נדירות ואיזוטופים  
של אורניום וסטרונציום כסמנים 

 למקור ואבולוציית מי התהום בישראל

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

ניטור הרכב הגשמים ברחבי הארץ 
והמים בתווך הבלתי רווי של חבורת 

 יהודה
 מחקרהמשך 

מחקר רב 
 שנתי

 סקר חקירת מזהמים לאגנים
הגשת 

 דו"ח/מאמר
  

מידול הידרוגיאולוגי של צפון רמת  
 הגולן

   ביצוע 

   ביצוע מחקר  התפלת מים מליחים ומלוחים

חקר סוגיות 
בגיאולוגיה של 

ארץ ישראל  
 ומזרח תיכון

התנאים הפיסיים, האקלימיים  
והסביבתיים בעת תפוצת הפאונה 

 דרך הלבנט

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

סידוק תת קריטי של סלעים בפני  
 השטח

 המשך מחקר
מחקר רב 

 שנתי

 מיפוי וניטור
של גיליון   1:50,000מיפוי גיאולוגי 

 פארן
   ביצוע מיפוי 

   עדכון שוטף  הכנת מסד נתוני המפות הגיאולוגיות 
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הנגשת בקעת תמנע ואזור אילת 
באמצעות מפות ודברי  תלמיד ולתייר 

הסבר למפות, בשיתוף רשות הטבע 
 והגנים

   הגשת דו"ח

   ביצוע  מיפוי גיליון אפיקים 

עדכון למיפוי היחידות הוולקניות 
ברמת הגולן באמצעות בניית מסד 

 נתוני גיל
   עדכון 

 המשך מיפוי  של גיליון הר כרכום 1:50,000מיפוי  
מחקר רב 

 שנתי

   הכנה גיאולוגית חדשה של ישראלמפה 

אטלס ליתולוגי חדש של ישראל 
 1:50,000בקנ"מ של 

   הכנה

אתרים פרהיסטוריים, טרסות 
 -פלוביאליות ומשקעי טרוורטין בנגב 

 מחקר גיאוארכאולוגי 

הגשת דו"ח 
 ביניים 

מחקר רב 
 שנתי

משאבי מים 
 וטבע

   הגשת דו"ח זרימות מי תהום לים 

 התחלת מחקר מקור פוטנציאליים בישראלסלעי 
מחקר רב 

 שנתי

שיקום המערכת האקולוגית הימית  
לאחר ההכחדה ההמונית בגבול 

 פליאוגן -הקרטיקון
 התחלת מחקר

מחקר רב 
 שנתי

פיתוח מודל למידת מכונה להערכת 
 סיכון לזיהום מי תהום מדלקים

 הגשת דו"ח
מחקר רב 

 שנתי

בשיטות של גזים תיארוך מי תהום 
 אצילים

 התחלת מחקר
מחקר 

משותף עם  
 סין

סיכונים 
גיאולוגים 
וסיכונים 
 סביבתיים

מעובדי האגף  15-קליטה של כ
לסיסמולוגיה מהמכון הגיאופיסי,  
שיעברו למשרדי המכון הגיאולוגי  
במהלך המחצית השנייה של שנת 

2020 

   בעבודה

 תכנוןבשלבי  24/7הקמת מערך התרעה סיסמי 

לאחר מעבר 
אגף 

סיסמולוגיה 
 לירושלים

השלמת הקמה  –פרויקט "תרועה" 
תחנות )בכפוף לקבלת  10-20של עוד 

אישורים(, כניסה לתחזוקה )באחריות 
חברת ננומטריקס שזכתה במכרז 

ובפיקוח עובדי האגף לסיסמולוגיה(,  
הרצת המערכת ברמה האופרטיבית  

כולל חיבור המערכת ועבודה מול 
פיקוד העורף. בנוסף, מתוכננת קליטת 
והכשרת כח אדם לתחזוקת המערכת 

 בעתיד

הקמה, הרצה, 
 הכשרה
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 מפת סיכון בולענים 
פרסום מפה  

 עדכנית

מחקר רב  
 שנתי

סימולציות תלת מימדיות של זרימת 
  מי תהום והשפעת שאיבת מים

 מלוחים 
    

ניטור שקיעות קרקע והקמת מערכת 
 לבולעניםהתרעה 

הגשת דו"ח 
 ביניים 

מחקר רב  
 שנתי

מעקב רב שנתי אחרי מאזן הסדימנט 
 וקצב נסיגת מצוק החוף 

   הפקת דו"ח

הסכנה הגיאולוגית הנובעת מתנועת 
סדימנט במורד מדרון היבשת מול 

 חופי ישראל
 ביצוע מחקר 

מחקר רב  
 שנתי

מאספי התמותה של צדפות כמציינים  
סביבתיים מעשה ידי אדם בים  שינויים 

 התיכון

פרסום  
 דו"ח/מאמר

  

השפעת תמלחות על הסביבה הימית 
 הרדודה

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

המאפיינים הפילוגנטיים והאקולוגיים  
 של פורמניפרים בנתונים במפרץ אילת

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

יציבות התשתית וחקר גוף המים  -אי
 של ים המלח

 המשך מחקר
מחקר רב 

 שנתי

השפעת ירידת מפלס ים המלח על 
 הסביבה החופית

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

זיהוי אזורי חוף פוטנציאליים עבור  
 אתרי תיירות 

   הגשת דו"ח

ניטור המצוק החופי שהחל בשנת 
2018 

   הגשת דו"ח

מיפוי ואנליזה שנתיים של העתקים 
 פעילים באגן ים המלח 

  
מחקר רב 

 שנתי

כמותי של הסיכונים הסיסמיים עדכון 
 באזור אגן הכנרת

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

יציבות והשפעות הידרולוגיות של 
הידרופוביות קרקעות מזוהמות בנפט 

 באגן עברונה

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

ההיבטים הסביבתיים של יישום אפר  
 פחם מרחף בסלילה ובתשתיות

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

עונתיים במשקעי מערות  שינויי אקלים 
 באגן המזרחי של הים התיכון 

 המשך מחקר
מחקר רב 

 שנתי

ההיסטוריה הגיאוכימית של תמלחת 
 ים המלח

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

תצורת צניפים כסלע מארח לקבורה 
גיאולוגית של פסולת רדיואקטיבית 

 בקידוחים עמוקים 
   ביצוע מחקר 

הידרולוגי של מידול הערכת סיכון 
 קבורת פסולת רדיואקטיבית

הגשת 
 דו"ח/מאמר

מחקר רב 
 שנתי
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זיהוי מקורות אבק בארץ ובעולם 
 ומנגנוני פליטת אבק ממקורות אלו

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

מידול יצירת קרקע גירית בסקלה 
 אזורית

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

 המשך מחקר ניטור וניתוח תהליכים בים המלח
מחקר רב 

 שנתי

   המשך מחקר סקרים גיאופיסיים בים המלח

חקירה ניסיונית של קצבי המסת מלח 
 תחת תנאי זרימה שונים

   הגשת דו"ח

הקשר ההידרוגיאולוגי בין גופי מים  
 שונים באזור ים המלח

 המשך מחקר
מחקר רב 

 שנתי

הערכת מידת הקריעה ותאוצת 
 הקרקע כתלות במרחק מהעתק פעיל 

דו"ח הגשת 
 ביניים 

מחקר רב 
 שנתי

אפיון העתקים בתצורת הליסאן 
 בסקלות מיקרוסקופיות 

 התחלת מחקר
מחקר רב 

 שנתי

מיפוי סיכונים ברזולוציה גבוהה 
 במתלול צורים

   ביצוע 

 פיתוח יכולות

פלאוהידרולוגיה ופלאולימנולוגיה של 
 ים הכנרת ברביעון העליון 

   הגשת דו"ח

קלציט בשיטת תיארוך משקעי 
עופרת לתיארוך משקעי -אורניום

מערות וקביעת גילי פעילות העתקים  
 ושלבי התרוממות

הגשת 
 דו"ח/מאמר

  

קליטת נתונים של תחומי ידע למסדי 
 נתונים ממוחשבים במגוון תחומים 

   עדכון שוטף 

 פיתוח מערכת לניהול פרויקטים
השלמה 
והעלאה 

 לאוויר
  

פעילות  
 שוטפת

דעת מוזמנות על ידי משרדי חוות 
 ממשלה

   

ביצוע סיורים מקצועיים מוזמנים על 
 ידי גורמי מדינה וגופים מקצועיים 

  

    הרצאות מוזמנות על ידי גופי מדינה 

    השתתפות בוועדות

קיום ימי עיון בנושאים רלוונטיים  
 למקבלי החלטות וקובעי מדיניות 

   

ייצוג המכון הגיאולוגי בארץ ובחו"ל 
 בפורומים בין לאומיים בנושאים שונים  
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ת עין פשחה )צוקים( במסגרת סקר הידרולוגי וגיאוכימי רב שנתי  רודיגום קידוחי מים בשמ

המבוצע במכון הגיאולוגי בשיתוף פעולה עם חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים,  

 . )צילום: איאד סואעד( יחיאלי  ף ופ' יוסובאחריותם של איאד סואעד, דר' אבי בורג, ופר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . )צילום: איאד סואעד(  עבודה על גיליון הר כרכום. יואב אבני ואיאד סואעד  -  מיפוי גיאולוגי בנגב 
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 מחקר בנושא זיהום קרקעות בנפט )צילום: איאד סואעד(  –שקיעה באגן עברונה 

 

 

 )צילום: איאד סואעד(  ניטור מפלסי מי תהום בקידוחים באזור ים המלח 
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ברמת פירוט נאותה לפי הסעיפים  2019 תקציב המכון הגיאולוגי לשנת .7

 המופיעים בספר התקציב

 8 בסעיף מפורטים ההוצאות והן התקציב הן

 

פירוט  –לפי סעיפי התקציב  2019הוצאות המכון הגיאולוגי בשנת פירוט  .8

 מתוך התקציב המאושר 2019ההוצאות שהוצאו בפועל בשנת 

 .שקלים באלפי  מוצגים המספרים** 

 

 

 

  

פריט 

התחייבות

תקציב 

תשלומים  

)מזומנים( 

ברוטו

 תקציב 

הכנסה 

מיועדת

תקציב נטו
תשלומים 

)ביצוע בפועל(

חשבוניות 

שטרם 

שולמו 

)ביצוע 

בדרך(

יתרת הז ויתרת 

התחייבויות 

תקציב בניכוי 

חשבוניות 

שטרם שולמו

יתרת הזמנות 

לקוח בניכוי 

חשבוניות לקוח 

שטרם התקבלו

יתרת תקציב 

בניכוי 

בקשות 

מאושרות

24501.00.024501.019008.50.0170.70.05321.8שיא כח אדם34310101

3328.00.03328.03315.40.00.00.012.6עבודה בלתי צמיתה34310102

1834.00.01834.01218.60.00.00.0615.4שעות נוספות34310103

381.00.0381.0383.10.00.00.0-2.1הוצאות פרישה34310104

268.00.0268.0251.50.00.00.016.5כוננות34310105

2340.00.02340.02238.60.00.00.0101.4החזר הוצאות רכב34310106

695.00.0695.0566.10.00.00.0128.9שבתונים34310107

602.00.0602.0553.40.00.00.048.6שכר עידוד34310108

700.00.0700.0688.60.00.00.011.4הדרכה והשתלמות34310109

1689.00.01689.0512.10.00.00.01176.9העסקת סטודנטים34310110

0.0-3000.0-3000.0-58.7-45.60.0-772.1-2895.6הכנסות ממכירת שירותי34310111

13464.00.013464.07665.242.45755.70.00.6הוצאות תפעול34310201

289.00.0289.0284.90.05.40.0-1.3אחזקת רכב ממשלתי34310202

35356.00.035356.014945.7230.514971.10.05208.1פעולות מינהל המחקר34310203

4304.00.04304.01695.711.72596.50.00.1יציבות ים המלח34310204

35.00.035.030.10.01.20.03.7דמי שימוש ממשלתיים34310205

8879.00.08879.08621.80.0257.10.00.1האגף לסיסמולוגיה -34310206

0.0-9000.0-9000.0-4207.3-865.60.0-1267.4-3927.1הכנסות ממכירת שירותי34310208

15814.00.015814.014538.60.01275.20.00.2שדרוג המערך הסיסמי34310210

8134.00.08134.08134.00.00.00.00.0השתתפות במנהל הדיור34310213

7000.00.0-7000.0-6584.4-415.60.0-1998.10.0-השתתפות ממשרדי ממשלה34310214

5.00.05.05.00.00.00.00.0השתתפות במשרדי הממשל34310215

115618.0-12000.0103618.073806.6-1042.225032.9-4037.65820.2תוצאה כוללת

http://www.gsi.gov.il/
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 לפי הסעיפים המופיעים בספר התקציב 2020תקציב המכון הגיאולוגי לשנת  .9

 .שקלים באלפי  מוצגים המספרים** 

 

 
 

  

שם הפרטמספר פרט
מקורי - 

נטו

תקציב מקורי - 

הכנסה מיועדת

תקציב מקורי -

 כמויות

79,186-12,77354,938

79,186-12,77354,938

53,619-3,00054,938

44,82600שיא כח אדם34310101

000עבודה בלתי צמיתה34310102

2,002015,785שעות נוספות34310103

19400הוצאות פרישה34310104

38907,507כוננות34310105

4,3050160החזר הוצאות רכב34310106

35600שבתונים34310107

808016,020שכר עידוד34310108

000הדרכה והשתלמות34310109

739015,466העסקת סטודנטים34310110

0-3,0000הכנסות ממכירת שירותים לשכר34310111

9,70000הוצאות תפעול34310201

37800אחזקת רכב ממשלתי34310202

34310203
פעולות מינהל המחקר למדעי האדמה 

והים

8,70500

000יציבות ים המלח34310204

8,36900דמי שימוש ממשלתיים34310205

0-9,7730הכנסות ממכירת שירותים34310208

41500השתתפות במנהל הדיור הממשלתי34310213

2,00000-השתתפות ממשרדי ממשלה34310214

000רזרבה לתקציב התאמות 343102162019

000דמי שימוש מכון גיאולוגי34310217

תוכנית 343101 הוצאות שכר סיכום

תחום 3431 מינהל האדמה והים סיכום

סעיף 34 משרד האנרגיה סיכום

http://www.gsi.gov.il/
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 חוברות לעלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפתרשימת  .10

  הגיאולוגי המכון באתר למצוא ניתן 2019 בשנת פורסמו אשר חות" הדו את

ובספריית המכון הגיאולוגי. ליצירת קשר ניתן לפנות למנהלת הספרייה, הגב'  

 . 5314266-02או בטלפון  library@gsi.gov.il אוקסנה זרינסקי במייל

 

ת המנהליות הכתובות שלפיהן פועל המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיו .11

 לחוק 6המכון הגיאולוגי ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 

 מול מראש בתאום עת בכל המכון פועל פיהם על המנהליות בהנחיות לעיין ניתן

 . 5314221-02או בטלפון   office@gsi.gov.il-gsiל במיי הנהלת המכון לשכת

 

תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע והמטרות  .12

 שלשמן הוקמו

 . למכון הגיאולוגי אין מאגרי מידע רשומים

 

ים ואופן הפניה סוג הקרנות והמלגות שבמימון המכון הגיאולוגי, הקריטריונ .13

  לקבלת מימון מהקרנות או המלגות

המכון הגיאולוגי מממן מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים. הכספים עבור  

אותן מלגות מגיעים מקרנות מחקר מגופים שונים, אליהן מגישים חוקרי המכון  

  :בקשות לקבלתן, ביניהם

 

 הראשי  המדען קרן

 (ISF)למדע  הלאומית הקרן

 (BSF)ישראל  -ב" ארה לאומית הדו הקרן

 (GIF)גרמניה –  ישראל לאומית הדו הקרן

 

  המשרד, הביטחון האנרגיה, משרד משרד במימון שונים מחקריםכמו כן, ישנם 

 . 'וכו ,המים רשות, הממשלה ראש משרד, הסביבה להגנת

על ידי סטודנטים לתארים  מלגות או מהקרנות  מימון  לקבלת הקריטריונים

 באתר המכון הגיאולוגי מתקדמים מפורטים בקולות קוראים המתפרסמים 

 

 , לרבות פירוט 2019תמיכות שהעניק המכון הגיאולוגי למוסדות ציבור בשנת  .14

 שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם

 . ציבור למוסדות תמיכה מעניק  אינו הגיאולוגי המכון

 

  

http://www.gsi.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/publications/?OfficeId=e9d11dea-f737-496c-83fe-a7748ac8448d&skip=0&limit=10https://www.gov.il/he/departments/publications/?OfficeId=e9d11dea-f737-496c-83fe-a7748ac8448d&limit=10&publicationType=9698793e-48f5-4941-8555-b67ca738db63
mailto:library@gsi.gov.il
mailto:gsi-office@gsi.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/publications/?OfficeId=e9d11dea-f737-496c-83fe-a7748ac8448d&limit=10&rfpStatusType=c8ed2e3c-e5a9-4101-93f5-bae798c4ac1d&publicationType=be652b8e-bb3c-4a5b-bb5d-78a37edbff82
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 המשרד ממונה על ביצועםרשימת החוקים שהשר העומד בראש  .15

 ששר החוקים רשימת את. האנרגיה משרד של סמך יחידת  הינו הגיאולוגי המכון

 .האנרגיה משרד של השנתי ח" בדו למצוא ניתן על ביצועם ממונה האנרגיה

 

פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהמכון הגיאולוגי אחראי על תחומי  .16

 פעילותם

 .תאגיד  או ציבורית רשות אף על אחראי אינו הגיאולוגי המכון

 

http://www.gsi.gov.il/
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 2019דיווח הממונה על חופש המידע לשנת  .17

 

 

 

 

http://www.gsi.gov.il/

