
שיטפונות ראשונים
סיכום אירועי גשם וזרימות  

2020נובמבר 

:  עריכה

ר"ד, חביבזלדמןיעל 

.  זבולוניארמוזהרחלי 

לחקר  מרכז ה

.  במדברשיטפונות 

1.11.2020, שיטפון בנחל רחם

זבולוניארמוזהרחלי -צילום
רחמים , עבאדיאיתי -נתוניםאיסוף 

. נועם גנץ, נקשניטקהירון , שם טוב



ובאזורהדרומיתבערבהנקודותבמספרומקומייםעזיםלגשמיםגרםסוףיםאפיק,1.11.2020ב

.המלחים

הגשםובהמשך(תמנעועדמאילת)אילתהריבאזורוברדגשםעלדיווחיםהחלו15:20בשעה

.עובדה-גרופיתלקועדצפונההתפשט



מאזור הקניון האדום  , גשם נראה תא גשם שעבר את הרי אילת לכיוון צפון מזרחמ"במכ

גושי הברד הגדולים תועדו  . מ"ס5לשדה התעופה רמון והביא לירידת ברד בקוטר של עד 

גושי הברד הגדולים והגשם החזק  . ועד אליפזמאילות, בקניון האדום ובערבה, בחוף הים

הבינאוניברסיטאיובמכון ש"בביס)מ "מ14ו 16בחלק הדרומי עם -בשני מוקדים התרכזו 
.מ בנחל נימרה ובנחל שני"מ15ו 16ובחלק הצפוני עם ( באילת

זבולוניארמוזהרחלי -צילום. ברד באזור באר אורה



שגיא מרום -צילום. באילתהבינאוניברסיטאיברד בחוף המכון , חוף דרומי



סיקה שקרמן'צילום ג. נחל רחם

עתק,שניהנחלים.חזקהבעוצמהרחםנחלזרםמהגשםכתוצאה

.רמוןהתעופהשדהמולרחםנחלשלהמשותףלמוצאמתנקזיםורחם

כבישאתחצתה,אורהנחלעםהתמזגההרחםשלהדרומיתהתעלה

כלזרמו,בנוסף.התנועהלעצירתוגרמהעברונהשמורתלכיוון90

למפרץהמתנקזיםאילתבנחלי.תמנעלנחלעמרםנחלביןהנחלים
.קליםשיטפונותהתפתחואילת

ארמוזהצילום עומר . נחושתןנחל 



.  ליאת לרנר-צילום. 90חסימת כביש . שפך נחל אורה ונחל רחם בכניסה לשמורת עברונה



באזור הניטור  , עם זאת(. בסיני)ם הגשם היה ניתן לראות מוקד גשם נוסף בחלקו העליון של הפארן "במכ

אך לא  , יתכן שזרימות ביובלים הגבוהים של דרום הנגב התרחשו)הצפוני של הערבה לא זרמו הנחלים 

.ולא תועד גשם משמעותי באזור( הגיעו לערבה

ונחל  ( 168מ "ק)נחל סייף , (89מ "ק)בנחל חיון זים"מגהלמעט , היו יבשיםזים"המגכל לאורך הערבה 

40כביש )מ תועד באזור שיטים "מ2-גשם קל של כ. ,מ"מ0.5-1אשר בהם נמדדו ( 171מ "ק)אבייה

.כנראה מיצג את גבול הצפוני של תא הגשם שהתרחש בהרי אילת(. 22מ "ק



באזורגשםמתאכתוצאה20:30משעההחל,המאוחרותהערבבשעותגשמיםירדו,המלחיםבמרחב

.גדיעיןועדהמלחיםמלונותשבין

לכיווןמשם.גשםמ"מ2-כרקנמדדושם,צוריהונחלערוגותנחלהיההגשםתאשלהצפוניהקצה

.מ"מ6מורובמעלהמ"מ8נמדדושבורחףנחלשלהניקוזבאגןלשיאעדהגשםכמותעולה,דרום

מ"מ2נמדדו,בנוסף.הגשםתאשלהדרומיהגבולהיהזוהרובנחלהמלונותבאזורהמלחיםבדרום

גבוההבעוצמהזרםרחףנחל.וזוהרבוקק,יעלים,מור,רחף:בנחליםתועדוזרימות.סדוםבכיכרגשם

נסגרגדילעיןהמלונותשביןבמרחב90כביש,החזקהמהזרימהכתוצאה.במקוםלתשתיותנזקוגרם

.למחרתעדהערבבמהלך

. 90במפגש עם כביש . סחף כתוצאה משיטפון נחל רחף

. נקשניטקהירון -צילום



20.11.2020גשם ושיטפון נקודתיים באזור הר סדום וצפון הערבה 

נקשניטקהירון -צילום. 20.11.2020. 2499נחל צין במפגש עם כביש 



.התפתחה מערכת מזג אויר מקומית שגרמה לזרימות חזקות באזור הר סדום, 20.11.2020ביום שישי 

הגשם באזור הר סדום . מערכת המזג אויר נגרמה בשל שקע במזרח הים התיכון שלווה באפיק רום

(.מרכז חיזוי שיטפונות: מקור מידע)ובדרום בכלל היה קשור לזרם סילון ולחלק החם של המערכת 

תא הגשם התקדם מכיוון דרום מערב לכיוון צפון מזרח עד דרום ים המלח וגרם לגשמים בעוצמה גבוהה  

.לזמן קצר

בתחנת המטאורולוגית של השירות  . במרחב ים המלח עיקר הגשם ירד באזור הר סדום

.מ גשם בפרק זמן קצר של כחצי שעה"מ13.7המטאורולוגי נמדדו 

20.11.2020
12:40

20.11.2020
13:10

20.11.2020
14:00
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20.11.2020

סדום-נתוני השירות המטאורולוגי 

פרסנחלז"מג.מ"מ6נמדדולוטלאשתצפונהמעטהנמצאז"במגגשםבמדידת

2499כבישז"מג,זאתלעומת.מ"מ7צפיתנחלבחניוןהנמצאומגזמ"מ6סיפק

.גשםמ"מ1.5רקהראה

מה,מ"מ0הראתהז"במגהמדידה,90כביששלבצדחימרלמאגרמצפון

זומנקודהדרומהמ"קכחציכנראהשנעצרוחזקמקומימאודאירועעלשמצביע

.סדוםהרבצפון

מראותעננותשללויןומפותגשםמ"מכנתוני,זים"המגנתוניאתשכללותצפיות

.ממנוודרומההערבהצומתועדסדוםהרמעלהגשםמיקוםאת



הכביש היה סגור לשני  . הגשם יצר זרימות חזקות מהר סדום שיצרו הצטברות סחף רב על הכביש

.שעות18נפתח לתנועה רק לאחר והכיוונים מצומת זוהר ועד צומת הערבה

על אף שהיו דיווחים מהשטח על . פרס תמר ומסור, אדמון, דרומית להר סדום זרמו הנחלים אשלים

באזור  . נראו סימנים במעביר מים וכנראה הזרימה החלשה לא הגיעה לכבישלא , צפיתבנחל זרימה 

תושבי עידן , מ גשם"מ2נמדד רק 227/90על אף שליד צומת . מושב עידן  היה תא גשם מקומי

.ועל זרימה בנחל עידןממ10-11דיווחו על מדידות ביתיות של כ 

.זרימה חלשה שלא הביאה לחסימה של הכביש, 2499נחל צין זרם במפגש שלו עם כביש 

,  מבט ממזרח למערב)צומת הערבה 

-צילום. 20.11.2020(. 25כביש 

.  מפעלי ים המלחט"מנב, יאיר וקנין



!תודה

.נתראה בשיטפון הבא

לפרטים נוספים לגבי המרכז לחקר שיטפונות 
חביב  זלדמןבמדבר ניתן לפנות ליעל 

yaelhaviv@adssc.org.il

052-3665976

מוזמנים לבקר באתר שלנו בכתובת

https://floods.adssc.org/

mailto:yaelhaviv@adssc.org.il
https://floods.adssc.org/

