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 אדמה לרעידות להיערכות

 הנדסי ופיתוח הבנייה תורת אגף

מפת סיכון ארצית להעתקה פעילה: עקרונות מוצעים לבסיס 

נתונים, מפת סיכון ומדיניות תכנונית לניהול הסיכון

 תקציר מנהלים

למגורים, תשתיות ויעודי קרקע נוספים בתחומן של תכניות  ם פעילים טקטוניתקיומם של אזורי: רקע
המיועדים לשלב הרישוי מעבר להנחיות ולמידע  ,להתמודדות עם סיכוני העתקה פעילהומידע מצריך כלים 

המצורפת אליו (שגיא  הפעיליםההעתקים , ובכלל זה במפת 413כלולים בתקן הבנייה הישראלי, ת"י ו
(מסיבות  בעוד מפה זו שימושית לשלב הרישוי, היא איננה מפת סיכון להעתקה פעילה. )2016וחוב', 

בישראל כמקור הבלעדי בקהילת המתכננים אינטואיטיבית , אולם נתפסת כך המפורטות בהמשך ובדו"ח)
 למידע המשמש לניהול הסיכון.

קריעת פני שטח מספר מאפיינים גיאולוגיים המציבים אתגר בפני מיפוי לתופעה של : מאפייני התופעה
וניהול הסיכון: (א) על אף הלוקליזציה של הגזירה על ההעתק בעומק, בקרבת פני השטח ההעתק נוטה 
להתפצל באירוע בודד למס' ענפי מישנה, (ב) במקרים רבים, קרע של רעידת אדמה מלווה בפני השטח 

, בעיקר ע"ג אוד, הכולל העתקי מישנה רבים על פני אזור בן עשרות עד מאות מטריםבדגם מעוות מורכב מ
) step over, (ג) עצמת ורוחב אזור הגזירה צפויים להיות גבוהים יותר באזורי דילוג (אנכיתהעתקי תזוזה 
השונים שפעלו ברעידה, (ד) ככל שהשתית חלשה יותר ומלוכדת פחות, כך יש  /מקטעיםבין ההעתקים

קרע טיפוסי מציג צפות לקרע מפושט יותר, ולמעוות המתחלק בין העתקי מישנה רבים יותר, (ה) ל
התפלגות מגוונת של הסטות לאורך ההעתק, (ו) מידת ההסטה באתר ספציפי משתנה בין רעידות על אותו 

ה העתק כתלות במיקום האתר ביחס לגבולות הקרע, מידת המעוות שהצטברה על ההעתק מרעידות האדמ
וכיו"ב,  , התפלגות המאמצים הרגעית וארוכת הטווח,הקודמות, התפלגות ההסטות בין סגמנטים שונים

(או יצירה של ענפי (ז) בין המחזורים הסיסמיים תיתכן נדידה לטרלית של הקרע בין ענפי העתק סמוכים 
הראשי מלווה  לאורך העתקי תזוזה אנכית, ההסטה על ההעתק, (ח) ה הפעילהעתקהלרוחב אזור העתק) 

בהתפתחות ענפי מישנה, סדקים ותופעות מעוות שונות, המתפלגות באופן מובהק באופן אסימטרי, 
, על פני אזור גזירה רחב משמעותית מזה שבבלוק השוכב, (ט) קצב ומופיעות ברובן בבלוק הרוכב

עשוי להיות מהיר מספיק על מנת בחומרים גיאולוגיים בעלי קוהזיה נמוכה ההתבלות של צלקות העתק 
 של 'העתק פעיל/חשוד'.התיקנית למחות כל זכר לצלקת בפרק זמן הקטן מהקריטריון להגדרתו 

מגבלות המיפוי ואפיון התופעה של קריעת פני השטח נובעות הן מהשונות הטבעית במיקום ובמאפיינים 
של הקרע בין רעידות אדמה (חוסר וודאות אליאטורית), והן ממגבלות ידע ומשגיאות מיפוי (חוסר וודאות 
אפיסטמית), ובאות לידי ביטוי בכושר הניבוי הנמוך של מפות הסיכון הסטנדרטיות מהעתקה פעילה. 
לדוגמא, מתוך 25 רעידות אדמה שלוו בקריעת פני שטח בקליפורניה מאז החלת התקן (A-P Act) ב 1974, 
התרחשה קריעת פני שטח בתוך אזורי העתק מסומנים בשמונה מקרים בלבד. בחלק משאר המקרים 
ההעתקה התרחשה על העתקים שקיומם לא היה ידוע לפני האירוע. 45% מההעתקים שנוצרו ומופו 
ברעידת Landers (Mw=7.3) במזרח קליפורניה נמצאים מחוץ ל"אזור ההעתק" ב A-P Act. בהתאם, 
דברי ההסבר למפות התקן בישראל (ת"י 413) ובקליפורניה (A-P Act) מדגישים כי הסיכון לקריעת פני 
שטח ע"ג העתק פעיל קיים גם מחוץ לאזורי הסיכון המוצגים במפות, ובהתאם יש להעריך סיכון זה גם 
עבור פרויקטים באזורים פעילים טקטונית שאינם כוללים בתחומם אזור סיכון תיקני. נמצא מתאם 



כולל שגיאה שלו הגיאולוגי ככל שתוואי ההעתק מוגדר גיאולוגית טוב יותר, והמיפוי מובהק המראה כי 
 ., כך משתפר כושר הניבוי לגבי מיקומו העתידי של קרע ברעידת אדמהנמוכה יותר

מרכיב מרכזי בהערכת הסיכון מקריעת פני שטח מבוסס על קשרים אמפיריים בין מספר פרמטרים 
ובכללם אורך הקרע, מגניטודה, הסטה מקסימלית וממוצעת, והתפלגות ההסטות לאורך ההעתק. 
במקרים רבים המובהקות הסטטיסטית של הקשרים מוגבלת, כמו גם היכולת להעריך מתוך המידע 
הגיאולוגי את הפרמטר הבלתי תלוי, ובעיקר את אורך הקרע העתידי. בימים אילו מתבצע מאמץ בינלאומי 

   .(SURE) להקמת בסיס נתונים של אירועי קריעת פני שטח

 413ע"י תקן הבנייה ת"י , הסיכון מקריעת פני שטח מטופל רגולטורית בישראל: ניהול לאומי של הסיכון
מ',  15מ' ו  200במרחקים של וכולל חובת בדיקה ב"רצועת העתקה פעילה" ואיסור בנייה בשלב הרישוי 

מהעתקים פעילים/חשודים שעמדו בקריטריונים קשיחים. התקן חל על בנייה למגורים ועל סוגי בהתאמה, 
ההתייחסות לנושא ההעתקה  , ובהתאם רמת הסיכון המותרת בו.(בד"כ קלים) תשתיות מסויימים

הפעילה בשלבי תכנון אחרים (הנחיות מינהל התכנון, תסקירי השפעה על הסביבה, סקרים למפעלי 
ההגדרות וקבועי המרחק . 413וכנים) נשענת גם היא על מפת ההעתקים הפעילים של ת"י חומרים מס

הגדרות מפורטות  מס' היבטים נוספים:, הכולל קליפורניה חוקבתקן הישראלי דומים ברובם לאילו שב
, הגדרת קנה המידה של שימועי ציבורלעניין סימון ההעתקים במפה, האחריות על עדכונה, הפצתה ו

), תפקיד הרשויות המקומיות באכיפת הרגולציה, הנחיות מפורטות להכנת דו"חות 1:24,000(המפות 
מיפוי באזור ההעתקה הפעילה כתנאי להיתרי הבנייה, מנגנון בדיקת הדו"חות, וטיפול במצבים של בנייה 

  קיימת באזורי העתקה פעילה.

ים", המציגה העתקים שהסיטו את ניהול הסיכון בקליפורניה מתבצע גם באמצעות "מפת פעילות העתק
פני השטח או את תת הקרקע הרדוד ברביעון, גם אם העדויות לגבי פעילותם לא חד משמעיות 

")questionable על בסיס חקירה למתכננים ופקידים לקבל החלטות מושכלות "). זהו כלי עזר המאפשר
גיאולוגית של אזורי העתק שעשויים להיות פעילים, גם אם אינם עומדים בקריטריונים הקשיחים של ה 

A-P Act .ייחודיים לגבי השימוש במפה, בהתאם לרמת הסיכון  קריטריונים לרשויות שונות בקליפורניה
שנה, וכו'). מפה  100,000 –שנה, סכרים  35,000 -מתקנים גרעיניים  ,הולוקן –בניה למגורים של מתקניה (

זו מהווה את המקור לחלק הקליפורני של בסיס הנתונים הלאומי של העתקים וקמטים רבעוניים שהיוו 
 .(PSHA)ברביעון כבסיס עבור הערכות הסתברותיות של תנודות קרקע  M>6את המקור לרעידות אדמה 

השנה  125,000י השטח ב מאגר מידע לאומי הכולל העתקים פעילים שגרמו למעוות בפנ ניו זילנדל
). הרגולציה PSHA, כבסיס לניהול הסיכון לקריעת פני שטח ולמודלים סיסמוטקטוניים (האחרונות

כוללת הנחיות של המשרד למען הסביבה, המכתיבות לרשויות מקומיות/אזוריות כלים וקריטריונים 
. תפיסת ניהול הסיכון לניסוח חקיקה מקומית בנושא זה בהתאם לגיאולוגיה והדמוגרפיה המקומית

, או בינוי ע"ג (בהינתן מיפוי מקומי מדוייק שלו) כוללת במידת האפשר מניעת בינוי בסמוך להעתק פעיל
ההעתק כתלות בזמן החזרה של אירועי רעידות אדמה על ההעתק, המורכבות הגיאומטרית של ההעתק 

, התקנות של הרשויות המקומיות בד"כ מפורטות מאוד (וטווחי שגיאה), ודרגת החשיבות של המבנה.
, וכוללות מרחקי ביטחון נוגעות ספציפית להעתקים שבתחומן על בסיס סקרים גיאולוגיים מפורטים

 מהעתקים פעילים במצבי תכנון שונים. 

האירועים הרבים של  :באפיון וניהול סיכוני העתקה פעילה(לעת כתיבת הדו"ח) היבטים עדכניים 
עת פני שטח שהתרחשו מחוץ לתחומים התיקניים של אזורי ההעתק, בשילוב עם לחץ תכנוני באזורים קרי

) avoidanceפעילים טקטונית, הוביל בשנים האחרונות למעבר מהתמודדות עם הסיכון באמצעות מניעה (
. גישה פשרהיכן שהדבר מתאבמדינות מסוימות, , )designלהתמודדות עם הסיכון באמצעות תכנון הנדסי (

קריעת פני שטח, במיוחד בכל  פוטנציאל הנזק במקרים שלזו כוללת יישום פתרונות הנדסיים להקטנת 
הנוגע ל"העתקים מישניים" ולהסטות/מעוותים קטנים יחסית. במקרים של פערי מידע וחוסר וודאויות 

 PFDHA – Probabilistic Fault Displacement Hazardמשמעותיים מיושמת הגישה ההסתברותית (
Analysis .( הפתרונות ההנדסיים כוללים טיוב של הקרקע עצמה ע"י בדים גיאוטכניים והגברת המשיכות

לונסאות, שימוש בבדים כשלה באמצעים שונים; וכן שימוש באלמנטים מבניים כמו רפסודה במקום 
"ב. לצורך יישום פתרונות אילו גיאוסינטטיים במבנה עצמו, בניית מרתף מזויין, שימוש בחגורות וכיו

 siteהכולל אפיון מלא בזמן ובמרחב של המעוות הצפוי באזור העניין ( נדרש סקר גיאוהנדסי מפורט
specific.(     

עקרונות של מספר אנו ממליצים על יישום  :עקרונות מוצעים לניהול הסיכון מהעתקה פעילה בישראל
המגבלות , והמאפיינים הגיאולוגיים של התופעה. העקרונות פותחו לאורם של בישראללניהול הסיכון 

מדיניות . הם כוללים אימוץ של רכיבים הכלולים כיום בשהוצגו התיקניותשל המפות הירודים והביצועים 
 , לטקטוניקה(בעיקר קליפורניה וניו זילנד) תוך התאמתם לגיאולוגיה ניהול הסיכון במדינות מפותחות



התקדמות בתחום הניתוח ההסתברותי וההתמודדות ההנדסית עם ומבוססים על , גרפיה של ישראלולדמו
 הסיכון:

' 'פעילים ניאוטקטוניתעריכת מפת סיכון מהעתקה פעילה ובסיס נתונים נלווה, שיכללו העתקים  .א
העתק שלאורכו פעילות מיקרוסיסמית / בעל מתוך הבאים: העומדים בקריטריון אחד או יותר 

מת גיאומורפולוגית במשקעים רבעוניים / חשד סביר להסטה ברביעון / תנועה יחסית משני צידיו חות
 .שנמדדה באמצעים גיאודזיים / חלק ממערכת העתקה פעילה עם קשר מבני להעתק אחר 'בעל יכולת'

אפשרות עדיפה מוצע/מומלץ שמפה זו תתייחס לסיכונים הנוספים שיתגלו בסמוך להעתקי המפה. 
לשלב מפה זו במפת סיכונים כללית לתכנון המציגה גם את פריסת ועצמת הסיכון מגלישות  היא

 מדרון, התנזלות וכיו"ב.  

 -שנה \מ"מ 1-10דרגות הסיכון של ההעתקים במפה יקבעו לפי שייכות לקטגוריה של קצב הסטה:  .ב
ומספר  ני הבקעהעתקי השוליים באג - שנה\מ"מ 0.1-1; העתקי טרנספורם ראשיים בבקע ים המלח

. העתקים באזורי גזירה תוך לוחיים - שנה\מ"מ 0.1; <)העתק הכרמל העתקים תוך לוחיים (ובראשם
לעורך המפה יהיה שיקול דעת בקביעת דרגת הסיכון לפי גורמים נוספים (נזק אפשרי, מידע ספציפי 

 על הסטה ברעידה בודדת וכיו"ב). 

לעקרונות שהותאמו חשיפה והמיפוי שלהם, בהתאם ההעתקים במפת הסיכון יסומנו לפי איכות ה .ג
במפות המכון הגיאולוגי האמריקאי לגבי ייצוג קרטוגרפי של חוסר  לישראל על בסיס מוסכמות

 (תוואי מפורש/מקורב/משוער/משתמע).  וודאויות במיפוי

מסביב לכל העתק יסומן חציץ (באפר) שצבעו בהתאם לדרגת הסיכון (קצב ההסטה) של ההעתק.  .ד
, )413(בדומה ל"אזור העתקה פעילה" בת"י  חציץ יסמן את רוחבה הפוטנציאלי של רצועת הגזירהה
עבור העתקי תזוזה אופקית. עבור העתקים נורמליים יהיה סימטרי ביחס לסימון קו ההעתק במפה ו

 כמותיים אמפיריים. סימטרי, בהתאם לקריטריונים-יסומן חציץ א

תהליך קבלת ההחלטות במסגרת תהליכי התכנון המתארי והמפורט, ובשלב הרישוי, בנוגע לניהול   .ה
. התרשים מתייחס 38באיור  , יתבצעו בהתאם לתרשים זרימה המוצג בדו"חהסיכון מקריעת פני שטח

השונים בהתאם לדרגת הסיכון  התכנוןלחובות הבדיקה ומגבלות הבנייה שיש לבצע/להטמיע בשלבי 
 ההעתק (אם כלול בתחום התכנית). של 

של המפה הדו"ח כולל הדגמה של עקרונות המפה ובסיס הנתונים על גבי גליון ראש פינה 
 . 1:50,000בקנ"מ הטופוגרפית/גיאולוגית 

ספציפיות עבור משרד הבינוי והמלצות  להטמעת מסקנות הדו"חכלליות בנוסף, מוצגות בדו"ח המלצות 
 ומשרדי ממשלה נוספים, למשל: והשיכון

, באופן שיכלול את מאפייני ההעתק (גיל פעילות 413) בת"י setbacksעדכון ערכי טווח מניעת בינוי ( •
חוסר וודאויות במיקום), מיקום המבנה ביחס מורכבות גיאומטרית, אחרון, הסטת התכן, נטייה, 

 ; להעתק (בלוק רוכב/שוכב) ואת סוג המבנה
 ; /באזור הגזירה שלועם הגדרות מפורשות של מצבים בהם תתאפשר בנייה על העתק 413עדכון ת"י  •
ומתודולוגיה תכנונית (מחוץ לתקן ו/או במסגרתו) עבור מקרים  413פיתוח רגולציה משלימה לת"י  •

 ; בהם העתק עובר באזור מפותח/מבונה
 יקה שלהם; ומנגנון בד מפרט להכנת דו"חות גיאוהנדסיים באזורי העתקה פעילההגדרת  •
 עדכון הנחיות מינהל התכנון להטמעת עקרונות ניהול הסיכון;  •
תוכל לשמש בסיס  המוצעת, שבו מפת הסיכון לסיכוני העתקה פעילה מודל לאומי מרובד אימוץ •

 ; תנודות הקרקעלאפיון המקורות הסיסמוגניים במסגרת חישוב 
אפקטיבי של סיכוני העתקה פעילה העמקה מחקרית ועיבוי ניכר של בסיס הנתונים לצורך ניהול  •

 ; בפרט וסיכונים סיסמוטקטוניים בכלל
קידום וייזום מחקרים בתחום של הנדסת הקרקע והמבנה לצורך עמידה בהטרחות הנובעות  •

 ; מהעתקה פעילה, בהתאם לתשתית הגיאולוגית ולסוגי המבנים השכיחים בישראל
על גבי באזורי גזירה פעילה /  בנייהבמקרים של  הוראות בתקנוני תב"ע לניסוחפיתוח עקרונות  •

 . העתקים בעלי פוטנציאל לקריעת פני שטח

 

  



Fault Activity Hazard Map: Criteria for Database, 

Map and Hazard mitigation policy 
 

Executive Summary 

Background: building codes, and specifically SI 413 and its associated active fault map (Sagy 
et al., 2016), include data and instructions for the mitigation of active faulting in the 
licensing stage. However, the mitigation of active faulting within master plans for housing, 
infrastructure and other land uses that include tectonically active areas, require additional 
information and different mitigation methods. While being useful for licensing, The SI 413 
map is not a faulting hazard map (explained below and in the report). However currently, 
with the lack of such a hazard map in Israel, master planners relate to it intuitively as their 
risk mitigation data source.  

Phenomenological characterization: the phenomena of surface rupture due to active 
faulting impose various challenges for risk mitigation due to the following characteristics: (a) 
at seismogenic depths, shear is typically localized, however, in the near-surface 
environment, faults tend to branch in a single rupture. (b) in many instances, fault rupture is 
associated with a complex surface deformation pattern, including many subsidiary faults 
spread over a ten- to hundreds of m wide zone. (c) the intensity and width of the surface 
shear zone are typically wider in step-over areas. (d) distributed shear is correlated with 
weak and less cohesive surface material. (e) typical rupture exhibits strong displacement 
variability along its length. (f) the amount of displacement at a single site varies between 
ruptures as a function of its location with respect to rupture boundaries, accumulated strain 
since last earthquake, distribution of displacements between segments, and the 
instantaneous & long-term stress partitioning. (g) between seismic cycles, rupture may 
migrate between (or create) different fault branches across the active fault zone. (h) 
secondary faulting, cracks etc. has distinctive asymmetric distribution with respect to the 
main active strand of dip-slip faults, with the majority of damage found on the hanging wall. 
(i) fault scarps in low-cohesion geological material may be eroded in time scales shorter 
than the criteria for 'active fault'.  

The sources of uncertainty in mapping and characterizing the phenomena of surface faulting 
are the natural variability in the location and amount of displacement between earthquakes 
(aleatory uncertainty) as well as mapping error and data limitations (epistemic uncertainty). 
Those are manifested in the low prediction capacity of standardized surface faulting hazard 
maps. For example, out of 25 surface ruptures since the California A-P Act became effective 
in 1974, only 8 ruptures occurred within delineated "Earthquake Fault Zones" (EFZ). Some 
surface displacements occurred on faults that were unknown prior to the rupture event. 
45% of the faults that were formed during the Mw=7.3 Landers Earthquake in Eastern 
California were mapped outside of A-P Act EFZs. Consequently, the explanatory notes 
associated with the Californian A-P Act and the Israeli SI 413 code emphasize that surface 
faulting hazard prevails outside the standardized zones; therefore, projects outside such 
zones in tectonically active areas shouldn't be exempt from surface rupture hazard 
evaluation. The accumulated experience with hazard maps shows that the ability to predict 



the location of future surface rupture was found to have strong correlation with the quality 
of the geological manifestation of the fault, and with its mapping accuracy.   

The evaluation of surface rupture hazard is largely based on empirical relationships between 
various parameters, mainly rupture length, magnitude (moment), maximum & average 
displacement, and the distribution of displacements along rupture. The statistical 
significance of the relationships varies. It is sometimes not trivial to estimate the value of 
the independent parameter based on geological information, in particular the 
length/boundaries of a future rupture. An international effort is currently underway to 
establish a new database of surface rupture events (SURE).  

National risk management: in Israel, the surface rupture risk is regulated in the licensing 
stage by the SI 413 building code, with requirements for surveying in the "Active faulting 
zone" (200 m) and for building setback (15 m) with respect to the map trace of 
active/suspiciously active faults that meet firm criteria ("well defined" etc.). The code is 
effective for residential building and for some (usually light) infrastructure, meeting a 
certain level of risk (probability of occurrence). Active faulting risk is also considered in 
other planning stages (regulations of the National Planning Administration, Environmental 
Impact Assessments, Surveys for Hazardous Materials factories) based mostly on the SI 413 
map.  The definitions and the length scales in SI 413 are similar to those used in the 
Californian code (A-P Act), however, the last one also includes detailed definitions for the 
delineation and symbology of faults in the code maps, the map scale (1:24,000), the 
responsibilities for its update, public hearing and distribution, the role of the local 
authorities in the enforcement of the regulation, detailed instructions for the preparation of 
mapping reports as a prerequisite for building permits in EFZs, reports evaluation system 
and criteria, and regulations for the case of existing buildings in EFZs.   

Surface rupture risk management in California is also based on the "Fault Activity Map", 
which shows faults that ruptured the ground surface in the Quaternary, even if the evidence 
for their activity is questionable and sections of the faults are not necessarily "well defined". 
This tool allows planners and regulators to take informed decisions based on a geological 
survey of fault zones that may be active, even if they do not meet the firm criteria of the A-P 
Act. Several agencies in California has unique criteria for development within the mapped 
fault zones, meeting a certain allowed risk (timing of last activity) for its facilities (e.g. 
residential buildings – Holocene; nuclear facilities – 35,000 years; Dams – 100,000 years). 
This map forms the data source for the Californian portion of the national database of faults 
and folds that generated M>6 earthquakes in the Quaternary, as the basis for probabilistic 
seismic hazard assessments (PSHA). 

New Zealand has a national database of active faults that ruptured or strained the ground 
surface in the last 125,000 years. This database is used for the management of the surface 
rupture risk and in the nation's seismotectonic models (PSHA). The Ministry for the 
Environment issued general instructions and guidelines for the mitigation of the risk, and 
the local/regional councils are required to regulate it by formulating and enforcing 
procedures given the local geology and demography. The risk management is largely based 
on building avoidance on or adjacent to an active fault, where possible; or building 
allowance on the fault trace in certain combinations of the fault recurrence interval, its 
geometrical complexity/mapping errors and the importance of the building. The local 
mitigation procedures are typically very detailed, using specific criteria such as building 
setback for each fault given its detailed geological characterization.  



Contemporary surface rupture risk mitigation approaches: the traditional active faulting 
mitigation approach using Avoidance, is gradually being replaced in certain countries, if & 
where relevant, by mitigation approach based on Design. This paradigm shift is largely 
motivated by the repeating occurrence of surface ruptures in areas external to the 
standardized fault zones, along with the growing need for planning and development in 
tectonically active areas. This approach utilizes the implementation of engineering methods 
to reduce the potential for damage in case of fault rupture; it is applicable primarily for 'low 
displacement faults', subsidiary faults and the possible distributed secondary strain within 
the fault zone. In cases of significant data gaps and large uncertainties it is common to use 
evolving probabilistic methods (PFDHA – Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis). 
The engineering solutions apply principles such as the enhancement of ground ductility 
using geotechnical fabrics and other methods; and the utilization of structural elements 
such as rafts, constructional geosynthetic fabrics, reinforced concrete basements, etc. The 
implementation of those methods requires detailed and specific geotechnical 
characterization of the construction site, as well as an evaluation of the future strain 
distribution in space and time ("site specific survey").   

Proposed principles for active faulting risk management in Israel: we recommend the 
implementation of several risk mitigation principles in Israel. These principles were 
developed given the geological nature of the surface rupture phenomena, and the 
limitations and low success rate of standardized active fault maps. The principles use 
elements included in the national risk management models of developed countries 
(primarily California and New Zealand) and their adaptation to the Israeli geology, tectonics 
and demography; and relay on currently evolving methods for probabilistic assessment of 
the hazard and engineering mitigation of the risk: 

(a) Development of an active fault hazard map and an associated database, which will 
include neotectonically active faults that meet one or more of the following criteria: 
show microseismic activity along trace / geomorphological manifestation in Quaternary 
deposits / reasonable evidence implying Quaternary displacement / relative 
displacement measured geodetically / part of an active fault system with structural link 
to another capable fault. We propose that such a map will show other seismic hazards 
in the vicinity of the faults on the map, or, eve better, incorporate the suggested fault 
hazard map in a more general map that will show altogether the spatial extent and 
intensity related to other hazards such as slope stability, liquefaction etc.   

(b) Faults will be assigned a hazard level based on their displacement rate: 1-10 mm/y – 
major transform faults along the Dead Sea fault system; 0.1-1 mm/y – marginal faults 
within the Dead Sea transtentional domains & some intraplate faults (primarily the 
Carmel fault); <0.1 mm/y – faults within intraplate shear zones. The map editor will be 
authorized to determine hazard level by incorporating other considerations, such as 
the fault's risk level (potential damage), specific knowledge about displacement in 
historic events etc.    

(c) The symbology of the faults will reflect the quality of their geological manifestation, 
and accuracy of mapping, based on principles adapted to Israel from the conventional 
symbology of the USGS for cartographic expression of mapping uncertainties 
("accurately located", "approximately located", "inferred", "concealed").    

(d) The buffer around the faults will delineate the potential width of the fault shear zone 
(analog to "Active faulting zone" in SI 413) and will be colored according to the fault' 
hazard level. The buffer will be symmetrical with respect to the map fault line along 



transform faults. The buffer will be asymmetrical with respect to the map fault line of 
dip slip faults, with dimensions meeting empirical criteria.  

(e) The consideration of active faulting risk during master & detailed planning and licensing 
will follow the flow chart in the report (Figure 38), with the implementation of 
surveying requirements and building limitations in the different planning stages 
according to the fault hazard level.  

The report includes demonstration of the map & database principles on the Rosh Pina 
Quadrangle of the topographic/geological map at a scale of 1:50,000. 

In addition, the report includes general recommendations for the implementation of its 
conclusions, and specific recommendations for the Ministry of Construction and Housing 
and other ministries, for example: 

• revisions of SI 413 setback distances, considering fault characterizations (last activity, 
potential displacement, dip, fault complexity, mapping uncertainty), building type and 
building location with respect to the fault – hanging wall or footwall;  

• formulation in SI 413 of explicit conditions in which building will be permitted on active 
fault / within its shear zone;  

• formulation of complimentary standards and planning policy for existing buildings 
within active fault zones;  

• determination of specifications for geo-engineering reports in active faulting zones, and 
their review mechanism; 

• assimilation of the risk management principles in the regulations of the National 
Planning Administration for master and detailed planning;  

• development of layered national seismotectonic risk management model, in which the 
fault hazard map will form the input to seismogenic source characterization in ground 
shaking assessments;  

• Expansion of active faulting research activity and scope of database in support of an 
effective active faulting and seismotectonic risk management;  

• promotion of research concerning soil and structural engineering mitigation methods 
relevant for the geology, tectonic and building style in Israel;  

• formulation of generic instructions for construction on "low displacement faults" within 
master plans.                      

 

 

 




