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נמצאב"המלששלהאינטרנטאתר
פ"ממו,וייסיעקבבעזרתבנייהבשלבי
איסוףבתהליךאנו.המלחויםמדבר
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יולי–משוערסיוםתאריך.המחקר
2020.
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אירועילניטוריחדחברב"המלשצוות
בתיאוםבוצעאשרוהזרימותהגשם
,בשלוחותנוטרוהגשםאירועי.מלא

נעשהופרסומםהנתוניםועיבוד
התרחשוהאחרוניםבחודשיים.במשותף

,ב"המלשבמרחביזרימהאירועימספר
.חריגיםכאירועיםהוגדרומהםשניים
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משותפתמצגתוכןשאספוהתצפיות
בימים.הרחבהקהללשיתוףשהופצה

וטכנאיזבולוני-ארמוזהרחליר"דאלו
אתמעבדיםנקש-ניטקהירוןהמחקר
המרחבלכלהעונהאירועימכלהמידע
חודשבמהלךיוגשאשרשנתידוחלכדי
.יוני

לכנסתקציריםהגישוב"המלשחוקרי
הישראליתהאגודה)ל"אישלהמשותף
הגיאולוגיתהחברה)י"וחג(מיםלמשאבי

.(הישראלית

תקציריםבחוברתהתפרסמושהוגשו
סדרלפיב"המלשמחקריאתהכוללת
:הופעתם

What.א,באבד.1 modern farms
can learn from older one? A lesson
from wise ancient hydrogeologist.

The.י,לרון,.י,פרץ-סטורץ,.נ,ברונר.2
influence of flow events on the
incision and morphology of steep
and coarse-grained channels
responding to base-level lowering:

.Nahal David and Nahal Qedem
.יפרץ-סטורץ,.סרוטמן,.סאיזיקסון.3

מרחוקבחישהניטורשיטתפיתוח
אירועישלותדירויותתפרוסתלמיפוי
.צחיחיםבאזוריםזרימה

עבאדי,.ישלומי,.רזבולוני-ארמוזה.4
באגןסחףתפוקת.ילרון,.רטוב-שם,.א

.נחושתןנחל
שלוםאיש,.יפרץ-סטורץ,.י,סויבלמן.5
הזיהוםהיקףהשתנות.נויסברוד,.כ

באזורשיטפונינחלבתוואיובמרחבבזמן
.פעמיחדזיהוםאירועלאחרצחיח
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

לכתבמאמרהגשנוהאחרוניםבחודשים
'והערבההמלחים,הנגבמחקרי'העת

בצחיחהסחףתפוקתהתפלגות"בנושא
."בוחןכמקרהנחושתןנחלאגן,קיצון

בהתאםתוקן,שיפוטעברהמאמר
אתחישבנובמאמר.מחדשוהוגש

לאורךנחושתןבמאגרהסחףתפוקות
בינוניים,קטניםבאירועיםשנה60

.וגדולים

,ערבהניקוזרשותשלבקשהבעקבות
בנחלשיאסימנישלמדידותיוםביצענו
הגדולהשיטפונותאירועלאחרחצבה

המדידות.24-25.2.2020-בשהתרחש
זרימהשלהידרולוגימודללכיולישמשו
מיטביתיכנוןלצורך,קיצוןבאירועיבנחל
אובותלעירמסביבניקוזמפעלשל

.הנחלבתוואיהנמצאת
,אילותחבלמועצתשלבקשהבעקבות
במאגרשיאמפלסשלמדידהביצענו

לאחרבוצעוהמדידות.נחושתןנחל

-בשהתרחשהגדולהשיטפונותאירוע
בחינתהיאהמדידהמטרת.13.3.2020

המאגרשלהנגרונפחהשיאמפלס
המסדירהניקוזמפעלשלתיכנוןלצורך
.תמנעפארקשלהתיירותיהאזוראת

מדיגםשכללוהנתוניםאיסוףלאחר
שמשווהדוחכתבנו,נגרומקדמיגשם
שנהאותהשלהגדוליםהשיאאירועיבין

בשהתרחשקודםשיאלאירועבהשוואה
2015.

מאמרים

עבודת שדה

שחזור המבנה הטופוגרפי של אזור המאגר  

.  1958-לאחר בנית סוללת ההגנה ב
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אירועהתרחש13.3.2020בתאריך
נחליםזרמובו,היקףרחבשיטפונות

גשםשלגבוהותעוצמות.הערבהבכל
הנחליםמןבחלקשיאלספיקותגרמו

צוות.להפרעהשגרמהסחףולהסעת
הניטור.האירועאתלנטריצאהניטור

הידרולוגיוניטורזרימות,גשםכלל
שיטהנחלכמומחקרבאתריממוקד
.נחושתןונחל

הספרמביתתיכוןתלמידת,בטשענבל
הגמרעבודתאתהגישהשחרותמעלה
פיזורביןהקשרבחינת"בנושאשלה

למאפייניםשיטהבנחלהעצים
שלוגיאוהידרולוגייםגיאומורפולוגיים

הצוותבהדרכתעבדהענבל"התשתית
עבודהוכתבהפ"המושלההידרולוגי

המיםפרסלתחרותשהוגשהמצוינת
.שטוקהולםשל

עבורל"לקקהוגשעונהסיכוםדוח
שיטהבנחלLTERבתחנתפעילות
ומחקרהידרולוגיניטורהכוללת

.גאומורפולוגי
פתוחיםשטחיםלקרןהתקדמותדוח

בדרוםשיטפונות"פרויקטבעבורהוגש
המערכתתפקודעלהשפעתם–הערבה

ועלהפתוחיםבשטחיםהאקולוגית
עםפעולהבשיתוף"הציבורהתנהלות

.שקרמןסיקה'וגמוריסאביגיל

ניטור שיטפונות

הגשת דוחות 
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נחושתןבמאגרהמפלסגובהמדידת

13.3.2020שלהשיטפוןאירועלאחר
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מדיהעתקתבתהליךהחלנו,לאחרונה
מבחינהבטוחיםלמקומותגשם

בטיחותנהליהסדרעקבתעבורתית
והחלופותהשטחבחינתלאחר.פ"במו

-כ,בטוחיםלמקומותהעתקנו,הקיימות
במקומותמוצביםשהיוגשםמדי10

.מסוכנים

מקווןבאופןפ"המושארגןהמדעביום
הצוותחבריהשנהחלקלקחו

:באילותההידרולוגי
מדשללבניההדרכההעבירשלומיינאי
.בייתיגשם
המחקרעבודתעלהרצהעבאדיאתי
לארכיאולוגיהבמחלקהשמתבצעתשלו

.העבריתבאוניברסיטה
הגדולהגשםאירועאתהמתארתמצגת
הופצה13.3.2020-בבערבהשהיה
בתחומיעניןולבעליהרחבלקהל

.להןומחוצההאזוריותהמועצות

קהילההתקנת ציוד
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,חצבהבנחלזרימהשלשיאסימני

24.2.2020



גשםאירועחל12/3/20-הבתאריך
משקעיםכמות.ימיםשלושהשנמשך
הציןבאגןירדומ"מ40-כשלגבוהה
העזיםהגשמים.רמוןובמכתשהעליון
בינוניתבעוצמהשיטפוניתזרימהיצרו

הציןבאגן,חזקהאףמסוימיםובמקומות
מכתש,(בוקרשדהאזור)והתיכוןהעליון
.פארןונחלהמישראזור,נקרות,רמון
זרימותהיולא,ל"הנהאירועמאז

מ"מכעשרהשלכמותאולם,נוספות
מצפהבאזורירדושוניםאירועיםבמספר

-בירדאשר,האחרוןלגשםעדרמון
המשקעיםכמותהכלסך.5/5/20
-במסתכמתהשנהרמוןבמצפהשירדה
שנתיהרבהממוצע.מ"מ175.4
כלומר,מ"מ74הינורמוןבמצפה
מהממוצעשנייםמפייותרירדהשנה
עלמדובר,בכךדילאאם!שנתיהרב

המשקעיםכמותנמדדהשבההשנה
החלומאז,רמוןבמצפהביותרהגדולה

!1953בשנתהמדידות
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ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-והידרוהידרולוגיה

שלוחת מצפה רמון

ניטור שיטפונות

עונתיתמשקעיםכמות

העמודות.רמוןבמצפה

שלמדידות-הכחולות

,המטאורלוגיהשירות

-הירוקותהעמודות

מדברפ"מושלמדידות

.המלחוים



פארןבנחלבוצעוקרקעלחותמדידות
האזוראתשפקדוהשיטפונותלאחר

דגימתכללוהמדידות.החורףבחודשי
בשיטהרטיבותתכולתלחישובקרקע

חתימותלאיסוףבמקביל,הגרבימטרית
המדידותמטרת.בשטחספקטראליות

ההחזרהביןהקשראתלאפייןהיא
במגווןהקרקעללחותהספקטראלית

.הערוץלרוחבאלוביאלויותתשתיות
המידעבהתמרתיסייעזהאפיון

למידעלוויןמהדמאותהספקטראלי
לאחרהקרקעלחותאודותכמותי
.שיטפון

להציגוהתקבלוהוגשותקציריםשני
בתקופהלהתקייםאמוריםשהיובכנסים

:הקורונהעקבבוטלואךזו
'Extracting flash flood distribution

and frequencies in arid regions
using post flood spectral indices'

הגיאופיזיתהאגודהשלהשנתילכנס
.בוינהEGUהאירופאית

מרחוקבחישהניטורשיטתפיתוח'
אירועישלותדירויותתפרוסתלמיפוי
י"וחגל"אילכנס'צחיחיםבאזוריםזרימה

.החמישהבמעלההמשותף

במחקרהתקדמות 
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איזיקסוןר סיון "ד

חישה מרחוק

המלחים שלוחת 

החקלאותמשרדבמימוןמחקרמתקציב
והחלאברהמייוסףגויס,הכפרופיתוח
עלאחראייהיהיוסף.ב"במלשעבודתו
מרחוקחישהנתונימאגרניהול

מחישהשיטפונותניטורבפרויקט
אלגוריתמיםבכתיבתיסייעוכןמרחוק
נתונילחילוץלוויןהדמאותלעיבוד

.שיטפונות איסוף חתימות ספקטרליות בשטח

מחקרגיוס טכנאי 

תקצירים לכנסים



אירועישניהתרחשומרץחודשבמהלך
לאחר.קדםובנחלדודבנחלזרימה

אתלחלץלשדהיצאנוהאירועים
,מיםמפלסשמדדומהחיישניםהנתונים
הגרגרגודלופילוגהחתךאתלמדוד
המזרחיהחלקעבוררחפןצילומיולבצע

בסיסמירידתהמושפעהערוציםשל
במסגרתזאתכל.המלחיםשלהסחיפה
וקדםדודבנחלהתחתרויותעלהמחקר
.המלחיםניקוזרשותבמימון

במהלךשהתרחשהחריגהגשםאירוע
-3)המלחיםבאזורמרץחודש

משמעותיתלזרימההביא(5/3/2020

.קדםבנחלחריגהולזרימהדודבנחל
מפתחגבוההיההמיםמפלסבקדם
גביעלגלשהוהזרימההמיםמעביר
משמעותיתהתרחבהנחלערוץ.הכביש
מ"סעשרותקבורנמצאהלחץוחיישן
.מתכותגלאיבעזרתהשטחלפנימתחת

בשלבינמצאיםמהמדידותהנתונים
המסכםבדוחויופיעונתוניםעיבוד
.הסתיובתחילתשיוגש
שנפרצהמבריכהשזוהם,אשליםבנחל

אירע,גבס-פוספובמיהנחלאתושטפה
.13/3/20בתאריךיחידשיטפוןאירוע
נאספומהשיטפוןונתוניםדגימות

.ההידרומטריתמהתחנה

עבודת שדה  
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המאסטרעבודתאתהגישברונרנדב
עלזרימהאירועיהשפעת'בנושאשלו

ערוציםשלוהמורפולוגיהההתחתרות
בסיסלירידתבתגובהגרגרוגסיתלולים

בהנחייה'קדםונחלדודנחל:הסחיפה
ושליגורןלירן,לרוןיונישלמשותפת
וסביבהלגיאולוגיהבמחלקה

המחקר.בנגבגוריוןבןבאוניברסיטת
בימים.המלחיםניקוזרשותידיעלמומן
מבוססמאמרבכתיבתהחלנדבאלו

.Geomorphologyהעתלכתבהתיזה
נתוניםבעיבודממשיךסויבלמןיניב

2019בשנתשנאספואשליםמנחל
בכתיבתהתחילהוא.המארגבמימון
נעםובהנחייתבהנחייתישלוהתיזה
המיםלחקרצוקרברגממכוןויסברוד

.שלוםאישכרמיתשלובהדרכתה

שיטתפיתוחאתמקדמתאיזקסוןסיון
במסגרתמרחוקמחישהשיטפונותניטור

בהנחייתישלהדוקטורטהפוסט
מהמחלקהרוטמןסטנליובהנחיית
.גוריוןבןבאוניברסיטתחשמללהנדסת

שניכתיבתעלעובדתהיאכןכמו
.בנושאמאמרים

עםישראלנתיביבמשרדינערכופגישות
המלחיםניקוזורשותאחזקהמחלקת

נחליםלחצייתתשתיותבנייתלגבי
המלחיםבאזור90כבישלאורך

במחקרבפרויקטיםוהשתלבות
.הנדסי-גיאומורפולוגי-הידרולוגי

סטודנטים
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פגישות
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תודות

שלוהפרויקטוריםהמחקרלטכנאי
,עבאדיאיתי,שלומיינאי:ב"המלש
ירון,ליאורגיא,טוב-שםרחמים
פוקסושירגנץנעם,נקש-ניטקה

.החשובהעבודתכםעל

יםניקוזמרשותסילברלמיכה
קידוםלצוותההירתמותעלהמלח

.הנתוניםפלטפורמת

המלחויםמדברפ"ממווייסליעקב

אתרלבנייתההירתמותעל
.ב"המלששלהאינטרנט

שסקרוהאנונימייםלסוקרים
הגיליוןמאמריאתוסוקרים

ההידרולוגי

יםניקוזורשותערבהניקוזלרשות
בעבודהתמיכתכןעלהמלח
.זוחשובה

שיטפונותמאירועלתשתיותנזקים

נחל:משמאל.12-14.3.2020בתאריך

:למעלה.איזקסוןלה'ריבקצילמה,ערבה

.נקש-ניטקהירוןצילם,חימרנחל


