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  תקציר

ידי המכון הגיאולוגי ביולי - לראשונה עלבולענים לאורך חוף ים המלח פורסמו להתפתחות ההתכנותת ומפ

אוויר וסיורי מאז קיים המכון הגיאולוגי מעקב אחר התפתחות הבולענים בעיקר באמצעות תצלומי . 2004

על פי מעקב זה קצב . 2008מספר הבולענים וקצב הגידול בהופעתם נקבעו לפי תצלומי אוויר מדצמבר . שדה

. 2500 היה 2008 בולענים לשנה ומספרם בשנת 380- ל200התפתחות הבולענים בשנים האחרונות נע בין  

על .  בולענים1000 -כ  היו לאורך חוף ים המלחהראשונות ת ההתכנותו מפהכנת עתב, 2004בשנת , להשוואה

  . 2700ל הוא מע) 2009דצמבר (מספרם כיום , פי קצב התפתחות הבולענים

  :מוגדרים שני אזורי התכנות להתפתחות בולעניםת ההתכנות ובמפ

 קיימים התנאים העיקריים בהם ים אזור: האזור האדום במפות ההתכנות–התכנות גבוהה  .1

משטר מי תהום המושפע ) 2(, הקרקע- נוכחות של שכבת מלח בתת) 1(, קרי, להתפתחות בולענים

במרכז ודרום האגן הדרומי לא קיימת  .סומנו באדום, לחמירידת המפלס באגן הצפוני של ים המ

  .נווה זהרועין בוקק של אתרי בולענים את האזור האדום מקיף רק לכן , ירידת מפלס

מוגדרים בהתאם לשני נמוכה ה ההתכנותאזורי  : האזור הירוק במפות ההתכנות–התכנות נמוכה  .2

לקיום שכבת מלח או התפתחות ל התכנות לא ניתן לשלו בהםהאזורים  , באגן הצפוני)1(: האגנים

אזורים בהם הוכח או קיים חשד ה , באגן הדרומי)2(; בולענים בשולי השתרעות שכבת המלח

ההתכנות , בהעדר ירידת מפלס ונסיגה מזרחה של קו החוף אולם, לנוכחות שכבת המלח

 . להתפתחות בולען היא נמוכה

מן תחום של אלא מס,  אינו מגדיר אזור התכנותנוכחיות האזור הצהוב במפות ה,בשונה מהמפות הקודמות

   . ושייך לאזור ההתכנות האדום)buffer zone(מסביב לבולענים '  מ25

הופיעו בתוך , 2008 ודצמבר 2004- הבולענים שהתווספו בין פרסום המפות לראשונה ב 1500ראוי לציין כי 

 באזורשהופיעו , חצצון-ים במניפת נחל דרגהלמעט חמישה בולענ, 2004- ב אזור ההתכנות האדום שהוגדר 

עובדה זו מורה שבעזרת מפות ההתכנות ניתן לחזות היטב את האזורים המועדים לקריסת . התכנות הירוקה

  .  בולענים

תצלומים אלו   .2008גבי אורתופוטו המבוסס על תצלומי אוויר שצולמו במאי - מפות ההתכנות נבנו על

להגדיר מחדש את אתרי הבולענים ) 3-תפוצת הבולענים ו) 2, ו חוף ים המלחמיקום ק) 1לעדכן את אפשרו 

המאפשר לעדן את מיקום , מידע מקידוחיםגם במהלך השנים האחרונות התווסף . לפי תפוצתם העדכנית

בהגדרת אזורי חדשים  באזורים מסוימים ושיקולים הניתוח מחדש של הגיאולוגי. גבולות אזורי ההתכנות

בהתאם למידע החדש שהתווסף משנת . עדכון הנוכחי של מפות ההתכנותוים גם הם נדבך במהוההתכנות 

מניפת נחל , נווה זהר, עידון מיקום הגבולות של אזורי ההתכנות התמקד בעיקר בשלושה אזורים, 2004

   . חצצון- יעלים ומניפת דרגה

חות בולענים לאורך חוף ים גם בדוח זה מצורפות מפות של אזורי התכנות להתפת, בדומה לדוח הקודם

חשוב .  1:50,000מידה של -שה גיליונות בקנהו ועוד של1:100,000מידה של -האחת כללית בקנה, המלח

עידון גבולות אזורי .  לציין שהמפות בדוח לא מיועדות לתכנון הנדסי מפורט ולהתנהלות באתר ספציפי

  .  ות שכבת המלחההתכנות לצרכי פיתוח מחייב עבודה פרטנית לקביעת השתרע
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  רקע. 1

ירידה זו מלווה בנסיגה מזרחה של קו . בשנים האחרונות מפלס ים המלח יורד בקצב הגבוה ממטר לשנה

אחד . ירידת המפלס ונסיגת קו החוף גורמות לערעור של התשתית לאורך חוף ים המלח. החוף של ים המלח

 2500- עד היום התפתחו למעלה מ. של בולענים מהירהמהמופעים של ערעור התשתית הוא התפתחות 

, אבלסון וגבאי( ואילך 2000 מהם הופיעו משנת 80%כאשר , בולענים ברצועה צרה לאורך חוף ים המלח

היווצרות הבולענים . הארץ- קצב זה של התפתחות בולענים הוא כנראה המהיר ביותר על פני כדור).2009

באזור ים המלח ואף מסכנת תשתיות וסייה מעכבת באופן משמעותי פיתוח תשתיות לפעילות האוכל

  . קיימות

סדימנט לתוך חלל ממתין /מתפתח כתוצאה מקריסה של עמודת סלע) collapse sinkhole(בולען של קריסה 

מחקר ). Martinez et al., 1998;Galloway et al., 1999(שלרוב נוצר כתוצאה מהמסה של סלע קל תמס 

 הראה 2003 - 1999  השניםיאולוגי בשיתוף עם המכון הגיאופיזי ביןידי המכון הג-תחומי שנוהל על-רב

'  מ70 - 20בין שהקרקע בעומק -הקבורה בתת שבולעני ים המלח נוצרו כתוצאה מהמסת שכבת מלח

 על סמך .)3ראה פירוט בסעיף ( )Yechieli et al., 2006 ;Abelson et al., 2006; 2004, יחיאלי ואחרים(

מפות התכנות להתפתחות בולענים  2004פרסם המכון הגיאולוגי ביולי  ,רות הבולעניםהבנת מנגנון היווצ

לאגן ים במסמך המדיניות מאוחר יותר נכללו מפות אלו . )2004, אבלסון ואחרים(לאורך חוף ים המלח 

המכון הגיאולוגי מבצע מעקב שוטף אחר התפתחות ,  מאז.)2006, מסמך מדיניות אגן ים המלח(המלח 

; 2006, אבלסון ואלפסי(ענים ומוציא דוחות תקופתיים המתעדים את השינויים לאורך חוף ים המלח הבול

   ). 2009, אבלסון וגבאי; 2007, אבלסון ואחרים

מספר הבולענים לאורך . 2003 תצלומי אוויר ואורתופוטו משנת על בסיס נבנו  הקודמותההתכנותמפות 

 צבירים שהוגדרו כאתרי 30- הבולענים התרכזו ב. 1000-כ באותה עתהחוף המערבי של ים המלח היה 

להוציא  . בולענים1500-של כתוספת  ,קרי,  בולענים2500- כ נספרו2008 בתצלומי האוויר מדצמבר .בולענים

 של התכנות גבוהה ים כאזורום שהוגדרמי הופיעו בתחו2004 מאז מיפוי כל הבולענים שהתווספו, חמישה

" התכנות נמוכה"החריגים הופיעו באזור בעל בולענים ת החמיש. )ת ההתכנותם במפומי האדויםהאזור(

נראה שמפות ההתכנות שפורסמו  ,לפיכך .במניפת הסחף של נחל חצצון) האזור הירוק במפות ההתכנות(

שלשה גורמים מצריכים , ברם.  את התפוצה הפוטנציאלית להתפתחות בולענים היטב מתארות2004בשנת 

הופעה של ) 2,  בולענים חדשים1500הופעה של ) 1:  חמש שנים לאחר פרסומןההתכנותעדכון של מפות 

 המאפשרים נתונים חדשים מקידוחים) 3-ו, מספר בולענים באזור הירוק של מפות ההתכנות במניפת חצצון

ם ניתוח מחדש של הגיאולוגיה באזורים מסוימים ושיקולי, בנוסף. עידון של קווי גבולות אזורי ההתכנות

 ההתכנותמפות . חדשים בהגדרת אזורי ההתכנות מהווים גם הם נדבך בעדכון הנוכחי של מפות ההתכנות

   .2008דצמבר מ ובסיוע מתצלומי אוויר 2008אורתופוטו שנבנה מתצלומי אוויר ממאי גבי על מוצגות 
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  תאור התופעה. 2

קדמות בעיקר לאורך החוף של האגן תופעת הבולענים לאורך חוף ים המלח החלה בשנות השמונים המו

התפתחות הבולענים התפשטה צפונה כאשר הבולענים ). Arkin and Gilat, 2000; 1993, ארקין(הדרומי 

קצב הופעת הבולענים הואץ מאד מסוף שנות ). 1 איור(ים ביותר הופיעו בשמורת עינות צוקים יהצפונ

 מהבולענים הופיעו 80%  מעלכאשר, )2איור (ים ילפאהלענים לשנה בשנות  בו380 עד 200- התשעים והגיע ל

   . ואילך2000משנת 

, )1 איור( אתרים 32- במופיעיםענים כיום הבול. "אתרי בולענים" המכוניםהבולענים מופיעים כצבירים 

על רעת ת כל אתרי הבולענים מופיעים ברצועה צרה המש. בולענים באתר500-המכילים בין בולען בודד עד כ

הבולענים מסודרים , האתריםמכריע של הרוב ב.  ים המלחשלחופו המערבי  לאורך מרביתמ " ק60-  כפני

העתקים ו הבולעניםיצירת בין  על קשר תצפית זו מצביעה .המקביל להעתקי הבקעכיוון  בעלי קוויםלאורך 

כי  עולה 2008אוויר שצולמו בדצמבר המסקירת תצלומי ). Abelson et al., 2003(הקבורים בתוך הסדימנט 

  בשבעה אתרים בולענים מרוכזים1800-עוד עולה מסקירה זו שלמעלה מ. 2500-מספר הבולענים גדול מ

) ~140(קנה , )~280(סמר , )480>(שלם , )~200(ערוגות -ישע, )~100(צפון -חבר, )500>(לינטש , )1איור (

  ).~100(ואבנת 

מורכבים מסדימנט מישורי הבוץ ה, ל חוף ים המלחות שאתרי בולענים מופיעים בשתי הסביבות הסדימנטרי

הבולענים .  חלק משמעותי מהסדימנטמהוויםומניפות הסחף בהם חלוקי נחל ) סילט וחרסית(דק גרגר 

 ים ועמוקים צרומתפתחים לעתים כמבנים )' מ20עשויים להגיע לעומק של  (במניפות הסחף עמוקים יותר

עומק /ם יחס קוטרי הבוץ הבולענים נוטים להיות רדודים יותר עבמישור. מאדנמוך עומק / יחס קוטריבעל

הבדל זה נובע מההבדל בתכונות המכניות בין משקעי הסילט במישורי הבוץ לסחף הנחלי . יחסיתגדול 

 ואופי קריסה של הבולענים במניפות הסחףהמבנה הצר והעמוק ). 2005', מימון וחוב(במניפות הסחף 

העובדה שרוב התשתית האנושית .  הופכים אותם למסוכנים יותר,סדימנט קשיחהנובע מכניעה של פתאומי 

, ונווה זוהר, מצפה שלם, עין בוקק, גדי- אזור עין, למשל, לאורך חוף ים המלח מרוכזת במניפות הסחף

  .  התשתיתיהסיכוןגורמת לכך שבולענים אלו מהווים את עיקר 
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האזורים . 2008צילומי אוויר שצולמו במאי המבוסס על המלח על גבי אורתופוטו תפוצת אתרי הבולענים לאורך חוף ים . 1איור 
 יממרכז'  מ100ם את אזורי הבולענים במרחק של מי הגבול של האזורים הלבנים תוחויקו. המסומנים בלבן הם אתרי הבולענים

. שמות גיאוגרפים אחרים  –ובכחול ,  שמות נחלים–באדום , אתרי הבולעניםהכתוביות בשחור מציינות את שמות . הבולענים
כך שמספר אתרים התחברו לאתר בודד , האחרונות התווספו בולענים רבים בין האתרים שהוגדרו במהלך שנות העבודהבשנים 

 32-לפיכך הגדרת ושמות האתרים בעבודה זו שונו במקצת ביחס לעבודות הקודמות ומספר אתרי הבולענים ירד ל. גדול יותר
  . עם התרבות הבולענים לאורך החוף) פי ההגדרה הקודמת ל49לעומת (
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  ).קו שחור(ומספר הבולענים המצטבר , )קו אדום(הופעת בולעני ים המלח השתנות בזמן של קצב . 2איור 

  

  מנגנון היווצרות בולעני ים המלח. 3

 בעזרת אולוגי על ידי המכון הגי2004 שהתבצע עד לשנת ושיטות גיאופיזיותמחקר באמצעות קידוחים 

שנה ~ 10,000יצירת הבולענים הוא המסה של שכבת מלח בת ל שהגורם הראשוני הסיק המכון הגיאופיזי

; Yechieli et al., 2003; 2000, וקס ואחרים(מתחת לפני השטח '  מ70 -  20הקבורה בעומק משתנה בין 

. ת עמודת הסלע שמעלהמסה זו יוצרת חללים בשכבת המלח שלתוכם קורס). 2004, יחיאלי ואחרים

 Yechieli; 2004, יחיאלי ואחרים ( הן ליצירת הבולעניםהתצפיות הישירות המורות על גורם המסת המלח

et al., 2006:(   

  ,  בהם בוצעו קידוחיםאתרי הבולעניםכל מציאת שכבת מלח ב) 1

  , )דרום-חברשני קידוחים באזור חוף מינרל וקידוח באתר  (קידוחים שחדרו לתוך חללים במלח) 2

  , באקוויפר הכלוא מתחת לשכבת המלחמלח רווים ל- מציאת מים תת) 3
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-  בהשוואה לNa/Cl=0.5-0.6(המסת מלח המעיד על  המצויים בשכבת המלח תהוםבמי סיגנל גיאוכימי ) 4

Na/Cl=0.25ותמלחת של מי ים המלחממי תהום המורכבים  הנמדד ב -Na/Cl=0.33 יותר  במי תהום

   .)מלוחים פחות

מתחת לשכבת , העומד ההידראולי של מי האקוויפר התחתוןבקידוחים בעין גדי ובאתר שלם נמצא ש

רווים -זרימת מים תתמאפשר זה מצב .  מעל שכבת המלח,עליוןאקוויפר ה גבוה יותר מזה הנמדד ב,המלח

ם את העתקים החוצידרך זרימה זו מתרחשת כנראה .  שכבת המלחלכיוון, מהאקוויפר התחתון מעלה

 יווקבהתאם לכך ההמסה מתרחשת לאורך . השכבות האוטמות מתחת למלח ואשר יתכן ונמשכים גם במלח

  ).Abelson et al., 2003 ;Shalev et al., 2006(ארכת ומיוצרת אתר בולענים בעל צורה והעתקה 

ב לאגם ההופעה המואצת והפתאומית של מספר רב של בולענים מרמזת על שנוי במשטר מי התהום מסבי

 )הרווים למלח ( לנסיגה מזרחה של מי התמלחתף גורמתהנסיגה מזרחה של קו החו. ים המלח המתכווץ

ווים מן המערב לשכבת ר-נסיגה זו מזרחה מאפשרת חדירה של מי תהום תת. שעטפו את שכבת המלח

השתרעות ה בתלויתפוצת הבולענים , לפיכך). Yechieli et al., 2006(צרת חללים ויוהול להמסתה,המלח

, )ימת הלשון(על ידי מבנה האגם שקדם לים המלח הנוכחי השתרעות שכבת המלח הותוותה . שכבת המלח

 Yechieli et al., 1993 ;Stein et(להשקעת שכבת המלח גרם  שנה 10,000-לפני כ ששינוי בנפחו ובמליחותו

al., 2010.(     

הבולענים כתוצר של קריסה , קרי, נים בים המלחההסבר המוצע כאן מתאים לרוב תופעות היווצרות הבולע

, למשל,  תופעה של בורות גםקיימת, עם זאת. של עמודת סלע לתוך חלל ממתין ויצירה של קירות זקופים

  בורות אלו.גרדיאנט טופוגרפי חריףמ כתוצאה של חומר מגריפהנוצרו ש ,ובנחל קדרוןבאזור נחל אמציה 

חוף ים  מגדול יותר  ובגובה טופוגרפי  רב יותר נמצאים במרחק,יםשמספרם מועט בהרבה ממספר הבולענ

  .)בהכנה, ארקין ואחרים ( בתוך סדימנטים של תצורת הלשון,המלח

  
   להיווצרות בולעניםההתכנותקביעת אזורי אופן . 4

  גבול השתרעות שכבת המלחאופן קביעת . 4.1

ובעיקר , אזי תפוצת שכבת המלח, כבת מלחהיות והגורם הראשוני להיווצרות הבולענים הוא המסה של ש

האמצעים העקריים לאיתור .   להתפתחות בולעניםההתכנותהוא קריטי להגדרת אזורי , גבולה המערבי

הינם יקרים ופרישתם , ובעיקר הקידוחים, אמצעים אלה. שכבת המלח הם קידוחים ורפרקציה סייסמית

פעול  יותר לתקלהקציה הסייסמית היא שיטה הרפר.  כספייםמשאבים בבשטח היא מוגבלת ומותנית 

אימות של חתכי , למרות זאת.  לזיהוי שכבת המלחודאות גבוה יותר -אך עם מרכיב אי, באופן משמעותי

הרחק ממצוק , ש/ מ2850 -  שכבה בעלת מהירות גבוהה מנוכחותהרפרקציה עם קידוחים מעלה כי 

; Yechieli et al., 2003; 2000, אחריםווקס ו (מייצגת בסבירות גבוהה את גג שכבת המלח, ההעתקים

 קריטריון זה המורה על המהירות הסייסמית המינימלית לנוכחות מלח הוא אמין ).2004 ,אחריםיחיאלי ו

 2850-  סייסמית גבוהה מ במניפות הסחף ניתן למצוא שכבות בעלות מהירות,מאידך. בעיקר למישורי הבוץ

, לפיכך. מלח שכבותאשר על פי קידוחי האימות אינן  )בנחל דרגה' ש/ מ3380 בנווה זהר ו'ש/ מ2900( 'ש/מ

כאשר השכבה המהירה בחתך , לעומת זאת .מהירות הסף לנוכחות מלח במניפות הסחף היא פחות ברורה

 בוודאות שלא קיימת שכבת מלח עד לעומק לקבועניתן , ש/ מ2400 -הרפרקציה מראה מהירויות נמוכות מ
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שילוב של קידוחים וחתכי רפרקציה סייסמית במספר אזורים שנחקרו .   הסייסמיתחדירות הרפרקציה

ולקבוע קריטריונים לקביעת גבול , באינטנסיביות מאפשר לאתר את הגבול המערבי של תפוצת שכבת המלח

  .   זה גם באזורי החוף האחרים שנחקרו במידה פחותה

) 2004,  באבלסון ואחרים11 - 7קירה באיורים ראה ס(סמך נתוני הקידוחים והרפרקציה הסייסמית - על

אתרי הבולענים מציינים בקירוב את הגבול המערבי של השתרעות שכבת שקיימים אזורים בהם עולה 

לפי (דרגה , )לפי רפרקציה סייסמית(צפון -קנה: אתרי הבולענים שנמצאו בגבול השתרעות המלח הם. המלח

, )לפי רפרקציה(צפון -חבר, )לפי קידוחים ורפרקציה(ערוגות , )לפי קידוחים ורפרקציה (2-שלם, )קידוחים

הקרקע חופפת בקירוב את תפוצת -  גם שתפוצת המלח בתתעולהמנתונים אלה ).  לפי קידוחים(זוהר -ונווה

 ,.Abelson et al ()ניםיהדמיות רדאר מלווי( InSAR-כפי שנצפו בשיטת הבמישורי הבוץ  שקיעות הקרקע

מישורי , קרי, כי גבולה המערבי של שכבת המלח במרבית האזורים מראים הממצאים ,בכל מקרה. )2006

בשונה ממישורי ). Abelson et al., 2006; 2004, אבלסון ואחרים (' מ-400 לקו גובה עובר ממזרח, הבוץ

הקצב ש יש להניח .' מ- 400 -אתרי הבולענים במניפות הסחף נמצאים בגובה טופוגרפי הגבוה מ, הבוץ

, ביחס למישורי הבוץ יצר טופוגרפיה מוגבהת  במניפות הסחףגבר של הצטברות הסדימנטים מעל המלחהמו

 לא תקף במניפות - 400מכיוון שקריטריון קו גובה . נמצאים ברום טופוגרפי גבוה יותרלכן אתרי הבולענים 

חתכי הרפרקציה הוגדלה צפיפות נתוני הקידוחים ו, 2004במהלך המחקר עד להכנת המפות משנת , הסחף

  .  את השתרעות המלחיתר דיוקמנת שניתן יהיה לקבוע ב-וזאת על, באזורים אלה

   האזור הצהוב במפות ההתכנות– אתרי הבולענים. 4.2

האזור .  את הסביבה הקרובה של אתרי הבולענים הנוכחיות מצייניםההתכנות במפות ים הצהוביםהאזור

הבולענים ). buffer zone(הבולענים  סביב'  מ25 של אזור חיץ ידי תיחום-  עלGIS-הצהוב נבנה במערכת ה

ימון  זה שונה מהמפות ס. 2008מתצלומי אוויר שצולמו במאי שהוכן פוטו אורתו על דיגיטציה  ידיסומנו על

בהמשך קו '  מ100 של הרחבהעם צהוב פוליגון כ אזור הבולענים תוחם בו )2004, אבלסון ואחרים (הקודמות

אלא בא ,  אינו מציין רמת התכנותהאזור צהוב, שבניגוד למפות ההתכנות הקודמותשוב לציין  ח.הבולענים

ענים הינו אזור בולכלומר התחום הצהוב  .לסמן את מיקום הבולענים עם כל הסכנות הכרוכות בסביבה זו

  .)ההתכנותהאזור האדום במפות ( "התכנות הגבוהה"בתוך אזור ה

  

  ההתכנות האזור האדום במפות – להיווצרות בולענים" התכנות גבוהה"אזורי . 4.3

   של ים המלחבאגן הצפוני" אזור האדום"ה 4.3.1

או חשד ( נוכחות ובכללם, קיימים כל המרכיבים המאפשרים היווצרות בולעניםבאזורי ההתכנות הגבוהה 

פי ום נקבע על האדאזור ההגבול המערבי של . הקרקע וירידת מפלס ים המלח של שכבת מלח בתת) לנוכחות

הנתונים הישירים להמצאות שכבת . הקרקע-מלח בתתהגבול המערבי של השתרעות שכבת ההערכה של 

לכן הערכת . החוף המערביקו מספר הקידוחים הנוכחי מכסה חלק קטן מאד מכל . המלח הם מקידוחים

 הסייסמית תוך וכן מתוך הרפרקציה, הפעלת שיקולים גיאולוגיים נוספיםהשתרעות המלח נעשית תוך 

  .התחשבות במגבלות השיטה

מניפות ) 2-מישורי הבוץ ו) 1: הבולענים לאורך החוף המערבי מופיעים בשתי סביבות סדימנטריות, כאמור

; 2004, אבלסון ואחרים (' מ-400במישורי הבוץ כל אתרי הבולענים מופיעים מתחת לקו גובה . סחף
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Abelson et al., 2006( ) מתאר בקירוב טוב את הגבול המערבי בו '  מ-400נראה שקו גובה , לפיכך. )3איור

  .  שנה10,000-שקעה שכבת המלח מים המלח הקדום לפני כ

על פני השטח את גבול " מסמנים" קווי הבולענים באתרים מסוימים ,לפי נתוני הקידוחים וחתכי הרפרקציה

משום שאתרי הבולענים , ינה מוחלטתאולם קביעה זו א). 2004, אבלסון ואחרים(השתרעות שכבת המלח 

 ).Abelson et al., 2003(לקווי שבירה קבורים כנראה קשורים קווים ה משתרעים לעיתים קרובות לאורך

ים ישרים לאורך כל וקולאורך הסבירות שגבול תפוצת המלח יהיה , היות ושכבת המלח היא משקע אגמי

בדומה לקו חוף ים המלח , המלח יש צורה פחות רגולריתלהניח שלגבול שכבת יותר סביר .  חוף היא נמוכהה

 התפתחו על ההעתק  שמעל גבול שכבת המלח הבולעניםקווילכן נראה ש.  הנוכחי ולקווי החוף הקדומים

זו   אי ודאות .מצויה שכבת המלחן ייייתכן ועדומערבה להעתק זה ,  את שכבת המלחצההמערבי ביותר שחו

 , מערבה לאתרי הבולעניםהאדוםאזור ה המלח מאלצת להעביר את גבול לגבי הצורה המדויקת של גבול

 לאורך קו גובה במישורי הבוץ קיים גם האדוםאזור הלהעברת גבול , יתרה מזאת.  ' מ- 400לאורך קו גובה 

סביר להניח שגבול תפוצתו נקבע בעומק מים מסוים לאורך , היות והמלח הוא משקע אגמי: הגיון גיאולוגי

היות ובמישורי הבוץ קצב הסדימנטציה לא השתנה לטרלית באופן .  במקביל לקו החוף הקדוםקו גובה 

קו הגובה המתאים .  ניתן להגדיר קו גובה טופוגרפי המתאר בקירוב את גבול השתרעות המלח, משמעותי

  . )3איור  (' מ- 400לכך הוא כאמור קו הגובה 

 אופקיתים היה מהיר יותר ובעל השתנות הסדימנט  במניפות הסחף קצב הצטברות,בשונה ממישורי הבוץ

 כתוצאה מכך הבולענים מופיעים ברום .)Abelson et al., 2006; 2004, אבלסון ואחרים (חדה יותר

 בקצב הסדימנטציה גורם לכך האופקיתההשתנות לעתים ,  לכךבנוסף. 'מ - 400מרום של טופוגרפי גבוה 

, כך לדוגמא. ו טופוגרפי קדום שלאורכו הושקעה שכבת המלח אחר קים עוקבםאיננוכחיים  גובה יושקו

והשקיע מלח ומעליו עשרות ) כעין פיורד(יתכן כי היה בשלב מסוים בעבר ערוץ צר שלתוכו נכנס האגם 

קו גובה טופוגרפי על , לכן. את הטופוגרפיה הקדומהוממסכים כיום מטרים של סדימנטים גסים שכיסו 

הגבול המערבי של , לפיכך. ול להוות גבול מהימן לגבול ההשתרעות שכבת המלחמניפת סחף רצנטית אינו יכ

 ואופי קווירפרקציה סייסמית ,  בעזרת קידוחיםדורש טיפול פרטני יותר מניפות הסחף בהשתרעות המלח

  .)2004, אבלסון ואחרים (הבולענים

  מיצר לינטש 4.3.2

, ' מ-395 אולם מתחת לקו גובה ,' מ- 400 על לגובה מאתרי הבולענים ואזורי השקיעה במיצר לינטש נמצאים

הגבול המערבי של האזור האדום במיצר לינטש נמתח לאורך קו , לפיכך. לא כמו ביתר חלקי האגן הצפוניש

תופעה חריגה זו מיוחסת להתרוממות דיאפיר המלח בחצי האי של ). 2004, אבלסון ואחרים(' מ-390גובה 

עמודת הסדימנטים במיצר הרבדת  שבהנחה). 1999, ברטוב(מ לשנה " מ1ל בקצב ממוצע ש, )ליסאן(הלשון 

מוגבהת בכמה תהיה עמודה זו ', ש/מ" מ1לינטש התחילה לפני כמה אלפי שנים אזי בקצב ההתרוממות של 

מדוע אתרי הבולענים  מסבירה בלשון  המלחהתרוממות דיאפיר, לכן. מטרים מיתר אזורי חוף ים המלח

  .  מוגבהים בחמישה מטרים מאלו שביתר האגן הצפונייצר לינטש ורי הבוץ בממישב

  אגן הדרומיב" אזור האדום"ה 4.3.3

קיים משנות מצב זה . באגן הדרומי המפלס בברכות האידוי עולה, יורדמפלס מי הים באגן הצפוני שבעוד 

העדר .  חסר התנאי של ירידת המפלס ליצירת בולעניםהקרקע-  בתת קיימת שכבת מלחגם אם לכן. השבעים
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קטן בשני סדרי באגן הדרומי קצב התפתחות הבולענים שמפלס באגן הדרומי מתאימה לתצפית הירידת 

באגן ,  בולענים בשנה380- ל200בעוד שקצב יצירת הבולענים באגן הצפוני נע בין . גודל מהאגן הצפוני

בהעדר , לפיכך.   כאשר רובם מתפתחים באתר הבולענים של נווה זהר, בולענים בשנהשהושלהדרומי הוא כ

 נווה זהר, למשל,  מוגבל רק לאתרי הבולענים במפות ההתכנותהאזור האדום ,ירידת מפלס באגן הדרומי

 חשוב לציין שאתרי הבולענים ). ומאז אין כל שנוי1999בו הופיעו שני בולענים בשנת ( ועין בוקק )4איור (

ממשטר מי ככל הנראה מושפעים ) 5בריכה (הנמצאים בצפון בריכת האידוי הצפונית ) 1איור (ר יעלים ומו

 הגדרת אזורי ,בהתאם לכך). Yechieli et al., 2006; 2007, יחיאלי ואחרים(התהום של האגן הצפוני 

  .  הרקק ונווה זבו- בניגוד לאתרי עין,)5איור  (אזורים באגן הצפונידומה יותר לההתכנות סביבם 

   האזור הירוק במפות ההתכנות–להתפתחות בולענים " התכנות נמוכה"אזורים בעלי . 4.4

אי .  לא ניתן לשלול את האפשרות להתפתחות בולעניםבהם האזור הם במפות ההתכנות ים הירוקיםהאזור

  :ור הירוק נגרמת משלוש סיבות עקריותדאות להתפתחות בולענים הקיימת באזהו

בכל אזורי המניפות , כתוצאה מכך. במיוחד במניפות הסחף,  גבול השתרעות המלחאי ודאות בקביעת  .א

  .מסומן גם אזור ירוק) קדרון, דרגה-חצצון, דוד-ערוגות, חבר, צאלים, יעלים(הגדולות באגן הצפוני 

, למשל,  שאתרי הבולענים המערבים ביותר מופיעים על גבול שכבת המלחישנם מקרים, כפי שצוין לעיל  .ב

 )' מ70עד '  מ50גג שכבת מלח בעומק  (כאשר שכבת המלח היא עמוקה. ולענים במטעי עין גדיקו הב

קיימת אפשרות ,  לקריסה כמו במניפות הסחףהגורמיםוהסדימנט מעליה קומפטנטי למאמצים 

אפשרי שהבולען יופיע בפני ים אלו מקר ב.שתהליך הקריסה לא יהיה ישירות מעל החלל בשכבת המלח

 במטע התמרים של עין גדי תופעה זו נצפתה .המלח המאסיביתופן ישיר מעל שכבת השטח לא בא

 מעל שכבת מלח דקה ולא מעל או, ערוגות בו הופיעו הבולענים מערבה לגבול שכבת המלחנחל במניפת 

שכבת הופעת בולענים החורגת מערבה מגבול תתכן הנחת העבודה היא ש, לכן .שכבת המלח המאסיבית

תיתכן התמוטטות משנית , בנוסף. )'מ~ 50 ( מסדר גודל של עומק גג שכבת המלחשהואבמרחק  ,המלח

.  קורה באזור חוף מינרלשכפי , של פני השטח לכיוון בולענים קיימים גם ממערב לאזור שכבת המלח

הינו , המרחק המקסימלי שנלקח כאפשרי לקריסת פני השטח ממערב להימצאות שכבת מלח, לכן

הערכה מחודשת של מרחק זה מחייבת מחקר גיאוהנדסי נוסף לגבי סוגי הכשל . דיםעשרות מטרים בוד

משימה זו קשה מאוד בהתייחס לידע הקיים . האפשריים באזורים השונים של חוף ים המלח

 .להטרוגניות הצפויה באזורים אלוו

ם מרוסנת וכתוצאה מכך תופעת הבולעני,  לא מתקיים התנאי של ירידת מפלס ים המלחבאגן הדרומי  .ג

התכנות , קרי,  הסימון הוא ירוק, באזורים בהם קיימת הערכה לנוכחות שכבת מלח,לכן. בהרבה

 באגן הדרומימפלס בסיס הניקוז הסיבה להבדל בין האגן הדרומי והצפוני היא שבהעדר ירידת  .נמוכה

יתכן כי . רוויים לשכבת המלח- אין דחיקה מזרחה של הפן הביני ונמנעת חדירה של מי תהום תת

 , ים המלח באגן הצפונימגיבים לירידת מפלסבכל זאת אקוויפרים העמוקים ה-תתבמקומות מסוימים 

. כדי להכריע בשאלה זובכיום אין מספיק נתונים  . רווים למלח- חדירת מי תהום תתובכך מאפשרים

 בדומה לשני , לאורך חוף האגן הדרומיתאקראיהתפתחות בולענים  עשויות להסביר  מעין אלוזרימות

הבולענים שנפערו באתר עין בוקק  ושני ,2004 בסמוך להר סדום בשנת 90הבולענים שנפערו על כביש 

  .90-באמצע שנות ה
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. של האגן הצפוני מצפון לשמורת עינות צוקים נמצא בפינה הצפון מערבית  נוסף בעל התכנות נמוכהאזור

 לא נמצאה שכבת 2003ה בשנת "ך לקו המים בחוף קלישנעשה סמוובקידוח , באזור זה לא מופיעים בולענים

כך שלא ניתן לשלול ,  לגבי נוכחות שכבת מלח ממזרח לקו החוף של אותה שנהוודאות-קיימת אי. מלח

  . התפתחות בולענים עם המשך נסיגת ים המלח מזרחה

ולות המיפוי כפי חקירה פרטנית של האזור הירוק בעזרת קידוחים ורפרקציה סייסמית עשויה לשנות את גב

 .בהמשךשמפורט 

  

. )Abelson et al., 2006; 2004, מתוך אבלסון ואחרים ( בולענים כנגד הופעתם הראשונה בזמןאתרי גובה טופוגרפי של .3 איור
תחום השגיאה נקבע לפי הפרשי הזמנים בין תצלומי .  זמן הופעת הבולענים נקבע לפי סקירת תצלומי אוויר מזמנים שונים

עוד עולה .  נראה שהופעת הבולענים עוקבת אחר ירידת המפלס.  העקומה האדומה מייצגת את ירידת מפלס ים המלח.  ירהאוו
ראה דיון (מלבד האתרים במניפות הסחף ואתר מור במיצר לינטש , -400מגרף זה שאתרי הבולענים מופיעים מתחת לקו גובה 

  .' מ- 400יתכנות התפתחות בולענים הוא קו הגובה הגבול המערבי לה, במישורי הבוץ, לפיכך).  בטקסט

  

   ההתכנותעדכון מפות . 5

 בולענים 1500 -כהתווספו  2008 עד דצמבר 2004 שפורסמו בשנת ההתכנותמזמן פרסום מפות , כאמור

בדצמבר  ,בולענים לשנה 380- ל200נע בין ה 2004קצב יצירת הבולענים משנת על פי . לאזור חוף ים המלח

כל הבולענים שהתווספו במהלך השנים שלאחר הפרסום הראשון .  בולענים2700 לפחותקיימים ו הי 2009

ממערב לאתר של חוף (בולענים במניפת נחל חצצון חמישה מלבד ,  הופיעו באזור האדוםההתכנותשל מפות 

 אלו מורות עובדות .אף בולען לא התגלה מחוץ לאזורי ההתכנותמודגש כי .  שהופיעו באזור הירוק)מינרל

מפות ההתכנות .  האזורים המועדים להתפתחות בולעניםמהוות כלי מהימן לקביעת ההתכנותמפות ש

אליו הוכנסו שינויים  2004מבוססות על המיפוי משנת ,2008המולבשות על אורתופוטו ממאי  ,הנוכחיות
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ושיקולים חדשים מקומיים על סמך מידע חדש ומתוך ניתוח מחודש של הגיאולוגיה באזורים מסוימים 

הגדרה ) 3 תפוצת הבולענים) 2-קו החוף ו) 1 ,עדכון של המפות כוללת , בנוסף. בהגדרת אזורי ההתכנות

 עידון גבולות אזורי ההתכנות התרכז בשלושה אזורים אשר עבורן התווסף .)4מחודשת של אתרי הבולענים 

  . חצצון-מניפת יעלים ומניפת דרגה, נווה זהר: מידע חדש

אחד מצפון למבני , באזור זה בוצעו שני עדכונים במיקום הגבול של האזור הירוק: נווה זהראזור   .א

התיקון מצפון לאתר התבסס על סדרה ). 4איור (והשני מדרום למבנים " תמר"המועצה האזורית 

שמטרתם היתה לוודא האם קיימת סכנת  )2007, יחיאלי ואחרים( 2007של קידוחים שבוצעו בשנת 

 )4איור , NZ-9 עד NZ-4 (ששה קידוחים. אזור שתוכנן לבניה על ידי מועצה האזוריתבולענים ב

 כפי שהוגדר לאורך הגבול המערבי של האזור הירוק, קרי, דרום- לאורך קו שכיוונו צפוןבוצעו 

 בקידוחים אלה .כדי לדייק יותר בקביעת מיקום האזור המועד ליצירת בולענים 2004במיפוי משנת 

 שסדרת קידוחים זו היא הקו המזרחי ביותר בו ידוע על משמעות הדבר .בת מלחלא נמצאה שכ

  שמיקום גבול שכבת המלח יכול להיות סמוך מאד לקו הקידוחיםמאחר. העדר שכבת המלח

קו הגבול  ,)עין גדי, למשל ( המאסיבית להתפתח ממערב לשכבת המלחעשוייםובולענים , )ממזרח(

קו הגבול של האזור , מאידך .ממערב לקו הקידוחים'  מ40 -  כשל של האזור הירוק הועבר במרחק 

חשוב לציין שבמידה ויקדחו  ).4איור  (NZ-9- וNZ-8הירוק הוסט מזרחה באזור בין שני הקידוחים 

אזי ניתן יהיה להזיז את , קידוחים נוספים ממזרח לקו הקידוחים הנוכחי וגם בהם לא ימצא מלח

הגבול הוצמד לקו , 90מזרח לכביש -מדרום, בשינוי השני . התאםגבול ההתכנות הירוק מזרחה ב

קו גובה חדש זה מציין את רום . 2004שהיה במפת כפי  מטר - 370 במקום לקו גובה ' מ-380גובה 

  .אתרי בולענים במניפות הסחףהתפתחו עד היום שמעליו לא הסף 

 שאפשרו למקם באופן מדויק יותר  בוצע עדכון על סמך נתוני קידוחיםיעליםבמניפת  :מניפת יעלים  .ב

 אך , והירוק האדוםאזורי ההתכנותנתונים אלה אפשרו לצמצם במקצת את . את גבול שכבת המלח

    ). 5איור  (בקביעת הגבול המערבי של אזור ההתכנות הגבוהה ודאות-עדיין נשאר אזור של אי

בו הורחב , )1איור (אתר שלם העדכון נעשה מצפון לקו הבולענים הצפוני של  :חצצון-מניפת דרגה  .ג

כחמישה בולענים של  בעקבות הופעההעדכון נעשה .  האזור הירוקעל חשבוןבמעט האזור האדום 

חמשת . זהו האזור היחידי בו הופיעו בולענים באזור הירוק. 2004- כפי שהוגדר בבאזור הירוק

שה בולענים וד כשלסיורים בשטח נצפו עווב, 2008הבולענים נצפו בתצלומי האוויר מדצמבר 

איור  ( כל הבולענים נמצאים באזור האדום הנוכחיעדכוןהלאחר . 2008שהופיעו מאוחר לדצמבר 

6( .        
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האזור . בהתאמה, הם האזור האדום והירוק, הגבוהה והנמוכה, שני אזורי ההתכנות. מפת ההתכנות באזור נווה זהר.  4איור 
בעדכון . NZ-9 עד NZ-4עדכון קו הגבול הירוק נעשה לאורך קו הקידוחים . ען נתוןמסביב לבול'  מ25הצהוב הוא תיחום של 

  .הגובה המירבי של הופעת בולענים במניפות סחף',  מ- 380 הוצמד גבול האזור הירוק לקו גובה 90מדרום מזרח לכביש , השני
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הם , הגבוהה והנמוכה, שני אזורי ההתכנות. 5מפת ההתכנות באזור מניפת נחל יעלים בקצה הצפון מערבי של בריכה .  5איור 
עיגול אדום מסמן קידוח שנמצאה בו , העידון של גבולות ההתכנות נעשה בעזרת קידוחים. בהתאמה, האזור האדום והירוק

נתוני הקידוחים הם ממפעלי ים המלח (והעיגול הלבן מסמן קידוח בו לא נמצאה שכבת מלח ', מ~40שכבת מלח בעומק של 
  .)ל"ותה
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בו הורחב האזור האדום על חשבון  )Shalem" (שלם"העדכון מצפון לאתר הבולענים . מפת ההתכנות באזור חוף מינרל. 6איור 
ירוק נמתח במקביל לקו -עדכון הגבול אדום. בוצע לאחר שהופיעו מספר בולענים באזור הירוקו מתוחם בקו לבן, האזור הירוק

מסומנים בולענים חדשים שהופיעו במהלך שנת . ה כיוונו תוך שהוא מכיל את יתר הבולעניםהבולענים הצפוני של אתר שלם ומשנ
2009.      
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  סיכום והמלצות. 6

מאז קיים ). 2004, אבלסון ואחרים (2004 פורסמו לראשונה ביולי  להתפתחות בולעניםההתכנותמפות 

אבלסון  (מי אוויר וסיורי שדה בעיקר באמצעות תצלו,המכון הגיאולוגי מעקב אחר התפתחות הבולענים

 היו לאורך חוף הקודמותמפות ה הכנתבזמן . )2009, אבלסון וגבאי; 2007, אבלסון ואחרים; 2006, ואלפסי

 ,בתוך אזורי ההתכנות כולם,  בולענים1500-נוספו למעלה מ 2008עד דצמבר .  בולענים1000 - כים המלח

 על ותמצביעתצפיות אלו .  כולם באזורי ההתכנות הגבוהה,חצצון-ולמעט חמישה בולענים במניפת נחל דרגה

  .  את האזורים המועדים לקריסת בולענים היטבמתארותההתכנות מפות ש כך

) 2(-ו, ההתכנות האזור האדום במפות -התכנות גבוהה ) 1(: שני אזורי ההתכנות במפות הנוכחיות הם

וב במפות מגדיר את מיקום אתרי הבולענים האזור הצה. ההתכנות האזור הירוק במפות –התכנות נמוכה 

 1:100,000- ו1:50,000 מידה של-  בקנהמפות .סביב לבולענים'  מ25ידי תיחום של - בתוך האזור האדום על

 יאזור מתארים ביתר פירוט את 6 עד 4מלבד זאת איורים .  מצורפות לדוחההתכנות את אזורי המציגות

 רפרקציה , אינפורמציה עדכנית מקידוחיםקיימת עבורםחצצון -המניפת נחל יעלים ומניפת דרג, נווה זהר

  .   )חריגהמקרה ה -חצצון-מניפת דרגה(ומהתפתחות בולענים באזור הירוק סייסמית 

ואינן מיועדות לתכנון הנדסי מפורט או  להתפתחות בולענים ההתכנותמפות מתארות את החשוב לציין ש

, בדיקות נוספותיותר של גבולות אזורי ההתכנות מחייבת קביעה מדוייקת .  התנהלות באתר ספציפיל

לפי , אף יותרלעיתים ו' מ 80עד ,  הקידוחים ידרשו להיות עמוקים.רפרקציה סייסמיתוובכללן קידוחים 

 ההתכנותעוד חשוב לציין שגבולות אזורי .  על מנת לבחון קיום שכבת מלח, תנאי הסביבה הסדימנטרית

 בגלל אופיו הדינמי של האזור יש לקיים ,כמו כן.  הקרקע-וספו נתונים מתתת כאשר יתו להשתנועשויים

 ,הקרובים לאזורי ההתכנות יםבאזורתכנון מפורט או בניה טרם , לפיכך.  ניטור ועדכון מפות באופן שוטף

הממשיך לקיים מעקב אחר התפתחות בולענים ומעדכן את , עם המכון הגיאולוגימומלץ לפנות ולהתייעץ 

   .  הנתונים באופן שוטףבסיס 

  מקורות. 7

סיווג , 2004, .ד, וקס, .ג, בר, .ג, שטיינברג, .ר, קלבו, .א, כרובי, .ו, שטיבלמן, .ע, ביין, .י, יחיאלי, .מ, אבלסון

  . GSI/13/2004, דוח מכון גיאולוגי. ומיפוי אזורי היתכנות להיווצרות בולענים לאורך ים המלח

 סקירת – 2005 וינואר 2003התפתחות בולענים בחוף ים המלח בין אוקטובר , 2006, .ש, אלפסי, .מ, אבלסון

  .TR-GSI/3/2006, דוח מכון גיאולוגי. תצלומי אוויר

 –2006 ואוגוסט 2005התפתחות בולענים בחוף ים המלח בין ינואר , 2007, .ש, אלפסי, .א, גלר, .מ, אבלסון

  . TR-GSI/07/2007, דוח מכון גיאולוגי. סקירת תצלומי אוויר
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Abstract 

Potential maps for sinkholes collapse were first published by the Geological Survey of Israel 
(GSI) in July 2004 following several years of interdisciplinary research with collaboration of 
the Geophysical Institute of Israel. Since their publication, GSI continued with follow-up 
surveys, mainly by aerial photographs and some field examinations. Between 2004 and 
December 2008, ~1500 additional sinkholes appeared along the western shore of the Dead Sea 
and Lynch Strait. All of these sinkholes are located within the "high potential", red-colored 
zone in the potential maps, except for 5 sinkholes that developed near Mineral Beach resort 
(Hatsatson-Darga alluvial fan) within the "low potential" green zone. These observations 
imply that the potential maps properly outline the zones of future sinkholes occurrence.   

The potential levels depicted on the enclosed maps are as follows:  

High potential zone – Zones of high potential for sinkhole appearance (red in maps), 
comprising the major conditions for sinkhole formation, namely, (i) presence of a salt layer in 
the sub-surface, (ii) decline in the level of the Dead Sea and the associated groundwater. In the 
southern basin, along the evaporation ponds of the Dead Sea Works Ltd. in which water level 
rises, the red zone only encircles sinkholes clusters, e.g. the sinkhole sites of Neve Zohar and 
En Bokek.  

Low potential zone – Zones in which the possibility of sinkhole formation is low but cannot be 
ruled out (green in maps). These include areas where the probability of finding a salt layer in 
the subsurface can not be ruled out. In the southern basin, where freshwater flow in the 
subsurface is limited due to the rising level of the brines in the evaporation ponds, areas 
suspected of presence of salt layer are also marked in green rather than red as in the northen 
basin.  

The yellow zones in the updated maps are a 25 m buffer zones around the sinkholes. These 
zones are part of the "High Level" zone rather than an independent potential zone as defined in 
the previous potential maps. Additional updatings in the present maps include 1) Dead Sea 
coastline, 2) updated distribution of sinkholes, and 3) new definitions of sinkhole sites. The 
present mapping is based on the 2004 to which modification were introduced based on new 
geological insights and observations as well as additional information acquired from boreholes 
and aerial photographs. Refinement of the potential areas focused on three areas: 1) Hatsatson-
Darga alluvial fan, where new sinkholes appeared in the "green zone", 2) Neve Zohar, based 
on new boreholes data and revised geological considerations, and 3) Yeelim alluvial fan, based 
on new boreholes data.   

Updated potential map at a scale of 1:100,000 and three more detailed maps at 1:50,000 are 
enclosed in this report. These maps are superimposed on rectified aerial photographs taken in 
May 2008. It is important to note that refinement of the borders of the potential zones for 
development purposes requires detailed local study to establish the lateral extension of the salt 
layer at depth. 
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