
 ראשונים בסתיו   שטפונות
   

 25.10.18 -וב 20.10.18 -סיכום אירועי גשם וזרימות ב

 

, אתי עבאדי, ינאי שלומי -איסוף נתונים

,  ריבנרדודי , יוסי שדה, רחמים שם טוב

ענבל  , גדעון רגולסקי, דפנה כרמלי

 .איילון

GIS - רחמים שם טוב. 

  

   -עריכה

  מרכז מדע ים המלח והערבה, זבולוני-רחל ארמוזה

 בני שלמון 

 

 20.10.18,  90שיטפון בנחל רחם בכביש 



במערכת מזג האוויר  

, 20.10.18שחלה בשבת 

הושפענו מאוויר קר 

בשכבות הגבוהות של 

האטמוספרה ולחות  

בשכבות הבינוניות אשר  

חזקה   קונווקציהיצרה 

, (עליית אוויר אנכית)

התפתחות ענני סערה 

 .וגשמים במזרח הארץ
 

השירות   -עמיר גבעתי

 ההידרולוגי

 16:00 20.10, תאי אוויר -תמונת לווין

 20.10.18תאור המצב הסינופטי 

עננות מקומית שנעה 

 15:00 20.10מזרחה 



האירוע החל בשעות אחר הצהריים של  

יום שבת עם סופת רעמים וגשם 

כתוצאה . בערבה תיכונה ובמזרח הרמון

מהגשמים התפתחו זרימות בנחל 

 . ובנחל צופר( 40כביש )נקרות 

 

 . עשושבהמשך זרמו  גם נחל ברק ונחל 
 . 116מ "נסגר בק 90כביש 

גשם במזרח  

 מכתש רמון

מ גשם  "מכ
 של השירות 

המטאורולוגי      

15:00 

 .ז.נחל נקרות זורם גם בבוקר למחרת                צילמה רחלי א

 צילם גיל לקח, נחל צופר



גשם בערבה הדרומית   

17:30 

, סופת רעמים ממושכת פקדה את אזור באר אורה ואילת וגשמים עזים החלו לרדת באזור נחל רחם

 (. נחושתן)עברונה ובקעת תמנע 

 גשם באזור נחל עמרם                                                            צילם איתן שגב



פ "הגשם כלל ברד שגרם לנזקים בתחנת הניסיונות של המו

 החקלאי 

 

דקות   10נמדדו במשך 16:20בתחנה המטאורולוגית בשעה 

 !!מ גשם"מ 9.5

 פ"צוות המו -תמונות, פ החקלאי ביטבתה"נזקים במו



,  עברונה, אורה, נימרה, הגשמים באזור המזרחי של הרי הנגב הדרומיים גרמו לזרימות בנחלים רחם

 .עמרם ורודד, שחורת 

נחל עתק המזין את נחל רחם . לא תועדו זרימות במעלה הנחלים. למרות הזרימות במוצא הנחלים

אך נחל , בחלקו העליוןנחל נטפים לא זרם . זרםשני הקניון האדום לא זרם למרות שנחל . לא זרם

 . זרמו -יעלרודד ונחל 
  

צילם יוני שקד, נחל אורה מאחורי היישוב באר אורה  



עבר את   -90מפעל הניקוז שנבנה בשפך נחל רחם ומסדיר את מעבר המים מתחת לכביש , בנחל רחם שטפון

 .ז.צילמה רחל א.                                                                                       השיטפון הראשון בהצלחה רבה

  השטפונותהתעלה הדרומית שמזרימה את מי 

 לשמורת עברונה  

 90כביש 



 'רמון'שדה התעופה 

 כיוון זרימת המים

 התעלה הדרומית

 לכיוון דרום מזרח עד לגבול ואז דרומה –כיוון זרימת המים במוצא 

 ש"מט
 שמורת עברונה

 צילם אסף זבולוני



באזור אילת הגשם נמשך כשעה וכלל מטח 

 .חזק שגרם להצפות בעיר 

 

באזור אילת זרמו הנחלים  יעל ורודד כולל  

זרימה   היתה, בנוסף. הקינטבתעלת זרימה 

חלשה בנחל שחמון  שלא הגיעה למוצא  

 .  בים

 טורפשטייןצילם עדי , בריכת האיגום של נחל יעל שרגא גריןצילם , מחצבת שחורת מלאה

 צילם אסף זבולוני, בריכת האיגום של נחל נחושתן



 20.10.18סיכום כמויות גשם וזרימות 

 ערבה תיכונה ערבה דרומית

כמויות גשם נמוכות  

נמדדו לאורך הערבה  

במרבית תחנות  

יוצאי דופן היו  . המדידה

תחנות המדידה באזור  

ויטבתה  , באר אורה

 (.פ"המו)מזרח 

הגשם ירד בעיקר באגף 

המזרחי של הערבה  

כשבישוב , הדרומית

מ  "מ 11יטבתה נמדדו 

 23 -פ החקלאי"ובמו

 .מ"מ

 

בערבה התיכונה תועדו  

, זרימות בנחלים נקרות

וברק אך  עשוש, צופר

מדידות הגשם לאורך 

הראו כמויות   90כביש 

 .גשם נמוכות מאוד



היה צפי לאירוע גשם משמעותי בעקבות אפיק ים   25.10.18בתאריך 

 .הערבה ואילת, בנחלי הנגב שטפונותהאירוע היה צפוי לכלול . סוף

 25.10.18 -בפארן ונחל ערבה , זרימות בצחור

תחזית משקעים ליום  

כמות  , 25.10חמישי 

 -משקעים חזויה מצטברת ל

 (.8:00-14:00)שעות  6
השירות  ,   ECMWFמודל

 המטאורולוגי

 .  ז.צילמה רחלי א, ציחורנחל 

 0-1האירוע הסתיים בכמויות גשם נמוכות כשברוב הערבה נמדדו 
, מ"מ 5 – ציחורכמויות הגשם הגבוהות ביותר נמדדו בנחל . מ גשם"מ

כתוצאה מהגשם המקומי  . מ"מ 6, מ ובנחל ברק"מ 4 -מושב פארן

ונחל ערבה מעין יהב   90נחל פארן בכביש , 40בכביש  ציחורזרמו נחל 

 (.  מקור המים מירדן)צפונה 

  

 



 זרימה קלה על גבי החמדות של נחל פארן                                                                  צילם גדעון רגולסקי 25.10.18

 אליסוןזרימה בנחל ערבה                                 צילם נתנאל                                                                 90נחל פארן בכביש 


