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 תקציר .1

. (EEZ) ברזולוציה גבוהה של המים הכלכליים של ישראל גריד עומקים עדכנייצירת מטרת העבודה היא 

 2001-2010אלומות( שנאספו בין השנים -העבודה כללה עיבוד מחודש של נתוני המולטיבים )סונאר רב

מטר  2110 -1500חדשים בעומקים של  נתוני מולטיביםאיסוף מטר,  10-1500בעומקי מים של 

גריד גלים" וקומפילציה של כול הנתונים ליצירת באמצעות אניית המחקר הלאומית החדשה "בת 

מטר  200שהוא סט נתוני בתימטריה מלא ואחוד ברזולוציה של  ,EEZ (2017)-של ה המולטיבים המלא

אנליזה של נתוני הגריד החדש, נתוני ההחזרה  .(חסוימוגדר כמטר ) 25וגריד של הרחב( נגיש לציבור )

(backscatterשל מערכת המולטיבים במיפוי החדש ומספר חתכי תת )- הקרקע הרדוד שנאספו

מפת שיפועים, מפת את התוצרים הבאים: מפה בתימטרית, אפשרו לנו לייצר  Chirpבאמצעות מערכת 

ומפה ראשונית בים העמוק של עוצמות ההחזרה במיפוי החדש, מפת לינאמנטים ותופעות מורפולוגיות 

מאחר והמיפוי הקודם בעיקר בעומקים  גודלי גרגר( הנגזרת מעוצמת ההחזרות.סוגי תכסית הקרקע )

לאסוף נתוני מולטיבים אנחנו מציעים וישנה מטר נעשה עם מערכת מולטיבים מוגבלת  500-1500שבין 

חדשים באזור זה ובכך לשפר את רזולוציית המיפוי ולהשלים את מפת סוגי תכסית קרקעית הים. כמו כן 

צים להעמיק את ההבנה של התופעות המורפולוגיות והטקטוניות שהתגלו בים העמוק אנחנו ממלי

 הקרקע הרדוד באזורים אלו.-( של תתChirpבאמצעות מיפוי ברזולוציה גבוהה )

 

 מיפוי קרקעית הים של המים הכלכלייםת ומטר .2

קרקעית הים ברזולוציה גבוהה של המים הכלכליים של ישראל ישמש כבסיס בתימטרי של מיפוי 

, ביולוגים, גיאולוגים ואקולוגים המתרחשים בקרקעית םלייאפיסיקפירמידת המידע בהבנת תהליכים ל

( Geo-hazards) סיכונים גיאולוגים הים. תוצרי המיפוי ישמשו כבסיס למידע בנושאים הבאים: מיפוי 

בהיבטים של חיפושי גז ונפט, העברת תשתיות ימיות, קביעת אתרי דיגום לניטור רב שנתי מפת רגישויות 

מפת )גריד( עומקים, מפת שיפועים, מפת תכסית קרקעית הים המתבססת   :ועוד. תוצרי המיפוי כוללים

 תופעות מורפולוגיות וטקטוניות. ה של( ומפBackscatterעל החזרים אקוסטים )

 
 רקע .3

 2001( החל בשנת multibeam sonarאלומות )-הים באמצעות מערכות סונאר רב מיפויי קרקעית

(, פרויקט מיפוי משותף עם המכון NBSישראל )של הלאומי  פרוייקט המיפוי הבתימטרימסגרת ב

בוצע  2001-2008המיפוי בשלב הראשון בין השנים שמומן ברובו מכספי תרומות.  (GSIהגיאולוגי )

. באמצעות מערכת "עציונה"שהותקנה על סירת המחקר  EM1002באמצעות מערכת מולטיבים מסוג 

 ,Sade 2006)מטר  600מטר ועד עומק מים של  5-30מים של  יזו בוצע מיפוי של חופי ישראל מעומק

Sade et al., 2007).  בהם כוסו ימי הפלגה,  240-נתונים בכשל ג'יגהבייט  108נאספו  המיפויבמסגרת

 מטר לפיקסל כתלות בעומק המים. 4-15רזולוציית הנתונים נעה בין . (1)איור  קמ"ר 4,500-כ
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-מטר ל  500בין בעומקים של נובמבר( -)אוקטובר 2010בשנת השלב השני של מיפוי המולטיבים בוצע 

 המחקרשהותקנה על סירת   Elac SeaBeam 3050מסוג  מולטיבים  באמצאות מערכתמטר  1,700

Mediterranean Explorer”" (Tibor et al., 2013.)  ק"מ של קווי  2,900נעשה לאורך איסוף הנתונים

מטר  50רזולוציית הנתונים שנאספו היא  (.2קמ"ר )איור  8,930-כ מופה שטח שלשבהם  הפלגה 

 לפיקסל.

( ספטמבר-אוגוסט) 2016השלב האחרון של מיפוי מולטיבים של המים הכלכליים של ישראל בוצע בשנת 

המותקנת בגונדולה  EM302מטר באמצעות מערכת מולטיבים מסוג  2,040מטר ועד  1,400בין העומקים 

 של אניית המחקר הלאומית ה"בת גלים".

 הנוכחיבפרויקט  נתוני המולטיבים של שלושת שלבי המיפוי שצוינו לעיל עברו קומפילציה ועיבוד מחודש

 הישראלי EEZ-: שהוא סט נתוני בתימטריה מלא ואחוד של כל ה(2017) המלא גריד המולטיבים ליצירת

 .מטר )מוגדר כחסוי( 25)פתוח לציבור הרחב( וגריד של  מטר 200ברזולוציה של 

 
 

מפת כיסוי סקרי מולטיבים שבוצעו בשנים  :1איור 

באמצעות סירת המחקר  2001-2008

 ”עציונה“

באמצעות ספינת  2010שבוצע בשנת : מפת כיסוי מולטיבים 2איור 

 ”Mediterranean Explorer ”המחקר
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  שיטות המיפוי .4

 )מולטיבים( סונאר רב אלומותמיפוי קרקעית הים באמצעות  4.1

ת. את התבסס בעיקר על סונאר )מד עומק( המשדר אלומה אח 70-שנות המיפוי קרקעית הים עד סוף 

מאפשר המשדר מספר רב של אלומות בו זמנית דבר ה )מולטיבים(רב אלומות סונאר השיטה זו החליף 

. רוחב מעומק המים 4-5סריקה של קרקעית הים לאורך נתיב ההפלגה, כאשר רוחב הכיסוי הוא בערך פי 

תנאי הים  , טמפרטורת המים,(עוצמת ההחזרה של הקרקעיתהכיסוי מותנה בעומק המים, בסוג התכסית )

-15מטר, ובערך  30מטר בעומק של  1-ט. רזוליציה מרחבית אופיינית תהיה כוהרעש המובנה של כלי השיי

 בתחתית כלי השיט תקניםמטר, בהתאם לדגם המכשיר. מרבית הסונארים מו 2000מטר בעומק של  25

דיוק   ."( ”Mediterranean Explorer) , אולם ישנם קונפיגורציות רבות אפשריות)"עציונה" ו"הבת גלים"(

( והמנח DGPSהספינה )מדויק של במדידה מדויקת ומהירה של מהירות הקול במים, מיקום  י המיפוי תלו

שלה בייחס לאופק ולצירי הסיבוב במרחב, על מנת לבצע חישוב מדויק של גאומטריית ההתפשטות של 

(. כל מתמר מורכב ממאות יחידות Soundingגלי הקול בעמודת המים וחישוב נקודת הפגיעה בקרקעית )

( וכיוון Beamformingאת עיצוב הצורה שלהן ) נפרדות המאפשרות יצירת מאות אלומות בו זמנית,

(. במהלך מיפוי המים הכלכליים של ישראל נעשה שימוש בשלושה Beamsteeringההתקדמות שלהן )

 .)ראה מפרט טכני של המערכות בנספח א(של מערכות מולטיבים דגמים 

 

 :  Chirp מערכת בעזרת גבוהההקרקע ברזולוציה -מיפוי תת  4.2

 Knudsen Chirp 3260 Sub-bottomנתוני סייסמיקה רדודה ברזולוציה גבוהה נאספו באמצעות סונאר 

profiler )הצ'ירפ פועל בעזרת שימוש באות אקוסטי בתחום תדירויות ידוע )ראה מפרט טכני בנספח א .

כמקור לגלים סיסמיים המוחזרים אל המתמרים של המכשיר ומתורגמים   (KHz 3.5)במקרה זה סביב 

 גלים. -הקרקע. הצ'ירפ מותקן על הגונדולה של ספינת הבת-לחתך סייסמי של הרכב תת

  

 (2016ספטמבר -)יולי "בת גלים"אניית המחקר הלאומית  איסוף הנתונים החדשים באמצעות .5

 6במהלך  14/9/16ועד  10/7/16-גלים" החל מ-המחקר "בתידי ספינת -הפלגות סקר המיפוי בוצעו על

 -ק"מ נטו במהלכן מופה שטח של כ 4,096יממות בים. ההפלגה נמשכה לאורך  30הפלגות וכללו סה"כ 

אזור הכיול כולל חפיפה נדרשת עם שטח  .(3)איור  מטר 900-2,040קמ"ר בטווח עומקים של  15,000

, ומכסה את יתר 2010בשנת  "”Mediterranean Explorerהמיפוי של הסקר הקודם שבוצע מספינת 

 שטחי המים הכלכליים שטרם מופו בצורה מפורטת.
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 .Chirpהקווים האפורים הם קווים בהם נאספו נתוני  .מפת קווי ההפלגה במיפוי העמוק שבוצע ע"י ה"בת גלים : 3 איור

 

 Kongsberg EM302 Multibeamערוצי ייעודי מסוג -בוצע באמצעות סונאר רב איסוף נתוני המולטיבים

Echosounder מדידות דיסקרטיות בכל שידור )"פינג"(. כל מדידה מכילה את  400-אשר מספק יותר מ

( וגם אמפליטודות מעמודת המים Backscatterי של הקרקעית )מיקום, עומק, ועוצמת ההחזר האקוסט

( Bathymetric Grid. המידע הנאסף מאפשר הפקה של שריג עומקים )(water column)עצמה 

 .מטר 25ברזולוציה אופקית של 

אשר בודק את טיב האינטגרציה בין חלקי מערכת  Patch Test עם תחילת הסקר בוצע כיול בשיטת 

 וכמובן pitch, heading, roll -ב offsetsהמיפוי. בהתאם לפרוטוקול הבדיקה בוצעו קווים למדידת 

Latency הכיול הראה שישנה אינטגרציה טובה בין כל חלקי המערכת ואין צורך לשנות את הפרמטרים .

ע"י חברת קונגסברג במסגרת  2016 נערכה בפברואראשר הוזנו במהלך הפלגת הכיול הקודמת ש

 .(SATבדיקות קבלת מערכות המולטיבים בספינה )

מיקומי  נספח ב' עםו 4 איור)ראה  בעמודת המיםמדידות פרופיל מהירות הקול  20במהלך הסקר בוצעו 

 SSP והנתונים שלו עובדו בתוכנת  Valeport MiniSVP הדיגום בוצע באמצעות מכשיר . הפרופילים(
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Manager . מדידה זו חיונית לתפקוד תקין של הסונאר ומאפשרת חישוב של נתיב ההתקדמות

(Raypath של גלי הקול במים עבור כל אלומה. המדידה דורשת )של הספינה כדי לבצע הורדה  עמידה

 מטר לשניה עד עומק המטרה. 1 -והעלאה של מכשיר ייעודי בקצב של כ

 
 

 
 . ניתן לראות2016בפטמבר -שנאספו בחודשים יולי : ריכוז כל פרופילי מהירות הקול בעמודת המים4 איור

 מטר. 100-400שהתרמוקלינה בתקופת המיפוי הייתה בעומקים שבין 

 

 עיבוד נתונים .6

 (" Mediterranean Explorer”-ו "עציונה") הקודמיםמולטיבים העיבוד נתוני  6.1

היא תיקון לשכבת הבתימטריה הקיימת )עומקים( והסרה של שגיאות  הקודמיםמטרת עיבוד הנתונים 

( לקוי. שגיאות אלה נגרמות מרפרקציה של גלי הקול בעמודת המים SVPהנובעות מפרופיל מהירויות )

ה, כפי ( בצורה בולטת באזורי התפר בין קווי הסקר של הספינfrown/smileומתבטאות בתופעות גליות )

  .5שניתן לראות באיור 
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באיור השמאלי ניתן : שגיאת רפרקציה אשר מתבטאת היטב באזור התפר בין קווי ההפלגה של הספינה בעת המיפוי. 5 איור

לראות במפת המולטיבים את התפרים בין קווי ההפלגה ובאיור השמאלי המראה את ערכי העומק )כפי שמופיעים 

 ניתן לראות את אזור התפר "שקוע" ביחס לשאר השטח.בריבוע הלבן באיור השמאלי( 

המאפשרת תיקון  MB-systemעל מנת לבחון את השפעות הרפרקציה נעשה שימוש בתוכנה 

 (.7( והתוצאה לאחר התיקון )איור 6איור הנחוצה )וקביעת מידת התיקון  SVP -אינטראקטיבי של ה

 

 
נראית בחלון הימני עליון. פרופיל מהירויות תיקון הלפני ( בסדר גודל של כחצי מטר )אנכי( frownרפרקציה )ה:  שגיאת 6 איור

(SVP.המקורי נראה בחלק השמאלי עליון ) 
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 .לאחר תיקון  שהיה frown-מ/ש ימינה )חיובי( ומתקן את ה 4-5מוסט  SVP: פרופיל מהירויות 7איור 

 

( אשר Backscatterמטרה נוספת של העיבוד היא לייצר מפה של עוצמת ההחזר האקוסטי מהקרקעית )

היא התוצר הסופי של מספר שלבי עיבוד הכוללים  backscatterתשמש לאפיון סוג הסדימנט העליון. מפת 

 תיקונים של אספקטים שונים בנתונים הגולמיים עצמם. 

 

 )"בת גלים"( עיבוד נתוני המולטיבים החדשים 6.2

וכלל בעיקר בקרת איכות של  Qimeraעיבוד הנתונים הראשוני בוצע תוך כדי הפלגה באמצעות תוכנת 

כיסוי שלם ללא של וידוא לבצע תיקונים בזמן אמת במידה וידרשו ו( אלמנט 8שנאספים  )איור הנתונים 

יבוא הקבצים הגולמיים המשך העיבוד בוצע במעבדה באמצעות אותה תוכנה וכלל  .פערים בין קווי הפלגה

 –ממערכת הסונאר, בקרת איכות והפרדת נתונים מיותרים )למשל שנאספו בזמן הפלגה מנהלתית 

  ( ויצירת גריד נקי וסופי.9)איור  ממדייםבאמצעות מבטים תלת  ידות חריגותיט(, ניקוי רעשים ומדטרנז

 

 ( Backscatterנתוני עוצמת ההחזרות ) עיבוד  6.3

עיבוד נתוני מולטיבים לצורך הפקת מפת החזר עושה שימוש בנתון עוצמת ההחזרה אשר נשמר עבור כל 

אלומה בנפרד עבור כל פינג. היות ועוצמת ההחזר מושפעת בפועל ממספר גורמים יש צורך לבצע 

 של העוצמה לפי: הנורמליזצי

  יר עוצמה גדולה יותר(שיפוע פונה לספינה יחז -הגאומטריה של האלומות והקרקעית )למשל 

  של הסונאר עצמו )עוצמת שידור, רוחב אלומה,  םספציפיימאפייניםBeam Pattern תדר, סקטור ,

 (.וכו

  ההנחתה של עמודת המים כתלות במאפיינים פיזיקליים אשר משתנים בזמן ובמרחב בהתאם

 לתנאים.
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 .10מוצגת באיור  Qimeraדוגמא לאופן העיבוד שבוצע בתוכנת 

 
 Qimeraשל  Swath Editor -ה מימד כפי שמוצגים בתוכנת -עיבוד וניקוי נתוני המולטיבים בדודוגמא ל :8איור 

 

 
 Qimeraשל  3D Editor -ה מימד כפי שמוצגים בתוכנת -עיבוד וניקוי נתוני המולטיבים בתלתדוגמא ל :9איור 
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 Qimeraבתוכנת  Backscatterעיבוד נתוני דוגמא ל: 10איור 

 

 hirpC-עיבוד נתוני ה 6.4

ראשוני הנתונים המוצגים בדו"ח זה עברו עיבוד . GeoSuite Allworksעובדו בעזרת תוכנת  Chirpנתוני 

 Mute water column; Bandpass filter; Heave correction; Amplitude Envelope, AGC   :שכלל

 .11מוצגת באיור לפני ואחרי עיבוד  Chirpדוגמא של קו 

  

  .)ימין( עיבודתהליך הואחרי )שמאל( לפני  Chirpדוגמא של קו  :11איור 

 

 תוצאות .7

 של המים הכלכליים של ישראל  מפה בתימטרית 7.1

מטר  200בשתי רזולוציות: מים הכלכליים יוצר נאספו בשהמשולב מנתוני המולטיבים גריד העומקים 

ברזולוציה של וגריד  האנרגיה והמים ,לפיקסל שמיועד לשימוש הציבור ומפורסם באתר משרד התשתיות

היא מטר לפיקסל נבחרה מאחר ו 25הרזולוציה של  . מגבלת ביטחון שדהשיש עליו מטר לפיקסל  25

מאחר וגריד זה משלב שלושה מקורות נתונים הרזולוציה המקסימלית של המיפוי שבוצע ע"י ה"בת גלים". 

-פולציה של נתוני המולטיבים שנאספו ע"י ההוא למעשה אינטר( Hall et al. 2017-ו 2)ראה פרק 
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Mediterranean Explorer  מטר ואקסטרפולציה של נתוני ה"עציונה" שנאספו  50ברזולוציה של

בהם אין נתוני מולטיבים שולבו מטר( ובאזורים  10)> מטר. באזורים הקרובים לחוף  4-15ברזולוציות של 

( מכסה שטח 12חד אלומות. המפה הבתימטרית )איור נתונים שנאספו בסקרים שונים באמצעות סונאר 

 מטר. 2,107מטר ועד  4קמ"ר בין העומקים  25,950 -של כ

 

 

  .(2017מנתוני גריד המולטיבים המלא ) EEZ-של העדכנית  תבתימטרי המפ 12:איור 

 

 פת שיפועיםמ 7.2

ניתן לראות שהשיפועים . 13( ומוצגת באיור 2017מפת השיפועים יוצרה מנתוני גריד המולטיבים המלא )

ימיות -הגדולים ביותר הם במדרון מקו עתלית צפונה, באזור גלישת פלמחים ולאורך התעלות התת

  והלינאמנטים הטקטונים.
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באזורים מסוימים ניתן (. 2017מתוך נתוני גריד המולטיבים המלא ) יוצרה. המפה EEZ-ה )במעלות( שלמפת שיפועים  :13איור 

 . הנובעים מקווי המולטיבים ולא מהתכסית םליניאריי יפקטיםתלראות אר

 

 (Backscatter)עוצמת ההחזרה מפת  7.3

חלקית גם לנתוני לנתוני המולטיבים שנאספו ע"י ה"בת גלים" ו ו רקיבוד עוצמות ההחזרה נעשע  

" לא הוקלטו עוצמות ההחזרה. Mediterranean Explorerה" "יה"עציונה". בנתוני המולטיבים שנאספו ע

עוצמת ההחזרה מושפעת מסוג התכסית ומהשיפועים של הקרקעית כאשר תכסית קשה או גסת גרגר וכן 

בולעים או כיסוי ביוגני רך שיפועים חדים גורמים להחזרה חזקה )אזורים בהירים( ואילו סדימנטים דקי גרגר 

ים. את השפעת השיפועים על עוצמת ההחזרה חלק מהאנרגיה הפוגעת ולכן נראים כאזורים יותר כה

 ההחזרה עם השיפועים. עוצמתבעיבוד המשלב את מנטרלים 
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. ניתן 14מ( במים הכלכליים מוצגת באיור  1,500מפת עוצמת ההחזרה של החלק העמוק )מעומק <~ 

השקעה  ימיות בעיקר עקב-וכן לאורך התעלות התת EEZ-לראות החזר יחסית חזק בחלק הצפון מזרחי של ה

 של חומק יותר גס גרגר בפיתולי הערוצים.

 

 

ומהמיפוי הרדוד שנעשה ע"י  מ'EEZ  (1500-2100 ~)-באזור העמוק של ה ( Backscatter) עוצמת ההחזרהמפת  :14איור  

 . ה"עציונה"

 

 החזר אקוסטיל בסיס ע (f (ר גודל גרגשל  ה ראשוניתמפ 7.4

המפה הופקה באמצעות אלגוריתם  .15מוצגת באיור  Krumbein phi ) ) אפיון גדלי גרגרה ראשונית של מפ

ARA (Lurton et al., 2015 ) כאשר הסקאלה היא מגרגר  ההחזרהלקלסיפיקציה של גדלי גרגר מתוך נתוני

 מפה זו היא ראשונית בלבד ויש לעשות אימותם בשטח בכדי לכיילה. (f=9) לגרגרים דקים (f=2גס )

 . המלצות להמשך עבודה( 8)ראה פרק 
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מ'(. המפה הופקה באמצעות אלגוריתם  1500-2100מפת אפיון גדלי גרגר מתוך החזרי פיזור לאזור המיפוי הנוכחי ) :15איור 

ARA  לקלסיפיקציה של גדלי גרגר מתוך נתוני החזרי הפיזור. גודל הגרגר מוצג בגודלPhi ( לגרגרים 2מגרגרים גסים )

  (.9) דקים

 

 תופעות מורפולוגיות עיקריות  7.5

 מפה מורפולוגית ראשונית של לינאמנטים ותופעות עיקריות בקרקעית, מתוך ניתוח נתוני הבתימטריה

לאיתור של אזורים נמוכים וגבוהים  ArcGIS. המפה הופקה באמצעות ניתוח בתוכנת 16מוצגת באיור 

-)תעלות( וגלי ימיים-יחסית מסביבתם, ובכך מודגשים אלמנטים שונים: העתקים, קמטים, ערוצים תת

מוצג אותו הניתוח בהבלטת האלמנטים הגבוהים מסביבתם )בכחול( והנמוכים  17באיור סדימנט. 

 לות והעתקים בקרקעית הים.מסביבתם )באדום(. בעזרת ניתוח זה ניתן לאפיין קמטים, תע
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סקלת הצבעים  מפה בתימטרית המציגה בצורה מודגשת את התופעות המורפולוגיות הבולטות בקרקעית הים העמוק. :17איור 

900-מ'( והאגן העמוק ) 009-200בין  מייצגת עומקים ותוכננה להדגיש את הבדלי העומקים בין המדרון )עומקים ש

להדגשת אלמנטים  EEZ (2017)-של ה  גריד המולטיבים המלאהמפה הופקה בעזרת עיבוד נתוני מ'(.  2100

 . ArcGISמורפולוגיים בעזרת תוכנת 
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. על רקע מפת הצללה בהבלטת האלמנטים הגבוהים מסביבתם )בכחול( והנמוכים מסביבתם )באדום( מפה בתימטרית :18איור 

 בקרקעית הים תעלותסדימנט ו-גליקמטים, העתקים, אפיין אתר ולניתן לבמפה מוצג ניתוח ראשוני של הנתונים, לפיו 

מ'(.  0-200 מ', ללא מדף היבשת הרדוד 200-2100הניתוח התבצע על המדרון והאגן העמוק בלבד )עומקים העמוק. 

להדגשת אלמנטים מורפולוגיים בעזרת  EEZ (2017)-של ה  גריד המולטיבים המלאהמפה הופקה בעזרת עיבוד נתוני 

 . ArcGISתוכנת 

 

. ואינו חלק מדו"ח זה תהליך עיבוד וניתוח כמותיהניתוח המורפולוגי של גריד המולטיבים המלא נמצא ב

מצביעות על קיומם של ארבעה סוגי מורפולוגיה עיקריים  18כפי שניתן לראות באיור התוצאות הראשוניות 

סדימנט. ניתוח זה אינו כולל את הקניונים -( וגליערוצים) ותימי-תת תעלותבאגן העמוק: העתקים, קמטים, 

 מ'(. 200-900והגלישות של מדרון היבשת )

 

  בת גליםלינאמנט  7.6

גבוהה לפני המחקר הנוכחי, התגלה  אזור שטרם מופה ברזולוציהמזרח המים הכלכליים ב-צפוןבצפון 

מוצג מיקומו של  19 מ'. באיור 30-לינאמנט דומיננטי בקרקעית הים. מדובר במדרגה בתימטרית שגובהה כ
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-ולצדו חתך בתימטרי )בירוק( ממזרח למערב, הכולל גם את תעלת הלבנט שנמצאת כ גלים-לינאמנט בת

 ק"מ ממערב לו. 12

גלים. בחינתם של חתכים סיסמיים של -הסדימנטולוגי / טקטוני / אחר של לינאמנט בתטרם אופיין מקורו 

 פיונו. הלינאמנט תהיה בעלת תרומה עתידית חשובה לא

 

די במפת הצללה על לינאמנט . )ב( מבט דו ממEEZ-. )א( מפת מיקום של החתך בלינאמנט בצפון הגלים-לינאמנט בת :19איור 

גלים ותעלת הלבנט; -על לינאמנט בתממדי במפת הצללה -. )ג( מבט תלת)ממערב( ותעלת הלבנט )ממזרח( גלים-בת

(. וכן בחלק ב' של האיור ומתחתיו חתך של המדרגה הבתימטרית של הלינאמנט )החתך מסומן בתכלת במפת ההצללה

 . של האיור( 'בקו מקווקו בחלק ב )מיקום הפרופיל מוצג גלים ותעלת הלבנט-)ד( פרופיל בתימטרי של לינאמנט בת

 ב א

 ג

 ד
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 (Chirpרדודה )ה הקרקע-תתחתכי  7.7

במהלך הסקר הבתימטרי, בחלק מן המקטעים, נאספו חתכים סיסמיים בנוסף למיפוי הבתימטרי. החתכים 

ולכן הכיסוי הסיסמי הינו חלקי ואינו כולל סריג שתי וערב כמקובל בסקרים  נאספו לאורך קווי המולטיבים

המותקנת על הגונדולה של   Knudsen Chirp 3260-סיסמיים. המידע הסייסמי הופק באמצעות מערכת ה

החדירות שהושגה היא של מספר  .3באיור גלים. מפת מיקום קווי הסיסמיקה הרדודה מוצגת -ספינת הבת

עיבוד מלא ואופטימלי, ו )כפי שמתואר בפרק השיטות( עברו עיבוד ראשוני חלק מהקווים. עשרות מטרים

הקרקע מקווים -בתתמספר מבנים לדוגמה כעת בעבודה. להלן יוצגו של הנתונים, נמצאים פענוח וכן 

 שנאספו בחלקו הדרומי של אזור המיפוי.

הקרקע: העתקים, תעלות וקמטים. מיקום החתך -בו נראים מספר מבנים בתת Chirpמוצג חתך  20באיור 

 מופיע בקו אדום במפת אזור המיפוי.

 

 

בחלקו הדרומי של אזור המיפוי. בחתך ניתן להבחין במבנים בתת הקרקע הרדוד.  רדודה הקרקע-)זמן( של תת Chirpחתך  :20איור 

 פרטים מתוך החתך מוצגים באיורים הבאים. מיקום החתך מופיע בקו אדום על רקע מפת ההצללה של אזור המיפוי.

 

 

 

 

 

 

 

West East 
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הקונטוריטים  .למעלה: חתך לא מפוענח; למטה: חתך מפוענח חלקיתימית. -תעלה התתבאזור )זמן(  Chirpחתך  :21איור 

  .בחתך התעלה מעידים על מחזורי השקעה בתעלה

 

Channel 

Contourites 

West East 

Fault 

West East 
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 .חתך עם פענוח ראשוני למעלה: חתך לא מפוענח; למטה: .באזור העתקה)זמן(  Chirpחתך  :22איור 

  

West East 

West East 
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 הצעה להשלמות מיפוי .8

 (23)איור  Chirpסיסמיקה רדודה מולטיבים ו השלמות מיפוי

בכדי  )2001-2010מ' )אזור שמופה בעבר בסקרי  600-1,500העומקים  מיפוי מולטיבים חוזר בין .1

( וליצר מפת תכסית גודלי backscatterמטר ולהקליט נתוני החזרה ) 25-לשפר את רזולוצית המיפוי ל

 גרגר.

 Boxכיול מפת התכסית )גודלי גרגר( באמצעות דגימות  .2

 : מספר חתכים בניצב לתעלהתעלת הלבנט .3

 ממזרח לתעלת הלבנטבתימטרית מדרגה גלים -לינאמנט בת .4

ב למבנים העיקריים במרכז אזור המיפוי העמוק. ישמשו גם כחתכים בניצ SW-NEחתכים בכיוון  .5

 לקשירת הקווים שנאספו בפרויקט הנוכחי.

 

 

באזור תעלת  Chirpחתכי  1+2על רקע מפת המורפולוגיה על פי גריד המולטיבים המלא:  הצעות להמשך מיפוי :23איור 

בניצב ללינאמנטים שמופו במיפוי הנוכחי במרכז אזור המיפוי;  Chirpחתכי  EEZ ;3-גלים בצפון ה-הלבנט ולינאמנט בת

במלבנים  בסכמתיותמסומנים  Chirpמ'. האזורים המוצעים למיפוי  600-1500מיפוי מולטיבים חוזר בעומקים  4

מולטיבים חוזר  ; האזור למיפוי( מסומנים בסכמטיות בקווים כחוליםChirpשחורים; כיוון חתכי הסייסמיקה הרדודה )

 מסומן בפוליגון צהוב.

3+4 

5 

1+2 
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 נספחים .9

 EEZ-של המפרטי מערכות המולטיבים שבהם בוצע המיפוי : 'אנספח  

 

  בספינת ה"עציונה" מותקן מולטיבים מסוגEM1002  של חברתKongsberg 
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 " בספינתMediterranean Explorer של חברת  3050" הותקן מולטיבים מסוגElac 
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  באניית ה"בת גלים" מותקנים שני מערכות מולטיבים של חברתKongsberg . במיפוי החדש

 EM302לים עמוק מסוג השתמשנו במערכת 
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 שנאספו במסגרת המיפוי החדש SVנתוני מיקום  ': בנספח 

 

 עומק דגימה )מ'( מיקום תאריך ושעה לג מס'

1 1 10/07/16 15:32 32° 58' 04.7676" N, 34° 20' 20.7906" E 880 

2 

2 

25/07/16 15:51 32° 54' 7.8372" N, 34° 50' 13.2918" E 370 

3 25/07/16 23:39 33° 10' 6.1374" N, 34° 04' 8.7258" E 1000 

4 27/07/16 15:13 33° 24' 48.1584" N, 34° 06' 31.8030" E 700 

5 28/07/16 14:10 33° 10' 13.8456" N, 34° 00' 22.2462" E 700 

6 

3 

07/08/16 16:10 33° 02' 52.4550" N, 34° 14' 18.5322" E 1000 

7 08/08/16 17:59 33° 17' 59.6280" N, 33° 27' 31.7706" E 600 

8 09/08/16 18:12 32° 53' 35.9592" N, 34° 06' 10.7928" E 600 

9 10/08/16 14:41 33° 24' 18.2202" N, 34° 24' 0.7554" E 600 

10 

4 

21/08/16 17:35 32° 49' 35.1222" N, 34° 04' 12.2010" E 1000 

11 22/08/16 11:04 32° 48' 15.1770" N, 34° 01' 1.8510" E 600 

12 23/08/16 15:35 33° 00' 12.8010" N, 33° 03' 32.1408" E 600 

13 24/08/16 14:37 32° 52' 51.2550" N, 32° 57' 1.3842" E 600 

14 

5 

05/09/16 22:12 32° 23' 31.8954" N, 34° 03' 54.7890" E 1378 

15 06/09/16 15:53 32° 20' 6.1848" N, 33° 58' 30.8970" E 650 

16 07/09/16 20:00 32° 32' 34.5324" N, 33° 13' 9.2526" E 600 

17 

6 

11/09/16 17:32 31° 53.07708' N, 34° 38.90470' E 25 

18 11/19/16 23:35 32° 8.63593' N, 33° 55.84672' E 1000 

19 12/09/16 17:47 32° 18.84647' N, 33° 21.75695' E 600 

20 13/09/16 18:20 31° 50.44772' N, 34° 2.66899' E 600 
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 פוסטר של מפת המולטיבים החדשה של המים הכלכלייםנספח ג: 

 

 


