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 הקדמה

חוברת התקצירים המובאת בזאת מאגדת דו"חות שנערכו בארץ בנושא של שיטפונות באזורים מדבריים 
השפעת השיטפונות על הסביבה ועל פעילות האדם. הדו"חות מתרכזים באזור הנגב, ים המלח והערבה, ו

כמו מטאורולוגיה ואקלים )כולל השינויים הגלובליים במדבר  הקשורים בשיטפונות ועוסקים בתחומים
נחלי ל ע השפעות ירידת מפלס ים המלחהידרולוגיה, והאזוריים בנושא זה והשפעתם על השיטפונות(, 

ובעיקר בממשק שבין תכנון ופיתוח אזורי להתמודדות עם איומים ונזקי  ,, השפעות אקולוגיותהאזור
 השיטפונות.

 
 בנושא לאורך זמן רבהעוסקים  שוניםבחוברת זו נכתבו על ידי גורמים  ונערכו הדו"חות שנאספותקצירי 

משרד החקלאות והתחנה לחקר הסחף וכן גורמי  ,השירות ההידרולוגי, , כמו רשויות ניקוזהשיטפונות
או במאגרים  רובם של הדוחות נשמר בעותקים קשיחיםתכנון והנדסה פרטים וחוקרים מהאקדמיה. 

חלק מהדו"חות הנם עבודות מחקר אקדמיות שלא פורסמו ועד כה לא היו זמינים לציבור הרחב.  סגורים
)כמו דו"חות של השירות ההידרולוגי( וחלקם  כמחקרים רשמיים, חלקם דו"חות מקצועיים ומקיפים

 .ןקיצו יבגדר דו"חות אירוע
 

מאגר מידע המוקם על ידי המרכז לחקר שיטפונות במדבר במו"פ מדבר מ אוסף הדו"חות מהווה חלק
וים המלח, ומיועד להכיל בעתיד את מרבית המידע הקשור לנושא השיטפונות במדבר. המאגר מיועד 

פרטי הקשר של כותבי  וכתשתית למחקר, וכבסיס מידע לרשויות ולגורמי התכנון. לשמש כמוקד ידע
הדוח הוספו לכל תקציר על מנת לאפשר יצירת קשר בין המתעניינים במידע לבין אלו שסיפקו אותו 

 אוסף הדו"חות המובא בזה מתוכנן להיות דינמי ולהתעדכן בעתיד. ומומחים בנושא.
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 דו"חותתקצירי 

 משקעים, מערכות מזג אוויר ואקלים  
___________________________________________________________________ 

 

 1דו"ח 

 בישראל קיצוניים גשם אירועי סקירת

 ims@ims.gov.il. )כותב לא ידוע( 2015השרות המטאורולוגי, פבר' 

 

בסקירה זו מובאים אירועים חריגים הקשורים לגשם או להיעדרו. הסקירה נפתחת באירועי שיטפון 
אובדן חיי אדם. לאחר מכן מופיעים אירועי הגשם חריגים שנזקיהם הם החמורים ביותר ובפרט מבחינת 

בהם הצטברו תוך מספר ימים כמויות גשם גדולות באופן חריג, שבדרך כלל הובילו לגאויות והצפות 
בחבלי ארץ שונים בצפון הארץ ומרכזה, זאת תוך הפרדה בין אירועי גשם ממושכים יחסית, לבין גשמים 

יומיים. התייחסות מיוחדת ניתנה לסופות גשם משמעותיות עזים שהתרחשו ביום גשם עיקרי אחד או 
בשולי עונת הגשם, גם אם כמויות הגשם בהן לא הגיעו לערכים הנחשבים חריגים בשיא העונה וכן 
לגשמי קיץ, שלעתים נדירות חורגים מעשרות מ"מ בודדות, אך מהווים אירוע חריג בפני עצמו כאשר 

 הם חורגים מטפטופים בצפון ובחוף.

 
היבט אחר של הגשם בסקירה זו הוא עוצמותיו הרגעיות, החל מפרקי זמן של דקות בודדות ועד פרקי 
זמן של מספר שעות, כולל ירידת גשם רצוף במשך חצי יממה. התופעה האחרונה שנסקרה היא תופעת 

ו עצירת הגשם. בין אם היא עצירה מלאה בכל האזורים או חלקית, תוך הפרדה בין אירועים שהתרחש
 בתחילת העונה, מרכזה או סופה.

  
הסקירה הנוכחית מתמקדת באירועי גשם/יובש חריגים כאירועים בודדים שעומדים בפני עצמם ואינה 
מתייחסת לשיאים קלימטולוגיים כגון ערכי קיצון חודשיים, עונתיים ושנתיים של כמויות גשם או ימי 

משתנים אלה תובא בעתיד בסקירה נפרדת של גשם, רצפי שנים גשומות או יבשות וכד'. התייחסות ל
 השירות המטאורולוגי, אשר תבחן חריגות אקלימית של תקופות ולא של אירועי מזג אוויר מוגדרים.

 51 -אירועי הגשם החריגים הוגדרו על סמך חריגות קלימטולוגית כאירועים עם זמן חזרה של פעם ב
דתי ערכי שיא. עם זאת מאחר שלגשם יש שונות שנה ויותר ובמקרים שונים הם אף קבעו באופן נקו

מרחבית רבה, הרי שבכל אזור מתקבל אירוע חריג בסופה אחרת ועל כן בהתייחסות פרטנית לאזורי 
 הארץ השונים, מספר האירועים החריגים גדול למדי.
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 2דו"ח 

 מגמות באירועי מזג אוויר קיצוניים בישראל

 

 צדקי, אבנר פורשפן-פורת, איזבלה אוסטינסקייצחק יוסף, נועם חלפון, עמוס 

מנהל תחום איש קשר: יצחק יוסף,  אגף אקלים, השירות המטאורולוגי. ,2016, אוק' 21921416דו"ח מחקר מס' 
 yosefy@ims.gov.il ., השירות המטאורולוגיקלימטולוגיה סטטיסטית

 

קיצונים ועוצמתיים הינם בעלי השפעה גדולה על האדם וסביבתו. סוגיה זו קיבלה אירועי מזג אוויר 
תוך הדגשת ( ביטוי גם בפרסום האחרון של הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים ההתחממות הגלובלית 

מחקר זה מתמקד בבחינת המגמות גלי חום וכמויות גשם קיצוניות.  הכללית לצד צפי לגידול במספר
בשלוש קטגוריות:  2015-1920עי מזג האוויר הקיצוניים אשר פקדו את ישראל, בין השנים במספר אירו

סופות גשם חזקות, שלג כבד ואירועי חום קיצוניים. המחקר מבוסס על תחנות ותיקות שלהן רצף 
 (. 2015-1920מדידות לאורך כל תקופת המחקר )

 -110גשם: כמות גשם יומית השווה ל עותי: גדר כאירוע בו נחצה סף משמבמחקר זה "אירוע קיצוני" מו
ס"מ ומעלה בתחנת  -20ו  10מ"מ ויותר. שלג: עובי שלג של  200מ"מ ומעלה; כמות סופתית מצטברת של 

גלי חום ממושכים ושרבים קצרים: טמפרטורה יומית ממוצעת  -אירועי חום  ירושלים מרכז ו/או בצפת.
ימים רצופים. בחודשי  3מעלות צלסיוס או יותר במשך  6ב  2000-1981העולה על הממוצע הרב שנתי 

מעלות צלסיוס או יותר במשך שלושה ימים רצופים; טמפרטורת  35הקיץ; טמפרטורה מקסימלית של 
 מעלות צלסיוס או יותר.  15-ב 2000-1981מקסימום הגבוהה מהממוצע הרב שנתי 

ה יות משמעותיות מתועדות על האוכלוסיפים אלו נקבעו כדי לכלול בניתוח אירועים להם היו השפעיס
 ועל מגוון מגזרים במשק.

 
הנתונים נותחו במספר שיטות סטטיסטיות הכוללות הן השוואה בין תקופות שונות והן ניתוח המגמות. 
נמצא שחל גידול מובהק בשכיחות גלי החום, בשני העשורים האחרונים, בהם הטמפרטורה היומית 

ימים רצופים בחודשי הקיץ. בשאר המשתנים  3מעלות צלסיוס במשך  6הממוצעת עולה על הממוצע ב 
 . 5%פים אשר נבחנו נמצאו מגמות מעורבות אך כולן אינן מובהקות ברמת מובהקות של יוהס

 
מ"מ ומעלה( לא  200מ"מ/יום וסופתי  110פי הגשם השונים )יבניתוחים הסטטיסטיים שבוצעו לגבי ס

מ"מ  200יובית לא מובהקת נצפתה לכמות גשם סופתית מצטברת של זיהינו מגמות מובהקות. מגמה ח
מ"מ. כך גם בהשוואה בין תקופות  110ומעלה לעומת מגמה שלילית מינורית לכמות גשם יומית מעל 

 ( במספר השנים עם אירועי גשם קיצוניים.5%שונות, בהן לא נמצאו הבדלים )ברמת מובהקות של 
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 3דו"ח 

 2018באפריל  27-25אירוע מזג האוויר בדיקת חריגות 

 

 עמוס פורת, נועם חלפון, אבנר פורשפן

 2018השרות המטאורולוגי, אוג' 

 , מנהל תחום שירותים אקלימייםמנהל תחום איש קשר: ד"ר עמוס פורת, 
 ims@ims.gov.il השירות המטאורולוגי, 

 

של עוצמות  פקד את ישראל אירוע מזג אוויר שכלל תופעות מזג אוויר קיצוניות 2018באפריל  27-25-ב
הרוגים, רובם בצפון  13גשם חזקות, ברד ומשבי רוח חזקים. שיטפונות עזים שנוצרו בנחלים גרמו ל 

דרום הכנרת ועמק בית שאן  הערבה וכן בנגב ובאזור גוש עציון. נגרמו נזקים לחקלאות בעיקר באזור
. הדו"ח שלהלן סוקר את עוצמות (ועוד היו הצפות בערים שונות )ירושלים, תל אביב, ראשון לציון וכן

 .הגשם, הרוח והברד באזורים השונים באירוע הזה ואת מידת חריגותם
 

והגבוהות של  המצב הסינופטי שגרם להיווצרות העננים המפותחים היה שקע רום בשכבות הבינוניות
בחודש  25-ודרום הארץ ב בות הנמוכות. מרכזו של שקע הרום היה מעל סיניהאטמוספירה ואפיק בשכ

בחודש  27-ובוצפון מערב חצי האי ערב  באפריל הוא היה מעל ירדן 26-שבוהוא נע באיטיות מזרחה, כך 
 מעל מזרח ירדן ומערב עירק.

  
האטמוספרה עם אוויר חם שקע הרום לווה באוויר קר, והשילוב של האוויר הקר בשכבות הגבוהות של 

ולח בשכבות הנמוכות, גרם לאי יציבות אטמוספרית ולהיווצרות של ענני סערה )קומולונימבוס( 
באפריל לצפון הארץ )מכיוון  25-העננים אלו נכנסו בשעות הבוקר של  .מפותחים מעל מזרח הים התיכון

באפריל כיוונן של  26-במרכזה. הם התפתחו מעל דרום הארץ ונעו צפונה אל  מזרח( ובשעות הצהריים
השתנה, כך שהן היו בעלות רכיב צפוני. בהתאם לכך נעו עננים מפותחים מלבנון דרומה  רוחות הרום

מפותחים  הגיעו אל צפון הארץ בשעות הצהריים ובהמשך אל מרכזה ודרומה. במקביל נוצרו עננים והם
המוקדמות ותאי גשם שהו  שעות הצהרייםמדבר יהודה, הערבה ומזרח הנגב, כבר ב -מעל דרום הארץ 

באפריל נוצרו בשעות  27-בהמאוחרות.  מעל אזור זה ברציפות משעות הצהריים ועד שעות הערב
בערבה, במזרח הנגב ובגולן. התאים  –במזרח הארץ  הצהריים ואחר הצהריים עננים מפותחים בעיקר

 .בדרך אילת בשעות הער במזרח הנגב נעו דרומה ועזבו את הארץ
  

הגשמים התאפיינו בעוצמות חזקות מאוד, אולם בגלל הרוח הדומיננטית )בשל קיומו של שקע הרום(, 
משך שהייתם מעל כל אזור היה קצר. בעקבות זאת התקבלו עוצמות קיצוניות לפרקי זמן קצרים של 

שהיו דקות על פני אזורים נרחבים. היו מקומות בהם העננים שהו לפרקי זמן ארוכים יותר או  15-10
מספר גלים של עוצמות גשם חזקות ואז התקבלו כמויות גדולות לפרקי זמן ארוכים יותר. לדוגמה, 

באפריל בשעות אחר הצהריים(. הגשמים לוו בברד כבד  25מ"מ בתוך שעה אחת )ב  56בנגבה נמדדו 
 90-מ קמ"ש ואף ליותר 70-מבאזורים שונים וכן במשבי רוח חזקים שהגיעו בחלק מהמקומות ליותר 

 .קמ"ש
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 באזורים צחיחים הידרולוגיה וזרימה
___________________________________________________________________ 

 

 4דו"ח 
 ואירועי הגאויות אשר התרחשו בעקבותיו 1994/95משטר הגשמים בנגב ובערבה בחורף 

 

ם פיזיק.יגוטסמן, אפררמי גרתי, משה גטקר, שמואל ארבל, מאיה לזנוב, משה   
  

יעור חבל דרום,יאגף ה -קע וניקוז, הקרן הקיימת לישראל קרהאגף לשימור  -אותלמשרד החק  
 . 1995הטכניון, ספטמבר 

 arbel.shmuel@gmail.comקשר: שמואל ארבל, הידרולוג,  איש

 

יוע גורמים במועצות האזוריות בערבה, סהיעור של קק"ל חבל דרום ובבמסגרת מחקר משותף עם אגף 
ס ימשו בסשלאסוף נתוני גשם ונגר אשר י הוקמה במרחב הנגב מערכת הידרומטאורולוגית, במטרה

ימור ערכי טבע וגם לצרכי פיתוח אורבני, חקלאי ומערכות תעבורה. הנחת שלתוכניות עתידיות של 
ים, עלהמפל כל ם לסייע בביצוע מיטבי שייכנון הידרולוגיים אמינים עשוייא, כי נתוני תהצוות המחקר 

  .התחומים ן של פיתוח והן של שימור, באופן שלא תהיה פגיעה באף אחד מןה
ת הרבגוניות הרבה של האירועים ההידרולוגיים אהציגו  1994/93ו את עונת החורף מדוחות אשר סיכ

ל חהו 1994/95לקראת חורף  של תצפיות. הבחבפרישה רדגישו את החשיבות הרבה שיש הבנגב ו
תה של העונה. כפי שהצענו בהצעת המחקר, ללתחי בפעולות של הרחבת רשת התחנות, שהקמתן גלשה

כך שנוכל לקבל תמונה מפורטת של  ,בהי גשם בצפיפות רדמ בחרנו בשלב הראשון להקים רשת של
 .תפרוסת הגשם במרחב

 
וכן  די הקמת רשת של רשמי גשםיצפיות הגשם על תם שיפור רמת ההשלבים הבאים המתוכננים 

תצפיות  המרחב. דאר מטאורולוגי אשר ימציא נתונים של עוצמות גשם בצפיפות רבה בכלרימוש בש
בתחומי ההתנקזות,  פיקות השיא של הגאויותסראשון התבססו על אומדן ההנגר אשר תוכננו לשלב 

צוות המחקר במרחב, הוקמו  ידי מחקר לימודי אשר בוצע עלתוך שימוש בתחנות ארעיות. במסגרת 
חלק מהרשת אשר הוקמה , ועד אגנים גדולים םדונ 500-ע באגנים מגודל של פחות מקבמספר תחנות 

ם עמהלך מפלס מי המאגר  אתתשמש במחקר זה, ובמאגר עשת הוקמה במשך החורף תחנה הרושמת 
 .הזמן

 
תעתע בנו וגרם  פזורים במרחב הנגב והערבה, כאשר שקע ים סוףצטיין באירועי גשם ה 1994/95חורף 

דו דנ ,דאי גשם קטנים בעלי עוצמות גבוהות מאותלאירועים בדידים במקומות שונים ומרוחקים. 
בראשית העונה מאילת בדרום לאורך הערבה, שקע הירדן, שלחו אצבע לאגן נחל חרוד והמטירו על אגן 

בכל מקום בו "ביקר" תא גשם כזה אירעו גאויות בעלות ספיקות שיא קטן בחופה המערבי של הכנרת. 
 סגוליות גבוהות. אירועי הגשם וספיקות הנגר תועדו ברובם.
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 5דו"ח 

 (1997דיווח ארעי: אירועי הגשם והנגר בנגב, אגני ים המלח והערבה )אוק' 

 

 תמיר, אפרת מורין.רמי גרתי, משה גטקר, שמואל ארבל, אורית גפן, רן פרחי, מורדי)?( 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לשימור קרקע וניקוז, התחנה לחקר הסחף.
 .26/10/97, 97-1אירוע 

 arbel.shmuel@gmail.com איש קשר: שמואל ארבל, הידרולוג, 

 

לחודש ובמספר  18-, הגיעה ברוב המקומות לשיאה ב1997באוקטובר  17סופת הגשם אשר החלה ביום 
באוקטובר. בהתאם לתחנות הגשם שלנו נראה כי סופת הגשם  21 -במקומות נרשמו כמויות זעירות 

 הצטיינה במספר מאפיינים:

מאוד. לדוגמא בציר השתנות גדולה של כמויות הגשם ועוצמותיו במרחב, בטווחים קצרים  .1
מ"מ. באילת למשל, תחנת  38-מ"מ ו 3ק"מ נמדדו  10מצפה רמון במרחק של  -שדה בוקר 

מ"מ ובתחנה  37מ"מ, במרכז הצפרות תחנה שלנו דיווחה על  27השרות המטאורולוגי דיווחה על 
 מ"מ. 44נוספת שלנו, ליד בי"ח יוספטל, נמדדו 

וכן  נחל פחמי : באר שבע, יתיר, קליה, נעמה, ייטב,עוצמות גשם גדולות אירעו במספר מוקדים .2
באילת. עוצמות הגשם טרם נותחו ואין בטחון כי נרשמו. רישום של מהלך הגשם נעשה במכשיר 
של אוניברסיטת בר אילן, בסמוך לקליה. האינדיקציה לעוצמות הגשם הגדולות הן ספיקות 

ה גרמו למספר מוקדים בהם ירד ברד תנאי קונבקצי השיא הגבוהות אשר נמדדו באגנים שונים.
כבד אשר גרם לנזקים כבדים באזורים מיושבים וספיקות שיא גדולות באגנים קטנים ובינוניים 

 בדרך כלל.
הסופה מצביעה על תאי גשם קטנים ביותר בעלי עוצמות גדולות, קטנים מאלה שזיהינו   .3

ם קשים באזורים מיושבים. ראוי ודיווחנו בעבר. רוחות עזות ליוו את סופת הגשם וגרמו לנזקי
כמעט כל שנה  מתרחשיםה, אנו מדווחים על אירועי ברד כבדים 1987לשים לב כי החל משנת 

 בנגב, בערבה, בים המלח ובבקעת הירדן.

  
האבדות בנפש אינן, לעניות דעתנו, אסונות טבע, אלא תוצאה של חוסר מודעות וחוסר משמעת, אשר 

ת חייהם. ההפרעה לתנועת כלי הרכב בצירי התנועה אינה תוצאה של בעקבותיהם אנשים מסכנים א
מק"ש, וכמויות סחף לא גדולות  10עד  5ספיקות שיא נדירות. מספיק ספיקות נמוכות בגודל של 

 המונחות על הכביש, לעצירת התנועה לשעות רבות.
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 6דו"ח 

 נחל פארן -נתונים הידורולוגיים וליתולוגיים

 

 1998צבי, אריה בן 
 דו"ח משרד התשתיות והשירות ההידרולוגי

 ariehaya@zahav.net.ilאיש קשר: ד"ר אריה בן צבי, הידרולוג,  

  

פארן, ציחור וחיון, אירועי זרימה  הדו"ח כולל נתונים ליתולוגיים של אגן הניקוז של נחלי דרום הנגב
שנים ל, ומעלה שנים 5-לתקופת חזרה של ספיקות השיא ושנמדדו ונתונים של זרימות חזקות במיוחד, 

1951- 1997. 

צוואר הבקבוק. כרכום, ערוד, ציחור,  גבול מערבי, עליון, חלמיש, בארות עדה, :פארן -תחנות המדידה
 צניפים.

 .ת נתונים בלבד )ללא רקע, ניתוח, תוצאות וכו'(ורשימהערה: הדו"ח כולל טבלאות ו
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 7דו"ח 

 2007דו"ח מסכם לשנת  -איסוף נתונים הידרומטאורולוגיים ברשות ניקוז ים המלח 

 

 . 2007בר, דצמבר  יוסי ,ארזי עדית גטקר, משה

לחקר הסחף. הוגש לרשות ניקוז ים התחנה  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר/ אגף בכיר לשימור קרקע וניקוז
 המלח.

 water.com-yossi@geoגיאולוג, -איש קשר: יוסי בר, הידרו

 

-ה זו מהווה עדכון של אומדני ספיקות השיא בהסתברויות שונות אשר נקבעו בעבודת משרד לביאעבוד
יקוז ים המלח". הנתונים המובאים בעבודה זו מיועדים לתכנון , "סקר אפיקים ברשות נ2003נטיף בשנת 

כללי בלבד ומהווים כלי המאפשר אומדן של ספיקות התכן. בכל תכנון פרטני, על המתכנן לבצע סקר 
 הידרולוגי מפורט עבור אגן ההיקוות הרלוונטי.

  
ודלים הידרולוגיים קיימים כלי זה הינו כלי משלים למ .כלי עזר לתכנון מערכות ניקוז מציגהעבודה זו 

ובמיוחד למודל תחל"ס, המספקים הערכות לספיקות שיא בהסתברויות השונות. הצורך בהערכת 
מספר גלי גאות, משכם, זמן עלייתם ודעיכתם, הוא הכרחי בעת תכנון מערכת ניקוז, בעיקר לצורך 

נחלים אשר אין עליהם תכנון מאגרי וויסות. עבודה זו מיועדת בעיקרה לחישוב פרמטרי גאויות ב
 נתוני זרימה, אך יש צורך לתכנן מערכת ניקוזית המתבססת על זרימות אלו. 

בסדרת פעולות פשוטה יחסית ניתן לקבל הערכה די טובה לזמן עליית גל גאות, זמן דעיכתו, מס' גלי 
י לתכנון הגאות ומרווח הזמן ביניהם. להלן סדר הפעולות שיש לבצע על מנת לבנות הידרוגרף סינתט

 מפעל ניקוז בנחל שאינו מדוד:

 קביעת ספיקת שיא בהסתברויות שונות ע"פ השיטות המקובלות: מודל תחל"ס, השיטה .א
 ד(, נוסחה רציונאלית ועוד.האנלוגית )עם נחל מדו

 זמן ריכוז ע"פ נוסחת קירפיץ.חישוב  .ב
 זור, ע"פ מפות גשם מעודכנות.קביעת עובי גשם רב שנתי לא .ג
 ., עובי גשם וגרף הקשר ביניהםעליית גל הגאות ע"פ זמן ריכוזחישוב משך  .ד
קביעת סדר הופעת  קביעת מספר גלי גאות, החלטה על גודל ספיקות השיא )הסתברותן(, .ה

 הגלים וחישוב מרווח הזמן בין השיאים.

 
 יצוין כי באזור ים המלח והערבה מודל זה מבוסס על ניתוח של מעט מאוד נתונים הידרוגרפים, ויש

להיות זהירים בעת השימוש בהערכות המתקבלות ממודל זה. עבודה זו מבוססת על למיניגרמות 
שנים ובמכשירים דיגיטליים יהמבוססות על רישום מכני. בשנים האחרונות התחלנו להשתמש בחי

הקוראים נתוני זרימות באופן מדויק יותר ומפורט יותר, לפיכך נצפה לשינויים גם בפרמטרים של 
 גרפים.ההידרו
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Hydrogeology of the Southern Dead Sea Basin 
 (the area of the evaporation ponds of the Dead Sea Works) 

 הידרוגיאולוגיה של האגן הדרומי של ים המלח

Shalev E., Shaliv G., and Yechieli Y. 

 
THE MINISTRY OF NATIONAL INFRASTRUCTURES GEOLOGICAL SURVEY OF ISRAEL , Jerusalem, 

October 2009 Report GSI/25/2009  
 

     eyal@gsi.gov.ilאיש קשר: ד"ר איל שליו, המכון הגיאולוגי, 

הדוח מסכם את המידע והנתונים בנוגע להידרוגאולוגיה של האגן הדרומי של ים המלח, בסמוך לאזור 
אקוויפר תצורת כורנוב,  :בריכות האידוי של המפעלים. באזור ישנם שלושה אקוויפרים עיקריים

כל האקוויפרים קשורים זה לזה במידה  (.Coastal alluvialאקוויפר תצורת יהודה ואקוויפר הסחף החופי )
בה רמות  מסוימת: בכמה מקומות אקוויפר יהודה ואקוויפר הסחף החופי מהווים למעשה מערכת רציפה

ואקוויפר הסחף מתרחשים באופן  כורנוב העמוק הקשרים בין אקוויפר .והמליחות של מי התהום דומים
מזרחית, לכיוון בקע ים -ניתמקרי. הכיוון הכללי של זרימת מי התהום באקוויפרים האזוריים היא צפו

ידי חברת מקורות, מכל ניצול מי תהום באזור זה נעשה בעיקר על ידי מפעלי ים המלח וגם על  המלח.
 .האקוויפרים

צפונית להר סדום ישנם ארבעה נחלים עיקריים עם אקוויפרים אלוביאליים רחבים: חימר )וזוהר(, 
בוקק, פרסה ויעלים. האקוויפרים בנחלים אלה מורכבים משכבות עבות של חצץ חדיר ביותר ומשמשות 

ב אל בריכות האידוי. בשכבות אלה מתרחשת מאקוויפר יהודה בגבעות שמסבי ,כנתיבי זרימה למי תהום
גם זרימה הפוכה של מי בריכות האידוי אל האקוויפר. שני כיווני הזרימה הללו יוצרים אזור תווך של 
מים מלוחים בו המים המתוקים מתרכזים בשכבה העליונה מעל המלוחים. שאיבת המים המתוקים 

וי. בין הנחלים עצמם, יחידות הסחף מורכבות מהאקוויפרים, מגבירה את זרימת המלח מבריכות האיד
 בעיקר מחוור אטום עם שכבות דקות של חצץ, המגבילות את זרימת מי תהום.
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 2010 – 2009נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגים: סיכום השנה ההידרולוגית 

 ה גוטסמן, גלעד טל, אפרים פיזיק.שמואל ארבל, עדית ארזי, משה גטקר, יוסי בר,  יוחאי ברנאי, מש
 (2010דו"ח מיוחד ) -התחנה לחקר הסחף, אגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 water.com-yossi@geoאיש קשר: יוסי בר, הידרוגיאולוג,  

גבוהה ביותר וגורמת לשונות רבה של ספיקות השיא השונות בתפרוסת הגשם בישראל במרחב ובזמן 
במרחב. עקב כך, רשת התחנות ההידרומטריות הקבועה של השרות ההידרולוגי )הפרושה בעיקר באגנים 
גדולים( ושל התחנה לחקר הסחף )פרושה בעיקר באגנים בינוניים וקטנים(, אינה יכולה לספק את כל 

דות הידרומטריות בתחנות הקבע, מודדת התחנה לחקר הסחף המידע על זרימות קיצוניות. בנוסף למדי
מטאורולוגי ובאמצעות מידע המתקבל  םספיקות שיא במוקדי גשם בכל רחבי הארץ, המזוהים לפי מכ"

מהשטח. נתוני ספיקות השיא אשר נאספים מאגנים בהם אין תחנות קבע הידרומטריות, משמשים 
ישראל. מידע על גלישות מערוצי הנחלים, הצפות ובעיות לעדכון מודלים ומעטפות של ספיקות השיא ב

במערכות הניקוז מועבר אל הגורמים האחראים: רשויות ניקוז, מע"צ, רכבת ישראל, קק"ל ועוד. איסוף 
מידע זה, מהווה לדעתנו, השלמת נתונים הכרחית לנתוני תחנות הקבע לצורך הבנה הידרולוגית מרחבית 

נמדדות גם עוצמות גשם גבוהות במוקדי הגשם בהם אין תחנות רושמות העננים  םבארץ. באמצעות מכ"
 גשם קבועות. מידע זה מהווה תוספת חשובה לקביעת עוצמות גשם לתכנון מערכות ניקוז. 
בעבודה זו ניתנים מאפייני גשם המתייחסים לסופות בהם נצפו שיטפונות והצפות חריגות. במקרים של 

פיינים כגון: מעטפות עוצמת גשם שטח, עובי ועוצמות גשם, משך אירועי גשם חריגים, ניתנים מא
וניתוח הסתברותי לכמויות ועוצמות הגשם. בדוחות השירותים ההידרולוגי והמטאורולוגי ניתן למצוא 
מאפיינים של כמויות גשם חודשי ושנתי ותיאורים סינופטיים. נתוני ספיקות השיא המתפרסמים בדוח 

ל, את נתוני ספיקות השיא מהתחנות הקבועות של התחנה לחקר הסחף זה אינם כוללים בדרך כל
והשרות ההידרולוגי ומהווים השלמה לנתוני תחנות הקבע. דוח נתוני השיטפונות  מתפרסם מידי שנה 
בנוסף לנתוני ספיקות שיא ונפחי זרימה מתחנות הקבע של התחנה לחקר הסחף. את נתוני המדידות, 

תונים הידראוליים המלווים את קביעת ספיקות השיא, ניתן למצוא בתחנה כגון: חתכים, שיפועים ונ
 לחקר הסחף.
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  :7-8/5/2014 -שיטפונות בנחלי הדרום ב
 מים עיליים ותגובת מי התהום באקוויפר הערבה

 

 ליבשיץיעקב  ,צחי שוורץ לאו וולין, אודי גלילי,, אריק צוריאלי, אייל זיגל, עמיר גבעתי
 2014ספטמבר ,  ISSN – 0334- 3367 דו"ח השירות ההידרולוגי

  amirgivati@tauex.tau.ac.ilאיש קשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א, 

 

הגבוהות ירדו כמויות משקעים גבוהות כמעט בכל רחבי הארץ, כאשר הכמויות  7-8/5/2014בתאריכים 
ביותר ירדו באזור הנגב, הערבה, הרי יהודה, שפלת יהודה והגולן )במזרח הארץ ירדו באירוע זה כמויות 
משקעים גבוהות מאשר במערבה(. אירועי גשם בחודש מאי אינם נדירים אבל לרוב מדובר באירועים 

 2014הגשם במאי קצרים ומקומיים, בעיקר בדרום הארץ, כתוצאה ממערכות המגיעות מדרום. אירוע 
השנים האחרונות בחודשי מאי על פי רישומי השירות  100 -היה חריג בצורה קיצונית )הגדול ביותר ב

המטאורולוגי(. חריגותו נובעת מכמויות המשקעים אשר ירדו במהלכו אבל גם בפריסה הכלל ארצית 
  .הרחבה, מנחלי אילת ועד לחרמון

יכים אלו היו חריגים בעוצמתם ובהיקפם. תקופת החזרה השיטפונות אשר פקדו את דרום הארץ בתאר
. בדרום םנחליהבחלק מ 2-3 %-של אירוע זה הייתה נדירה והסתברות ההשגה לספיקות השיא הגיעה ל

מוקד הגשם באירוע זה היה בחלקו המזרחי של אגן נחל ערבה והספיקות הגבוהות ביותר נמדדו בנחלים 
 ואל בוריידא.  מזרח: עובא, פידאןהמתנקזים אליו מ

בעקבות השיטפונות הנרחבים בנחלי הנגב והערבה נרשמו עליות מפלסים במספר קידוחי תצפית לאורך 
עליות המפלס  .נאות הכיכר, אזור עין יהב וצופר-נחל הערבה בעקבות שיטפונות, בעיקר באזור חצבה

מים מתוק עיקרי אשר שנמדדו בקידוחים באקוויפר חבורת כורנוב מחזקת את הטענה כי קיים רכיב 
במרבית הקידוחים לא אובחנה  .מקורו במי שיטפונות המגיעים ממזרח ואשר מזינים את האקוויפר

מגכ"ל בריכוזי המליחות  600-כירידה משמעותית במליחות. ממצא מעניין של ירידה משמעותית של 
הינו פריאטי ומליח ואירוע אשר נמצאה בקידוחים באפיק נחל רודד. באזור זה אקוויפר המילוי הרדוד 

ריכוזי הכלוריד  השיטפון החריג שהתרחש בנחל רודד גרם לירידה משמעותית במליחות המים בקידוח.
ר אירוע שנמדדו במאגרי חצבה ועידן לאחר אירוע השיטפון היו גבוהים יותר מאלו שנמדדו לאח

יחד עם  מאוחר יחסית בעונה, התרחש 2014העובדה שאירוע השיטפון במאי  .17-18/1/2010-השיטפון ב
תהליכי אידוי והמלחה שהתרחשו במאגרים בחודשים שלפני, גרמו לכך שמליחות המים הכללית 

. נפח המים החריג שזרם 2013שהתקבלה במאגרים הייתה גבוה יותר מזו שנמדדה בשיטפונות ינואר 
 .חצבה בנחל עובא תרם ככל הנראה למליחות נמוכה יותר במאגר עידן ביחס למאגר
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 סיכום תשע"ח -דו"ח פעילות שנתי של מרכז מדע ים המלח והערבה בתחום ההידרולוגיה
 מוגש לרשות ניקוז ערבה

 

 זבולוני, אתי עבאדי, ינאי שלומי-ד"ר רחל ארמוזה

 2018מו"פ מדבר וים המלח, אוג' 

 rachel@adssc.org, מו"פ מדבר וים המלח, זבולוני-ד"ר רחל ארמוזה איש קשר:

 

אירועי גשם בערבה ובדרום הנגב. הניטור כלל איסוף וריכוז נתוני  9נוטרו  2017-2018בעונת הגשמים 
נקודות(. כמו כן התבצע ניטור הידרולוגי בשלושה נחלים  62גשם וניטור שיטפונות במפגשי נחל כביש )

עונת הגשמים החלה השנה מאוחר באופן יחסי  שיטה, נחל נחושתן ונחל יעל(.בדרום הערבה )נחל 
ובאביב )החל מאפריל(  ,והגשם הראשון הופיע רק בחודש ינואר. עם זאת העונה התארכה באופן מיוחד

זכינו לארבעה אירועי גשם. שניים מתוך תשעת אירועי הגשם היו משמעותיים מאוד והובילו לזרימות 
דרום הנגב. בניגוד לשנה שעברה, הערבה התיכונה, זכתה לכמויות גשם משמעותיות בנחלי הערבה ו

בעוד שהערבה הדרומית, בניגוד לשנה הקודמת, זכתה לפחות משקעים. מגמה זו קיבלה ביטוי גם בפיזור 
השיטפונות במרחב. בערבה התיכונה זרמו השנה כל הנחלים, חלקם בעוצמה גבוהה מאוד. לעומת זאת 

של נחלים תועדו רק רומית, חלק מהנחלים שלא זכו השנה לזרימה שיטפונית ובמספר רב בערבה הד
 זרימות חלשות.

בערבה הדרומית היו משקעים רבים באזור אילת וצפונית לקיבוץ יהל, אך מעט מאוד משקעים בין 
יעל היו  קיבוץ אילות לקיבוץ לוטן. דגם פיזור הגשם במרחב בא לידי ביטוי גם בניטור הממוקד. בנחל

שני אירועי זרימה ובנחל ושיטה )דרומית לשלוחת נוצה(, היה אירוע שנמשך על פני שלושה ימים. 
 מ"מ. 23 -לעומת זאת, בנחל נחושתן )בקעת תמנע(, לא היו כלל זרימות ועובי הגשם השנתי היה כ
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 2018-19לחורף  מדעי ח"דו -הדרומי ובנגב בערבה וזרימות גשם ניטור

 

 רחל ארמוזה זבולוני, אתי עבאדי, ינאי שלומי, רחמים שם טוב

 .2019מו"פ מדבר וים המלח, המרכז לחקר שיטפונות במדבר, אוק' 

  rachel@adssc.org, מו"פ מדבר וים המלח, זבולוני-ד"ר רחל ארמוזה איש קשר:
 

כז את תוצאות הניטור ההידרולוגי הכולל מדידת כמויות גשם וזרימות בעונת הגשמים הדו"ח הנוכחי מר
עד נחל פארן,  40. הניטור ההידרולוגי כולל בשטחו את הערבה כולה, עד ים המלח, כביש 2018-2019

בגבול ישראל מצרים ואזור אילת. הסיכום העונתי המוצג כאן מסתמך על איסוף נתונים שבוצע  12כביש 
ידי עובדי מו"פ מדבר וים המלח, בשיתוף עם רשות ניקוז ערבה ובתמיכת השירות ההידרולוגי על 

 והשירות המטאורולוגי.

  
אירועי גשם, בערבה ובדרום הנגב. היא החלה מוקדם בעונת הסתיו,  12כללה  2018-2019עונת הגשמים 

, כך 31.3.2019 -ו 20.10.2018שהיה עשיר במשקעים ושיטפונות. העונה התפרסה בין התאריכים בין 
גשמים משמעותיים במהלך אפריל לא תועדו שלמעשה החלה מוקדם והסתיימה באופן יחסי מוקדם )

כולם במהלך  - אירועי גשם, חמישה אירועים היו בסתיו, שלושה בחורף ושלושה באביב 12ומאי(. מתוך 
 3ימות בעוצמות בינוניות ונמוכות ורק וו בזרואירועים ל 9אירועי הגשם שתועדו,  12חודש מרץ. מתוך 

אירועי גשם לא כללו זרימות בנחלים. הזרימות שתועדו בניטור האיכותני במפגשי נחל כביש, כללו ברוב 
מיקרים תועדו זרימות חזקות. בנוסף, עיקר הזרימות תועדו  2-המקרים זרימות חלשות ובינוניות ורק ב

ו מלווים בזרימות, רק אירוע אחד כלל זרימות בכל מרחב בערבה התיכונה. מתוך תשעת האירועים שהי
 הערבה ודרום הנגב, שאר האירועים היו יותר ממוקדים מבחינה הפיזור המרחבי שלהם. 
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 שיטפונות קדומים
___________________________________________________________________ 

 

 13דו"ח 

 שיטפונות עבר בנחל צין
 

 יאיר גלעדי
 2012נוף, טבע ואדם בערבה. עורך: יאיר גלעדי, הוצאת ערבה, אוגוסט  ;מתוך: ערבה אין קץ

 
   y.giladi46@gmail.comאיש קשר: יאיר גלעדי, 

של שיטפונות עד השנים האחרונות התבסס המידע על השיטפונות בארץ ובעולם על בסיס נתונים צר 
מדודים. בסיס נתונים זה הוא צר במיוחד באזורים צחיחים בגלל המספר הקטן של נחלים שבהם מוצבים 
מכשירי מדידה של שיטפונות ובגלל התקופות הקצרות יחסית מאז שהוצבו אמצעי מדידה אלה. תחנות 

התקדם  20המאה ה־  של 80המעקב הוותיקות ביותר מספקות נתונים של עשרות שנים בלבד. משנות ה־ 
"חקר ההידרולוגיה של העבר", והעוסקים בו מצאו שיטות חדשות  -מדע הפלאו־הידרולוגיה הנחלית 

 לזיהוי שיטפונות עבר, לפענוחם ולאומדן עוצמתם.

  
שיטפונות עבר הם שיטפונות גדולים, שהתרחשו בעבר הרחוק או בעבר הקרוב בנחלים שעליהם אין 

לים שבהם יש תחנה הידרומטרית והשיטפונות התרחשו טרם הצבת התחנה. מידע הידרולוגי או בנח
השיטפונות מזוהים ומנותחים על סמך שרידים שהשאיר השיטפון על גדות הנחל, בפתחי יובלים 
ובמערות שבדפנות הנחלים, ושרידים המעידים על הגובה אליו הגיעו המים בעת השיטפון. עוצמת 

 יא שלו.השיטפון נקבעת על פי ספיקת הש

  
נחל צין הוא נחל גדול הזוכה לשיטפונות רבים וגדולים. ניתן היה לשער שגם בעבר היו בו שיטפונות 
גדולים, שניתן יהיה לזהות אותם. אתרי המחקר שנבחרו בנחל צין הם קניונים סלעיים יציבים, בהם 

ן ישנם נתונים שקעו משקעי שיטפונות של כמה אירועי זרימה שניתן להפריד ביניהם. לנחל צי
שנים. נתונים אלו מקורם בתחנות הידרומטריות של השירות  60הידרולוגיים מדודים מזה למעלה מ־ 

 4.2חמש מהן באפיק הראשי ושתיים ביובלים. בנחל צין התחתון מתרחשים בממוצע כ־  -ההידרולוגי 
 1991ת שנמדדו הן: ב־ מהשנים אין כלל שיטפונות. ספיקות השיא המקסימליו 10%שיטפונות בשנה. ב־ 

 מ"ק/שנייה. 820 2010וב־  ,מ"ק/ שנייה 1280 2004מ"ק/שנייה, ב־  550

  
. בשנים 1946-1935התחנה ההידרומטרית הראשונה הוקמה על־ידי מפעלי ים המלח והיא פעלה בשנים 

ים מ"ק/שנייה. בסיס נתונ 100שיטפונות, מהם עשרה שיטפונות שעוצמתם מעל  38אלה נמדדו בתחנה 
זה מוגדר כסדרת שיטפונות היסטוריים מאחר ואינו רציף עם סדרות הנתונים המדודות. בסדרה 

מ"ק/שנייה  600שני שיטפונות גדולים במיוחד, שספיקתם המוערכת היא  1945היסטורית זו תועדו בשנת 
 מ"ק/שנייה. 550ו־ 
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 14דו"ח 

Evidence of Past Flood Intensities in the Nahal Amram Copper Mines 
 

 עדויות לעוצמת שיטפונות העבר במכרות הנחושת בנחל עמרם
 
 

Hanan Ginat, Dagan Meeshly, Uzi Avner and Boaz Langford 
 

From: Mining for Ancient Copper, Essays in Memory of  Beno Rothenberg, Edited by Erez Ben-Yosef. 
Tel- aviv university, the Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology, 2018, Chapter 12, 188- 199. 

hananG@eilot.org.il ,איש קשר: ד"ר חנן גינת  

נחל עמרם היווה מרכז אזורי חשוב של כריית נחושת לאורך ההיסטוריה. בתוך המכרות, בהם אולמות 
ניתן להבחין בשתי השפעות שונות של שיטפונות עבר: חריצים ברצפות האולמות  ,רחבים ופירים

המשקעים, והצטברות משקעים פלוביאלים. סימנים מאורכים של כלי חפירה הנראים על  שכבת 
 חדש את המכרות לפני המשך הכרייה.מצביעים על כך שהעובדים נדרשו לפתוח מ

מ"מ משקעים בתוך פחות  40נמדד באזור נחל עמרם אירוע גשם בעוצמה חריגה, מעל  2012בנובמבר 
משעה. השיטפונות שנוצרו על ידי הגשם חדרו לכמה מהמכרות וסיפקו דוגמא חיה להשפעה של 

בעבר. המחקר של המשקעים הפלוביאלים עשוי לספק מידע חיוני על ההיסטוריה של אירועים דומים 
טרסות אלוביאליות במכרות הנחושת  מחקר זה מציג תוצאות ראשוניות על  .המכרות והסביבה הקדומה

 העתיקים.

 
מערביים של בקע -נחל עמרם הוא עמק קטן שנוצר כתוצאה מתהליכי סחיפה, השוכן בשוליים הדרום

ק"מ צפונית לאילת. האזור מתנקז מזרחה אל מלחת עברונה. מכרות נחושת התגלו לראשונה  10ה, הערב
בצוקי אבן החול הלבנה בראשית שנות החמישים, אך מכרות רבים נוספים נתגלו במהלך מחקר שנערך 

ס"מ גובה,  155לאחרונה. בתוך המכרות ניתן להבחין בתופעה ייחודית של טרסות פלוביאליות, עד 
שנוצרו על ידי מי שיטפונות הזורמים מעל המתלולים במהלך אירועי גשם אינטנסיביים. בכמה משולי 
המתלולים נחשפו חלק מהשכבות, כולל רצועות חול דקות, טין וחרסית, ושכבות עבות יותר של אבן 

 -יםחול וחלוקי אבני גיר. חלק מהפירים, בתוך המכרות או מחוצה להם, התמלאו במשקעים פלוביאל
מקורם של משקעים אלה הוא כמובן שכבת הכיסוי מהמתלולים שמעל למכרות. שרידי צמחים קטנים .

 לספירה לערך. 250לשנת  14שנמצאו במשקע זה היו מתוארכים באמצעות פחמן 
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 אירועי שיטפון בעידן המודרני
___________________________________________________________________ 

 

 15דוח 

 בנגב הדרומי ומשמעותה הגיאומורפית 1966במרס  11סופת ה 

בנגב הדרומי ומשמעותה הגאומורפית. מחקרים בגאוגרפיה של ארץ  1966במרס  11-:סופת ה 1968שיק, א' 
 .20-52ישראל, ו', 

השיטפונות באזורים בעלי אקלים צחיח ענייה ביותר בתיאור מדעי כמותי:  הספרות המקצועית על
הנתונים המעטים, שנאספו עד כה, מתייחסים לאזורי אקלים צחיח למחצה, שכמות המשקעים השנתית 

מ"מ. מחמת חסרון נתונים בסיסיים יש לראות בהכרח את הסקירה דלהלן, המתארת  150שלהם עולה על 
, 1966במרס  11-ל 10-הקצה הדרומי של הנגב בשעות הלילה המאוחרות שבין האת הסופה שפקדה את 

 כעבודה ראשונית.

 
הסקירה מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון דן בתיאור השיטפון ותוצאותיו לפי מקורות שנלקטו 
מן העיתונות ומידיעות אחרות. בחלק השני נעשה ניסיון לשלב את הנתונים המטאורולוגיים, 

ולוגיים והגיאומורפולוגיים הזמינים, כדי ציור תמונה כוללת וכמותית על השטפון ומשמעותו. ההידר
 ובחלק השלישי נידון אספקט הנזקים, שגרמו השיטפונות בנגב הרחוק.

  
, גרם לשיטפונות בכל הנחלים 11.3.66לפנות בוקר, ביום  05:00ועד  01:00הגשם השוטף, שירד משעה 

קים כבדים נגרמו למפעל הנחושת בתמנע, לכביש הערבה, לתוואי של הכביש שבין אילת ליטבתה. נז
החדש לאילת, שהיה בעצם סלילתו, לאזור בריכות המלח שעל שפת הים ולחפירות תכנית ונציה באילת. 

 בהערכה ראשונה נאמדו הנזקים ביותר ממיליון ל"י.

ים של מכרה תת קרקעי בזרמי עיקר הנזק היה במכרות הנחושת בתמנע, ונגרם כתוצאה מהצפת חלק
מים שחדרו לתוכו, והצפת המכרות הסכר שמאחוריו מצטברים עודפי המים היוצאים ממתקני הייצור 

שעות ובחלקים התחתונים של המפעל נאלצו לעסוק  11בבת אחת. העבודה במפעל תמנע הופסקה ל
לפנות  11.3.66 ב נה לאילתבעבודות שאיבה ובתיקונים שנמשכו ימים מספר. כלי רכב אחדים שנעו צפו

תברר, שהדרך בין אילת לתמנע נחסמה הבוקר נקלעו לזרמי המים ואנשיהם חולצו במאמץ רב. עם שחר 
 פון בין אילת תמנע יוטבתה נותק. בשני מקומות, וגם זרם החשמל וקשר הטל

 אבידות קשות,בעוד שבצד הישראלי של הערבה לא אירעו אבידות בנפש, הרי מהצד הירדני נמסר על 
 3000פצועים רובם ככולם בעיר מען. כמחצית ממבני העיירה נהרסו ויותר מ  250 מ הרוגים ויותר 70 כ

לערך נהרס הגשר  01:00איש נשארו ללא קורת גג. כעשרים דקות לאחר התחלת הסופה שהחלה בשעה 
זרחית למסעף פטרה, ק"מ מ 3עקבה. האפיק שמתחת לגשר זה, המרוחק כ -על ואדי ויחידה בכביש מען

מ"ק/שניה בערך.  540מ"ק/שניה, אולם כמות המים בשיא הגיעה ל 40-היה מסוגל להעביר ביום הסופה כ
מ"ק/שניה גלשו מעל לגשר, ולבסוף גם פרצו מעברים אפיקיים משני  500עודפי הזרימה בשיעור של 

 צידיו.
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 16דו"ח 

  29/10/2004 גאויות בנגב ובערבה בעקבות סופה ביום 
 

 גלילי ודיא

 2005דו"ח השירות הידרולוגי, מאי 

 pniyot@water.gov.il איש קשר: אודי גלילי, מנהל תחום הידרומטריה מחוז דרום )רשות המים(, 

 

הערבה וצפון התחוללו שיטפונות באזורים נרחבים יחסית בדרום מדבר יהודה, צפון  29/10/2004ביום 
בשעות אחר הצהריים.  28/10/2004גשמים פזורים, מלווים בסופות רעמים, החלו לרדת עוד ב  .הנגב

גשמים אלו היו פזורים ובעלי משך קצר, ולא יצרו גאויות של ממש. הגשם התגבר בשעות הבוקר של 
בנגב ובמדבר יהודה. , בו החלו לרדת גשמים חזקים על פני שטחים גדולים יחסית  29/10/2004-יום ה 

גשמים אלו יצרו שיטפונות חזקים בנחלים בנגב ובמדבר יהודה. הגשם והשיטפונות שבאו בעקבותיו 
 ת.ו נזקים כבדים לתשתיויצר

 
באזור בו התרכז מירב הגשם והגאויות החזקות ביותר ישנן שבע תחנות הדרומטריות של השרות 

)תחנה אחת חובלה ויצאה מכלל שימוש, ותחנה נוספת ביום האירוע פעלו רק חמש מתוכן . ההידרולוגי
לא הופעלה עקב מחסור בציוד(. מתוך התחנות הנ"ל שתיים נהרסו עקב השיטפונות העזים, תחנה אחת 

עקב מיעוט הנתונים הרשומים . לא פעלה עקב תקלה טכנית, ורק בשתי תחנות נותר רשום של השיטפון
דות עקיפות, במטרה לחשב את ספיקות השיא )השיטה באירוע זה התבססו רוב החישובים על מדי

 .הבסיסית בה נעשה שימוש לצורך כך היא שיטת העבר שיפוע(
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17דו"ח   

 
 דו"ח אירוע גשם חריג באזור ים המלח

29/10/2004מתאריך   
 
 

2006ארזי עידית, גטקר משה, דו"ח רשות ניקוז ים המלח, נוב'   
 
  

 אופיין בטמפרטורות אשר רום אפיק לאזורנו ממערב לחדור , החל2004לאוקטובר  28 חמישי יום במהלך
 מאפיק האזור בקרקע, הושפע .והבינוניות הגבוהות בשכבות רבה ובלחות הגבוהות בשכבות נמוכות

 השילוב .הנמוכות בשכבות גבוהות לטמפרטורות שגרמו מזרחיות זרימות עם מערבי ציר בעל סוף ים
 לחות חדירת עם זה שילוב חריפה. אטמוספרית יציבות חוסר עורר ,ברום וקור בקרקע חום שנוצר,
 וברד עזים ממטרים באוקטובר, והניב 29 -ה שישי יום בבוקר לשיאה הבינוניות, הגיעה בשכבות ניכרת
 .ובמזרחה הארץ בדרום במיוחד שירדו

 
 :בחקירת האירוע כללה הסחף לחקר בתחנה העבודה שיטות
או  הגשם סופת התרחשות בעת מטאורולוגי ם"מכ באמצעות הגשם ועוצמות כמויות בדיקת -

 וצוותי ,אמת ובזמן ברציפות העננים ם"מכ י"ע התקבלו התמונות התרחשותה. למועד בסמוך
 הגשם, אפשרו הגעה סופות בזמן ביממה שעות 24 מצב את חדר לעיתים שאיישו העבודה
 מהירות הזרימה מדידת שהתאפשרה כך הגאות, שיא לזמן האפשר ככל בסמוך האירוע למקום

 .הזרימה בשיא מצופים י"ע
ואחרים,  הטבע שמורות הניקוז, רשויות ומפקחי מנהלי החקלאות, משרד מאנשי דיווחים -

 .השיטפונות מוקדי אל ההידרולוגי הצוות בהכוונת הם גם שסייעו
 הזרימות שיא וסימני סחף דגימות זרימה, מהירויות מדדו אשר עבודה צוותי י"ע הנתונים איסוף -

 מהנחלים. והגלישות הגאויות מהלך את ותעדו הנחלים, בערוצי
 

הגשם  מוקדי בקרבת בנקודות קבועות, בנקודות אגנית בפרישה התבצעה החקירה ההידרולוגית
 בשיטת התחנות ברוב נעשתה בנחלים, השיא ספיקות קביעת .והצפות נזקים נצפו בהם אזורים ובקרבת

ככל הניתן במהירויות מדודות ע"י מצופים לצורך כיול ובחירת הנוסחה שיפוע. השתמשנו  העבר
 המתאימה לחישוב ספיקות השיא, באותם מיקרים בהם לא רצוי להשתמש בשיטת העבר שיפוע.

 
הנחקר. ונבדקו  נתוני ספיקות השיא המרביות מצורפים לצורך עדכון מעטפות הספיקות המרביות באזור

גשם קודם לאירוע ועוד,  ני גשם כגון כמויות ועוצמות, פרישה מרחבית, עובי גשם מצטבר, עובימאפיי
כבסיס לבדיקה, עדכון ופיתוח  או שילוב של מס' מאפיינים שגרמו לספיקת השיא. מידע זה שימש

ומגמות לשינויים בספיקות השיא בכל  מודלים לקביעת ספיקות שיא, להבנת תהליכים הידרולוגיים
 בי הארץ.רח
 

בתחנות  תצפיות אומדני הסתברותם של מאפייני הגשם נקבעו על סמך ניתוחים סטטיסטיים של סדרות
לפרקי הזמן הגדולים )סופתי וחודשי( ולפי הפילוגים לוג נורמל ולוג  3המטאורולוגיות, לפי פילוג פירסון 

 פירסון לפרקי הזמן הקצרים.
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  18דו"ח 

 בנגב 2004באוקטובר  29-אירוע השיטפון ב

 2007( 87-78מנחם גרטלר, אסונות טבע בישראל )

 

,ירדו מרבית הגשמים באזור דמוי טרפז, המצוי בין ירוחם בדרום  29.10.2004באירוע השיטפון בתאריך 
מערב, מושב עידן בדרום מזרח, ערד בצפון מערב, ונווה זהר בצפון מזרח. למעשה, גשמים בעוצמות 

כל האזור בו ירדו מירב  ירדו גם במקומות נוספים, וכן במוקדים מרוחקים יותר. ובכמויות משתנות
הגשמים מצוי ממזרח לקו פרשת המים הארצי, באזורים המתנקזים למזרח ולדרום מזרח, לכוון ים 

 המלח.

  
, אלא שהיו אלה 28/10/94-גשמים פזורים, מלווים בסופות רעמים, החלו לרדת בשעות אחה"צ של ה

פזורים וקצרי מועד אשר לא יצרו זרימה של ממש בנחלים. למחרת החל משעות הבוקר החלו  ממטרים
לרדת גשמים חזקים על פני שטחים נרחבים בנגב ובמדבר יהודה. הגשמים התמקדו בחלק המזרחי של 
בקעת באר שבע, ומזרחה יותר לכוון בקע ים המלח. משך ההמטרה היה מספר שעות, כאשר בפרקים 

י הגשם ועוצמתו היו חריגים מאוד. היקף וכמות המשקעים באותו יום יצרו שיטפונות נדירים שונים עוב
 בעוצמתם, אותם ניתן ללמוד מתוצאות, מדידה של התחנה לחקר הסחף ושל השרות המטאורולוגי.

  
ם עיקר הנזקים נגרמו עקב הזרימות בנחלים: צפית, צין, חימר, אשלים ואמציהו. נזקים נוספים נגרמו ג

בשטח שבין נחל חימר ונחל צין גרם השיטפון לנזקים  ה החזקה בערוצים קטנים ללא שמות.מהזרימ
הוא כביש הערבה, נותק במספר מקומות ונגרמו נזקי תשתית  90כבדים של התשתיות כמו למשל, כביש 

 לגשרים ומעברים.

 
ם שניזוקו בשיטפון( )במקטעי 90עוצמת הגשמים באירוע המדובר הביא למצב בו לאורכו של כביש 

מ"ק/שניה לפחות, עובדה זו מהווה את הבסיס  500הייתה ספיגה של נגר עילי בעוצמה גבוהה מאד של 
להסבר לנזקים שנגרמו לכביש ולתשתיות שונות העוברות בסמוך לו, ואת הנזקים שנגרמו למפעלי ים 

לציין כי באירוע זה, להבדיל המלח אשר הוצפו בעיקר משני כוונים ממזרח ומדרום מזרח. כאן המקום 
, הסכר שעל נחל אשלים במעלה תעלת ההטייה החזיק מעמד, ובכך נמנעו ממפעלי 1993מהאירוע בשנת 

 ים המלח נזקים כבדים יותר.
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 19דו"ח 

 ))נחל הערבה ליד אילת 3/2/2006שיטפון באילות 

 שלום שמואלי 
 2007( פבר'  60-44עורכים(, )-אסונות טבע בישראל )משה ענבר, יורם פורת 

  inbar@geo.haifa.ac.ilאיש קשר: משה ענבר, אוניברסיטת חיפה 

לפנות בוקר, החלה זרימה בתעלות נחל ערבה דרומי. דיווח ראשוני על  2:30בשעה  3/2/06ביום שישי 
את נגיעה בגדר הגבול וראו זרמי מים וסחף מגיעים מכיוון הזרימה הגיע מחיילים שיצאו לבדוק התר

לערך )לפי עדות אנשי מסוף  4:00-5:00מזרח. פני המים עלו במהירות והגיעו לשיא הזרימה בין השעות 
שעות(, דבר שאינו אופייני לזרימת נחלים מדבריים.  20-רבין(. דעיכת הזרימה הייתה ממושכת מאוד )כ

גר פני שטח גדול האריכו את משך זמן שחרור איגומי המים. זרימה זו גרמה שיפועי שטח נמוכים ואו
 .)2006במטעים ובמעבר הגבול ע"ש רבין )ארבל , לנזק רב בשדות החקלאיים

 
השיטפון הגיע באופן מפתיע, זאת מכיוון שלא היה שום אירוע גשם באזור אילת ולא נראו שום סימנים 

המטאורולוגי מפורטות כמויות הגשם שירדו בערבה ביממה של על העומד להתרחש. בדו"ח של השרות 
, ואין בהם שום דבר חריג. גם בדיווח שהתקבל מהשרות המטאורולוגי הירדני מוצגים נתוני 2/2/2006-ה

והכמויות הן סבירות ולא מצביעות על הפוטנציאל לשיטפון הצפוי. עם  ,2/2/06-הגשם ביממה של ה
כולם מהאזור המרכזי והצפוני של הרי אדום )אזור מען ואזור כרך( ואין זאת, הנתונים הירדנים באים 

 בידם נתונים מהאזורים הסמוכים לאילת.

 
עבר את אזורנו שקע קרקע במסלול דרומי מלווה  3/2/06-ל 2/2/06הסקירה הסינופטית מראה שבין 

סוף אל מזרח הים  באפיק רום בקדמתו ובזרם סילון משמעותי. במפלס הקרקע השתרע אפיק מדרום ים
ומרכזו היה כנראה באזור אילת. באילת  21:00התיכון, עם שקע שמרכזו בסיני. השקע נע מזרחה בשעה 

שעות. השקע נע מזרחה ובחצות נמדד בצפון סעודיה לחץ של  3מיליבר תוך  3נמדדה ירידת לחץ של 
של שקע הקרקע. שקע עמוק  שעות. זה מעיד על עומקו ועוצמתו 3-מיליבר ב 8מיליבר, ירידה של  997

כזה, בלוויית אפיק רום וזרם סילון גורמים לאי יציבות אטמוספרית וליצירת עננות מפותחת ואכן 
בתמונת לווין ניתן לראות עננות המשתרעת בדרום מערב ירדן. עננות מסוג זה )קומולונימבוס( יכולה 

 לגרום לכמויות גדולות של גשם בפרק זמן קצר.

 
מדידות של גשם באזור של דרום ירדן, אי אפשר לדעת בוודאות כמה גשם ירד והיכן. מן מכיוון שאין 

ניתן רק להעריך מתוך  גובה הזרימותו המפה הסינופטית ברור שהייתה סבירות לגשם ואת כמויות הגשם
שה מטר ולא זוכרים שיטפון יעמרני מדווחים על מים בגובה ש-עדויות תושבי האזור. עדים מואדי אל

 וצמה כזו. בע
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   20ח דו"

 12/05/2007זרימות בנחלי מדבר יהודה: 

 2007אודי גלילי ועמיר גבעתי , 
 דו"ח השירות ההידרולוגי

 
  amirgivati@tauex.tau.ac.ilאיש קשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א, 

 

ירדו באזור ירושלים, מדבר יהודה וצפון ים המלח גשמים כבדים.  12/05/07 -בשעות הצהרים של ה 
אולם על פי מכ"מ גשם מ"מ  20-30-כ בתחנות השירות המטאורולוגי בהרי יהודה נרשמו כמויות של 

להעריך שח"מ ניתן לראות שמוקד הגשמים היה בחלקו הצפוני של מדבר יהודה, בבקעת הורקניה. ניתן 
בעזרת המכ"ם שבאזור זה ירדו עשרות מילימטרים של גשם בעוצמות גבוהות. הכתמים הלבנים 
המוקפים בריבוע שחור בתרשים מציינים את עוצמות הגשם החזקות ביותר, אשר ירדו מעל חלקו 

 הדרומי של אגן ההיקוות של נחל קומראן וחלקו הצפוני של נחל קדרון.

  
צרו זרימות במרבית נחלי מדבר יהודה. בדרום מדבר יהודה וצפון הערבה בעקבות הגשמים העזים נו

בתחנות  .נצפו זרימות חלשות בנחל צין תחתון, בנחל צפית, בנחל תמר ובחלק מנחל אמציהו
דרולוגי בנחל רחף ובנחל חימר לא נרשמה כל זרימה. על פי דיווחים של יההידרומטריות של השרות הה

ודה המרכזי נצפתה זרימה בנחל קדם. בהתאם לפריסת ועוצמות המשקעים, פקחי רט"ג באזור מדבר יה
 .השיטפונות העזים ביותר התפתחו בחלקו התחתון של אגן נחל קומראן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amirgivati@tauex.tau.ac.il


 
 

26 
 

 21דו"ח 

 25/02/2008זרימות בנחל דוד ובמרכז מדבר יהודה : 

 

 אודי גלילי לאו וולין ועמיר גבעתי 
 2008דו"ח השירות ההידרולוגי 

 
  amirgivati@tauex.tau.ac.ilקשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א,  איש

ירדו בחלקו המזרחי של מדבר יהודה, באזור עין גדי, משקעים   25/2/08 –בשעות הצהרים של ה
ורפית אשר עקב מיקומה בעוצמות גבוהות. אירוע גשם זה התפתח כתוצאה ממערכת סינופטית ח

מערביות השפיעו גם על החלקים  –הדרומי השפיעה בעיקר על מרכז ודרום הארץ )הרוחות הצפוניות 
 25/02/08- המזרחיים של הארץ(. ההתחממות היממתית של הקרקע הביאה בשעות הצהרים של ה

ים ברד. בין השעות להתפתחות של קונבקציה חזקה באזור הנגב ומדבר יהודה שיצרה ענני סערה המכיל
נמדדו ברשת הניטור של רשות הטבע והגנים באגן נחל דוד כמויות משקעים גדולות  12:45 -ל 12:15

מ"מ. על פי מכ"ם השירות המטאורולוגי גשמים בעוצמה גבוהה ירדו  11.5 -ל 18אשר נעו בזמן קצר בין 
 גם באגנים השכנים מצפון לנחל קדם וחצצון.

  
ם במדי הגשם הזעירים )מגזי"ם( של רט"ג באזור שמורת עין גדי, והפריסה הצפופה עובי הגשם כפי שנרש

שלהם מאפשרת להבחין בבירור בשונות הגדולה של עובי הגשם על פני שטחים קטנים מאד באגן. 
מהנתונים נראה בבירור כי עיקר כמויות המשקעים ירדו מעל לחלק העליון והצפוני של אגן נחל דוד 

  בחלקים הדרומיים פחתו הכמויות מאוד עד שבנחל ערוגות לא נרשמה כמעט זרימה. שהינו קניוני.

 
בעקבות הגשמים נוצרו שיטפונות בנחלים קדם, דוד וחצצון. בשל שטח תחום ההתנקזות הקטן של 

קמ"ר ( ועוצמות הגשם הגבוהות התפתח במהירות גל השיטפון באפיק: על פי רישום זמן  19נחל דוד )
כאמור עיקר תרומת הנגר הגיע מחלקו  .דקות מתחילת הגשם ועד לספיקת השיא 15 -חלפו כ השיטפון 

ונגרמו לו נזקים, בעיקר באזור הגשר  90העליון והצפוני של אגן נחל דוד. בעקבות השיטפון נחסם כביש 
 .האירי על נחל דוד. מטייל שטייל בחלק העליון של שמורת נחל דוד נסחף בשיטפון ומצא את מותו
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 22דו"ח 

 25/10/2008שיטפונות בנחלי הנגב: 

 

 2008עמיר גבעתי, אודי גלילי, לאו וולין ואייל זיגל, 
 דו"ח השירות ההידרולוגי

 
  amirgivati@tauex.tau.ac.ilקשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א,  איש

 

ירדו בנגב ובערבה גשמים עזים בזמן קצר באזור דימונה,  26/10/08 -ל 25/10/08 -בשעות הלילה שבין ה
 -ערד וסדום. עיקר כמויות המשקעים התרכזו ברמת דימונה, ממנה מתנקז נחל ממשית לכיוון דרום

מ"מ  22מ"מ ובסדום  20מ"מ, בערד ירדו  25מערב. במישור רותם נמדדו  ןצפולמזרח, ונחל באר שבע 
על פי תחנות השירות המטאורולוגי. מקור הלחות אשר יצרה את המשקעים באירוע זה היה מכיוון ירדן, 

. בשעות אלו GMT 21:00- 00:00עבור השעות   ,MSG ,כפי שניתן לראות בתמונת הלווין האירופאי
קטיבית מפותחת ביותר, אוויר קר בשכבות הגבוהות וחדירת לחות הביאו התפתחה עננות קונב

 .ק"מ 10להתפתחות עננות עם פסגות של 

 
בעקבות הגשמים התפתחו זרימות בנחלים המתנקזים לים המלח ולצפון הערבה: צאלים, אשלים, 

נחל, ועוד יובלי חלקו התחתון של  ,מ"ק/שנייה(, חתירה, אפעה, ימין 70עמיעז, רחף, חימר )ספיקה של 
מ"ק/שנייה, ובנחל באר  120משנה המתנקזים לנחל צין. הגאויות הגדולות ביותר אירעו בנחל ממשית: 

 מ"ק/שנייה, כאשר הספיקה הסגולית הגדולה ביותר נרשמה בנחל ממשית. 150- חצרים( שבע )על יד
בנחל ממשית החלה מעט  קמ"ר ומתנקז לנחל חתירה, יובל של נחל צין. הגאות 64הנחל מנקז שטח של 

 2 -מ"ק/שנייה )ספיקה סגולית של כ 120, ולאחר כמה דקות נרשמה ספיקת שיא של 23:00לפני השעה 
בשיא הגאות עלה גובה  - מ"ק/שנייה/קמ"ר(. משך הגאות היה קצר, ולאחר כשעתיים ההידרוגרף דעך

 מ'. 3.3 -המים ב
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 23דו"ח 

: מים עיליים ומילוי חוזר למי התהום באקוויפר ערבה ומילוי 17-18/1/2010שיטפונות בנחלי הדרום ב 
 חצבה

השירות לי, פיראס תלחמי, אריאל נחליאלי.עמיר גבעתי, אריק צוריאלי, אייל זיגל, ליאו וולין, אודי גלי
 , ירושלים2010ההידרולוגי, יולי 

 
  amirgivati@tauex.tau.ac.ilקשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א,  איש

 

תה יירדו כמויות משקעים חריגות באזור סיני והר הנגב. תפרוסת הגשם הי 17-18/1/2010בתאריכים 
רחבה וכיסתה אזורים נרחבים בסיני, הר הנגב והערבה. בתחנות שונות באזור אילת, מצפה רמון ושדה 

משקעים קרובות עד שוות לממוצע השנתי כולו. בעקבות נפח המשקעים הגבוה, בוקר נמדדו כמויות 
 נגרמו זרימות שיטפונות במרבית הנחלים הזורמים לערבה.

 
ואף קטנה מהסתברות זו )באגן  1%בחלק מהאגנים נגרמו ספיקות חריגות, שתקופת החזרה שלהן היא 

מלמ"ק  27היו גבוהים ביותר ואף חריגים ) זה רועבאי הגאויות נחל ניצנה ובאגני משנה נחל צין(. גם נפחי
 הערבה מנחל הערבה(. סך הכל כמות המים שהתנקזה לים המלח כביש במורד אגן נחל פארן בתחנת

 .ק"מלמ 40 -בכ מוערכת זה באירוע

 
לאקוויפר המילוי  התצפית באופן כללי נצפו עליות מפלסים הן בקידוחי ההפקה שהושבתו והן בקידוחי

אגן הצפוני בערבה. עליות מפלסים חריגות נצפו באזורים הסמוכים לאפיק הזרימה הפעיל של וחצבה ב
נפח המים שנכנס לאקוויפר באירוע שחרור המים מהמאגרים היה יעיל.  נחל ערבה ובסמיכות למקום בו

מלמ"ק. מודל שחרור  12-כהגשם החריג היה שווה לפחות לנפח המים הנכנס בשנה ממוצעת אחת, 
ממאגר נקרות אל עבר בריכות החלחול הממוקמות מעל מצע אלוביאלי ללא שכבות אטימות המים 

בתת הקרקע הרדוד, הינו מודל טוב ויש ליישמו גם במאגרים האחרים בערבה ובסמיכות לאזורים 
 המוגדרים כמזוהמים.
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 24דו"ח 

 15-16/02/2010 -הילוך גאות ואיבודי מים באפיק נחל פארן: שיטפון ב

 צוריאלי אריק ,גלילי אודי ,גבעתי עמיר
 2007ירושלים יולי השירות ההידרולוגי, ,  2010/07דו"ח הידרו 

 
  amirgivati@tauex.tau.ac.ilקשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א,  איש

 

ניתן, באירועי שיטפון מסוימים, להעריך את איבודי בעזרת רשת התחנות ההידרומטריות בנגב ובערבה 
התמסורת במהלך גאות ולקבל מידע אודות התקדמות גל השיטפון בנחל )הילוך גאות(. מידע זה הוא 
בעל חשיבות רבה להבנת תהליכים שיטפוניים באגנים מדבריים, ולאומדן המילוי החוזר באקוויפר הנגב 

 ות כמו נחל פארן או ואדי יתם )המנקז את הרי אדום(.ובמיוחד באגנים חוצי גבול - והערבה

 
ק"מ מגבול ישראל  50-כירדו גשמים בחצי האי סיני,  18:00-ל 15:00בין השעות  15/2/2010בתאריך 

קמ"ר באזור כוניתלה, בגבול שבין אגן נחל פארן )שטח ניקוז  200-כמצרים. הגשמים ירדו על שטח של 
 20,000ועד לנחל אל עריש המתנקז לים התיכון )שטח ניקוז של כ קמ"ר( המנקז לערבה,  3,670של 

קמ"ר(. הגשמים ירדו באזור זה בלבד ולא באזורים אחרים באגן הפארן, ועל כן אירוע זה מהווה מקרה 
בוחן ייחודי בו ניתן לעקוב אחרי התפתחות גל הגאות ממקום היווצרותו במעלה אגן הניקוז ועד 

במורד. מכיוון שמידע אודות כמויות גשם מדודות באזור סיני אינו זמין,  להתנקזות המים לנחל ערבה
הדרך היחידה להעריך את עובי המשקעים הסופתי ואת עוצמות הגשם באירוע זה היא על פי חישוב 

 ממכ"ם הגשם, המהווה הערכה בלבד ואינו מדויק כמו מדידה תקנית.
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 25דו"ח 

 22/06/2012 -המלח ב  שיטפונות בהר הנגב ודרום ים

 אדם דאום, עמוס פורת, נועם חלפוןעמיר גבעתי, אודי גלילי , אייל זיגל , יבגני בריינין, 
  2012דו"ח השירות ההידרולוגי, אוגוסט 

 
  amirgivati@tauex.tau.ac.ilקשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א,  איש

 

כמעט ולא נרשמו אירועי גאות במרבית נחלי הנגב והערבה. למעשה למעט  2011-2012בעונת הגשמים 
נחלים במדבר יהודה לא התפתחו בעונת גשמים זו זרימות בנחלים באזור הדרום )בנגב ובערבה(. אירוע 

ן מזרח הארץ, פקד חלקים מצפו 2012ביוני  22-ב ;השיטפון היחיד בשנה זו אירע דווקא בסוף חודש יוני
הר הנגב ודרום ים המלח אירוע גשם נדיר לעונה זו של השנה. בתוך כמה שעות ירדו כמויות משקעים 

מילימטרים בחלק מהמקומות. בעקבות גשמים אלו התפתחו שיטפונות באזור נחל  50-ל 20שנעו בין 
 ר ובוקק.צין, חווארים, בשור, לבן, ממשית ונחלי דרום מדבר יהודה: יעלים, זוהר, חימ

 
אירועי שיטפון בעונה זו של השנה הינם חריגים ביותר. בעבר תועדו אירועי שיטפון בחודשי הקיץ אולם 
לא קיימות מדידות ספיקה בנחלים עבור אירועים כאלה. הפעם האחרונה בה ירד גשם משמעותי בנגב 

מ"מ. אירוע ישן יותר של שיטפון משמעותי בחלק מנחלי  11, אז נמדדו בעין גדי 1992-בבחודש יוני היה 
 מ"מ בעין יהב. 2-ומ"מ בתחנת משאבי שדה  33, באירוע זה ירדו 1957הנגב והערבה תועד ביוני 

  
 -גאויות בעוצמות גבוהות מתקבלות בנחלי הנגב והערבה בעיקר בעונות המעבר בחודשים אוקטובר

 -דצמבר)אפריל ממערכות גשם קונווקטיביות. בחודשים העיקריים של עונת הגשמים -רץנובמבר ומ
מתרחשים יותר אירועי גאויות, אולם ספיקות השיא במרבית הנחלים התקבלו באירועים  (פברואר

בעונות המעבר ולא בעיצומו של החורף. אירוע זה מהווה הזדמנות לתיעוד אירוע שיטפון משמעותי 
 חריג של סוף חודש יוני.  שהתרחש במועד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:amirgivati@tauex.tau.ac.il


 
 

31 
 

 26 דו"ח

 8/5/2014תיחום האזור בערבה הדרומית אשר נפגע משיטפונות בתאריך 

 

 עמיר גבעתי
 2014מאי  29דו"ח השירות הידרולוגי, 

 
  amirgivati@tauex.tau.ac.ilאיש קשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א, 

 

ירדו ברחבי הארץ גשמים בפריסה רחבה.  08.05.14-, ובעיקר במהלך ה07.05.14-משעות הלילה של ה
לאורך הערבה ירדו גשמים בעוצמות גבוהות )ממערב וגם ממזרח, מצד הירדני(. בעזרת הנתונים שנמדדו 

י בערבה, נמדדו הנתונים המאפשרים ברשת התחנות ההידרומטריות אותן מפעיל השירות ההידרולוג
 להעריך את נדירות השיטפונות ואת היקף השטח אשר נפגע משיטפונות בעלי תקופת חזרה נדירה.

  
מ"מ )חצבה, עידן( ובחלק מהמקומות  30-כבתחנות שונות לאורך הערבה נמדדו כמויות משקעים של 

רוע )חודש מאי( גם פריסת המשקעים מ"מ ויותר. מעבר לחריגות מועד האי 50-הגיעו הכמויות אף ל
 חריגה ביותר, כאשר משקעים ירדו בכל תחומי ההתנקזות שבנגב ובערבה.

  
בעקבות הגשמים העזים התפתחו זרימות בכל תחנות השירות ההידרולוגי ממפרץ אילת, בנגב, לאורך 

מהתחנות בוצעו  הערבה ובנחלי ים המלח. רום המים בנחלים נמדד בתחנות השירות ההידרולוגי. בחלק
גם מדידות סימני שיא לגובה המים ובוצע איזון באפיק ועל סמך מדידות אלה נקבעו ספיקות השיא 
בתחנות. על סמך המדידות סומן תיחום האזורים שנפגעו משיטפונות אשר תקופת חזרה שלהן גדולה 

 שנה. 20-מ
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 27דו"ח 

 25-27/4/2018ושיטפונות אביב גשום בדרום : סיכום שלושה ימי גשם 

 
 2018זבולוני, בני שלמון, -רחל ארמוזה

 דו"ח מרכז מדע ים המלח והערבה
 

 rachel@adssc.org, מו"פ מדבר וים המלח, זבולוני-ד"ר רחל ארמוזה איש קשר:
 

ירדו כמויות משקעים גבוהות בזמן קצר באזורים שונים בארץ וגרמו  2018לאפריל  27-ל 25-בין ה
לשיטפונות בנחלים בנגב הדרומי, המרכזי, לאורך בקע הערבה וים המלח. אירועי שיטפונות בתקופה זו 
של השנה אינם תופעה נדירה. באגנים בנגב, בערבה ומדבר יהודה מתקבלים השיטפונות החזקים ביותר 

נובמבר, מרץ עד תחילת מאי(. המערכת האופיינית הגורמת לשיטפונות אלה -ת המעבר )אוקטוברבעונו
מסיע לחות  20-30טרופי הנמצא באזור קו רוחב -הינה אפיק ים סוף, הנוצרת כאשר זרם סילון סוב

ת טרופית מאזור אפריקה )סודן, אתיופיה(. השילוב של לחות טרופית, אוויר קר יחסית בשכבות הגבוהו
( ואוויר חם בשכבות הנמוכות, יוצר מפל אי יציבות חריף. כאשר האוויר 20של האטמוספרה )מינוס 

מתקרר ברום נוצרים ענני סערה. לעננים אלה יש פוטנציאל להמטיר כמויות משקעים גבוהות בזמן 
 קצר.

 
ת השיא ונפח ספיקו ,עם זאת, האירוע הנוכחי היה חריג במשכו ובעוצמתו. מבחינת עוצמת השיטפונות

. 17/1/2010 -השנים האחרונות, מאז ה 8-בנחלים מדובר באירוע השיטפונות הגדול ביותר ב מושזרהמים 
, אירוע שהיה גדול יותר מבחינת ההיקף 7/5/2014 -אירוע שיטפונות משמעותי פקד את הארץ גם ב

ן גבוהות ונדירות הרבה המרחבי של השיטפונות, אולם ספיקות השיא ונפחי הזרימה באירוע הנוכחי הינ
 יותר.

  
על פי רישומי התחנות ההידרומטריות של השירות ההידרולוגי מוקדי השיטפונות החריגים ביותר 

 -תחנת משוש נמדדה ב -באירוע זה היו באגן נחל צין וביובליו הנחלים ממשית וימין. בנחל צין 
שנים. ספיקות שיא גבוהות  50א מ"ק/שנייה שתקופת החזרה שלה הי 550ספיקת שיא של  26/4/2018

מ"ק/שנייה,  300)90 נרשמו גם בנחלים פארן, נקרות, חיון, אמציהו, צפית, פרס, צאלים על יד כביש 
 150-(, ובנחלים חימר ורחף 2004ספיקה המתקבלת אחת לעשרות שנים, הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 

 . 1987וקטובר מ"ק/שנייה בא 750מ"ק/שנייה לעומת ספיקת שיא ידועה של 
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 תהליכים גיאומורפולוגיים והסעת סחף בנחלים מדבריים
___________________________________________________________________ 

 

 28דו"ח 

 חתירה אופקית של ערוצים ברצועת חוף ים המלח

 

 2008יוני  ירא, אוניברסיטת בן גוריון בנגב,יונתן לרון ואיתמר שפ
 דו"ח עבור רשות ניקוז ים המלח

 
   john@bgu.ac.il, איש קשר: פרופ' יונתן לרון, אונ' בן גוריון

 

סקר זה הינה תיאור התופעה של התרחבות ערוצים המתחתרים בחוף המערבי של ים המלח  תמטר
שנים וכולל סיורי שטח, רכישת תצ"אות,  4כתוצאה מירידה מהירה של פני הים. סקר זה בוצע במשך 

מדידות שדה, התקנת תחנות מדידה הידרומטריות בשני ערוצים וניטור שיטפונות וחתכי רוחב במטרה 
 את ההשפעה של שיטפונות בנוסף לעצם ירידת מפלס הים, על התרחבות הערוצים.לקבוע 

 
ערוצים בעלי תכונות הידרולוגיות שונות: נחל צאלים )ערוץ  3בשלב ראשון נעשו סיורי שדה ונבחרו 

 שטפוני(, נחל איתן שמקורות מימיו מעינות )ערוץ מרכזי בעינות צוקים(, ונחל הזורם לפרקים 
(intermittent)  כתוצאה מהזרמת ביוב מטופל והוא גם שטפוני )נחל אוג(. נרכשו שני מכשירים לניטור

 -, הכוללים אוגר נתונים פנימי. הם הוצבו בשני ערוצים  (Divers)רציף ואוטומטי של רום מים בנחלים
 .נחל צאלים ונחל אוג

  
חלק מהתיאורים של  .יםשנים באזור שעבר וממשיך לעבור שינויים מהיר 4המדידות בוצעו במהלך 

 .גובה, רוחב וקצב מתייחסים למועדים בהם בוצעו המדידות אך בעת כתיבת הדו"ח אלה השתנו
המסקנה העיקרית של הדו"ח היא כי החתירה האופקית בערוצים המתנקזים לים המלח תוך ירידת 

א בשינוי בסיס הסחיפה מתבטאים בקצבים משתנים עם המרחק מהחוף. השינוי בקצב, כפי שמתבט
בעומק ההתחתרות ובחתירה הלתרלית איננו תלוי רק בקצב ירידת הים ובאירועי שיטפון ועוצמתם, 

 אלא גם במשטר ההידרולוגי.

  
מרבית הנחלים הינם שיטפוניים ולהם דגם התרחבות כמו נחל צאלים. אלה המעצבים מיקרו קניונים 

עם המרחק מהים הנסוג. לעומתם, הנחלים  ינות בזרימה תמידית ללא שיטפונות מתרחביםיבסמוך למע
המעטים השיטפוניים שיש בהם גם זרימת בסיס )אוג וקידרון( מראים התחתרות בדגם ביניים עם יצירה 

 של תעלה פנימית והשפעה של משך וספיקה של זרימות הבסיס.

 
זמן שיטפונות ייקבע האופן בו הם משנים את קצבי ההתחתרות בהתחשב במשך ההבהמשך ניטור 

מהשיטפון הקודם, קצב ירידת הים והמידה בה ישנה זרימת בסיס. ניטור נוסף דרוש כדי לקבוע קצבים 
 אלה.
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 29דו"ח 

Essential Ancillary Data Requirements for the Validation of Surrogate Measurements of 
Bedload: Non-invasive Bed Material Grain Size and Definitive Measurements of Bedload Flux 

הנחיות לאימות מדידות גרופת: מדידה לא פולשנית של גודל גרגר בתשתית ומדידות מוחלטות של 
 שטף הגרופת

Ian Reid, David Graham, Jonathan Laronne, Stephen Rice 
Loughborough University, Loughborough, United Kingdom, and Ben- Gurion University of the 

Negev, Beer Sheva, Israel. 
Published online in 2010 as part of U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2010-5091. 

  john@bgu.ac.il, אנשי קשר: פרופ' יונתן לרון, אונ' בן גוריון
Ian.reid@lboro.ac.uk  ,Department of Geography, Loughborough University ,Professor Ian Reid 

גרגר,  גסת תשתיתבנהרות, ובמיוחד אלה עם  הסעת סחףהתקדמות משמעותית בהבנת הדינמיקה של 
מוצלח של קשר  פיתוח. באופן דומה, חףהסק את שטף תלויה בהשגת נתונים המשקפים באופן מדוי

מנהר אחד לאחר דורשת הבנה של היחסים  תוהשלכו רגעיתהגרופת והידראוליקה  שטףפונקציונאלי בין 
שיטות מהירות ויעילות  יישוםהנהר, לבין הזרימה.  תשתית –בין המקור המיידי של שטף הגרופת 

, מכיוון שזהו יתרום רבות למדידת והבנת שטף הגרופת ותלהערכת התפלגות גודל גרגר של הסחף בנהר
 .שאינם מנוטריםבערוצים אשר ניתן למדוד אותו בקלות הסחף  הפרמטרים של שטףאחד מכמה 

 
וגיאומורפולוגים את הצורך בפיתוח שיטות לאיסוף נתונים מהנדסי הידראוליקה מאמר זה מזכיר ל

גרופת בצורה מספקת. במיוחד, הוא מדגיש להמאפשרות להעריך את הביצועים של מדידות חלופיות 
אוטומטי המספק ( slot samplerחריץ ) הו דוגםז Birkbeck. דוגם מסוגאת הביצועים והמגבלות של 

 ותמורכבבככל האפשר  ביצוע-וברת נה מוחלטתימדידה רציפה, ישירה ורגישה של שטף הגרופת שה
עמידה, לאחר שסיפקה אמינה ווהוכחה כ חליותנבמגוון רחב של סביבות  יושמה. שיטה זו שוטף נהר

 רשומות של שטף הגרופת בנחלי אכזב במשך יותר מעשור במקרה אחד.

  
גם צורך בשימוש בשיטה המאפשרת סקרים ומדידות מהירים ותכופים של חומרי סחף המאמר מציין 

תכנת . לזיהוי גרופת שיטות חלופיות כולל, םאמצעיהבכל  תהנמדד הגרופת תעל מנת להבין את דינמיק
 לכשעצמוסכון בזמן יהח .היומגבלות היבמאמר יחד עם יתרונות תמתואר Digital Gravelometer -ה

 לתוספת חשובה לערכת הכלים של חוקרי הנחלים. ההופך אות
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 30דו"ח 

 מניפת נחל צאלים: סיכונים וסיכויים

 

 גדעון בר, יואב אבני, נדב לנסקי, איתי גבריאלי

 .GSI ,2014/15/2014דו"ח המכון הגיאולוגי 

 baer@gsi.gov.ilאיש קשר: ד"ר גדעון בר, המכון הגיאולוגי, 

 

התפתחות הנוף במניפת הבוץ של נחל  .נחל צאלים הוא הגדול בנחלי מדבר יהודה המתנקז לים המלח
צאלים, הבאה לידי ביטוי בשקיעות קרקע, בולענים והתחתרות נחלים נמשכת ואף מתרחבת, 

ל מניפת נחל צאלים חושפים נוף ראשוני וייחודי בקנה והתהליכים המתקיימים כיום בחלק המזרחי ש
 מידה עולמי.

 
 -400ומסוף המלח נוגעת בכל מניפת נחל צאלים ממזרח לקו גובה  P9 התוכנית המוצעת למיקום תחנת

על מנת לשמר את האתר הייחודי של  :מ' ואינה משאירה חלקים טבעיים לא מופרים ולא מנוהלים
לדורות הבאים כאתר תיירות ומחקר, מוצע לבחון מחדש את התוכנית מניפת הבוץ של נחל צאלים 

המוצעת, ובכלל זה לשקול את החלפת השטח האיכותי שבמרכז המניפה בשטח חלופי בעל ערכיות 
  .פחותה מצפון למניפה, תוך חציה מושכלת ומשמרת של נחל צאלים והמניפה הפעילה

ם שחלו ברשת הניקוז העילי של המניפה בדגש על בשנים האחרונות ניטור פני השטח התמקד בשינויי
יחסי הגומלין בין רשת הניקוז, אירועי שיטפונות והתפתחות שדות הבולענים. תשומת לב מיוחדת 
ניתנה להתכנסות הולכת וגוברת של נגר עילי אל שדות הבולענים שהביאה להאצה דרמטית בקצב גידול 

ונמשך כמעט  2005ב המניפה. המחקר החל בשנת הבולענים ולשינויים בדגם הפיזור שלהם במרח
ברציפות לאורך כעשור. שיטות המחקר כוללות מעקב קרקעי מפורט )בעיקר במהלך ואחרי אירועי 

מוטס וקרקעי, בדיקות מעבדה, ומדידות תזוזות קרקע   (LiDAR) שיטפון(, ניתוח סריקות לייזר
 מלוויינים.

 
שהביאו להבנה שבשטח המניפה מתרחש מעבר מדגם ניקוז במהלך המחקר בוצעו סיקרי שטח מפורטים 

של אפיקי פזרות רדודים המפזרים את מי השיטפון הבאים ממעלה המניפה לדגם ערוצי המרכז את מי 
השיטפון למספר ערוצים דיסקרטיים היוצאים אל ים המלח, תוך התחתרויות עמוקות במזרח המניפה. 

יציב ומתקדם תדיר אל מעלה המניפה במנגנון של התחתרות הערוצים אינו   3בעוד שחלקם המערבי של
לאחור, הרי שמוצאם של הערוצים אל הים קבוע ואינו משתנה וזאת בעקבות ההתחתרות העמוקה 

נמצא כי הערוצים שקיבלו הזנה משמעותית של מי שיטפון התקדמו במהירות  , כך למשל .המלווה אותם
. מצב זה הביא להאטת תהליכי ההתחתרות בחלקים לאחור אגב שביית ראשי הערוצים הסמוכים

 המרכזיים של מניפת נחל צאלים בעוד שבשולי מניפת הבוץ תהליכים אלה התעצמו.

  
ניטור תהליכים אלה וכימות מפורט של תהליכי ההתחתרות התאפשר כתוצאה משימוש בסורקי הלייזר 

ת אלה שימשו גם למעקב אחר שדות .סריקו 2005האוויריים והקרקעיים, בהם נעשה שימוש מאז שנת 
 .הבולענים שפעילותם הואצה בשנים האחרונות
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 תכנון הידרולוגי, פיתוח וסביבה
___________________________________________________________________ 

 

 

 31דו"ח 

 דו"ח מסכם -סקר אפיקים ברשות הניקוז ים המלח

 

 דו"ח עבור רשות הניקוז ים המלח.,  ד'/652-1035 ,2004נטיף מהנדסים, פבר' -לביא
 natif.co.il-office@lavi  , אזור,לביא נטיף מהנדסים יועצים בע"מפרטי קשר: 

 

הדו"ח עוסק בתיאור תחומי ההתנקזות, האפיקים ומפעלי הניקוז בתחום רשות הניקוז ים המלח. מטרת 
 בתחומה. העבודה כללה בין היתר: העבודה לשמש כלי תכנוני בידי רשות הניקוז והמתכננים

 .1:10,000מיפוי אורתופוטו בקנ"מ  .א
 סקר מקורות לאיתור נתוני אירועים שיטפוניים ובעיות ניקוז. .ב
 סיורים וסקרי שדה. .ג
 בחינת תכניות ניקוז ותכניות אחרות בתחום רשות הניקוז. .ד
התחנות  מכלניתוח הידרולוגי אזורי, כולל ניתוח נתוני ספיקות השיא ונפחי הזרימה  .ה

 באירועים חריגים בעשרותההידרומטריות הרלוונטיות, מדידה וניתוח נתוני ספיקות שיא 
אגנים בהם אין תחנות הידרומטריות. ניתוח מורפומטרי של עשרות אגנים, כולל שטחי 

 ההתנקזות, אורכי האפיקים והשיפועים. 
ומתקנים  מעבירי מים סקירה מיפוי ותיעוד של נתוני מערכות ניקוז, מאגרים, תעלות, .ו

 הידרוטכניים נוספים.
בחינת מערכות הניקוז וניתוח הנתונים על רקע ספיקות השיא ונפחי הזרימה הצפויים, קביעת  .ז

 נתוני תכן והמלצות.

 
(. הדו"ח כולל את הטבלאות המרכזיות בהם מפורטים עיקר GISכל הנתונים עובדו כשכבות ממ"ג )

ת מפתח שהוגדרו, הנתונים המפורטים נכללים בבסיסי הנתונים הממצאים של האגנים בהתאם לנקודו
 שהועברו לרשות הניקוז.

הדו"ח כולל תיאור תמציתי של הבעיות העיקריות, רקע ותכניות בכל אחד מהאגנים הגדולים שהוגדרו 
אור האגנים באזורים הבנויים במזרח ירושלים דימונה ערד ומצפה רמון, יכאגני מפתח לעבודה. ת

 ים כאגנים קטנים הינו ברמה כללית בהתאם למסגרת העבודה.המוגדר
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 32דו"ח 

 הידרומטרי מלא של נפחי הגאויות בנגב לצרכי תכנון ובנייה איפיון

 
 , אוניברסיטת בן גוריון2005איזבלה שנציס ויונתן לרון, 

 דו"ח סופי עבור הרשות לפיתוח הנגב והמשרד לקליטת עליה
  

 john@bgu.ac.il פ' יונתן לרון, אונ' בן גוריון, איש קשר: פרו
  

 
 

כתוצאה מקיומה של רשת התחנות במדבר, שאיננה מספקת את  םהמחסור במידע הידרומטרי בנגב נגר
צרכי התכנון של מקורות מי עליים, בהשוואה לחלקי הארץ האחרים. המחסור מתייחס בעיקר לנפחי 
הגאויות שנמדדו רק בתחנות הידרומטריות. מידע רב יותר וזמין על ספיקות שיא קיים הודות לאפשרות 

ינת נתונים הידראוליים, שנשארו בו סימני שיא לאחר גאות. תכנון הערכה בכל קטע אפיק המתאים מבח
הידרולוגי, בניה של מאגרי מים ומשימות פיתוח אחרות בנגב לשימוש אופטימאלי במים דורשי מידע 
 רב ומדויק יותר על כמות המים באירועי זרימה, כולל )ובמיוחד( בגאויות גדולות.

צורך הוביל לחיפוש שיטה אלטרנטיבית. לצורך זה מוצעת מלבד פיתוח יקר של רשת הידרומטרית, ה
בדו"ח שיטה להערכת נפחי גאויות בנגב לפי ספיקות שיא )שנתוניהן שכיחים יותר( על סמך קשרים 
ביניהן. הקשרים נכללים במסגרת מודל אזורי לנגב תוך התחשבות באזוריות ועונתיות של תהליכי 

בודי המים באפיק וכו'. יזורית, שטח תחומי התנקזות, אהיווצרות הגשם והנגר, מידת צחיחות הא
הניסיונות הראשונים שבוצעו תוך הכנת המודל ויישומו הנוכחי הראו אפקטיביות של המודל לשם 
הערכת נפח הגאות לפי ספיקת השיא בכל אתר מדוד או בלתי מדוד בנגב בדיוק המספק )מקדמי מתאם 

 ומעלה(. 0.8–0.9

 
באירועי זרימה בנגב  םלצרכי תכנון ובנייה את המידע המלא על כמות המי המחקר הנה לספקת מטר

 כדלהלן :

אזור להמידע ההידרומטרי  של שיטתישל גאויות בנגב כתוצאה מאיסוף  םהכנת בסיס הנתוני .א
 זה.

הרחבה, דיוק והשלמה של מידע על נפחי הגאויות בנגב תוך שימוש ככלי במודל הידרולוגי  .ב
 ספיקות שיא.וכרקע המידע בנתוני 

 םהדרכה ליישום המודל ההידרולוגי לשם הערכת נפחי הגאויות לכל אתר מדוד ) שיחזור "כתמי .ג
( ובלתי מדוד על ידי חישובים במדידות בתחנה ההידרומטרית מחסור בנתונים תהשלמ -"םלבני

 בנחלי הנגב.
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 33דו"ח 

 2010לינואר  18כריית חלוקים, שיטפון גדול והתמוטטות גשרי נחל ניצנה, 

 

 2010יואב אבני, אפריל 

 GSI/06/2010דו"ח המכון הגיאולוגי 

 yavni@gsi.gov.ilאיש קשר: ד"ר יואב אבני, המכון הגיאולוגי, 

 

פקדה את דרום ישראל סופת גשם חריגה בעוצמתה. הגשם ירד משילוב של  2010לינואר  17-18בימים 
סהרה, המשולבת בגשמי חזית קרה שהגיע מעט מאוחר יותר  -אפיק רום ששאב לחות טרופית חוצת

מ"מ  107ממערב. מפת גשם מראה על כיסוי כמעט מלא של דרום ישראל בכמויות משקעים שנעו בין 
מ"מ בדרום הערבה. הגשמים העזים שירדו בהר הנגב הביאו להתפתחות  20-30 -ב הר הנגב ועד לכבמער

לינואר,  18 -גל גאות גבוה בוואדיות האזור, בעיקר באגן נחל ניצנה ונחל לבן. במהלך הבוקר של ה
גשר הכביש הראשי בקרבת כפר  –בעקבות השיטפונות העזים, התמוטטו שני גשרים על נחל ניצנה 

תל ניצנה. לעומת זאת, ובאופן מפתיע, לא נפגע כלל  –הנוער ניצנה והגשר הבריטי על כביש קציעות 
מדיו נחל לבן, וזאת למרות מ-נחל ניצנה( המצוי במורד צומת הנחלים 10גשר כביש הגבול )כביש 

 .הצנועים של הגשר והעובדה שהספיקות החריגות משני האגנים התנקזו אליו
 

ט נמצא כי השיטפון החריג בנחל ניצנה לווה בהנמכה כללית של התשתית החלוקית בסקר קרקעי מפור
. ההתחתרות חשפה את בסיסי עמודי הגשרים וחשפה מתקנים מ' 2-1.5 -אפיק הנחל בשיעור של כשל 

הנדסיים אחרים )כמו צנרת מים וחשמל( אשר הונחו על גבי, או בתוך, התשתית החלוקית לפני האירוע. 
ת התשתית באזור הסמוך לגשרים שהתמוטטו מתכנסים אל מחפורות חומר וואדי שמוקמו סימני הנמכ

מ' מתחת למפלס  5 -בתוך אפיק נחל ניצנה בין כביש הגבול המערבי והכביש הראשי, ועומקן הגיע עד לכ
הוואדי הטבעי. עם התכנסות גל השיטפון אל תוך המחפורות שנכרו באפיק הפעיל של נחל ניצנה נוצר 

התחתרות שנמשך אל מעלה הנחל ואל מתחת לגשרים והוא שהביא להתמוטטות הגשרים במהלך גל 
השיטפון. גשר כביש הגבול, אשר ממוקם במורד הוואדי ביחס לאתרי הכרייה, לא נפגע בשיטפון למרות 

 .עוצמתו החריגה ותשתיתו נשארה יציבה
 

ואדי ולהנמכת התשתית, כפי לאור הממצאים הקושרים את התמוטטות הגשרים לכריית חומר הו
שהתרחשה בנחל ניצנה, מומלץ לעצור את פעילות הכרייה בכל אפיקי הוואדיות בדרום ישראל. הואיל 
והשפעת הכרייה על מערכת הנחלים נמשכת גם שנים רבות לאחר הפסקת הכרייה והיא נודדת בהדרגה 

ות הכבישים, הגשרים וקווי אל מעלה הנחלים, יש להיערך לפגיעות ארוכות טווח הצפויות בתשתי
 .הצנרת, עד לחזרת המערכת הנחלית לשיווי משקל חדש, דבר העלול להמשך שנים רבות
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 34דו"ח 

 

 מסמך מדיניות –הלימנים בנגב 

 , מרחב דרום קק"ל2010איריס ברנשטין, 

 gmail.com07irisb@איש קשר: ד"ר איריס ברנשטיין, 

 

אזור הנגב והערבה מתאפיינים בתופעה נופית ייחודית הפרוסה בעיקר לאורך כבישים ומסילות ברזל, 
מבני עפר, בהם נאגמים מי שיטפונות, באמצעות סכר עפר הממוקם באפיק. הסכר  -הנקראת "לימנים" 

קטנות של עצים וצומח רב שנתי, מעכב את הנגר המצטבר, גורם לו לחלחל ובכך מאפשר קיום חורשות 
ימת לישראל, אשר יבאזורים בהם כמות המשקעים נמוכה. הדו"ח מהווה מסמך מדיניות של הקרן הק

סוקר את ההיסטוריה של הקמת הלימנים, הטיפול בהם, תרומתם וההמלצות לשמרם כנוף תרבות 
 ומורשת בנגב.

 
הירושלמי מסכת יומא: "עד שהגיע ללימנה  משמעות השם "לימן" הינה נמל ביוונית ומקורו מהתלמוד

של יפו". הלימנים ייחודיים באופי הנטיעה, בבחירת מיקומם ובהתבססות של העצים לאקלים הצחיח, 
 יתה בממדים נרחבים באזור זה. יתוך ניצול הטכניקות והידע של החקלאות הקדומה שה

מנדט להקמה וניהול של לימנים, של המאה הקודמת, הקרן הקיימת לישראל קיבלה את ה 60משנות ה 
בהמשך לפעילות של האגף לשימור קרקע, של משרד החקלאות שהיה עד אז הגוף האחראי לייעור. 

מצפה רמון, כביש  -, באר שבע40לימנים, אשר רובם מצויים לאורך כביש  420 -ברחבי הנגב פרוסים כ
שיא. ללימנים תרומה נופית ייחודית אשל הנ -להבים -שוקת -ערד 31נתיבות וכביש  -ב"ש -דימונה 25

לנגב ולאזורים הצחיחים, כמו גם תרומה בהיבטים תיירותיים כנקודות עצירה, מנוחה, הסבר, צל ועוד, 
וכן בהיבטים אקולוגיים של שימור מים, חי וצומח, היבטים יערניים ותרומה להשבחת המרעית לשימוש 

 של מרעה על ידי האוכלוסייה הבדואית.

 
פיתוח המואץ בנגב ושימושים אינטנסיביים בתוכם מאיימים על המשך קיומם של הלימנים. מגמות ה

הרחבת תשתיות שונות )כמו קוים עתידיים של מסילות רכבת, הרחבות כבישים ותשתיות אחרות(, 
בינוי בסמוך ו/או על הלימנים, בעיקר בשל מגמות הצבא והעברת בסיסי צה"ל לנגב, ורעיית יתר, מהווים 

הגורמים העיקריים המסכנים את המשך קיומם בנופי הנגב. אי לכך, החליטה הקרן הקיימת לישראל  את
 לפעול במספר מסלולים, כדי לשמור עליהם כחלק מנוף תרבות האדם בנגב. 
מסמך זה מהווה רקע מקצועי לתוכנית פעולה לשמירה על הלימנים, והוא כולל המלצות כמו: הכנת 

ויקטים לנופש וטיילות, כלים להמשך תכנון וניהול הלימנים, והצעות להמשך תוכנית סטטוטורית, פר
 מחקר וניטור.
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 35דו"ח 

 התפתחות מניפת נחל צאלים והמלצות למיקום תשתיות במרחב המניפה

 זילברמן ועזרא פילין שגיא ,אבני יואב

 . 2012 פברואר , ירושלים,  GSI/03/2012המכון הגיאולוגי, דו"ח  -משרד התשתיות הלאומיות

 yavni@gsi.gov.ilאיש קשר: ד"ר יואב אבני, המכון הגיאולוגי, 

 

נחל צאלים הינו מהגדולים שבנחלי מדבר יהודה ואגנו משתרע ממורדות הרי חברון במערב ועד לחוף 
מתחום מצוק ההעתקים הנחל יוצר מניפת סחף קמ"ר. בצאתו  250 -ים המלח במזרח על שטח של כ

של המאה הקודמת הנחל יצא אל הים באפיק  60 -שהיא מן הגדולות שבחוף ים המלח. עד שנות ה
מ' ושהיה ממוקם באגפה הצפוני של המניפה. האזורים שבמרכז  200-300 -פזרות יחיד שרוחבו היה כ

, למעט מספר אפיקים קצרים אשר ניקזו אזורים ובדרום המניפה כמעט ולא היו פעילים גיאומורפולוגית
 מקומיים אלה ישירות לחוף ים המלח.

  
, כחלק מעבודות תשתית נרחבות שנעשו באזור, החלה פעולה של איסוף בולדרים 60-הבמהלך שנות 

גדולים וכריית חומר וואדי במרחב מניפת נחל צאלים. הכרייה שיבשה את מהלכו של נחל צאלים באזור 
וגרמה לפריצת מי שיטפונות אל האגף הדרומי של המניפה, אזור שהיה עד אז כמעט  90שממערב לכביש 

. במקביל, וכתוצאה מנסיגתו המתמשכת של מפלס האגם, הלך ונחשף המתלול החופי שהיה ולא פעיל
של המאה  80 -אגמית. החל משנות ה-קיים במזרחה של מניפת נחל צאלים עוד כשהייתה מניפה תת

הקודמת הביאו תהליכים משולבים אלה להתחתרות יוצאת דופן של ערוצים הממוקמים בחלקה הדרומי 
של מפעלי ים המלח. התחתרות זו מגיעה  P-88ים, בסמוך ומעט מצפון לתחנת השאיבה של מניפת צאל

 מ' בעוד שהתחתרות הערוצים בצפון ובמרכז המניפה קטנה בהרבה. 16-היום לעומק של יותר מ

  
מראה כי על אף ההפרעות  Lidarבאמצעות מערכת  2005-2011מעקב אחר התפתחות המניפה בשנים 

ו במעלה המניפה, נחל צאלים חוזר בהדרגה ובאופן טבעי לתוואי ההיסטורי המלאכותיות שהתרחש
הצפוני. מגמה זו הולכת ומתחזקת עם הזמן, כפי שהודגם בסקרים קרקעיים ומעקב רציף אחרי אירועי 

אגף דרומי  –. מצב זה מאפשר כבר היום לחלק את המניפה לשני אגפים 2009-2011שיטפון בשנים 
למעט שני ערוצים פעילים הניתנים לחסימה יזומה( ואגף צפוני פעיל הממשיך שכמעט ואינו פעיל )

 לפעול בדגם פזרות.

 
לחלוקה זו השלכות חשובות על תכנון מיזמי תשתית גדולים במרחב המניפה )כמו תעלת ההזנה של מי 

מקם (. במידה וניתן לP-9ים המלח שיוזרמו דרומה ומסוע תחנת השאיבה החדשה של מפעלי ים המלח 
מרכזי של מניפת צאלים )אחרי טיפול בשני הערוצים המתכנסים לאזור זה( -מיזמים אלה בחלק הדרומי

יחסך הצורך בחציית האפיק הצפוני, הראשי והפעיל של נחל צאלים, על כל המשמעויות ההנדסיות 
של המניפה והסביבתיות הנגזרות מכך. יחד עם זאת, על מנת למזער את סיכוני ההצפה של האגף הדרומי 

במהלך אירועי שיטפון בעלי עוצמה חריגה, מומלץ לנקוט במספר פעולות הנדסיות )כגון הקמת סכרונים 
 וסוללות של גביונים( במספר קטעים לאורך המניפה.
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 36דו"ח 

 דו"ח סופי –סקר שיטים בערבה 

 

 : ד"ר אמיר פרלברג, מימי רון, אורי רמוןריכוז ועריכה
 . הדו"ח הוזמן ע"י הקרן הקיימת לישראל, מרחב דרום.2013ונוף, מכון דש"א, פברואר יחידת סקרי טבע 

 הפרק הגיאוהידרולוגי: ד"ר חנן גינת, ינאי שלומי, סיוון איזיקסון, גבע עוגן
 
 
 HananG@eilot.org.ilאיש קשר : ד"ר חנן גינת 

 

הסקר האקולוגי של השיטים בערבה, שנועד לספק רקע למסמך מדיניות של קק"ל, עבודה זו מסכמת את 
ממשק וניהול,  ,המגדיר את התייחסותה לאזורי עצי השיטה בערבה ובהר הנגב: הגנה ועיגון סטאטוטורי

 .קליטת קהל, פיקוח ויחס בין שטחי השיטים לשטחים סמוכים
 

דונם כל  10-פוליגונים בני כ 142וזואולוגית, שבה נדגמו הידרולוגית -נית, גיאובוצעה עבודת שדה בוט
דרום ורום -עצי שיטה, בבתי הגידול השונים בערבה, בהתייחסות לגרדיינט צפון 2,069אחד, ובהם תועדו 

 .מפני הים, סוגי מסלע וקרקע, וסדרי הגודל של הערוצים
 

קיום עצי  לוגיים שמשפיעים עלמלבד עבודת השדה, הוכן גם מסד נתונים לעיבוד המאפיינים ההידרו
גודל אגן הניקוז מסלע וקרקע,  –השיטה: הוגדרו אגני הניקוז העיקריים ונותחו מאפייניהם הכלליים 

אגני הניקוז  4 אורך הערוץ המרכזי, אורך ערוצים כולל, הפרשי גבהים, שיפועים ובסיס הסחיפה. ב
יינים ההידרולוגיים הבאים: רוחב האפיק, שהוגדרו לסקר המפורט, אופיינו באופן מפורט יותר המאפ

שיפוע האפיק, גודל אגן הניקוז תורם המים במעלה אגן הניקוז, סדר האפיק עומק האלוביום, המאפיינים 
 .הגיאולוגיים של האפיק, מאפייני אגן הניקוז במעלה ומיקום העצים בערוץ

האפיקים הפעילים בזמן מעיבוד המידע שנאסף בסקר עולה שעצי השיטה מצויים בעיקר לאורך 
שיטפונות. עצים מעטים גדלים במדרונות ובסביבות מאוד ייחודיות )כמו כיסי קרקע בסמוך למשטחי 
סלעי גיר נטויים(. כמות גדולה של עצי שיטה מצויה במניפות הסחף הפעילות שבוואדיות, ובמרחק של 

ת, שם ככל הנראה נהנות כמה מאות מטרים ממרכז המלחות בערבה הדרומית. מלבד בשולי המלחו
השיטים ממפלס גבוה של מי תהום, בשאר הערבה קיימת תלות מוחלטת של עצי השיטה בשיטפונות, 

 .חודשים ואף שנים לאחר שטפון –כאשר המים המחלחלים בערוצים הם אלו שזמינים לעצים 
 

הנחל  ע אפיקבבחינת המתאם בין הממצאים הגיאוהידרולוגיים לממצאים הבוטאניים עולה כי שיפו
עולה  ,הוא הגורם המשפיע ביותר על נוכחות השיטים ועל אחוז התמותה: ככל שהשיפוע גדול יותר

מספר העצים )זרימות גם באירועי גשם קטנים(, אבל גם עולה אחוז התמותה )זרימה מהירה של מים 
שהאלוביום עמוק במורד(. עומק האלוביום נמצא כגורם השני בחשיבותו, אבל רק לעצים גדולים: ככל 

יותר, עולה אחוז העצים הגדולים, ויורד אחוז התמותה. סדר האפיק נמצא במתאם הפוך למספר העצים 
הגדולים: ככל שהאפיק נמצא במורד אגן הניקוז, יורד מספר העצים הגדולים. בנוסף, נראה שככל שאגן 

ת ירידה באחוז התמותה של הניקוז במעלה גדול יותר, כך יורד מספר העצים הכללי, ואולי גם קיימ
העצים. לרוחב האפיק ולאחוז הקולוביום במדרונות לא נמצא כל מתאם עם מספר העצים או עם אחוז 

 .התמותה
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 מסילת הברזל לאילת - סקירה הידרולוגית

 (13חצבה )חלופה  –קטע צין 

 ומניעת נזקי שיטפונות,תכנון להידרולוגיה וניקוז, מאגרי מים -גרונר ד.א.ל. מהנדסים בע"מ
 2013אפריל 

 אגף תכנון -דו"ח עבור רכבת ישראל, חטיבת פיתוח 
 

 04-8559111, טירת הכרמל, גרונר ד.א.ל. מהנדסים בע"מפרטי קשר:  
 

מטרתו של תכנון הניקוז בפרויקט זה הוא למנוע הצפה ולדאוג לתפקוד תקין של ציר המסילה באירוע 
 4-5הסתברות(. אלה אירועים נדירים מאד המתרחשים פעם ב  0.5%)שנה  1:200תכן בתדירות של 

דורות, אופי הזרימות בהם משתנה תוך דקות ספורות, ספיקות המים אדירות ויתכן מצב בו פשט ההצפה 
של הנחלים לאורך הערבה, כולל נחל הערבה עצמו יהפוך ל"אגם", כלומר לגוף מים בעל זרימה איטית 

 מאד עד זניחה.
  

ל, מטרתו של תכנון הניקוז לשמור על כיווני הזרימה והמוצאים הקיימים כיום, באירוע תכן במקבי
(. אלה אירועים שיטפוניים לא שכיחים, המתרחשים פעם בדור, מאופיינים 5%שנה ) 1:20בתדירות של 

ם מתוכנן ג 90בספיקות מים גדולות וזרימה רדודה של מספר ימים עד שבוע לאורך נחל הערבה. כביש 
 הוא למניעת הצפה בתדירות זו. בתדירות גבוהה יותר הזרימה תחצה מעל הכביש מזרחה. 

שימור כיווני הזרימה לאורך המסילה יאפשר הזרמת מים לטבע ולחקלאות )בקשות רט"ג והחקלאים 
הזרימות היורדות ממערב יתאחדו  1:200רוע תכן של יהמקומיים(, כפי שמתבצע היום באופן טבעי. בא

סילה המשנה. בתדירות זו, המטרה היא ש 1:20מות העיקריות יהיו שונות מאלה הקיימות בתדירות והזרי
 נזק ולא תהיה פגיעה ברכבת או בנוסעים. ילא ת

 
תחומי התנקזות ראשיים ומשניים כולל יובלים וערוצים,  64-במהלך עבודת התכנון סומנו על ידינו כ

רוצים למיניהם, כאשר לתחום תוואי המסילה העתידית המספר כלל את כל הזרימות לרבות נחלים וע
מגיעים פחות תחומי התנקזות, בגלל איחוד הזרימות שפונות דרומה לאורך הכביש או בתחום שבין 

 הכביש לבין המסילה. 
 

החלקים הנמוכים של כל התחומים האלה וכן כמעט כל התחומים הנותרים משתרעים על פני מורדות 
ההרים, בין גב ההר לשקע הערבה. הרום המקסימאלי שאליו מתנשאים מרבית התחומים הנותרים הינו 

אשוני קמ"ר. בקנ"מ של תכנון ר 65.7 -קמ"ר ועד לכ 0.1מ'. גודל השטחים של התחומים נע בין  505+ -כ
 תת אגנים חושבו לצורך המשך התכנון בשלב זה. 76-ואגנים  70-כזה נלמדו 
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 38דו"ח 

 הגנות ים המלח, הפתרון ארוך הטווח, קציר המלח ותחנת שאיבה -א'  53תת"ל 
 נספח ניהול מי נגר

 

 נטיף מהנדסים ויועצים בע"מ –לביא 
 /ד' 1019-1055, 2015דו"ח הנדסי מפעלי ים המלח, מאי 

 
 natif.co.il-haifa@lavi  פרטי קשר:

 

 

הפרויקט משתרע בחלקו המזרחי של דרום מדבר יהודה, אזור צחיח ומבותר המאופיין בריבוי ערוצי 
באגן הדרומי,  של מפעלי ים המלח 1נחלים. המספר הרב יחסית של נחלים וערוצים הנשפכים לבריכה 

או חוצים את תעלת ההזנה מצפונה נובע מתלילות המדרונות היורדים ממערב ומקרבה יחסית של גבול 
אגן ההיקוות, תופעות שהן פועל יוצא של השקע הסורי אפריקאי. הנחלים הגדולים יחסית המנקזים 

נוף לאורכו של  אגני היקוות המשתרעים עד קו פרשת המים המערבי, וחוצים בדרכם ארבע יחידות
מדבר יהודה: הרצועה המערבית של מדבר יהודה מדרגת הכפיפה היורדת אל רמת המדבר, רמת מדבר 

הקטע הדרומי של אזור הפרויקט,  ,יהודה,  במת השוליים המזרחיים,  מצוק ההעתקים, וגבעות המלח
 שמדרום לנחל חימר.

 
ומשתרע צפונה לאורך המסוע  1כה אזור מפעל קציר המלח ותחנת השאיבה החדשה, כולל את ברי

. מרחב הפרויקט נמצא בתחום 2Pהמתוכנן וקטע הארכת תעלת ההזנה עד לתחנת השאיבה המתוכננת 
דרום מדבר יהודה, אזור צחיח ביותר, אך למרות מיעוט הגשמים מתחוללות בו סופות גשם עזות וקצרות 

 מבוטלים.המניבות שיטפונות בספיקות חריגות שחלקן גרם נזקים בלתי 

   
ונועד לענות  35ב  53נספח ניהול מי הנגר המוגש להלן נערך ע"פ ההנחיות להכנת נספח ניקוז בתמ"א / 

על המטרות הבאות: קביעת ספיקות התכן עבור מתקני הניקוז וההגנה הקיימים והמוצעים,  בחינת 
ות התכן,  והמלצות מערכת ההגנה בפני שיטפונות הקיימת והמוצעת בתחום התכנית והתאמתה לספיק

לשדרוג מערכת ההגנה בפני שיטפונות בתחום התכנית לצורך התאמתה לפיתוח המתוכנן. במסגרת 
 קמ"ר( הזורמים באזור התכנית. 28העבודה, בוצעה הערכה של נפחי גאויות בנחלים הגדולים )מעל 

 
 1עולה מפלס פני בריכה  מ' בשנה, לעומת זאת 5.8-5.5 -מפלס פני ים המלח יורד בקצב מהיר ביותר, כ 

ס"מ בשנה עד להפעלת מפעל קציר המלח. קטע ים המלח בתחום פרויקט קציר המלח,  28-כבקצב בן 
כולל את קטעים ג' ח' לעיל.  1לעיל. קטע בריכה  –קצר יחסית ומשתרע מנחל צאלים וצפונה קטע א' 

ש ובו מפלס החוף יציב. בנחלי קטע ב' הוא קטע ביניים בו נשפכים הנחלים לאזור הים הרדוד שהתייב
חוף ים המלח קיימת תופעה חמורה של חתירה עקב ירידה מהירה של בסיס הניקוז ובעקבותיה 
התחתרות לאחור וירידה של רוב הקרקעית. התהליך מאיץ את עצמו בכל נקודה של היווצרות מדרגה. 

 קפו ועצמתו. זהו תהליך "צעיר" בן עשרות שנים בלבד ועדיין לא ניתן לצפות את הי
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 טכנולוגיות ושיטות מחקר  
___________________________________________________________________ 

 
 

 39דו"ח 

 דו"ח מסכם -הערכות לספיקת מים בנחלי אכזב בישראל
 
 

 2005חי כהן ויונתן לרון, אונ' בן גוריון, יולי 
 מוגש למשרד החקלאות ופיתוח הכפר וקק"ל

 
  john@bgu.ac.ilאיש קשר: פרופ' יונתן לרון, אונ' בן גוריון,  

 
 

חישוב ספיקות המים בנחלי אכזב בארץ מלווה בדרך כלל בשיעורי שגיאה גדולים הנובעים משימוש 
הכולל הערכה  בשיטות עקיפות, בהן מהירות הזרימה אינה נמדדת אלא מתקבלת באופן עקיף בהליך

לחספוס. השגיאות בהערכת ספיקות של נחלי אכזב שיטפוניים עשויות להגיע לעשרות אחוזים ובמפלסי 
 זרימה גבוהים עשויות להיות אף גדולות יותר.

  
בנחל רחף המיצג נחלים תלולים יחסית, החישוב לספיקה המתקבל על בסיס הערכה לחספוס לפי 

ותר בהשוואה לארבע שיטות מקובלות. התקבלו הערכות קרובות נמצא מדויק י  Limerinosמשוואת 
מצוף(. הערכה לחספוס בשיטה זו משתנה  -ביותר להערכות המבוססות על מהירות זרימה )מהירות

בהתאם לשינוי ברדיוס ההידראולי של חלוקים בתשתית. בנחלים כדוגמת הרחף מקדם החספוס קטן 
 ר במאפייני התשתית החלוקית, במיוחד בחלוקים הגסים.באופן ניכר עם העליה בעומק ותלוי בעיק

בנחלים החלוקיים רחף ואשתמוע הערכות לספיקה המבוססות על מדידת מהירות, גבוהות בצורה 
משמעותית מהערכות המתקבלות בשיטות העקיפות המקובלות. תצפיות הפוכות התקבלו בנחלים סכר, 

שתית, בהם ההערכות מבוססות על מדידות מהירות בשור ושקמה, המאופיינים במרכיב חולי ניכר בת
 נמוכות יחסית.

 
שגיאות בהערכת ממדי השיטפונות עשויות לגרום לטעויות נלוות בביצוע מאזני מים ולשגיאות בחיזוי 
ההידרולוגי המבוצע כרקע לתכנון הנדסי כמו גשרים ומאגרים. שיטות הערכה מוכלות לנחלים 

יעורי השגיאה, ורצוי להתאים להם שיטות הערכה נפרדות. בסיס נתוני מטיפוסים שונים, מגדילות את ש
מהירויות הזרימה בארץ מצומצם ביותר, ורק הגדלתן באופן משמעותי תאפשר קבלת הערכות לספיקה 

 ברמת אמינות גבוהה.
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 40דו"ח 

 מדידה ישירה של חידור עמוק של מי שיטפונות מנחלים וממאגרים
 פוטנציאל מים באזורים מדברייםלצורך הערכת 

 
 .2006, אוק' עפר דהן, יהודה אנזל, ניסים קשת, יוסי יחיאל

 דו"ח נציבות המים
 
 yehouda.enzel@mail.huji.ac.il, בירושלים איש קשר: פרופ' יהודה אנזל, האונ' העברית

מדבריים אחרים, מי התהום מהווים את מקור המים הזמין העיקרי עליו מושתת בערבה, כמו באזורים 
ההתפתחות ההתיישבותית והחקלאית. יחד עם זאת, העשרת מי התהום באקוויפרים האלוביאליים 
מותנית בחלחול מי שיטפונות שתדירותם בדרך כלל אינה עולה על פעם או פעמיים בשנה, ומשכם אינו 

ד ימים בודדים. מסיבה זו, ניצול יעיל ובר קיימא של האקוויפרים האלוביאליים עולה על מספר שעות ע
קצבי ההעשרה וההתחדשות הטבעיים. במטרה להגביר את החלחול בערבה  לדורש הערכה כמותית ש

הוקמו בשלושים השנים האחרונות סידרה של מאגרי חלחול שנועדו לחסום את נתיב הזרימה של נחל 
 של מי השיטפונות אל מי התהום באזורים נבחרים.ערבה ולאפשר החדרה 

אף על פי שמאגרים אלה זוכים לשיטפונות ומילוי חוזר מידי שנה, נשמעו לאחרונה ספקות רבים באשר 
ליעילות החלחול דרכם, ויתכן אף שלעצם קיומם במתכונת הנוכחית יש השפעה שלילית על העשרת 

עית המאגרים מונעים חלחול מקרקעית המאגר, וכי מי התהום. נטען כי משקעי חרסית וסילט בקרק
המאגר עצמו מונע זרימה טבעית על קרקעית ערוץ הנחל דרכו מתקיים חלחול טבעי. בהתאם לכך, 
העבודה התמקדה בהבנת הגורמים המשפיעים על קצבי החלחול של מי השיטפונות מערוצי נחלים 

 בלתי מופרים וממאגרים.

ל בראיה מקיפה בה נמדדו באופן ישיר כל המרכיבים המשפיעים על העבודה בחנה את תהליך החלחו
קצבי החלחול, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות בהם נעשה שימוש לראשונה במסגרת פרויקט מחקר 
זה. המחקר מתבסס על מדידות של פרמטרים הידראוליים בשלושת התחומים ההידרולוגים הקובעים 

 את תהליך החלחול:

 על פני הקרקע.תנאי השיטפון  .1
 תהליך החלחול בתווך הלא רווי העמוק .2
 תגובת מי התהום לאירוע חלחול והעשרה. .3

 
שילוב שיטות שונות אפשר בחינה רחבה של תהליך החלחול מנקודת המקור במי שיטפון דרך התווך 

 הלא רווי ועד למי התהום.
 

תהליכי  יהב ובמאגר צוקים. במסגרת המחקר נבנו על אפיק נחל ערבה ארבע תחנות ניטור בסמוך לעין
החלחול נמדדו במספר ניסויי חלחול בהם גם ניסויי סמנים, וכן בשיטפונות טבעיים. מתוצאות הניסויים 
ומהמדידות בזמן שיטפונות נמדדו קצבי חלחול שנעו בין מילימטרים בודדים ועד לכמה עשרות 

ל ניסיונות החלחול נמדדו בשלבים סנטימטרים לשעה כתלות בתנאים ההידראוליים והליתולוגיים. בכ
הראשונים של ההצפות ערכי חלחול גבוהים )עשרות סנטימטרים לשעה( שהלכו ופחתו עם הזמן, גם 

 כאשר התנאים הידראוליים על פני הקרקע לא השתנו.

 
בשיטפון הראשון שהגיע למאגר צוקים, מיד לאחר שזה נוקה משכבות החרסית שהצטברו בו, נמדדו 

שאינם שונים מהותית מאלה של ערוץ נחל טבעי, אלא שכעבור ימים בודדים מכניסת  קצבי הידור
שיטפון הראשון למאגר צנחו ערכי החידור עד לכדי עצירה מוחלטת של תהליך החלחול. נראה שדי 
בשיטפון אחד כדי לגרום להצטברות של שכבת חרסית עבה דייה כדי למנוע חלחול מתחתית המאגר. 

חופת וחרסית בקרקעית המאגר, מי השיטפון נשארו בו במשך מספר חודשים עד כתוצאה משקיעת ס
כלומר מרבית המים שנקלטו ע"י המאגר החדש למעשה אבדו, והמאגר הפסיק לחלחל  -אשר התאדו כליל

מיד לאחר השיטפון הראשון. מתוצאות העבודה עולה בוודאות כי המאגר אינו מחלחל בעוצמות ראויות 
  מי התהום תחתיו.ואינו מעשיר את 
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ניסויי הסמנים הצביע על כך שהחלחול דרך סדימנטים אלוביאליים משוכבים מורכב ביותר. נמצאו 
עדויות לתבניות זרימה לאו יציבות, זרימה בפולסים בין חסמים קפילריים, רכיבי זרימה אופקיים וזרימה 

לית של הקרקע פוחתת במהלך בנתיבי זרימה מועדפים. מעבר לכל אלה נמצא כי המוליכות ההידראו
החלחול ויחד עם זאת רמת הפעילות של נתיבי הזרימה השתנתה עם הזמן. מתוך מורכבות זו ברור כי 
מודלים פשטניים לזרימה בתווך לא רווי אינם מתאימים לשימוש בקרקעות משוכבות דוגמת אלה 

 המצויות בערבה.

  
באמצעות המערכת ואין מספיק מידע על עוצמות מכיוון ששיטפונות בעוצמה גבוהה עדיין לא נוטרו 

החלחול האפשריות עבור שיטפונות כאלה, ניתן לחשב רק את ההעשרה השנתית המינימאלית 
~ מ'(.  0.5האפשרית. בהתאם לכך בשיטפונות שעוצמתם נמוכה ואינה עולה על עשרות סנטימטרים )

~ ממ"ק לקילומטר. יש  10,000תעלה על שעות. ניתן להעריך כי ההעשרה לא  10ומשכם אינו עולה על 
לציין שנתון זה מוגבל לתנאים הנוכחיים בהם הזרימה בנחל ערבה מופרת ומווסתת ע"י רשת המאגרים 

 המקטינים ככל הנראה את עוצמת השיטפונות לאורכו של נחל ערבה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

47 
 

 41דו"ח 

 המנקזים את מדבר יהודה לים המלח:שיטפונות וסחף בנחלים 

 ניטור, אפיון ובניית מסד נתונים בנוי טלמטריה 
 
 

 יונתן לרון, חי כהן, עדי שתקאי
 2102רשות ניקוז ים המלח, אוקטובר  -דו"ח חצי שנתי 

  john@bgu.ac.ilאיש קשר: פרופ' יונתן לרון, אונ' בן גוריון,  

 

 

בממוצע מספר פעמים כל חורף בזרימות  90הנחלים רחף, צאלים, ערוגות ואוג מציפים את כביש 
המלוות בהסעת סחף ניכרת. אומנם ידוע ששיעור הגרופת בנחלי האזור יחסית גדול, הרחופת הינה 
הרכיב הגדול מכלל הסחף. הסעת סחף באזורים צחיחים נחקרה מעט, שכן המדידה מורכבת בעיקר עקב 
אופי הזרימות השיטפוניות ולכן, דרוש ניטור רציף ומתמשך. האחריות של רשות הניקוז הינה להכיר 
את מערכת השיטפונות בשטחה ובעיקר בהקשר לסדרת נתונים רציפה של זרימות )שיטפונות קטנים 

נחלים וגאויות ( שיטפונות גדולים )ספיקת שיא ומשך(, כמו גם בריכוזי וכמויות הסחף המוסעים ע"י ה
 בשיטפונות.

  
זרימות בנחל ערוגות, בחודשים נובמבר מרץ. בנחל ערוגות הוקמה תחנה  6התרחשו  2010-2012בחורף 

הידרומטרית ע"י רשות הניקוז, מע"צ וקבוצת השיטפונות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב לאחר ההסדרה 
הידרומטרית של השרות ההידרולוגי במעלה . בנוסף קיימת תחנה 90של הנחל ובניית הגשר על כביש 

התחנה שלנו. התחנה בערוגות כוללת ניטור מים, איכות המים ובעיקר הסחף המוסע. לתחנה חיבור 
לרשת חשמל קבוע למפעל מי עין גדי הסמוך יתרון ייחודי המאפשר מדידה ארוכה ורציפה. הניטור 

 ודוגם אוטומטי. מבוצע באמצעים מודרניים, כולל חיישנים, אוגר נתונים

 
 מטרות העבודה הינן:

 .90בחינה של ספיקות וסחף ממדבר יהודה לים המלח בכמה נחלים החוצים כביש  .א
 ניטור ספיקות המים וכמויות סחף מהנחלים רחף, קנאים, צאלים, ערוגות ואוג . .ב
 הסדרה של העברת מידע טלמטרי אוטומטי מהתחנות לרשות ניקוז.  .ג
 לי עבור רשות ניקוז.בניית בסיס נתונים דיגיט .ד
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 42דו"ח 

 למדידת ספיקה בנחלים ADCP -שימוש ב

 

 גוריון בנגב(-)המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן 2012יניב מונבז, 
 דו"ח התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות

 hydro.co.il-yaniv.munwes@yammaאיש קשר: יניב מונבז, 

 

 

 ( ( ADCP Acoustic Doppler Current Profilerבשנים האחרונות גובר השימוש במכשירים מסוג 
למדידת פרופילי מהירות הזרימה בחתך רוחב וחישוב הספיקה בנחלים. היכולת הטכנולוגית של 

המכשיר למדוד את פרופילי מהירות הזרימה לרוחב כל החתך בזמן קצר יחסית תוך הצגת חישובי 
ספיקה, מהירות ממוצעת ושטח חתך בזמן המדידה מאפשרת בקרה מהירה בתנאי שדה ואפשרות 

 למדוד מספר רב של ערוצי נחל בזמן קצר יחסית.

  
זרימה מהירים ומאפשרת קבלת מידע מקיף תכונותיו המיוחדות מקנות למכשיר יכולת למדוד תהליכי 

בכל חתך הזרימה. עקב זמן המדידה הקצר ישנה אפשרות למדוד זרימות שיטפוניות שאין עליהן מידע 
רב. מדידת הממוצע המשוקלל בכל תא הינה יתרון על פני מדי זרם קונבנציונליים, המודדים מהירות 

לות וחסרונות, אשר חשוב להכירם. אחד החסרונות זרימה במיקום ספציפי. כמו לכל מכשיר, יש לו מגב
 הוא מורכבות הפעלת המכשיר, ואמנם כיום יש מכשירים בפיתוח, אשר הפעלתם פשוטה למדי.

 
מטרת דו"ח זה הינה לסקור בתמציתיות את עקרונות השיטה והעבודה, מגבלות, אופן העבודה 

.  Teledyne RD Instrumentsמתוצרת  StreamPro, בהדגמה על  ADCPושימושים נוספים של מכשיר 
 StreamPro ADCP  בחלק האחרון של הדו"ח מוצגות תוצאות מדידה בה ניתן לראות השוואה בין 

 ( ומד זרם אלקטרומגנטי.propellerלמד זרם מדחף  )

 
תקוותינו היא שהידע והמידע המובאים כאן בשפה העברית ישמשו את אנשי המקצוע שעוסקים בניטור 

ת בנחלים בארץ, כגון: חוקרים וסטודנטים באקדמיה, רשויות ניקוז, רשות מים, רשות טבע וגנים, ומדידו
 קרן קימת לישראל ומהנדסי ניקוז.
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 43דו"ח 

 1%מודל אזורי להערכת ספיקות שיא בהסתברות 

 עמיר גבעתי, בנימין עצמון 
 ISSN – 0334- 3367, 2015דו"ח המכון ההידרולוגי, ירושלים, מרץ 

   amirgivati@tauex.tau.ac.ilאיש קשר: ד"ר עמיר גבעתי, אונ' ת"א, 

 

עבור  לחישוב ספיקות שיא בהסתברות של  עבודה זו מציגה מודל אזורי סטטיסטי/אמפירי מעודכן
תחומי ההתנקזות השונים בארץ ומטרתה לאפשר לציבור המתכננים לקבל מידע אודות ספיקות השיא 

 בשטח התנקזות נתון. 1%הצפויות להתקבל בהסתברות 

 
ומודל זה בא להחליפו. מודל זה  1994המודל האזורי האחרון שפרסם השירות ההידרולוגי היה בשנת 

ים בארץ על בסיס התכנות הפיזיות של אגן ההיקוות: גודל תחום אזורים הידרולוגים שונ 16-מחולק ל
חבורות הקרקע, טופוגרפיה והמשטר האקלימי. עבור כל אזור חושבה משוואת הקשר בין  ,ההתנקזות

. הקשרים עליהם מבוססים המודלים האזורים 1%שטח תחום ההתנקזות לספיקת השיא בהסתברות 
יקות שיא מכל תחנות השירות ההידרולוגי )פעילות ושאינן השונים נסמכים על מאות מדידות של ספ

פעילות( ומדידות של ספיקות שיא שבוצעו על ידי התחנה לחקר הסחף. המודל התחשב בנתונים 
בסיס הנתונים אשר שימש  עיות בעת אירועי שיטפון מיוחדים.מתחנות קבועות ומנקודות מדידה אר

  ף.הוא מתעדכן באופן שוטותר הקיים ולבניית המודל הינו המפורט בי

מספקת עבודה זו מידע רב גם אודות  1%מלבד משוואות הקשר לחישוב ספיקות שיא בהסתברות 
, נתונים אודות ספיקות השיא 2%, 10%, 50%הסתברויות השגה לספיקות שיא בהסתברויות שונות: 

המדודות הידועות בכל תחנות השירות ההידרולוגי וכן ספיקות שיא אשר חושבו על ידי התחנה לחקר 
ו לצורך הכנת המודלים האזורים השונים החישובים אשר בוצע .הסחף ומפה ארצית של ספיקות סגוליות

שינויים משמעותיים אשר התרחשו בתחומי ההתנקזות השונים )מאגרים, הטיות נחלים בהתחשבו 
וכד'(, אולם יש לקחת בחשבון שלא מדובר במודל פיסיקאלי תהליכי אשר מאפשר להתחשב באופן 

 דינמי בשינויים בשימושי קרקע ואקלים, אלא במודל אמפירי.

  
שירות ההידרולוגי ממליץ על שימוש במשפחת המודלים הפיסקאליים על פני הסטטיסטיים על אף ה

-שהם דורשים תשומות רבות. עבודה זאת לא באה להחליף את הצורך במידול פיסיקאלי של הקשר גשם
 .ספיקה-תחום התנקזות
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