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 תודה דברי
  

 אמוץ 'פרופ – שלי למנחים להודות ברצוני ובראשונה בראש .תודתי נתונה ולכולם רבים אבות זו לעבודה

 שאלות שאלו ,הצעות הציעו ,ותיקנו קראו ,המחקר תקופת במהלך אותי שליוו על מדבדב בני ר"וד עגנון

 משה למר גם מגיעה גדולה תודה .צורך כשהיה אותי כיוונו גם אך ,דרכיב ללכת לי איפשרו ,רלוונטיות

 לתת ,שאלות על לענות ,לעזור שמח תמיד זאת ומלבד הסייסמי החומר את לרשותנו העביר אשר ,פוליתי

 הארץ כדור למדעי במכון ניב למרכז רבה תודה .בתחום העשיר מניסיונו ולתרום מקדמת עצה

 המקום של האמצעים וכל התוכנות ,העבודה תחנות ללא .הול ון'ג ר"ד – ימוולמק העברית באוניברסיטה

 התוכנות את תרמו אשר Schlumberger - ו IHS לחברות רבה תודה .זו עבודה מתאפשרת היתה לא

Kingdom ו-Petrel והמים, האנרגיה למשרד תודה .הסייסמי החומר על לעבוד לי איפשרו ובכך בהתאמה 

 ,מהעבודה נכבדים חלקים שקראה ,פלדור עדה ,לחמותי להודות רוצה אני ידו. על תחלקי מומן זה שמחקר

 .הלב ומכל לעזור רב ברצון תמיד עשתה היא זאת כל את .מועילות הערות והעירה ניסוחים שיפרה ,תיקנה

 מכות כן וכמו וסבלנות גמישות שגילו עבודתי, מקום ,הגאולוגי מהמכון כץ עודד ר"וד גבירצמן זהר 'פרופ

 במכון הסייסמית במעבדה איתי שעובד ,בר עודד ר"לד תודה .התזה כתיבת את לסיים אותי ועודדו בי

 העצות כל על מזה פחות ולא קשים בזמנים קדימה הדחיפה על ,והעידוד המוראלית התמיכה על הגאולוגי

 אלמוג ולנילי הןכ שבע לבת רבה תודה .זמן בכל שנדרש מה בכל לסייע נכון היה שתמיד ועל  ,הטובות

 החברים לכל להודות שמחה אני ובחיוך. בשמחה עשו הכל וכהרגלן, הגרפי בפן שתרמו הגאולוגי מהמכון

 יובל ,צוקר אלחנן – מאוד נעימה לחברה והיו ותמכו שעודדו הארץ כדור למדעי ובמכון הגאולוגי במכון

 דרבי ,פיירשטיין גלה ,בירן גוני ,דור ןב יואב ,ברנע אסנת ,האסול ארז ,גרויסמן מטיאס ,יסעור גל ,לוי

 והתמיכה משפחתיים מפגשים במהלך הקשבת האוזן על למשפחתי נתונה תודתי .ובר ונורית רוזצוויג

  .להשראה מקור לי שהייתה ,הגדולה

 פה אני שבזכותה ,גור נטליה ,שלי לאמא תודה

 הכל על – ענר ,לבעלי תודה

 ☺ הפנים על חיוך לי להעלות מצליחה ידשתמ ,שלי ליעלי תודה – חביבה ואחרונה

  

   



 תקציר
  

 החתך של ההצטברות במהלך שהתרחשו בהפרעות מאופיין ישראל של היבשת במדף פליוקן מגיל החתך

Israel  -וה ופלמחים דור הפרעת דוגמת גלישות וכן זה, בחתך שהתחתרו תעלות זוהו בעבר ולאחריה.

Complex Slump )ISC(– לעזה בצפון חדרה בין החוף, לקו מערבה משתרעתש היקף רחבת גלישה 

 שהתגלתה תעלה – גבריאלה תעלת של בהתפתחות והמנגנון השלבים את בוחנת הנוכחית העבודה .בדרום

 את בוחנת גם העבודה מבקיעים. תצורת גג עד והתחתרה נתניה, חופי מול וגבריאלה, יצחק המבנים בין

 בעבודה (המכונה ISC - ה של המזרחי חלקו של ההתפתחות לביוש היצירה מנגנון הגיל, הפנימי, המבנה

   פלמחים. הפרעת לבין בינו והמרחב הזמן יחסי ואת הכאוטי"), "האזור בשם

 גבוהה. בצפיפות שערוכים סייסמיים חתכים של גבוהה ברזולוציה סייסמי פענוח על מתבסס המחקר

 וגבריאלה יצחק העומק בממד (נפח) םממדיי-התלת הסקרים את מכיל למחקר ששימש הסייסמי החומר

 שיטות .TGS חברת של הרגיונלי הסקר של ממדיים- הדו הסייסמיים הקווים את כן וכמו חדרה,- וים

 מפות יצירת לקידוח, האופקים של קשירה מפתח, אופקי של ונרחב שיטתי סייסמי פענוח כללו העבודה

              בחתך. רציפות-אי של אלמנטים גישלהד מנת על מתקדמים אלגוריתמים והפעלת סטרוקטורליות,

 כיוון את תואם אינו התעלה דיפ כיוון אך ימי, תת כערוץ ונראית מערב צפון לכיוון נוחתת גבריאלה תעלת

 ביחס התעלה באזור מידקק מבקיעים גג של המחזיר ,כך על נוסף .מתחתרת היא שלתוכו המבנה דיפ

 עבה חתך בהצטברות נתמכת זו הצעה מלח. גלישת ידי על במקור רהנוצ זו תעלה כי מוצע .במרחב לעוביו

 תצורת של קימוט .1 שלבים: לשלושה חולק גבריאלה תעלת של היצירה תהליך .התעלה במוצא מלח של

 התוואי ויצירת מבקיעים תצורת גג של גלישה .2 גבריאלה,- יצחק של הנוכחי המבנה ויצירת מבקיעים

 המתחתרים וערוצים נפתולים ויצירת התעלה בתוואי ימי-תת נחל תרותהתח .3 התעלה, של הראשוני

 גג וקימוט מבקיעים תצורת שקיעת גמר בין מאוד, קצר זמן בפרק התחתרה שהתעלה נמצא התעלה. בגדות

  הפליוקן. בתחילת יפו תצורת של השקיעה תחילת לבין המאוחר המיוקן בסוף התצורה

 שלעיתים רציפים לא סייסמיים במחזירים המאופיין מ' 500-כ של בעובי חתךב מתבטא הכאוטי האזור

 שאינו חתך מפריד מבקיעים תצורת גג לבין כשבינו הפליוקני, החתך באמצע מופיע הוא לחלוטין. נעלמים

 במזרחו המוגבל מערבה, שפונה משפך כשל וצורתו קמ"ר 3,500-כ הוא הכאוטי האזור של שטחו .מופר

 הכאוטי החתך ועובי רוחב מערב כלפי רשאכ מבנים, ידי על ובדרומו צפונווב קטנה זריקה בעל בהעתק

 תחומים מארבעה מורכב הכאוטי האזור של הפנימי המבנה .לחלוטין נעלםש עד בהדרגה מצטמצמים

 .2 לחלוטין כאוטי אזור .1 :למערב ממזרח שערוכים סייסמיים, מחזירים של שונה אופי בעלי עיקריים

 לרפלקטורים וחזרה החתך הצטמצמות דעיכה, של אזור .4-ו קימוטים של אזור .3 תנורמלי העתקה אזור

  קידוחים. לנתוני קשירה באמצעות הפליוקן לסוף תוארך הכאוטי האזור גיל .רציפים יותר מעט

 ניתוק כמישור שימש המזרחי הגבול העתק מערב. כלפי שגלש חתך ידי על נוצר הכאוטי האזור כי מוצע

 מבנים ידי על הוכתבו שגלש החומר גבולות שממזרח. מופר הלא האזור לבין הגולש חתךה בין פאסיבי

 כשבתחתית נורמליים, העתקים ידי על המופרדים נטויים בלוקים של בצורה גלש החתך ומדרום. מצפון

 של המלא הריסוק .הפוכים והעתקים קמטים באמצעות תקצרהו צטברה הגולש החומר )toe( הגלישה



 משולי שנשפך חומר ובהיערמות הגולשים בבלוקים תמיכה מהיעדר כתוצאה נוצר הגלישה שברא החומר

 של מכאנית חולשה על מצביעה הפליוקני החתך באמצע וקבוע מוגדר בחלק הייחודית ההופעה הגלישה.

  זה. חתך

מספר היבטים מבדילים בין האזור הכאוטי לבין הפרעת פלמחים: הפרעת פלמחים עבה יותר מהאזור 

הכאוטי, החומר שגולש בה אינו מתרסק, ומנגנוני היצירה שלהם שונים (גלישה של חתך חלש מבחינה 

מכאנית לעומת טקטוניקת מלח). הפרעת פלמחים גורפת במהלך גלישתה את האזור הכאוטי ולכן מאוחרת 

 לו. מכאן שגיל הפרעת פלמחים הוא פלייסטוקן.

העבודה מדגימה כיצד שימוש בחומר תלת-ממדי בעומק ובאלגוריתמים מתקדמים יכול להביא להבנה 

עמוקה ומפורטת יותר של אזור המחקר וכן להתייעלות בזמן הפענוח. זאת בניגוד לחומר סייסמי בממד 

 הזמן, שלא ניתן לקבל באמצעותו תמונה מהימנה של תת-הקרקע והוא אף עלול להטעות את המפענח.
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  רקע .1

 ביטוי לידי ובא העולם ברחבי רבות דנלמ אשר מוכר תחום הוא יבשות בשולי מדרונות יציבות - אי

 גלישות מספר מתועדות כיום .והעתקה הפרעה ואזורי עכירות זרמי ,ימיות-תת גלישות כמו שונות בתופעות

,.Bugge 3198, ( מעוקבים קילומטרים אלפי של בנפח סדימנטים הובילו אשר ,מרשים מידה בקנה בעולם

9911 .,Lewis and Barnes 1976, al., et Moore( נרחבים אזורים יש ישראל של היבשת בשולי גם 

 ישראל של היבשת בשולי הגדירו ,)al. et Martinez )2005 - ב .ופלמחים דור הפרעת -  גלישות של

 בנפח סדימנטים הובילה הגלישה .בעולם הגדולות הגלישות של הגודל בסדרי עצומים ממדים בעלת גלישה

 בשולי שבו וההפרעות הרדוד הקרקע-בתת מתמקדת הנוכחית ודההעב .מעוקבים קילומטרים 1000-כ של

 נתונים היעדר בגלל בעבר מופה שלא מהגלישה חלק .והרצליה נתניה חופי מול ,ישראל מרכז של היבשת

 של מתקדמות בטכנולוגיות שימוש תוך פירוט ביתר הגלישה מתוארת ובמסגרתה העבודה באזור נכלל

 ,הכאוטי הגוף בעבודה שמכונה מה של והחיצונית הפנימית בגאומטריה ןד הנוכחי המחקר .סייסמי פענוח

 לגוף בסמוך שנמצאות בסייסמיקה הפרעה של נוספות ובתופעות העבודה באזור שלו המרחבית בהשתרעות

  .לגלישה הנוגעים לתהליכים בנוגע רמזים לספק יכולות אלו תופעות .הכאוטי

  ממדית-תלת הדמאה 1.1
 עם הלטרלי בממד גם רציף פענוח מאפשריםו יותר גבוהה הפרדה ליכולת הביאו םממדיי-התלת סקריםה

 .לאתרם היה ניתן לא שבעבר קטנים ממדים בעלי אלמנטים לאתר שניתן כך ,גבוהים הדמאה ואיכות דיוק

 ביתר הנתונים בסיס על מתמטיות מניפולציות מאפשרים הסייסמי הפענוח בתוכנות שיפורים ,בנוסף

 והשיפורים השיטות פיתוח ,הקרקע-תת בחקר מרכזי כלי היא שסייסמיקה מכיוון .ילותויע מהירות

 .קרקעי-התת המחקר בעולם והשימושיות הבסיסיות לאחת הסייסמי הפענוח שיטת את הפכו הטכנולוגיים

 רגיונלית גאולוגיה 1.2
 של הדלתא ידי על םתחו האגן ומצפון מדרום .התיכון הים של המזרחי האגן הוא )1 איור( הלבנט אגן

 )Eratosthenes( ארטוסתנס ימי- התת בהר גובל הוא המערבי בחלקו ,בהתאמה טרטוס והעתק הנילוס

 להתפתח החלו הלבנט אגן של הפסיביים השוליים .ישראל של היבשת מדף עם מתלכדים המזרחיים ושוליו

and Bein ( אירואסיה יבשתמ אפריקאי-הערבי הלוח של הצפוני הקצה בהיפרדות ,המזוזואיקון בתחילת

 al., et Freund 1998; 1988, Garfunkel, 1984; Derin, and Garfunkel 1977; Gvirtzman,

 הקרום לביקוע גרמו המוקדם אוביור בטריאס ,בפרם נורמלית והעתקה מתיחה אירועי של סדרה ).1975

,and Goldberg 4;197 Druckman ( הלבנט אגן את ויצרו אפריקאי-הערבי הלוח של היבשתי

1988 Garfunkel, 1984; Derin, and Garfunkel 1974; Friedman,(. שולי היווצרות לאחר 

 האגן את שמילאה וסדימנטציה תרמלית השתפלות האזור חווה הטריאס בסוף הפסיביים היבשת

)1984 Derin, and Garfunkel.( ללוח אפריקאי-הערבי הלוח בין ההתנגשות בתחילת ,הטורון בסוף 

 הקשת של הקימוט בחגורת ביטוי לידי באה העיקרית שתוצאתו התקצרות מעוות עבר האגן ,האירופי

  ).,al.,1975 et Freund 1951; Hensen( הסורית
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 .הלבנט בשולי הסדימנטציה קצב הואץ ,איטית השתפלות של ארוכה תקופה לאחר ,העליון באיאוקן

 קלסטים והשקעת ארוזיה ,הארץ פנים של בהרמה מלווה וזו ,להשתפלות מובילה המואצת הסדימנטציה

 כך התיכון הים מפלס ירד )al., et Hsü ,1973 1978( במיוקן המסיני האירוע בזמן .התיכון הים באגן

 מזוהה ״M״ המכונה דומא בולט מחזיר .ונחתר נחשף היבשת שולי ותחת הנוכחי החוף מישור תחת שהאזור

and Gvirtzman ( יהמסינ באירוע ששקע אוופוריטי כחתך מקידוחים המוכרת ,מבקיעים תצורת גג עם

1978 Buchbinder.,( ו- )1973 al., et Ryan.(   

 בקניונים מתבטאים הרבדתה במהלך רגרסיה ואירועי סקיה חבורת שקעה לפליוקן ועד האיאוקן מסוף

 את שסתמה כזו היתה מהנילוס הסדימנטים אספקת הפליוקן במהלך .היבשת במדרון שהתחתרו עמוקים

 אגן נוצר ישראל מרכז חופי מול ).al., et Gvirtzman 2011( יחסית שטוחה קרקעית ויצרה הקניונים

-הערבי הלוח בניאוגן ).al., et Gvirtzman 2008( מטרים 2500-כ עד של בעובי סדימנטים עם מקומי

 מחדש היבשת שולי עיצוב תוך ,וסדימנטרים טקטוניים ,שונים באירועים לוחות למספר נשבר אפריקאי

)1984 Garfunkel,.(  

(1976) Almagor (1979) -ו Garfunkel and Almagor אשר ,היבשת במדרון סדימנטים תנועת תיארו 

 שמציגים רביעון-פליוקן מגיל סדימנטים .קטנות בסקלות חומר ותזוזת גלישות על לדבריהם, ,מעידה

 ).,Garfunkel 1984( ישראל של היבשת בשולי שונים יםאזור תחת מופיעים וכיפוף הטיה ,העתקה

faults growth( ) al., et Garfunkel( צמיחה העתקי ומערכות גדולות כגלישות פוענחו אלה הפרעות

 גרביטציונית יציבות-אי ).skinned-thin( הים לקרקעית הצמוד לאזור מוגבל ביטויין אשר ),1977

  ).,Garfunkel 1984( רביעונים-הפליוקנים הסדימנטים של ותבדפורמצי ששלט העיקרי לגורם נחשבת

  

  

- ה –  ירוק בקו, חדרה ים נפח –  צהוב במלבן, וגבריאלה יצחק נפח –  אדום במלבן. המחקר אזור של מיקום מפת: 1 איור
ISC ידי על שזוהה כפי Martinez et al., 2005.גלישת פלמחים מסומנת כפוליגון מושחר . 
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 סקיה חבורת – מסיני-הפוסט החתך 1.3
 בעלי סדימנטציה תהליכי בתוכה מבטאת הפלייסטוקן תחילת עד עליון איאוקן מגיל )2 איור( סקיה חבורת

 מגיל גוברין יתב לתצורת העמוק באגן מחולקת החבורה .העמוק והאגן היבשת מדף על ניכרת השפעה

 מגיל ויפו )פלגי חוואר( עליון עד תיכון מיוקן מגיל זיקים ),קירטוני חוואר( תחתון מיוקן עד עליון איאוקן

 היא יפו תצורת ).,.Gvirtzman 1970( - ו Gvirtzman) Reiss, and (1965 )פלגיות חרסיות( פליוקן

 במדף המקסימאלי החבורה עובי ).al., et Gvirtzman 2005( היחידות מכל ביותר וההומוגנית העבה

 לגמרי נעלמת היא לחוף מזרחית מ"ק 15-כ .מזרחה בחדות מצטמצמת והיא מטרים 2500-לכ מגיע היבשת

,al., et Steinberg 1978; Buchbinder, and Gvirtzman 1970; Gvirtzman ( המקומות ברוב

 ומיוחסים התאמות- באי המופרדים שונות בסקאלות סדימנטרים במחזורים מאופיינת סקיה חבורת ).2008

 של ובתקופות קניונים התחתרו רגרסיה של בתקופות .al., et (Gardosh 6200( הים במפלס לשינויים

 שאפשר מה ,גדול סדימנטים שטף בגלל הקניונים נסתמו בפליוקן .בסדימנטים מולאו הם טרנסגרסיה

 העמוק ובאגן היבשת במדף ).al., te Gvirtzman 2005( כורכר חבורת של אופקית יחסית השקעה

 מעליה .המסיני האירוע במהלך שנוצרו וגבס אנהידריט ובנויה מבקיעים תצורת את גם כוללת סקיה חבורת

 מחזורי בין ומבדילים סמן מהווים מבקיעים תצורת של האוופוריטים .פצלים העשויה יפו תצורת הושקעה

 מבקיעים תצורת של האוופוריטיות השכבות ).2008 ',ושות בר( הפליוקניים אלו לבין המיוקניים ההשקעה

 סייסמי מחזיר מהווה זו תצורה ,החריף המהירויות ניגוד ובהינתן ,נמוכה סייסמית במהירות מאופיינות

 .לזיהוי וקל אינדיקטיבי

  

 אחרי( הים ובתוך ומיוהדר הצפוני החוף במישור להווה עדמסוף האיאוקן (תצורת סקיה) ו סטרטיגרפית טבלה: 2 איור
Fleischer., 2002  .(מתצורת –  זו בעבודה הנידון החתך בסיס את מסמן מימין לטבלה השחור הקו  

  ).סקיה מחבורת חלק( ומעלה מבקיעים
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 בעולם ימיות-תת גלישות 1.4
 אותם מעצבות מידה קני של נרחבת בקשת וגלישות ,כרוני יציב בלתי למצב נתונים יבשות בשולי מדרונות

 מסוגלות שהן הגדולה הסדימנט בכמות חשיבותן ).Camerlenghi and Urgeles,. 2013( דינמי באופן

 מוקדם תנאי ).al., et Martinez 2005( יבשתיות מגלישות גודל סדרי בכמה גדולות הן שהרי ,להעביר

 .)al. et Moore, 1976( היבשת במדרון עבה סדימנטרי חתך הוא גדולה ימית- תת גלישה להתרחשות

 ).al., et Klar 2011( הזה התנאי את מסבירה ,לעוביה כלומר ,שלה לנפח הגלישה שטח בין מובהקת תלות

 של היבשת בשולי הממוקמת ",סטורגה"ה היא ביותר והגדולות המוכרות ימיות-התת מהגלישות אחת

 עד רביעון הוא לישההג גיל .ק"קמ 5600 ונפחה 'מ 450 הוא המקסימלי עוביה ).,.Bugge 3198( נורבגיה

 הרישום .הידראט גז המסת עם בשילוב אדמה רעידת הנראה ככל היו לה והגורמים השלישון תחילת

 הגלישה .7.5-6 מגניטודהמ אדמה רעידות באזור אירעו האחרונות שנים 10,000-ב כי מראה הסייסמי

 מבסיס מוכרת נוספת גדולה גלישה .פלייסטוקן- פליו מגיל חרסיות והרכבה שלבים בשלושה התרחשה

 המשוערת הסיבה .ק"קמ 900 ונפחה הרביעון סוף גילה .בורמה חופי מול בנגל מפרץ של היבשת מדרון

 גלישה עוד .)al. et Moore, 1976( אדמה רעידת עם בשילוב מהירה סדימנטים העמסת היא לגלישה

 שהביא המשוער והגורם תפאזו במספר אירעה הגלישה .זילנד- ניו מזרח-מצפון מוכרת הרביעון מסוף

  ).Lewis., and Barnes 1991( אדמה רעידת הוא לגלישה

 קודמות עבודות – ישראל של היבשת במדרון הפרעה אזורי 1.5
 באגן שונים למרחקים ועד היבשת מדרון ממעלה הפרעה אזורי התגלו ישראל חופי מול אתרים במספר

 ימית- התת הופעתן אשר ועזה, פלמחים דור, הן שבהם הבולטות ההפרעות ).,Garfunkel 1984( העמוק

 כלל שבדרך ,faults growth ידי על לגושים מחולק אלה באזורים החתך לסביבה. ביחס בשונותה בולטת

 מההפרעות רבות .מטרים עשרות בכמה הים קרקעית את ומעתיקים פעילים מהם ורבים לחוף מקבילים

 תעלה מעל נמצא שלה רחב הכי שהמקטע דור הפרעת מתדוג מהמיוקן ארוזיביות תעלות בסביבת נמצאו

 סדימנטים עומס הם גלישה שתתרחש מנת על הדרושים הקריטריונים Garfunkel (1984) פי על .מסינית

 16X60 הוא פלמחים הפרעת שטח .להחלקה ובסיס סיכה כחומר שמשמש מלח של דיה עבה שכבה גבי על

 הגלישה את התוחמים ההעתקים .לחוף סמוך ונפסקת שריםי שוליים העתקי ידי על נתחמת והיא מ"רק

 ידי על נחצים יפו תצורת של הסדימנטים גראבן. דמוי מבנה מהחוף ק"מ 30 עד של במרחק יוצרים

faults growth ,החתך יותר, מערבה היבשה. כלפי מוטים בלוקים סדרת יוצרים אשר נורמליים 

 היא פלמחים הפרעת כי מוערך הורסט. דמוי מבנה ויוצר במורד מחליק מבקיעים תצורת של האוופוריטי

 להם אין אשר רבים, מלח טקטוניקת למבני מקור היא םמבקיעי תצורת גדול. מידה בקנה גלישה של תוצאה

   שורשים. חסרי והם יותר העמוקות בשכבות ביטוי

 .רביעוני-ליוקניהפ בחתך מפולות של סדימנטים סדרת מתארת )al., et Martinez 2005( אחרת עבודה

 סייסמית פעילות ,מדרון התללת של שילוב בגלל אותחלו אלה שמפולות היא הכותבים של ההשערה

 סייסמיים נתונים על ומתבססת ישראל דרום של היבשת בשולי בעיקר התמקדה העבודה .גז של ומיגרציה

 הגלישות ונפיצות אופי נתמבחי שונים מאפיינים בעלות עיקריות יחידות לשלוש חולק החתך .ממדיים-תלת

 עצומה גלישה מתוארת הפליוקן בחתך .ההווה עד סטוקןיהפלי וסוף מאוחר עד מוקדם סטוקןיפלי ,פליוקן –
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 הגלישה של והידקקות התארכות אזור מראה העיקרית התצפית .ISC– complex slump Israel המכונה

 .המדרון במורד סדימנטים והתעבות התקצרות של ואזור המדרון במעלה
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  המחקר מטרות .2

 זוהו המחקר באזור ישראל. של היבשת במדף פליוקן מגיל הסדימנטרי בחתך בהפרעות התמקדה העבודה

   (ב). הכאוטי והאזור (א) וגבריאלה יצחק מבנה בין המפרידה תעלה עיקריות: הפרעות שתי

 – וגבריאלה יצחק מבנה  .א

 נחלים מערוצי הצפוי את תואמות אינן והופעתה השהתנהגות תעלה, מופתה לגבריאלה יצחק מבנה בין
  כה. עד מהמוכר שונה אחרת, לתופעה רמז היא שהתעלה מכאן, בים. או ביבשה

  הן: בתעלה הקשורות מחקר מטרות

 וכיוונה. ממדיה התעלה, של המרחבית ההשתרעות קביעת .1

 שמתחתיה. לחתך ויחסה התעלה מבנה בחינת .2

 . התעלה ראזו כל של וגאולוגי סייסמי אפיון .3

  התעלה היווצרותל מנגנון הצעת .4

  לתעלה: הנוגעות מחקר שאלות

 ?התעלה של היצירה גיל מה .1

 ?וגבריאלה יצחק למבנים התעלה בין היחס מה .2

 אותה? הממלאים הסדימנטים ידי על נסתמה התעלה מתי .3

  ?סדימנטרי או טקטוני הוא התעלה יצירת מנגנון האם .4

 – הכאוטי האזור  .ב

 ר"קמ 4800 של שטח פני על המשתרע ממדים- עצום גלישה גוף הגדירו al., et Martinez  2005 בשנת

 שאפשרו גבוהה באיכות סייסמים נפחים שני לרשותם עמדו הארץ דרום של היבשת בשולי .ISC אותו וכינו

 חתכים רק קיימים היו וצפונה הארץ מרכז של היבשת בשולי ,זאת לעומת .מדויקים ומיפוי הדמאה

- תלת סייסמי סקר .הדרומי באזור כמו מפורטת עבודה אפשרו לא אשר ירודה באיכות ממד-בדו סייסמים

 שמהווה הכאוטי האזור את בפירוט למפות הזדמנות סיפק וגבריאלה יצחק ברשיונות 2012-ב שנערך ממדי

 המחקר מטרות ,לפיכך .al., et Martinez (2005) ידי על מופו לא אשר ISC - ה של השלוחות אחת את

 :הן הנוכחית בעבודה רכזיותהמ

  .הכאוטי הגוף של והגבולות הגאומטריה מיפוי .1

  הכאוטי. הגוף של הפנימית והחלוקה המבנה אפיון .2

  .שלו וההתקדמות ההתפתחות ומנגנון הכאוטי הגוף כיוון קביעת .3

  .פלמחים להפרעת הכאוטי הגוף בין והמרחב הזמן יחסי קביעת .4

 :הן ענותל המחקר מנסה שעליהן העיקריות השאלות



7  
 

 ?זו להבחנה הקריטריונים ומה הגוף גבולות מהם .1

 ?סדימנטריים או סטרוקטורליים הגוף גבולות האם .2

 ?כיוונם ומה הגוף בתוך לזהות ניתן זרימה מאפייני אילו .3

 ?הכאוטי בגוף קריסה של תופעות לזהות ניתן האם .4

 ?מידה קנה ובאיזה העבודה בתחום נוספים כאוטיים אזורים קיימים ,בכלל אם ,היכן .5

 באירוע מדובר לחילופין או ,סדימנטים שכבות תחת קבור הוא כאשר נוצר הכאוטי הגוף האם .6

  ?הים קרקעית על שהתרחש
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  שיטות .3

 הסייסמית הרפלקציה שיטת 3.1
 השיטה .הקרקע-תת של ")תמונה" יצירת( הדמאה היא הסייסמית בשיטה שימוש של העיקרית המטרה

 ומדידת ,מבוקר באופן המוחדרים ,אקוסטיים לחץ גלי של למעבר הקרקע-תת שכבות תגובת על מתבססת

 משמשת השיטה .שונים אקוסטיים מאפיינים בעלות סלע יחידות בין מגע ממשטחי שלהם ההחזרה זמני

 מידה בקני הארץ כדור מבנה מחקר ולצרכי הנדסיות שאלות לפתרון ,והידרוקרבונים מים לחיפושי

 ,הנתונים איסוף )1( הם ,בהמשך בפירוט יתוארו אשר ,השיטה של עיקרייםה השלבים שלושת .שונים

 ,בעומק קבורים מבנים ולמפות לפענח ניתן המתקבלת התמונה מתוך .פענוחם )3(-ו הנתונים עיבוד )2(

 שזו בכך הוא הסייסמית השיטה יתרון .סטרוקטורליים ומאפיינים מבנים גאומטריית ,העתקים סדרות

 נעוצים חסרונותיה .הקרקע-תת של מפורטת תמונה מספקת היא זאת ועם ,פולשנית ולא מהירה שיטה

 כך שונות לפרשנויות ניתנת התוצאה שלרוב ובכך ישירה מדידה לא שזו בכך ,גבוהה שעלותה בכך

 היקף ,הפרדה יכולת מבחינת ביותר החשובה הגאופיסית השיטה עדיין זו ,זאת למרות .ודאות-אי שנותרת

  .היישומים גווןומ הפעילות

 נתונים איסוף 3.2
 או )רפלקציה( שההחזרה ,אקוסטי הלם גל באמצעות מלאכותית הפרעה מעוררים )3 איור( הסייסמי בסקר

 ומשתברים מוחזרים הגלים .קולטנים ידי על נרשמות השונות מהשכבות שלו )רפרקציה( ההשתברות

 ):al., et Kearney 2002( הם סייסמי בסקר ההכרחיים התנאים .1האקוסטית בעכבה שינוי מאזורי

  .סייסמי הלם ליצירת מתאים אנרגיה מקור •

  .מתמר בעזרת בקרקע הסייסמי הגל זיהוי •

  .2סייסמוגרמה על הסייסמי הגל צורות של והצגה הקלטה •

 תנועת את רושמים שווים במרחקים המפוזרים )מים בגוף הידרופונים או ביבשה גאופונים( קולטנים

 .מהמקור שונים במרחקים הגלים של ההגעה זמני את ומודדים החוזרים מהגלים כתוצאה הנגרמת הקרקע

 מקור מנקודת המרחק של כפונקציה ההחזרה זמני את המציגה סייסמוגרמה בצורת מתקבל המדידות תוצר

 .סייסמי מחזיר  - רפלקטור מייצגת שבסייסמוגרמה ההיפרבולית ההחזרה ).point shot( הרעש

 חסרת גבוהה באיכות תמונה גם – מוצלח סייסמי לסקר קריטית היא הקולטנים של המדויק וםהמיק ידיעת

 מכן ולאחר מהירויות מודל באמצעות לעומק להמיר אפשר ההגעה זמני את .היטב ממוקמת לא אם ערך

  .לנתונים גאולוגית פרשנות לתת

                                                
1
 הסייסמית במהירות הַמסה צפיפות למכפלת שווה ),I )Impedance באות לרוב מסומנת ,סלע של האקוסטית העכבה :אקוסטית עכבה 

 ).P בגלי לרוב משתמשים סייסמיים בסקרים(

 שונים רעש ורותממק כתוצאה הנגרמות קרקע לתנודות כתגובה הסייסמוגרף מכשיר ידי על הנרשם תקליט סייסמוגרמה: 2
)earthquake.usgs.gov.( 
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 מקור בעלת ספינה בעזרת נערך הסקר). geomaticsolutions.com( עקרונות איסוף נתונים סייסמיים בים: 3 איור
 הקרקע- בתת השונות בשכבות ופוגעות נשלחות הגלים קרני, אנרגיה משתחררת כאשר. הים- מי בתוך הנמצא אנרגיה

 שכל כך, שונות בנקודות השיט כדי תוך מופעל האנרגיה מקור. הספינה ידי על הנגררים קולטנים לשורת ומוחזרות
 .פעמים מספר גמתנד הקרקע- בתת נקודה

  

 ממדי-תלת בסקר ימיים נתונים איסוף
 שציוד הוא מובהק אחד שוני אך ,שביבשה לאלה דומים אמנם בים הסייסמים הנתונים איסוף עקרונות

 מקור של המדויק מיקומם את לדעת צריך נתון רגע בכל -  עקא ודא הגלים תנועת בגלל הזמן כל נע המדידה

 שנגררים אוויר רובי של מערך הוא ביותר הנפוץ האנרגיה מקור ימיים בסקרים .והקולטנים האנרגיה

 שלאורכם והקווים הספינה מסלול .הים לפני מאוד קרוב ,המים בתוך נמצאים ואלה הסקר ספינת מאחורי

 הספינה התקדמות תוך קבועים במרווחים יורה האוויר רובה .הסקר מהות לפי מראש מתוכננים תשוט

 קולטנים ידי על ונקלטת הים לפני מוחזרת הקרקע-תת בשכבות שפוגעת גיההאנר .שנקבע במסלול

  .הסקר ספינת מאחורי הן גם ונגררות "streamers" הנקראות רצועות בתוך הנמצאים )הידרופונים(

 הנתונים עיבוד 3.3
 חזרהמו הסייסמי )סיגנל( האות .האקראי מהרעש הרלוונטי האות את לבודד הנתונים עיבוד תהליך מטרת

 .הסביבתי ומהרעש הגלים על הקרקע-תת תווך מהשפעת ,המלאכותי האנרגיה מקור של מהרעש מורכב

 .הגלים על הקרקע-תת תווך השפעת הוא לבודד מעוניינים שאותו הרלוונטי אותה האלה המרכיבים מכל

 הסיגנל לבפוע .הקרקע-בתת שונים סלעים עם שכבות גבול בכל חדה החזרה מתקבלת היתה אידיאלי במצב

 הנפח של הנתונים עיבוד תהליך ).,Yilmaz 2001( הארץ כדור בתוך במעבר צורתו את ומשנה חד לא

 החלפת הספינה, תנועת בגלל הקולטים תזוזת של תיקון הגאומטריה, על עבודה כלל זה במחקר הסייסמי

 מ'), 12.5- ל מ' 6.25-(מ מרחבית דגימה החלפת מילישניות), לארבע מילישניות (משתי בזמן דגימה
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 החזרות הסרת ופילטרים, דקונבולוציה במים, המקורות ועומק הקליטה כבל לעומק סטטיים תיקונים

 איטרציות חמש ידי על בעומק האינטרוול מהירות מודל בניית ,3DSRME בשיטת )multiples( משניות

 שכלל מיגרציה אחרי יבודע ,ממדית-תלת Kirchhoff עומק מגרציית אנאיזוטרופיה, כולל טומוגרפיה, של

  .אמפליטודה תיקוניו זווית תלוי TRIM,( Mute( וסטטיקה ראדון) (ביניהם פילטרים

 הנתונים פענוח 3.4
 מהדמאה ולעבור פרשנות לתת אפשר לאחריו .הסייסמי הפענוח הוא הנתונים עיבוד לאחר הבא השלב

 ליחידות אותם לקשור וניסיון מפתח ופקיא זיהוי הם בפענוח העיקריים השלבים .גאולוגי לחתך גאופיסית

 ,תצורה גג( גאולוגית משמעות בעלות רציפויות-ואי הפרעות זיהוי ,קידוחים באמצעות ידועות גאולוגיות

 ערוצי כמו מוגדרת גאומטריה בעלי אלמנטים ,פציאליים או ליתולוגיים שינויים ,העתקים ,התאמה- אי

 ומודלים מפות יוצרים סטרוקטורליים אלמנטים או אופקים ותםמא ).picking( ודגימתם )תעלות או נהרות

 יהיה שאפשר כך ,לקידוחים הסייסמים המחזירים את לקשור כדאי האפשרות קיימת אם .הקרקע- תת של

 ,מהירויות מודל בניית מאפשר מקידוחים מהירות סקר ,בנוסף .מחזיר לכל גאולוגית תצורה לשייך

 עשויות ולכן סובייקטיבית לפרשנות נתון הנתונים פענוח .מחזיר כל של עומקו את לקבוע ניתן שבאמצעותו

 כל שיוך היא סייסמי בפענוח "המלכוד נקודות"מ אחת .מפענחים שני בהינתן שונות תוצאות להתקבל

 המבנה על שמרמזים רציפים מחזירים כוללת הסייסמית ההדמאה .גאולוגית לתופעה בהדמאה אלמנט

 ותקלות שונים מסוגים רעשים גם אך ,נוזלים ונוכחות הסטרטיגרפיה על למדיםשמ ומחזירים הגאולוגי

 מתמטיים בכלים שימוש .מאוד ויסודי מדויק העיבוד אם גם רעש מעט נותר סייסמי חומר בכל .בנתונים

 סייסמי פענוח סעיף ראה( הסייסמיים הנתונים של נוספות תכונות ידגיש attributes seismic הנקראים

   .)מתקדם

 מתקדם סייסמי פענוח
 של Kingdom ותוכנת Schlumberger חברת של Petrel תוכנת בעזרת פוענחו המעובדים הנתונים

 מתמטיים כלים מספר הופעלו מפות ויצירת והעתקים אופקים זיהוי של הראשוני הפענוח לאחר .IHS חברת

 נראים שלא אלמנטים ולגלות מיהסייס החומר את למצות מנת על חבוי סייסמי מידע המדגישים מתקדמים

 מאפשרים והם attributes seismic נקראים אלגוריתמים אותם .סייסמיים לחתכים האופיינית בהצגה

 רציפויות- אי להדגיש מכוונים attributes seismic-ה .ומיצויו הסייסמי החומר על שונות מניפולציות

 .ועוד הפרעה ואזורי גבוהים שיפועים אזורי ,גבוהה עקמומיות אזורי ,הסייסמי בחומר

    :זו בעבודה המוצגים השונים האלגוריתמים של סקירה להלן



11  
 

Variance – 2000( כפטנט הרשומה ),4 איור( זו שיטה al., et Bemmel Van,( אי לבודד יכולה-

 באלמנטים במיוחד ויעילה העתקים להדגשת שימושית היא .ולהבליטן באמפליטודה רציפויות

 השוני את מחשב שהאלגוריתם כך עובדת השיטה .וכדומה ריפים ,ימיות-תת תעלות גוןכ סטרטיגרפיים

 המביא דבר ,להפעלתו מועדפת אוריינטציה לבחור מאפשר האלגוריתם .הממוצע מהערך מוחלט) (בערך

   .אחרים מאלגוריתמים יותר חדות לתוצאות

 

  

  

  

  

  

  
  

   

 העומק בפרוסת שנראים ההעתקים. מטרים 800- עומקמ פרוסת על variance-ה לפעולת דוגמה: 4 איור 
  ).המחשה לשם מוקפים חלקם( variance שעברה העומק בפרוסת מודגשים הסייסמית

 5 קילומטרים
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Attribute Tracking Ant - הסייסמי בחומר רציפות- אי אזורי מובנה לגוריתםא בעזרת מזהה זה כלי. 

 יש ממדי-תלת בנפח לרוב .העתקים של מוטה לפענוח והובילה סובייקטיבית היתה העבודה טבעי באופן

 המדמים שונים אלגוריתמים לפיתוח שהוביל מה ,דבר של בסופו המפוענחים מאלה העתקים יותר הרבה

Ant -ה את lumbergerchS חברת פיתחה לבעיה מענה תלת מנת על .הסייסמי בחומר רציפויות- אי

tracker – 3 בנפח העתקים מזהה אשר כליD 2005( אוטומטי באופן Jansen,.( ה-tracker Ant מתווה 

 )detection edge( קצוות זיהוי של מתקדמות שיטות בעזרת העתקים) (במיוחד רציפויות-אי של רשתות

 :שלבים שלושה כולל האלגוריתם עם )5 איור( העבודה םתרשי .)illumination( עליהם ותאורה

  ואחרים. Variance  כגון רציפויות-אי מדגיש באלגוריתם שימוש .1

 בין ומחברת מחזיר אחרי עוקבת וירטואלית נמלה -  קורלטיביים מחזירים בין הסטות חיפוש .2

 את .העתקה משטחי מסמנים המחזיר לאורך אינם אשר במסלולים המקטעים ;לו יכותישש נקודות

  העתקה. למישורי לייצא אפשר האלה ההעתקה סימוני

  .ההעתקים משטחי של מחדש ועריכה אימות .3

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

). א(שנוצר מתוך הנפח הסייסמי ) ב(נפח קוהרנטי . Ant tracking-תרשים סכמטי של העבודה עם אלגוריתם ה: 5איור 
) ד( 3Dייצוא ההעתקים למשטחים והצגתם בנפח ). ג(העתקים - נפח מודגש מופעל ליצירת Ant trackingאלגוריתם 

)Pedersen, 2002 .(  
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 לא tracking Ant האלגוריתם .ובעייתית מוגבלת שהפעולה לזכור חשוב האלגוריתם יתרונות כל לצד

 כגון( אמיתית רציפות-אי שמייצגת סביר ולכן קונסיסטנטית שהיא רציפות- אי בין להבדיל ,למשל ,יוכל

  .הנתונים בעיבוד או במדידה שגיאה מייצגת מסויימת שבסבירות מקומית רציפות-אי לבין )העתק

  

ההעתקים שנראים בפרוסת העומק . מטרים 1000-עומק ב העל פרוס ant tracking-דוגמה לפעולת ה: 6איור 
 .)ב6( לשם המחשה, ם בחציםחלקם מסומני ant trackingמודגשים בפרוסת העומק שעברה ) א6(הסייסמית 

 

 2 קילומטרים א
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  הנתונים מקור 5.3
 ).1 איור( העומק בממד חדרה ים נפח ואת העומק בממד וגבריאלה יצחק הנפח את כולל הסייסמי החומר

 בחתך קידוח לאסדות סיכונים איתור היתה העיקרית ומטרתו FUGRO חברת ידי על 2012-ב נערך הסקר

2000- בשנים TGS חברת ידי על שנאספו רגיונליים סייסמיים קווים מערכת תקיימ באזור ,כן כמו .הרדוד

 מתמקד הנוכחי המחקר .העמוקות השכבות על בדגש ,הידרוקרבונים של אקספלורציה למטרות 2001

 וברזולוציה מאוד גבוהה באיכות ממדיים-והתלת ממדיים-הדו הנתונים .בלבד הרדודות בשכבות בתופעות

 לרשותנו עמד זו בעבודה כאמור אך ),איור( העמוקות השכבות את מכסים המקוריים הנתונים .מצוינת

  .WGS 36N UTM 1984 הקורדינטות ברשת משתמשים אנו זו בעבודה .בלבד מסיני-הפוסט החתך

  	



16  
 

  תוצאות .4

  כללי 4.1
 נאוגןה מתקופת הפרעות של סייסמי פענוח ועיקרה וגבריאלה יצחק בנפח הרדוד בחתך מתמקדת זו עבודה

 וכן סטרוקטורליות ומפות סייסמים חתכים בצורת סטנדרטי סייסמי פענוח משלבות התוצאות .היום ועד

 מפות ,עומק פרוסות ,חתכים כוללות התוצאות .attributes כגון מתקדמים אלגוריתמים עזרתב פענוח

 כה עד אשר מאזור ממדי-תלת פענוח מוצג שלראשונה זה במובן חדשניות התוצאות .attributes ומשטחי

 גבוהה ברזולוציה מוצגים החתכים הנוכחית בעבודה ).2D )2005 al., et Martinez בחתכי בעיקר נבחן

 .לראות היה ניתן לא שבעבר ,ביותר קטנים פרטים גם ומראים מאוד

 שמעליה ההפרעה ואזור גבריאלה תעלת 4.2
 מרחבית השתרעות 4.2.1

 בסיס( מבקיעים תצורת בגג )7 איור( תעלה מפרידה מדרום גבריאלה למבנה מצפון יצחק מבנה בין

 לגג ביחס ועומקה מטרים 2000-כ התעלה רוחב גבריאלה. תעלת בשם התעלה את מכנים אנו ).הפליוקן

 הכללי וכיוונה ,גבריאלה- יצחק קמר של המערבי אגפו על נמצאת התעלה .מטרים 200-כ מבקיעים תצורת

 לא התעלה בתוואי .הקמר בציר בקירוב ממוקם התעלה של הניקוז אגן ראש .מערב צפון- מזרח דרום הוא

 .לה מדרום שנמצא מערב לדרום שנוחת הרחב ולקער ,לה ממזרח שנמצא העמוק לקער ביטוי נראה

                        .קילומטרים שבעה לאורך משתרעת התעלה 7 באיור המוצגת המפה בתחומי

 גבריאלה תעלת מבנה 4.2.2
 כך על מרמזים )א9- ו 8 איור( הקמר ציר לאורך וחתך )7 איור( המסיניאן גג של הסטרוקטורלית המפה

 .לדרום נוחת שצירו רציף קמר על שמדובר אלא ,סינקלינה מפרידה לא גבריאלה למבנה יצחק מבנה שבין

 קמרה של הרציף הציר לתוך התחתרה אלא ,סינקלינלי מבנה בתוך התפתחה לא גבריאלה שתעלת מכאן

 התפתחות על אילוץ מטילים אשר השדה יחסי את חושף ב9 איור בנוסף, .מערבה ממנו הנטויות והשכבות

 עם הסייסמיים הגלים מהירות של ההשתנות את מזניח כאן הדיון גבריאלה. ותעלת גבריאלה- יצחק מבנה

 (מחזיר קיעיםמב תצורת לגג מתחת לושש מקומיות, סטרטיגרפיות יחידות לארבע מחולק החתך העומק.

M, מעליו אחתו בכחול) מודגש:   

)A( המדומה בעובי חריפים שינויים מראה אשר בחתך, העיקרית היחידה; )B( המחזירים בין מוגבלת יחידה 

 מלמעלה (מוגבלת התעלה ידי על חתורה יחידה )C( ;אחיד מדומה עובי על שומרת אשר באדום, המודגשים

 מחוץ יחסית אחיד מדומה עובי על ושומרת התעלה את הממלאת יחידה )D( );בכחול המודגש במחזיר

 . לתעלה
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 תעלת גבריאלהוביניהם מפרידה ) מדרום(וגבריאלה ) מצפון(מבנה יצחק . של גג תצורת מבקיעים עומק מפת: 7 איור
  . 8ראה איור פת מיקום למ (מודגשת בחץ שחור).

  

 שיפוע ואילו מערב לכיוון נוטה המבנה ).10-ו 7 איורים( המבנה שיפוע את תואם לא התעלה שיפוע

 ~00.0125 לעומת ~00.05– הדיפ עוצמתב גם נבדלים והתעלה המבנה .מערב צפון כלפי הוא התעלה

 .)11 איור( לחלוטין אופקית שקרקעיתה בעוד ,מערבה נטויות שכבות לתוך חתורה התעלה .בהתאמה

  .בדיון בהרחבה כך ועל ,למבנה ומאוחרת הסטרוקטורה ידי על מוכתבת לא שהתעלה מכך משתמע

  

[m] 
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בשחור . (בממד העומק) חדרה בהתאמה- גבריאלה ונפח ים- נפח יצחק –  כחול כההבאדום וב. קווים סייסמייםמפת מיקום : 8 איור
 – סגול , כאוטי לחלוטין – חום . פוליגון האזור הכאוטי המחולק לתחומים לפי הסטרוקטורה – בירוק , תעלת גבריאלהאזור  – 

המוצגים  TGSבקווי  .ראש גלישת פלמחים – בשחור מקווקו . כה הדרגתיתדעי –  ורודהתקצרות ו – ירוק , העתקה נורמלית

   (בכתום) מודגש רק המקטע הרלוונטי כפי שמופיע בעבודה.בעבודה 

N 
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 בשולי התעלה לבין עוביו במרכזה גג מבקיעיםבין עובי  שבו נראית השוואה גבריאלה- ציר המבנה של יצחקא: חתך לאורך 9איור 
 מסמןריבוע שחור . אך לא התפתחה שם תעלה, מסינית קעורה- התת רואים כי היחידהמסומן בחץ במיקום ה. (בצבע כתום)

  .8באיור  4חתך מספר . למיקום ראה 12איור הגדלה המופיעה ב
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מחולק לארבע יחידות , בממד הזמן. החתך IS -4041 TGSב: מאפייני החתך שמתחת לתעלה כפי שנראים בקו 9איור 
    :מעליו אחתמודגש בכחול) ו , Mמתחת לגג תצורת מבקיעים (מחזיר לושש סטרטיגרפיות מקומיות,

)A) ;היחידה העיקרית בחתך, אשר מראה שינויים חריפים בעובי המדומה (B ,יחידה מוגבלת בין המחזירים המודגשים באדום (
) יחידה Dהמודגש בכחול); () יחידה חתורה על ידי התעלה (מוגבלת מלמעלה במחזיר Cאשר שומרת על עובי מדומה אחיד; (

  .הממלאת את התעלה ושומרת על עובי מדומה אחיד יחסית מחוץ לתעלה
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 חדרה- גבריאלה וים- גג תצורת מבקיעים בנפחים יצחק ממדית המתבססת על פענוח אופק- הדמאה תלת :א :10איור 
החץ האדום מצביע . מסמן את קצה ההתגבהות של האוופוריטיםהמקווקו הקו השחור . אלה הבולטת בהםותעלת גברי

שחושבה  רציפויות- מפת אי: ב .כיוון הגרדיינט במבנהקו אדום מקווקו מראה את . המשכה של תעלת גבריאלהעל 
בשני הנפחים ואת האזור ) ולבמלבן סג(האלגוריתם מדגיש את התעלה . מטרים - 1400מעומק  varianceבאלגוריתם 

ב המאפשרת לראות את 10הגדלה של המלבן המסומן באיור : ג ).דרום מערב המפה(הכאוטי בנפח יצחק וגבריאלה 
    על מיקום התעלה. המצביע סדרת חצים .התעלה ביתר בירור

  

 'מ 500

 א

 ב

 ג

 תעלת
 גבריאלה

 האזור הכאוטי

 קילומטרים 6
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 באיור 3- ו 2, 1חתכים [ )3( מצפונהו) 2(תעלה לאורך ה), 1( ת גבריאלהלתעל דרוםחתך מדרום מזרח לצפון מערב מ: 11איור 
בחתכים הצפוני . בחתך שלאורך התעלה ניתן להבחין כי התעלה מתחתרת לתוך השכבות העליונות של תצורת מבקיעים. ]8

היחסים בין קרקעית התעלה לשכבות . והדרומי רואים כי אין התחתרות וגג תצורת מבקיעים מקביל לשכבות התחתונות יותר
גליות הפרופיל . לה היתה הרמה של המבנה ורק לאחר מכן התחתרות התעלהבתחי – שמתחתיה מלמדים על סדר האירועים 

 .שבהם לא ניכרת גליות, שלאורך קרקעית התעלה עומדת בניגוד לחתכים שמחוץ לה

SE NW 
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 גבריאלה תעלת באזור החתך 4.2.3
 אותה שממלא והחתך ,שמתחתיה החתך ,התעלה קרקעית לש שונים מאפיינים מראים הסייסמיים החתכים

 .מעליה ונמצא

 התעלה קרקעית.1

 לתחום מחוץ .לה שמחוצה מבקיעים תצורת גג את ברציפות ממשיכה הסייסמיים בחתכים התעלה קרקעית

 שבור ),9 איור( דק הוא בתעלה אולם ,רצופות החזרות מספר ומראה ואחיד המשכי התצורה גג ,התעלה

 מבקיעים תצורת של מאוחר ממעוות שכתוצאה כנראה ,גלי התעלה קרקעית שלאורך הפרופיל .ומעוות

 .שמתחת

 הערוץ .מערבה הזרימה המשך את וחוסם ,התעלה מוצא מול מוגבה מבקיעים תצורת גג חדרה-ים בנפח

 ).א10 איור( מצפון ההתגבהות את עוקף זה במיקום

 לתעלה שמתחת החתך .2

 בתוך נמצא התעלה שבסיס כך ,המסינית מבקיעים תצורת של העליון לקהח לתוך מתחתרת התעלה

 המסיניות השכבות של והרפלקטורים ,יותר העמוקות בשכבות ביטוי אין לתעלה ).11-ו 9 איור( התצורה

 תצורת של הגג וגם העליון החתך גם ,אחר במקום ,השוואה לשם .אופקיים כמעט נראים לתעלה שמתחת

 ידי על הוכתב לא התעלה שמיקום נראה לכן ).9 איור( תעלה התפתחה לא שם אך ,מקומטים מבקיעים

 ).5.1.2 פרקב בנושא דיון ראה( מבקיעים תצורת גג של המבנה

  לתעלה שמעל החתך .3

 )1( – ייחודיים מאפיינים בעלות עיקריות יחידות לשלוש ומעלה התעלה מקרקעית החתך את לחלק אפשר

 היחידה ).12 איור( במקומות מופרת יחידה )3( ,שגלש מסדימנט ויההבנ יחידה )2( ,תחתונה יחידה

 התעלה באזור .המרחב בכל ומסודרת משוכבת בהופעה ככלל מתאפיינת מבקיעים תצורת מעל שמונחת

 היחידה .מטרים 100-כ רק התעלה ובשולי מטרים 200 היחידה עובי התעלה במרכז - משתנה שלה העובי

 .מאוד מעוותים או מרוסקים ,שיכוב חסרי באזורים ומתאפיין ,המקורי מיקומומ שגלש מחתך בנויה השנייה

 מופרת אך ,משוכבת בעיקרה השלישית היחידה .הכאוטי האזור של חתךה את ברציפות ממשיך זה חתך

 בצפיפות נורמליים והעתקים כאוטיים אזורים מספר לתעלה שמעל בחתך .הסמוכים לאזורים בהשוואה

20- של אנכית זריקה בעלי נורמליים גבול בהעתקי מהמקומות בחלק תחום זה מופר ראזו .יחסית גבוהה

 בלוק בין המפריד ,דרומה נטוי ,וגלי בולט רציפות- אי במגע להבחין אפשר התעלה רוב לאורך .מטרים 30

  .קטנים כאוטים באזורים שמאופיין צפוני בלוק לבין יחסית משוכב דרומי
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, 2 מספר יחידה –  לכתום צהוב בין תחומה, 1 יחידה –  בצהוב תחומה. 9 מאיור תעלת גבריאלה אזור של הגדלה: 12 איור

 מהסימון הכתום והלאה  –   יחידה מספר 3.  קו סגול מקווקו מסמן מישור אי- רציפות בולט בין הבלוק הדרומי לצפוני. 
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 כאוטי אזור 4.3

 הקדמה 4.3.1
al. et Martinez )2005( בשם שכינו גדול גלוש אזור ישראל חופי מול תיארו  ISC– Slump Israel

 Complex. לפי .ממדיים-תלת סקרים ושני ממדיים- דו חתכים באמצעות הזה האזור את בחנו הם 

 דיו נרחב שטח מכסים ראש מאוד מופרים או כאוטיים סייסמים מחזירים ,קבעו שהם הקריטריונים

 בין מפריד אשר גזירה משטח ידי על מזהים הגלישה בסיס את .עצמאית סטרטיגרפית כיחידה מוגדרים

 המופרת השכבה בין הגבול ידי על מוגדר הגלישה גג .מעליו כאוטיות שכבות לבין תחתיו רציפות שכבות

 הגלישות בחתך עיקריים אזורים שני לאפיין הצליחו )al. et Martinez )2005 .שמעליו הרציפה לשכבה

 אזור הגלישה ובמורד ,משניים נורמליים והעתקים בהתארכות ביטוי לידי הבא חומר גריעת של אזור –

 .וקימוטים הפוכים כהעתקים המופיע הצטברות

 באמצעות בפירוט אותו ובוחנת ,ISC -ה של המזרחיים בשוליים הנמצא באזור מתמקדת הנוכחית העבודה

 השיפור בו וניכר האחרונות בשנים ממש נערך ממדי-התלת הסקר .ממדיים- דו וחתכים ממדי-לתת סקר

 ההפרדה ויכולת יותר ישנים לסקרים ביחס באיכותם בולטים הנתונים האחרון. העשור של הטכנולוגי

 האזור ,בעבודה שתוארו לתופעות מוקדמת מפרשנות להימנע מנת על לפרטים. ירידה ומאפשרת גבוהה

 יש .שלו הסייסמיים המאפיינים פי על ",הכאוטי האזור" בשם כונה אלא ,גלוש כאזור תואר לא בדקשנ

 של יחידאי אירוע דווקא ולאו ,גלוש אזור של קומפלקס מגדיר אכן גזירה משטח של הקריטריון כי לחדד

 רפלקטור יצורל יכולים יותר עתיקות גלישות גג על שנוחתות גלישות של חוזרים ארועים .בודדת גלישה

 בעבודה מופו לא כאלו גבולות .לכאוטיות רציפות שכבות בין יפריד לא הוא אך ,האירועים שני בין

 .גלישות של בדידים אירועים בין הבחנה אין כן ועל הנוכחית

 מרחביים וממדים השתרעות 4.3.2 
 מזוהה האזור ).8 איור( ר"קמ 3,500-כ של שטח על ומשתרע רציף זו עבודה שבמוקד הכאוטי האזור

 על עומד הכאוטי האזור של אורכו ).הים מקרקעית מטרים 800-כ( הים מפני מטרים 1100-כ של בעומק

 בקצהו .מערב כלפי שמתרחב משפך של היא הכאוטי האזור של התבנית מערב.-מזרח בכיוון ק"מ 65- כ

 מתרחב הוא ומשם ,מ"ק 20 לכדי קצר, מרחק פני על מתרחב הוא המערב מעט ,מ"ק 6 רוחבו המזרחי

 לכדי עד מערבה ומידקק הולך והוא המזרחי בצד מקסימלי עוביו .המערבי בקצהו מ"ק 70-לכ עד בהדרגה

 הכאוטי האזור ,מערבה להתרחבות במקביל .מטרים 500-כ עוביו ביותר המזרחי קצהכשב ,היעלמות

 ליצירת בקצוות מידקק תךהח דרום- צפון בכיוון .יותר עמוקות שכבות וחודר קצר מרחק תוך מעמיק

 .פלמחים גלישת ידי על נחצה הדרומי בחלקו .רחבה עדשה של הופעה

 פנימית וגאומטריה חלוקה 4.3.3
 שכבה מפרידה המלח לבין בינו כאשר המסינית המלח שכבת לגג מעל מטרים 200-כ נמצא המופר האזור

 בנוי זה חתך כי קבעו al. te Martinez (2005) .אחיד עובי על שומרת לרוב אשר מאוד ומסודרת רציפה

 של תנועה לאורכו הייתה ואם ,רציפות-אי משטח הכאוטי האזור קרקעיתב .דקים פליוקניים מקלסטים
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 המקיפות לשכבות הכאוטיות השכבות בין ברורה מאוד הפרדה יש .גזירה משטח שהוא הרי חומר

  .מועתקות או נטויות לעתים השכבות אולם ,היטב משוכב החתך ומעלה הכאוטי האזור מגג .המסודרות

 את המשקפים הסייסמיים, במאפיינים הנבדלים אזורים לארבעה לחלוקה ניתן הכאוטי האזור

 ):14-ו 13 איור( למערב ממזרח ומסודרים המופר, ורהאז של הפנימיות הסטרוקטורות

 הסטרוקטורה ,ערבהמ מ"ק 10-7 של למרחק ועד הכאוטי האזור של המזרחי מקצהו :לחלוטין כאוטי .1

 התחום עם הגבול .קימוטים או שיכוב כגון פנימיות סטרוקטורות או פנימיות החזרות לאל ,לחלוטין כאוטית

 א).14 (איור למדי חד שממערב

 התחום בתוך שונים במקומות .כאוטית עדיין אך יותר ברורה הסטרוקטורה זה בתחום :נורמלית העתקה .2

 במבנה ,נטויים גושים יוצרים נורמליים העתקים .קצרים מקטעים לאורך רק רציפות אך ,ברורות ההחזרות

 נורמליים העתקים של סדרות ידי על מסומן שממערב האזור עם הגבול ).shelf book( מדרגות העתקי של

 .ב)14 (איור אותה מעתיקים אף ולעיתים מבקיעים תצורת לגג המגיעים מערבה נטויים

 ההחזרות .קצרים מקטעים פני על ברורות החזרותה במקומות כי אם ,כאוטי הוא גם זה תחום :קמטים .3

 הגל אורך .ג)14 איור( יותר מסודרות לשכבות הופכות הדרגתי ובמעבר והתקצרות קימוט אזורי מציגות

 .)14.2 איור (ראה מטרים 1600-כ הוא הקימוטים של האופייני

 בהחזרות מאופיין זה אזור .החתך של הידקקותו דעיכה הכאוטי האזור של המערבי בקצהו :דעיכה .4

 2500-(כ גדולים גל באורכי ומקומטות מופר הלא חתךל ביחס חלשות ההחזרות .לרוב רציפות אופקיות

   .ד)14 (איור המזרחיים מהתחומים וברורות מסודרות יותר הרבה אך נמוכה, ובאמפליטודה מטרים)

  גבולות 4.3.4
 מזרח

 הכאוטי הגוש בין ברורה והפרדה מאוד חדים קירות מאפיינים הכאוטי רהאזו של המזרחי גבולו את

 מוחלט בניגוד ,ומשוכב ,לרוב רציף ממזרח הכאוטי לאזור הסמוך החתך ).15 איור( מופרת הלא לסביבה

 מספר הכאוטי לאזור ממזרח .מערבה השכבות נחיתת מחריפה צפונה יותר שמתקדמים ככל .הכאוטי לאזור

 לראות אפשר attribute tracking ant-ה של מטרים -1224 מעומק במשטח .קטנה יקהזר בעלי העתקים

  .הגלישה לראש רק מקביל אחר והעתק )16 איור( הכאוטי האזור של הצלקת אורך לכל מקביל מהם שאחד

 מערב
 ,מערבה בהדרגה ומצטמצם מידקק הכאוטי החתך ).13 איור( הדרגתי הכאוטי האזור של המערבי הגבול

 .ומסתיים לגמרי שנעלם עד ,המזרחי מהגבול מ"ק 65 -כ של רחקבמ

 צפון
 .למערב ממזרח הגבול באופי שוני ניכר אך ,קמר במעלה ומידקק הולך הכאוטי החתך הצפוני בגבול

 .נסתמת שהיא עד אותה ממלא שאף ונראה גבריאלה תבתעל מסתיים הכאוטי האזור המזרחיים בחתכים

 בשכבת ביטוי לידי באה אשר דור להפרעת הכאוטיים האזורים בין הוברור מוחלטת הפרדה קיימת

 6- כ( הכאוטי האזור של ההתרחבות עם ,יותר המערביים בחתכים .ורצופה משוכבת ,אופקית סדימנטים

 אותו לזהות ניתן לא כבר והלאה וממנה דור בהפרעת מסתיים הכאוטי האזור ),המזרחי מהקצה מ"ק

   .עצמאי כאלמנט
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 דרום
 היעלמות מנקודת דרומה ).17 איור( לחלוטין שמצטמצם עד קמר במעלה ומידקק הולך הכאוטי החתך

 זאת, עם .דומה לפעילות עדות ללא רצופות אופקיות שכבות מופיעות אשקלון) חופי (מול הכאוטית הפאזה

 אזור קיים יותר דרומה כי ההשערה עולה מכאן .דרומה עוד משתרע ISC - ה Martinez (2005) לפי

   מופר. לא אזור ידי על הנוכחית העבודה של מזה המופרד נוסף, כאוטי

  שמתחת לשכבות יחס 4.3.5
 עם יחד .שמתחתיו השכבות בגאומטריית תלוי לא נראה שלו הבסיס הכאוטי האזור לאורך המקומות ברוב

 האזור בסיס של הגאומטריה בין טובה התאמה שיש נראה )ב14 איור( הנורמלית ההעתקה באזור ,זאת

 הכחול התחום של המזרחי שבחלק הרי ,מערבה גלישה מייצג הכאוטי האזור אם .המלח שכבת וגג הכאוטי

 לכיוון – כמצופה משופע הבסיס המערבי בחלקה .הגלישה לכיוון נגדי בכיוון היום משופע שלה הבסיס

 ,13 איור( המלח גג של הקמר שיא עם יפה מתלכדת מערבי לשיפוע מזרחי משיפוע המעבר נקודת .מערב

   ).TGS 2039 קו

 שמעל לשכבות יחס 4.3.6
 ברורות ההחזרות .לרוב מסודרות שכבות אותו ומכסות שמעליו השכבה עם חד גבול הכאוטי לאזור

 מטרים עשרות של בעובי דקות כאוטיות שכבות מונחות המסודרות השכבות בין .הפרעות ללא ,ורציפות

 לפני מתחת מטרים 400- כ נפסקים אלה חילופים .המסודרות השכבות םע מתחלפות לסירוגין אשר ,בודדים

 בשכבות נורמלית העתקה יש הכאוטי האזור של המזרחי בקצה ).הים לקרקעית מתחת מטרים 100-כ( הים

 מעלה כלפי וקטנה הולכת עליו והזריקה ,הכאוטי האזור קיר של ישיר המשך הוא ההעתק .אותו שמכסות

  ).15 איור( להעתק ביטוי אין לקרקעית מתחת מטרים 300- כ של שבעומק עד

 פלמחים לגלישת הכאוטי האזור בין והבדלים יחסים 7.4.3
 .הכאוטי האזור את חוצה והיא מערב- מזרח כיוונה – ),al., et Garfunkel 1979( פלמחים גלישת

 נראית פלמחים גלישת המזרחי בחלקה ).17 איור( מאוד ברורים הכאוטי האזור לבין הגלישה בין הגבולות

 העתקים ידי על תחומה הגלישה .לסביבתו ביחס בולט פלמחים גוש שם למערב בניגוד ,מעט ירוד כגוש

 של סדיר הלא לאופי בניגוד – שונה הגופים שני של הסייסמי האופי .הכאוטי האזור את וקוטעת נורמליים

 או נטויות ,אופקיות ,קוהרנטיות בהחזרות מאופיינת אלא כאוטית אינה פלמחים גלישת ,הכאוטי האזור

 כאוטי חתך .ומסודרת ברורה הגלישה של הכללית והתבנית ,העתקים של סדרות י"ע המועתקות ,מעוקמות

 גלישת כן כמו .המדובר הכאוטי האזור את גרפה הגלישה שבהם במקומות רק נמצא פלמחים גלישת בתוך

 1600 מעל – ISC-מה מובהקב גדול עובייה .הים קרקעית עד עהמגי מעלה וכלפי יותר עמוקה פלמחים

  .הכאוטי האזור של 500 לעומת מטרים

 משניים כאוטים אזורים 8.4.3
 זו תופעה ).18 איור( החתך במעלה גם יותר הרבה קטן מידה בקנה מופיעים משניים כאוטיים אזורים

 מטרים 200-כ של לעובי עד מגיעים אלה משניים ארועים .al, et Martinez 2005 ידי על גם הוזכרה

 .הים לפני מתחת 600- כ של בעומק מופיע ביותר הרדוד והאירוע ,קילומטרים כשלושה של ולאורך
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 המשניים האזורים החיצוניים המאפיינים מבחינת .קימוט של סטרוקטורה על מצביעות החלקיות ההחזרות

 החדה וההפרדה יותר הרדוד לחתך הלאה שכיםשמתמ בשוליים ההעתקים – הגדול הכאוטי לאזור דומים

  .אותו הסובבות לשכבות גוף גבולות בין והמוחלטת

   Yafo Yam 01 לקידוח קשירה 4.3.9

 לאזור ביותר הסמוך ,Yafo Yam 01 קידוחל עוגן הוא מדויקת בצורה הכאוטי האזור את לתארך מנת על

 (אינטרוולים לביוזונים חולק הפליוקני החתך .)19 (איור קילומטרים כחמישה ממנו ומרוחק הכאוטי

-ו al., et Druckman 1994 (לפי ביוסטרטיגרפיים) באמצעים מתוארכים שגבולותיהם סטרטיגרפיים

1993 sprovieri,, הם: יפו תצורת לגג מבקיעים תצורת גג בין הביוזונים ).2009 בר, בעקבותMPl3 , 

 לפני שגילו ,MPl5-ו שנים מיליוני 943-3.22. לפני לושגי ,MPl4 שנים, מיליוני 4.52-94.3 לפני שגילו

 מעל שמונח הסייסמי המחזיר עם מתלכד יפו תצורת גג כי עולה הנתונים מתוך שנים. מיליוני 3.22-2.13

  ידו. על מופר ולא הכאוטי האזור
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-2035קו  – אמצע (בחלקו המרכזי ), IS-2039קו  –  למעלה(הגבול המערבי של האזור הכאוטי בחלקו הצפוני : 13איור 
IS ( ובחלקו הדרומי) 2031קו  - למטה-IS .(לארבעה מקטעים מוגדלים באיור  החתך הדרומי מחולק. 8 למיקום ראה איור
האופק הכחול עוקב אחר גג תצורת מבקיעים  ).המקווקוים לפי הסוגריים האדומים מהמקטע האדום מוגדלת דגימה( 14

 והורוד אחר בסיס האזור הכאוטי. 
 

E w 
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תחום התארכות והעתקה  – תחום כאוטי לחלוטין, ב  – א  .13מאיור מערב - הגדלה של ארבעת המקטעים בחתך מזרח. 1: 14איור 

התחלה של דיאפיר באזור הגבול בין ההעתקה דעיכה הדרגתית. במקטע ב  – ד - תחום התקצרות והעתקה הפוכה ו – נורמלית, ג 

ים העיקריים בכל אחד . מודל של ארבעת המקטעים ושל המאפיינ2) 21מסומנת במלבן שחור (ראה עוד באיור הנורמלית לקימוטים 

  . טבלה מסכמת של ההופעה הסייסמית של כל תחום.3מהם. במקטעים ג+ד מצוינים אורכי הגל של המקטעים 

 

14.3 
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 והצפוני )אמצע( המרכזי  ),למעלה( דרומיה בחלק הכאוטי האזור של המזרחי הגבול :15 איור

  .8 באיור בהתאמה  C,B,A חתכים  ).למטה(
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 tracking Ant-ו  (מימין) Variance האלגוריתם תחת הים לפני מתחת 'מ 1224- מ עומק וותש פרוסה :16 איור

  הכשל. מישור אחר עוקבים שחורים חצים לו וממזרח  בבירור נראה הכאוטי האזור .(משמאל)
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 האזור )1010 פרמס( שמאליה בחתך .והדרומי הצפוני הגבול את ומציגים לחוף המקבילים הזמן בממד TGS חתכי שני  :17 איור
 .דור גלישת עד ממשיך הכאוטי האזור ,)1016( יותר המערבי ,ימניה שבחתך בעוד ,הלאה ממשיך ולא בתעלה מסתיים הכאוטי
 וחוצה ומדרום מצפון מבנים ידי על תחומה הכאוטית הגלישה הכאוטי. האזור בסיס והורוד מבקיעים תצורת גג הוא הכחול האופק
   פלמחים. גלישת אותה
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כחול. האזורים אזורים כאוטיים משניים מסומנים בקו . 8באיור  4מספר  - חתך עומק מתוך נפח יצחק וגבריאלה : 18 יורא

  הכאוטיים בקנה מידה הרבה יותר קטן מהאזור הכאוטי הגדול, אך מראים הופעה דומה. 
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al., et Druckman  (לפי MPl3, MPl4, MPl5 הביוזונים לפי Yafo-Yam 01 לקידוח הכאוטי האזור של קשירה :19 איור
 המחזירים עם מתלכד יפו גג של שהאופק לראות אפשר .4.3.9 סעיף ראה ,)2009 בר, בעקבות ,,Sprovieri 1993 - ו 1994
   .8 באיור 5 מספר חתך ראה למיקום הכאוטי. האזור מעל שמונחים מופרים הלא
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 דיון .5

  גבריאלה תעלת5.1
 גבריאלה-יצחק ומבנה התעלה גיל 5.1.1

 ביניהם שמפריד והעובדה התצורה של יותר העמוק לחתך מבקיעים תצורת גג בין הקימוט בשיעור הבדלים

 התצורה גג של האחיד העובי .ב)9 (איור הקימוט של הפסקה על מצביעים אחיד עובי ובעל מעוות לא חתך

 מצביע הוא מקומט, התצורה שגג מאחר אז. שהתקיימה הים בקרקעית נהמב היעדר על מצביע )B (יחידה

 של העליונות השכבות לתוך התחתרה התעלה התצורה. השקעת גמר לאחר שהתרחש מחודש קימוט על

 התעלה יצירת ולכן ,)11איור( הטיה עברה לא עצמה התעלה קרקעית .)C (יחידה מבקיעים תצורת

 סדימנטים נפסק. התצורה גג את שקימט ושהקימוט הורבדה קיעיםמב שתצורת לאחר התרחשה (החתירה)

  .התעלה את ממלאים מוקדם פליוקן מגיל יפו תצורת של מאוחרים

 גג וקימוט מבקיעים תצורת שקיעת גמר בין ,מאוד קצר גאולוגי זמן בפרק התחתרה התעלה כי עולה מכאן

 הנוכחי הידע במצב .הפליוקן בתחילת יפו תצורת של השקיעה תחילת ביןל המאוחר המיוקן בסוף התצורה

  .ההשקעה זמן משך את לקבוע ניתן לא

 התעלה היווצרות מנגנון 5.1.2
 זאת, לעומת השכבות. נטיית ע"י שמוכתב המרבי, השיפוע בכיוון להתפתח נוטה רגיל זרימה ערוץ כיוון

 המבנה ידי על הוכתב אל התעלה שתוואי ומכאן ,מבנהב השכבות נחיתת לכיוון תואם לא התעלה כיוון

 היעדר היא לכך נוספת הוכחה .הפליוקניים ובמשקעים בקרקעית שחתר זרימה כערוץ התפתחה לא ושהיא

 חלק של גלישה ידי על לראשונה נוצר התעלה תוואי כי מוצע יותר. העמוקות בשכבות התעלה של הביטוי

 התעלה במעלה מבקיעים צורתת גג של ההידקקות את מסביר זה מנגנון .הזה בתוואי המלח מחתך

 מהגלישה כתוצאה ,חדרה-ים ובנפח גבריאלה יצחק נפח של המערבי בחלק ,התעלה במורד והתעבותה

  .)10א  (איור במורד המלח מעמודת חלק עמה שהסיעה

 כגון אופייניות זרימה סטרוקטורות יצר אשר הגלישה תוואי בתוך ערוץ התפתח יותר מאוחר בשלב

  .א) 01 (איור נפתולים

 להתרחש יכול היה לא הדבר – הקמר שיא את במקצת עובר התעלה ראש מדוע גם מסבירה זו אפשרות

 תוואי את ויצרה הקמר שיא "גריפת" את אפשרה ימית-תת מלח גלישת אך ",נחלית" זרימה של במקרה

 וכך לפוע שהקימוט כדי תוך מתפתחת התעלה – המים פרשת קו של נדידה הוא חליפי הסבר .הזרימה

                     .כיום שנראה המבנה מתקבל וכך משתנה המים פרשת קו גם מוסט הקימוט כשציר

 בשלושה גבריאלה תעלת התפתחה מבקיעים תצורת שקיעת וגמר הסורית הקשת של הקימוטים לאחר

  שלבים:

  א).20 (איור גבריאלה- יצחק של הנוכחי המבנה ויצירת מבקיעים תצורת של קימוט .1

 גורמת הגלישה .התעלה של הראשוני התוואי את היוצרת מבקיעים תצורת גג של ישהגל .2

                ב).20 איור( במורד האוופוריטי החתך והתעבות ,התעלה במעלה התצורה של להידקקות

  ג).20 (איור בדפנותיה מתחתרים וערוצים ,נפתולים ויוצר התעלה בתוואי מתחתר ימי-תת נחל .3
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החלה להתחתר כאשר תצורת מבקיעים היתה כבר התעלה . ת גבריאלהתעל התפתחות של סכמטי מודל: 20 איור
  . ראה פירוט בגוף העבודה.º0.05מקומטת ולקרקעית היתה טופוגרפיה בשיפוע מקורב של 

 

 א

 ב

 ג



40  
 

 

  כאוטי ראזו 5.2

  ההיווצרות מנגנון 5.2.1
 גלישות גם .שלו הסייסמים המאפיינים מבחינת ייחודית תופעה מהווה המחקר בתחום הכאוטי האזור

M., Roter, 2005, al., et Daskal  2015 י., מריג,( ופלמחים דור כמו ישראל של היבשת משולי מוכרות

 האזור של אלה כמו סייסמים מאפיינים מראות לא םבעול אחרים יבשת משולי גדולות גלישות וגם )2011,

 שהחתכים בכך להסבירו או הגלישות בין שונה היווצרות גנוןנלמ הדבר את לקשור אפשר .הכאוטי

 שברשותנו הנתונים .נמוכה ברזולוציה הם ),,Bugge 1983( למשל ,Storegga-ה כמו מגלישות הסייסמים

 המשפך צורת ,מערב כלפי ההידקקות לפי זאת .מערב- מזרח שכיוונה בגלישה מדובר כי מצביעים

 אזוריםב ,זאת עם יחד .האגן במורד חומר של התקדמות המראות מערב- מזרח בחתכי והסטרוקטורות

 זורהא של ליצירה לתרום עשויה קריסה של מעורבות ,פנימית סטרוקטורה ללא ,לחלוטין הכאוטיים

 הגלישה ראש לאזור הפנוי המרחב את מגדילה מערבה םהקוהרנטי הגושים תנועת ).21,22 (איור הכאוטי

 אלה. בגושים תמוך שהיה חומר של קריסה ומאפשרת

  התחומים ומשמעות פנימית חלוקה 5.2.2
 תחומים לארבעה הגלוש החתך את לחלק מאפשרת זו בעבודה הסייסמי החומר של הגבוהה הרזולוציה

 בעלי תחומים שני רק העולמית בספרות לישותבג הוגדרו כה עד כאשר ,)3.4.3 סעיף (ראה עיקריים

 ).Fort., and Brun 2011( במורד התקצרות של ותחום במעלה התארכות של תחום – ייחודיים מאפיינים

 של שילוב ידי על להסביר אפשר שנקבע המזרחי שבתחום הכאוטיות הסטרוקטורות את – לחלוטין כאוטי

 הגלישה – חומר של קריסה הוא כזו תופעה לייצור חראישא המכני הגורם .ומכניים יםיקינמט גורמים

 מעלה כלפי בהדרגה גדל הגלישה היקף כך .הוא גם שגולש ,שמעליה לחומר מקום ומפנה בתחתית מתחילה

 הגלישה במעלה ההתקדמות עם .בלוקים של נורמלית העתקה באמצעות מתרחש מהגלישה חלק .הגלישה

 קורסים הם לכן וקטנה, הולכת הסמוכים הבלוקים ידי על שלהם והתמיכה יותר נטויים הופכים הבלוקים

 הגלישה שבראש מכך לנבוע יכול אפשרי נוסף מנגנון ).)1(22 - ו ב12 יםבאיור הגלישה (ראש ומתרסקים

 .)repose( תנוחהה בזווית נמצאים ולא יציבים לא שגבולותיו בור להיווצרות שגורם בחומר חוסר קיים

    ).)2(22 ,ג12 יםאיור( ומעל בצדדים החומר של מקריסה תמלאי בורה משקל שיווי בהיעדר

 לחץ עליית ,Terzaghi  של העיקרון לפי .בתהליך משמעותי גורם להיות עשויה הנקבים מי בלחץ עליה גם

  מדרון לגלישות לגרום שעלול מה ),,Terzaghi 1943( האפקטיבי הנורמלי המאמץ את מקטינה הנקבים מי

)2009 ,Lee(. יביא והדבר הנקבים מי לחץ יעלה מהיר סדימנטציה קצב בעלי באזורים זה מאמר לפי 

  .לגלישה להביא יכולים אשר יציבים לא למדרונות
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 (ב), כשל מישור של וקיומו המדרון של התחלתי שיפוע (א) ;לחלוטין הכאוטי התחום ביצירת השלבים: 21 איור

  .העליון מהחתך חומר קריסת ידי על הכאוטי התחום של מילוי (ג), מעלהב הגלישה התקדמות
  

 ב א

 ג
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וקריסת  במעלה הגלישה התקדמות )1( ממדית של שלבי ההיווצרות של מזרח האזור הכאוטי.- המחשה דו :22איור 
ור הכאוטי: האותיות מתייחסות לחלוקה הפנימית של האז .) קריסה של חומר ומילוי הבור שנוצר2(הבלוקים לגושים, 

  (א) תחום כאוטי לחלוטין, (ב) תחום העתקה נורמלית, (ג) תחום התקצרות, (ד) דעיכה.
  

 המופרדים )blocks tilted( נטויים בלוקים של בצורה במורד  שגול החומר זה בתחום – נורמלית העתקה

 rtFo and Brun,. 2011-ב שמתואר כפי shelf" "book של מערך היוצרים נורמליים העתקים ידי על

 עם העליון בחלק התארכות – ניסויים מתוך כמצופה "מתנהג" העבודה באזור החתך ).32 איור(

  .המתאימות הסטרוקטורות

 קמטים באמצעות היחידות התעבות תוך מתקצרות במורד ותהגולש שכבותה הזה בתחום – התקצרות

  ).32 (איור Fort. and Brun, 2011 של בניסויים מופיע כזה תחום גם .הפוכים והעתקים

  נראה .בעולם בגלישות כמאפיין תוארה טרם ביותר (המערבי) התחתון בתחום הגלישה דעיכת – דעיכה

  .ולהיחלשותה הגלישה של נמוכה לאנרגיה ביטוי הוא זה באזור המחזירים אופי כי

1 

2 
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. סדימנטים ידי על המכוסה מלח באגן גלישה מדמה המודל. Brun and Fort., 2011 מתוך ניסויי מודל: 23 איור
 התארכות אזור הן הבולטות הסטרוקטורות. הגלישה מתחילת שעות 70- ו 0,20,40 כעבור מפה במבט צולמו התמונות

בין שני  .הגלישה במורד הפוכים והעתקים וקמטים נורמליים והעתקים מוטים בלוקים ידי על המאופיין הגלישה במעלה
 13התחלה של דיאפיר באזור הגבול בין ההעתקה הנורמלית לקימוטים נראית באיור האזורים האלו נוצרים דיאפירים. 

 ב.14- ו
  

  גבולות 5.2.3
 מכאן .הכאוטי החתך מעובי בהרבה קטנה עליו זריקהשה גדול לא בהעתק מסתיימת הגלישה – מזרח

 מופרע הלא לחתך הגלישה בין לטרלי נתק יצרש חולשה מישור היווה אלא לגלישה, גרם לא ההעתקש

  .שבמעלה

 .הכאוטי לאזור שמחוץ למרחב ביחס ירודות ןה שם ,הכאוטי לחתך שמעל בשכבות ביטוי יש זה להעתק

 כשהורבדו וכך ,מופר הלא מהחומר יותר דחיס ולכן מאד נקבובי הגלישה שחומר היא אפשרית סברה

 לשקיעה רםשג דבר ,הכאוטי החתך של קומפקציה התרחשה ,הכאוטי האזור את שמכסות השכבות

  .שמעל החתך של דיפרנציאלית

 סביב הגבוהים השיפועים בעקבות שמתפתח ,כשל כמישור חשוד )16 (איור הגלישה לראש ממזרח ההעתק

  .רטרוגרסיבית גלישה – לאחור תקדםה הכשל ,כלומר .הגלישה של הקודמת הפאזה של הצלקת
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 מבנים יש ומדרום מצפון הגלישה. את שמגבילים גבוהים אזורים לפי ונקבע ובדרום בצפון הגבולות

 על חומר מספיק בה היה לא אך הקמרים, במעלה טיפסה היא ידם. על תחומה כשהיא התפתחה והגלישה

 להם. מעבר שתגלוש מנת

  המלח לגג גאומטרית התאמה 5.2.4
 אהו הכאוטי האזור אכן אם ).ב14 איור( מוגבה הכאוטי האזור בסיס הנורמלית ההעתקה לתחום מתחת

 להגבהה מתחת .הגלישה התקדמות את לקטוע היתה צפויה הבסיס של שהגבהה הרי ,מערבה שגלש חומר

 יםהמבנ ישיא במיקום טובה התאמה נראית דיאפיר. של כהתחלה שחשוד מבקיעים, גג של חד קימוט זו

 יריזםשהדיאפ בכך ההתאמה את להסביר אפשר .שמעליו הכאוטי האזור בסיס ושל מבקיעים תצורת גג של

 .בסיסו של הנוכחית הגיאומטריה את ויצר הכאוטי האזור את הרים והוא ,הכאוטי אזורה יצירתל מאוחר

 לשער ניתן .ורדודה צעירה מלח לטקטוניקת ביטוי הוא הכאוטי האזור בסיס של שהמעוות הרי ,כך אכן אם

 והיחלשות הידקקות או בעומס ירידה בגלל הנורמלית ההעתקה לתחום מתחת דווקא התרומם שהדיאפיר

 גם שממערב האזור לבין המתרומם הדיאפיריזם אזור בין תהדיפרנציאלי האנכית ההתנוע שם. החתך

  .ב)14 - ו 13 (תרשימים ביניהם שמפרידה הנורמלית ההעתקה מערכת ליצירת הגורם להיות עשויה

  המושפע הסטרטיגרפי החתך 5.2.5
 ,4.2.3 סעיף (ראה מבקיעים גג שמעל השכבה .וכאוס ישהלגל ונתון רגיש בחתך וקבוע ספציפי מאוד חלק

 שהגלישה לכך הסיבה כי ייתכן .המרחב בכל פנימי סדר על ושומרת גולשת אינה לתעלה) שמעל החתך

 היא שלה הפנימי הסייסמי המבנה את לחלוטין איבדה אשר ספציפית בשכבה בלעדי באופן ביטוי לידי באה

 לעומת הסייסמית בנראות ההבדלים בדבר התשובה נעוצה גם פה אולי .שכבה אותה של המכאנית החולשה

 מתפרק הוא מספקת ליתיפיקציה ולעבור להתלכד הספיק ולא במהירות הורבד החתך אם – אחרות גלישות

  .כאוטית הופעה ומותיר הגלישה כדי תוך לגמרי

   גיל 5.2.6
et Druckman  (לפי )19 איור( YamYafo 01 בקידוח לביוזונים הכאוטי האזור בגג החתך של קישור

1994 al., 1993-ו sprovieri,, יפו תצורת בגג בדיוק הסתיימה שהגלישה מראה )2009 בר, בעקבות 

 גיל את קבעוש al., et artinezM 2005-מ גם תימוכין מקבלת זו הערכה הפליוקן. לסוף מתוארכת ולפיכך

 מופרים ולא רציפים נראים יותר מאוחריםו יפו תתצור מגג הסייסמים המחזירים הפליוקן. לסוף ISC-ה

 מסוף יותר מוקדם שהחל מתמשך אירוע היא הגלישה האם לשאלה באשר הגלישה. פוסט הוא גילם ולכן

 שאירע קצר אירוע היא הגלישה כי לקבוע ניתן ן,הפליוק בסוף וקצר בודד באירוע שמדובר או הפליוקן

 הכאוטי באזור הנורמלית ההעתקה שבתחום כך על בהישען וזאת החתך כל ששקע לאחר הפליוקן בסוף

 shelf book-ה בגושי השכבות נטיות החתך. כל את שמעתיק ,shelf book של מבנה קיים ב) 114. (איור

   .אלה גושים הבונה החתך השקעת לאחר רק אירעה ההעתקה כי מתבקש מכאןו בחתך העליה עם נשמרות

 פלמחים לגלישת כאוטיה האזור בין והבדלים יחסים 5.2.7
 הגלישהומ בפרט הכאוטי האזור מאשר יותר עמוק חתך על משפיעה פלמחים גלישת -  וזמן שדה יחסי .א

 ).al., et Garfunkel 1979( הים קרקעית עד ביטוי לידי ובאה ,)17 (איור בכלל ISC המכונה הרגיונלית
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 סוף הוא הכאוטי האזור יצירת שגיל מאחר .לה מאוחרת היא ולכן ,ISC הגלישה את חותכת פלמחים גלישת

  פלייסטוקני. הוא פלמחים גלישת גיל פליוקן,

 שונה הכאוטית הגלישה ושל פלמחים גלישת של הסייסמית ההופעה –הפנימי הסייסמי מבנהב הבדלים .ב

al., et Garfunkel ( המוטים הבלוקים בתוך קוהרנטיות בשכבות מאופיינת פלמחים גלישת לחלוטין.

 קמטים מציגה ובמקומות פנימי סדר ללא רציפות, לא שכבות מכילה  הכאוטית הגלישה ולעומתה )7919

    גל. קצרי

 שהיה החתך עובי ידי על להסביר אפשר הגלישות ןבי בעובי ההבדלים את - המופר בחתך הבדלים .ג 

-ה גלישת אך ים,מבקיע תצורת גג ידי על התחתון בחלקה מוגבלת פלמחים גלישת – הגלישה בעת קיים

ISC בגבול .אחיד יחסית עובי בעלת מופרת לא יחידה מפרידה מבקיעים תצורת לגג בסיסה ובין מכך רדודה 

 בגג נגמרת ISC-ה גלישת ואילו הים לקרקעית עד מגיעה פלמחים גלישת – המופר החתך של העליון

 .העליון הגבול במיקום יםההבדל ומכאן בזמנה הים בקרקעית התרחשה מהגלישות אחת כל יפו. תצורת

  השונים. הגלישות מנגנוני על לרמז עשויים התחתון בגבול ההבדלים

al., et Garfunkel 1979, ( מלח מטקטוניקת כתוצאה נוצרה פלמחים שגלישת בעוד - יצירה מנגנוני ד.

2005 al., et Daskal,( עובי ת.שמתח למלח התופעה בין קשר שאין בבירור לראות ניתן הכאוטי באזור 

 הכאוטי לאזור שקשורים וההעתקים מופר, או מעוות אינו שמתחת למלח הכאוטי האזור בין שמפריד החתך

 האזור ליצירת שהתנאי כשנראה שונים, הגופים שני ליצירת המנגנונים לפיכך, .מבקיעים גגל מגיעים אינם

   וגלישתם. יציבים לא סדימנטים של גדול עובי מהירה, אולי ,הצטברות הוא הכאוטי

 שהיה ISC- ה יצירת קצבמ כתוצאה ייתכן ,מכנית מבחינה במיוחד חלש ISC- מה שמושפע שהחתך נראה

   מהירה). בהשקעה גבוה נקבים מי (לחץ Lee )2009( של התיאוריה את תואמת זו אפשרות .מאוד מהיר
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  סיכום .6

 .אשדוד-נתניה אזור על בדגש ראל,יש חופי מול ,הפליוקני הצעיר, הסדימנטרי החתך היה זו עבודה מוקד

 גאומטרית מבחינה אופיינו ההפרעות ,החתך שקיעת במהלך בסדימנטציה הפרעה אירועי אותרו בעבודה

 גג אופק פוענח העבודה במסגרת .וגילם היווצרותם מנגנון שלהם, הגאולוגית ההיסטוריה נבדקהו ,מרחבית

 המציגות ומפות סטרוקטורליות מפות יוצרו נוחהפע מתוצאות הכאוטי. האזור בסיסב אופקו מבקיעים

 סייע tracking Ant-ה אלגוריתם רציפויות.- ואי אלמנטים להדגשת מתקדמות אלגוריתמיות מניפולציות

 מחוץ ההעתקים של כמותי לניתוח לשמש יוכל אף הוא ולמפותו. הגלישה בראש הכשל מישור את לזהות

 תעלת המשך את לאתר אפשר Variance-ה אלגוריתם ודה.העב באזור הסייסמים בנפחים הכאוטי לאזור

   ממנה. החלשות וההחזרות המוגבלים ממדיה אף על חדרה,-ים בנפח גבריאלה

 צפון- מזרח דרום בכיוון גבריאלה, לקמר יצחק קמר בין שהתגלתה תעלה היא בעבודה הנידונה אחת תופעה

 מידקק םמבקיעי גג ומחזיר מתחתרת היא שלתוכו המבנה דיפ כיוון את תואם אינו התעלה דיפ כיוון מערב.

 על נוצרה גבריאלה, תעלת לכינוי כאן זוכה אשר התעלה, כי מוצע זאת, לאור לעוביו. ביחס התעלה באזור

 מבקיעים תצורת של קימוט .1 שלבים: לשלושה חולק גבריאלה תעלת של היצירה תהליך מלח. גלישת ידי

 התוואי את היוצרת מבקיעים תצורת גג של גלישה .2 בריאלה,ג-יצחק של הנוכחי המבנה יצירת תוך

 ערוצים התחתרותו נפתולים, ויצירת התעלה בתוואי ימי-תת נחל התחתרות .3 התעלה, של הראשוני

 התצורה גג וקימוט מבקיעים תצורת שקיעת גמר בין מאוד, קצר זמן בפרק התחתרה התעלה .בגדותיה

  הפליוקן. בתחילת יפו תצורת של שקיעהה תחילת לבין המאוחר המיוקן בסוף

 החתך באמצע מ' 500 -כ של בעובי חתך זהו הכאוטי. האזור היא בעבודה ומרכזית נוספת תופעה

 נעלמים שלעיתים רציפים לא סייסמיים מחזירים ידי על המאופיין רחבה, השתרעות בעל הפליוקני,

 לאזורי בהשוואה ואף לסביבתו בהשוואה דמאו ייחודית הכאוטי האזור של הסייסמית הופעתו לחלוטין.

 נוצר הכאוטי האזור כי מציעות הנוכחית, העבודה גם כמו קודמות, עבודות בעולם. אחרים וגלישות הפרעה

 באזור החתך ומאפייניה. היווצרותה מנגנון לגבי הסבר נדרש אך ,העמוק האגן לכיוון שכיוונה מגלישה

 מוסבר אשר לחלוטין יכאוט אזור .1 בהם: הסייסמיים המחזירים אופי לפי תחומים לארבעה חולק הכאוטי

 קימוטים של אזור .3 גלישות, מעלהל האופייני נורמלית העתקה אזור .2 היבשת, במדרון קריסה ידי על

 .רציפים יותר מעט לרפלקטורים וחזרה החתך הצטמצמות דעיכה, של אזור .4-ו גלישות מורדל האופייני

 קטנה זריקה בעל בהעתק הגלישה מוגבלת המזרחי בחלקה משפך; בצורת תבנית םיוצרי הגלישה גבולות

 .בזרימתה אותה הגבילו אלה כי ונראה מבנים ידי על הגלישה תחומה ומדרום מצפון .ניתוק מישור המהווה

  .לחלוטין שנעלם עד בהדרגה מצטמצם הכאוטי החתך עובי המערבי בחלקה

 האחרים המאפיינים גם כמו לחלוטין, שונה כאוטית הגלישה שלו פלמחים גלישת של הסייסמית ההופעה

 ISC-ה יצירתש או מכנית מבחינה במיוחד חלש ISC-מה שמושפע החתך כי עולה מהממצאים שלהן;

 הגלישות בין בהשוואה .במקביל להתקיים ויכולים סותרים אינם ההסברים שני .יותר קצר בזמן התרחשה

 חותכת פלמחים הפרעת .ISC -ה מאשר יותר עמוק חתך על משפיעהו יותר עבה פלמחים שהפרעת נמצא

 העבודה ,פליוקן סוף הוא הכאוטי האזור יצירת גילש מאחר לה. מאוחרת היא כי נקבע ולכן ISC - ה את
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 בעוד – הגלישות בין הם גם משתנים היצירה מנגנוני פלייסטוקני. הוא פלמחים גלישת גילש מציעה

 שנראה שמתחת. למלח הכאוטי האזור בין קשר אין מלח, מטקטוניקת צאהכתו נוצרה פלמחים שגלישת

  וגלישתם. יציבים לא סדימנטים של גדול עובי הצטברות הוא הכאוטי האזור ליצירת שהתנאי

 מדוע התהיה עולה התעלה בנושא בהם. עסקה שהעבודה בנושאים פתוחות  שאלות מספר עדיין נותרו

 מזמינה העבודה בנוסף, כאלה. גלישות מצויות באזורנו עוד ואיפה  זה באזור דווקא מלח גלישת התרחשה

  הכאוטי באזור והקומפקציה זיותהפורו מידת את למדוד היתר ובין הכאוטי האזור בנושא ולחקור להוסיף

 בעבודה התצפיות את חזקל יכולה מרכזיים TGS קווי מספר של לעומק המרה כן, כמו לתהליך. ותרומתה

    אחרת. מבט קודתמנ להציגן או
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Abstract 
 

The Pliocene sedimentary sequence in the continental slope of Israel is characterized by 

disturbances in the sedimentation, both syndepositional and post. Previous investigations 

suggested channels incised in the sequence, along with larger-scale landslides such as the Dor 

and Palmahim, and the Israel Slump Complex (ISC) - a wide zone of sliding extending west of 

the shoreline, between Hadera in the north and Gaza in the south. The present work 

investigates the stages and mechanisms in the evolution of the Gabriella channel, which was 

discovered between the Gabriella and Yitzchak structures, offshore Netanya. This channel is 

incised all the way down to the top of the Mavqi'im Formation. Additionally, the present work 

examines the inner structure, the age, and the processes and stages of the evolution of the 

eastern part of the ISC (referred to hereafter as "the Chaotic Zone"), and the spatio-temporal 

relations between it and the Palmahim disturbance. 

Our work is based on high-resolution seismic interpretation of densely-measured seismic 

sections. The seismic material includes 3D surveys (seismic volume) converted to depth - the 

Yitzchak-Gabriella and Yam-Hadera surveys, and also 2D lines from the regional survey done 

by TGS company. Our methods include systematic, comprehensive interpretation of key 

horizons, seismic-well tying, structural mapping, and applying advanced algorithms to 

enhance the signal of discontinuities in the stratigraphic sequence.  

The Gabriella channel plunges north-westwards and appears as a submarine channel, but this 

plunge direction does not match the dip of the structure into which it is incised. Moreover, 

the top-mavqi'im reflector is thinner in the vicinity of the channel relative to its thickness in 

the area. It is suggested that this channel was originally formed by salt-tectonics, and this 

suggestion is supported by thick layers of salt in the channel outlet. The generation of the 

Gabriella channel is divided into three stages: (1) Folding of the Mavqi'im Formation that led 

to the anticlinal structure of Yitzchak-Gabriella, (2) slumping of the upper part of the 

Mavqi'im Formation and the creation of the preliminary morphology of the channel and (3) 

the incision of a submarine river and development of tortuous morphology and secondary 

channels incised in the banks of the main channel. It is found that the channel incised 

abruptly, between the late Miocene (sedimentation of the Mavqi'im Formation and the 

folding of its top), and the early Pliocene (beginning of the sedimentation of Yafo Formation). 

The Chaotic Zone is represented by a 500 m thick section of incoherent seismic reflectors that 

in some places vanish completely. The zone is detected in the middle of the Pliocenic section, 

and it overlies an undisturbed sequence above the top of Mavqi'im Formation. The Chaotic 

Zone spans about 3500 km2, and it has the shape of a westward narrowing funnel. It is 

bounded in the east by a fault with relatively small throw and north and south it is limited by 

fold structures. To the west, the zone tapers until it vanishes. The inner structure of the 

Chaotic Zone comprises four main features from east-west: (1) a completely chaotic domain, 

(2) a normal faulting domain, (3) a folding domain and (4) a decay domain along which the 

Chaotic Zone narrows out and coherent reflectors are more and more evident. The Chaotic 

Zone is dated to the end of the Pliocene by seismic well tie.   
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It is suggested that the Chaotic Zone formed from a sedimentary sequence that slumped 

westward. The fault to the east of the slumping zone was the detachment plain between the 

slump and the undisturbed zone to the east. The slumping material was bounded to the north 

and south by the inward dipping structures. The slumping is characterized as a set of blocks 

divided by normal faults, and at the toe of the landslide the material accumulated and 

shortened through folding and reverse faults. The complete crush of the material at the head 

of the landslide was due to the absence of support to the sliding blocks and piling up of 

material spilled from the margins of the landslide. The uniqueness of the Chaotic Zone in the 

mid-Pliocene section implies a low mechanical strength of the latter.  

There are a number of differences between the Chaotic Zone and the Palmahim disturbance. 

The palmahim disturbance is thicker than the Chaotic Zone, does not contain crushed 

material, and their formation mechanisms are different (mechanically weak material sliding 

vs. salt tectonics). The Palmahim disturbance rakes the Chaotic Zone, and is thus younger. 

Hence, the initiation age of the Palmahim disturbance is Pleistocene. 

This work demonstrates the interpretation efficiency and quality (deep and detailed 

understanding of the research area) that are gained by using advanced algorithms and 3D 

seismic volume.  
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