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נחל צין במפגש עם כביש  .2499צולם ברחפן ( )dji mavic proע"י
רכז הניטור ירון ניטקה נקש.5.12.2020 .
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פרידה מד"ר יעל סטורץ-פרץ
לאחר כשנתיים של עשייה מרובה והקמת המרכז
לחקר שיטפונות במדבר ,נפרדנו מד"ר יעל
סטורץ פרץ ,שהחלה עבודה חדשה כמנהלת
אגף מים עיליים והידרומטאורולוגיה ברשות
המים.
הסדנא ההידרולוגית שנערכה בסתיו ,הייתה
הזדמנות לכל חוקרי ועובדי המלש"ב להיפרד
בהתרגשות והערכה ואיחולי הצלחה בדרכה
החדשה .במסגרת עבודתה החדשה נמשיך
לקיים עמה שיתופי פעולה פוריים ומפרים.

מנהלת חדשה למרכז לחקר שיטפונות במדבר
לפני כחודשיים נקלטה יעל זלדמן חביב למו"פ כמנהלת המרכז לחקר שיטפונות
במדבר .יעל ,בוגרת תואר שני במדעים ,עבדה בשנים האחרונות כמנהלת היחידה
הסביבתית במועצה אזורית ערבה תיכונה .יעל מתגוררת במושב עידן ,מכירה היטב
את סביבת העבודה במרחב ובעלת ניסיון בעבודה מול רשויות ומשרדי ממשלה,
בגיוס כספים וניסיון בניהול תקציב .מגוריה של יעל באזור והכרותה את סביבת
העבודה הקרובה מהווים יתרון רב בתפקיד ניהול המרכז לחקר שיטפונות במדבר.
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סדנה מעשית בהידרולוגיה-
סימני שיא ורקורד היסטורי של שיטפונות
בספטמבר ,התכנסו צוות המלש"ב ,חוקרים ועוזרי
מחקר ,ליומיים גדושים של לימודים מרתקים.
הסדנא הועברה על ידי פרופ' נעם גרינבאום
והדוקטורנט רמי זיתוני מאוניברסיטת חיפה,
בארגונה של ד"ר יעל סטורץ פרץ.
הסדנא כללה רקע תיאורטי נרחב על שיטפונות
קיצוניים באזורים צחיחים וכלים מעשיים לחישוב
ספיקות שיא משיטפונות עבר.
ביום הראשון התקיים יום הרצאות מרתק
הידראוליקה
פליאוהידרולוגיה,
בהידרולוגיה,
ושימוש בתכנת  .HEC- RASביום השני התקיים סיור
בנחל צאלים לזיהוי סימני שיא של שיטפונות
קדומים והסברים והמלצות על מדידת חתכי רוחב
בנחל ,מניסיונו העשיר של פרופ' נעם גרינבאום.
בהמשך היום העביר רמי זיתוני סדנה מעשית
בתוכנת  HEC-RASבנושא חישוב ספיקות שיא של
שיטפונות קדומים על בסיס ניתוח חתכי רוחב
וסימני שיא.
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כנסים והרצאות
לאחר תקופה של ביטולי כנסים רבים בארץ ובעולם בעקבות הקורונה ,נרשמה
התעוררות והתאקלמות למצב החדש גם בתחום הכנסים ,שעברו למתכונת של כנסים
וירטואליים .בחודשים אוקטובר ונובמבר ,נערכו מספר רב של כנסים עם מעורבות
גבוהה של חוקרי המלש"ב ,במתן הרצאות ,הנחייה ,ארגון מושבים וארגון כנסים.
 – 22.10.2020הכנס השנתי של מחקרי מו"פ מדבר וים המלח באונ' בן-גוריון בנגב.
נערך השנה בזום תחת הכותרת "יש חדש תחת השמש חקלאות .מים .אנרגיה".
נערך מושב שהוקדש כולו למים
ולקחו בו חלק כל חוקרי המלש"ב:
מושב שלישי :מים ,יו"ר :יוני לרון.
ד"ר סיון איזקסון :עיבוד תמונה
וחישה מרחוק למיפוי תפרוסת
ותדירויות של אירועי זרימה
באזורים צחיחים.
ד"ר אבשלום באב"ד :יצירת נגר
עילי בסקלה אגנית.
אהוד צאלים :ייעול השימוש במים
באיכויות שונות בתנאי אקלים
מדברי בערבה הדרומית.
ערן חלפי :אפיון שטפי גרופת
בנחל צחיח בנחשולי השיטפון
ובזרימה מאוד לא קצובה.
ארמוזה-זבולוני:
רחלי
ד "ר
תפוקות סחף באגני ניקוז בצחיח
קיצון -נחל נחושתן כמקרה בוחן.
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כנסים והרצאות
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כנסים והרצאות
 19/11כנס ים המלח :מרחב למחקר
סביבתי על תחומי .הכנס שאורגן ע"י ד"ר
אופיר כץ וד"ר סיון איזיקסון ,כלל מגוון
הרצאות אודות מחקרים בסביבת ים המלח.
המושב ההידרולוגי ,שהונחה על ידי סיון,
כלל הרצאות מרתקות אודות ההידרולוגיה
של ים המלח .בהרצאה הפותחת של פרופ'
יוני לרון ,הוצג המלש"ב.

 12/11יום עיון מדבר קיצון ,מים
וסביבה באזורים מדבריים ,כלל
הרצאות מרתקות של חוקרים
מובילים בתחומם .בהנחיית ד"ר
רחלי ארמוזה זבולוני .את הכנס
פתח פרופ' יוני לרון שהציג את
המלש"ב.
ב 1/12התקיים כנס משותף לחוקרי מו"פ מדבר וים המלח וחוקרים מאונ' תל אביב.
הכנס נועד על מנת לייצר שיתופי פעולה במסגרת קרן  UTIבין חוקרים משני
המוסדות במחקרים אודות ים המלח .בכנס הציגו:
ד"ר סיון איזקסון ,מו"פ מדבר וים-המלח
Extracting flash floods distribution and frequencies in arid regions using post flood
spectral indices.
ערן חלפי  -מו"פ מדבר וים-המלח
LSPIV (Large Scale Image Velocimetry) for determining water velocity, water discharge,
roughness coefficient and improved rating curves.
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ד"ר רחלי ארמוזה
הידרולוגיה ואקו-הידרולוגיה
שלוחת חבל אילות

ניטור שיטפונות
השנה חווינו סתיו יבש אך החורף הביא
עימו משקעים ואירועי שיטפונות .בנובמבר,
התקיימו שני אירועי גשם ושיטפונות
ממוקדים אותם ניטרנו והוצאנו דיווח
המסכם את האירועים .חודש דצמבר הביא
עימו אירוע שיטפונות ראשון ()5.12.20
שהתמקד באזור צפון הערבה וים המלח,
ואירוע שני באמצע החודש ()14-16.12.20
והתפרס בצורה כתמית ,על מרחב גדול
יותר ,מהנחלים של הרי אילת ,ועד נחלי ים
המלח.

מאמרים
מאמר בעברית בנושא "תפוקות סחף במאגר נחל נחושתן" התקבל לגיליון ההידרולוגי
בעיתון מחקרי ים המלח והערבה ויפורסם במרץ .2021
המאמר " Distribution of fluvial sediment yields in hyper-arid areas of the Middle
 "East exemplified by Nahal Nehushtan, Israelלעיתון " "Earth Surface Processes and
 "Landformsהוגש לשיפוט.
המאמר " The Effect of Drought Period on Acacia Populations in Hyper-Arid
 "Environment: A Case Study from The Southern Arava, Israelלעיתון ""Soil systems
הוגש לשיפוט.
מאמר בהובלת ד"ר גבי בנט " The effects of biostimulation and bioaugmentation on
crude oil degradation activity, in two adjacent terrestrial oil spills of different ages,
 "in a hyper-arid regionהתקבל לפרסום בעיתון "Journal of Environmental
”.Management
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ד"ר רחלי ארמוזה
הידרולוגיה ואקו-הידרולוגיה
שלוחת חבל אילות

מצוינות בחינוך
ענבל בטש ,תלמידת בית הספר
מעלה שחרות ביטבתה ,כתבה עבודת
גמר מצטיינת בהנחיית ד"ר רחלי
ארמוזה-זבולוני וליאורה טימיאנקר
מבית הספר מעלה שחרות .נושא
העבודה" :בחינת הקשר בין פיזור
העצים בנחל שיטה למאפיינים
גיאומורפולוגיים וגיאוהידרולוגיים של
התשתית".
שאלת מחקר מקשרת תחומי מחקר
שונים -הידרולוגיה של מים עיליים,
גיאומורפולוגיה
גאוהידרולוגיה,
ואקולוגיה .העבודה התמקדה בנחל
שיטה המשמש תחנה לניטור ארוך
טווח ) LTER siteשל קק"ל) .ענבל
זכתה בזכות עבודת הגמר שכתבה
בשני פרסים יוקרתיים :פרס לעבודות
גמר מצטיינות בתחום מדעי כדה"א
מטעם מכון ויצמן ופרס "גור אריה"
לעבודות גמר מצטיינות לשנת תשפ"א
מטעם המינהל לחינוך התיישבותי.
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ד"ר רחלי ארמוזה
הידרולוגיה ואקו-הידרולוגיה
שלוחת חבל אילות

חינוך וקהילה
ד"ר רחלי ארמוזה זבולוני שותפה בפן
המדעי להקמת תוכנית חינוכית קהילתית
"מים במדבר" בשיתוף קק"ל ,מו"פ מדבר
וים המלח והמועצה האזורית חבל אילות.
מובילה את התוכנית ,ליאת לרנר -רכזת
חינוך סביבתי בחבל אילות.
התוכנית כוללת יום עיון שהתקיים ב
 ,12.11.20סיורים ,פעילות בבית ספר
בנושא המים ,תחנות מטאורולוגיות
מקוונות בכל אחד מהיישובים ופרויקט
קהילתי ייחודי שבו כל בית אב בחבל
אילות מקבל מד גשם ביתי לניטור ודיווח
על אירועי גשם .מדידות הגשם יתעדכנו
באפליקציה שנבנתה לצורך הפרויקט
ומנגישה את המדידות ופריסת הגשם
במרחב לכל תושבי החבל.

עבודת השטח ממשיכה וכן הגשות להצעות
מחקר נוספות .קצרה היריעה מלהכיל.
עדכונים נוספים על עבודתה של ד"ר רחלי
ארמוזה זבולוני יופיעו בניוזלטר הבא.

מדידת גשם במד גשם ביתי
בבאר אורה
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ד"ר אבשלום באב"ד
הידרולוגיה והידרו-גיאולוגיה
שלוחת מצפה רמון

עבודת מחקר
ד"ר אבשלום באב"ד ממשיך במחקריו
המרובים באזור מצפה רמון העוסקים
במגוון נושאים הידרולוגיים.
פרויקט שפת מדבר במימון רשות
ניקוז ים המלח ,עוסק במיתון נזקי
סחף הקרקעות וכתיבת תורה סדורה
לחקלאות בהר הנגב הגבוה .מחקר
נוסף עוסק במדידה של מהירות מים
( ,)LSPIVוקביעה של ספיקת מים,
מקדמי חספוס ועקומי רום ספיקה
משופרים במימון רשות המים .היבט
נוסף במחקריו נוגע בקשר בין נגר-
גשם -סחף ,במדרונות חמאדה
ומדרונות משוקמי כריית פוספט
בקעת צין וכן מחקר אקו הידרולוגי על
שלמות אקולוגית בנחל גוונים במכתש
רמון כמקרה בוחן.

פרויקט "שפת מדבר" -צילום ד"ר אבשלום באב"ד.

נחל גוונים ,מכתש רמון .צילום רחפן.
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ד"ר אבשלום באב"ד
הידרולוגיה והידרו-גיאולוגיה
שלוחת מצפה רמון

הצעות מחקר
קבוצת המחקר המשלבת חוקרים ישראלים וירדניים עברה את שלב
ההגשה הראשוני במחקר מי תהום בערבה -עבור Middle East ( MERC
 .)Regional Cooperationההצעה עוסקת באקוויפר הערבה הצפונית
שהינו מקור מים חוצה גבולות .מעבר למורכבות הגיאופוליטית המובנת
בניהול משאב מים שכזה ,האקוויפר מורכב מבחינה הידרו-גיאולוגית.
לאקוויפר מספר מקורות העשרה במים ,בעלי איכויות שונות .נכון להיום,
אנו לא יודעים מה תרומת כל אחד מן המקורות השונים מהבחינה
הכמותית ועל כן הבנת המשטר ההידרולוגי באקוויפר לוקה בחסר.

מאמרים
מאמר בעברית "תש"פ  -שנת גשמים מבורכת בהר הנגב" עבור הגיליון
ההידרולוגי של כתב העת של המו"פ הוגש לשיפוט .המאמר נכתב
בשיתוף פעולה עם מיכה סילבר מרשות ניקוז ערבה ואילת כחלק
מאיסוף הנתונים וניטור ארוך הטווח המבוצע משנת  .2011המאמר
מיועד להתפרסם במרץ .2021
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ד"ר סיון איזיקסון
חוקרת חישה מרחוק

שלוחת ים המלח

תוצאות

אינדקס לחות קרקע :צבע תכלת מעיד
על לחות קרקע גבוהה (או מים זורמים).
ה 23/10/2019הוא התאריך המאוחר
ביותר בו לא נראית לחות במקטע נחל
חיון 16/3/2019 .ניתן לראות ביום של
שיטפונות את הזרימה בכל נחל חיון
והנחלים באזור .החל מנובמבר ,2019
ניכר סיגנל גבוה של לחות קרקע במקטע
נחל חיון היוצא מבסיס עובדה .ההדמאה
המוצגת ,מאוגוסט .2020
צילום באור נראה של הגבול הצפוני של
הבסיס מראה עדויות לזרימה ישנה יותר
המופיעות בצילומים לפחות בחמש
השנים האחרונות ,ללא סיגנל של לחות
קרקע חריג (מלפני נוב' )2019

במסגרת בדיקת האלגוריתם לניטור שיטפונות
מחישה מרחוק ,נתגלתה אנומליה בנחל חיון
ש"זורם" גם בקיץ וגם בתאריכים בהם לא נרשמה
זרימה בתחנות ההידרומטריות באזור .נמצא כי
החל מנובמבר  2019ועד היום ,קיים סיגנל של
לחות קרקע גבוהה במקטע של נחל חיון ,החל
מהגבול הצפוני של בסיס עובדה ועד כ  16ק"מ
במורד הנחל .ללא בדיקה בשטח ,אין באפשרותנו
לקבוע אם מדובר בדליפת שפכים או מים מהבסיס.
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ד"ר סיון איזיקסון
חוקרת חישה מרחוק
שלוחת ים המלח

הצעות מחקר
בספטמבר  2020הגישה דר' סיון
איזקסון הצעת מחקר לקרן לשמירה
על שטחים פתוחים בשיתוף עם ד"ר
יעל סטורץ-פרץ ורשות ניקוז ים
המלח בנושא "שיטפונות וחישה
מרחוק -ניטור תגובת הצומח
לשינויים טבעיים ואנתרופוגניים
בתוואי הזרימה במניפות הסחף
בים המלח".
במחקר המוצע יבדקו מדדים
אקולוגיים של גודל ובריאות צומח חד
ורב שנתי וכיצד אלו מושפעים
טבעיים
ומשינויים
משיטפונות
ומלאכותיים בתוואי הזרימה .הסקר
משלב ארבעה היבטים :הידרולוגי,
אקולוגי גיאומופולוגי ואנתרופוגני.

בדצמבר  2020הוגשה הצעת מחקר
נוספת לקרן  UTIבשיתוף עם פרופ' הדס
סערוני מאונ' תל אביב ועם ד"ר ברוך זיו
מהאוניברסיטה הפתוחה בנושא "הגדרת
הקשר בין דפוסי תדירות ותפרוסת
השיטפונות באגני ים המלח לתנאים
מחקר
להתפתחותם:
הסינופטיים
הידרו-סינופטי מבוסס חישה מרחוק".
בשונה ממחקרי עבר המבוססים על
תחנות הידרומטריות נקודתיות שאינן
מספקות מידע מרחבי מפורט ,חידושו של
המחקר המוצע הוא בשימוש בחישה
מרחוק על מנת לנטר את השיטפונות
באגני ים המלח ,ולהקים בסיס מידע רחב
יותר על השיטפונות .מאפייני התפרוסת
התוך-אגנית והבין אגנית של השיטפונות
יושוו בין שיטפונות ממערכות סינופטיות
שונות וכך ילמדו דפוסי השיטפונות
הנוצרים בכל מערכת .תוצאות המחקר
יסייעו בהבנה של השינויים הצפויים באופי
השיטפונות באזור בהתאם לשינויים
סינופטיים שמנבאים מודלים אקלימיים.

עדכון פעילות -ינואר 2021
ערן חלפי
חוקר הידרולוג
שלוחת ים המלח

חוקר חדש בשלוחת ים המלח
ערן חלפי ,תושב ערד ,החל את עבודתו כחוקר בשלוחת ים המלח באוקטובר
 .2020ערן סיים את לימודיו באוניברסיטת בן גוריון בהנדסה סביבתית כמצטיין
דיקן .מחקרו עסק באפיון שטפי גרופת והתקבצות חלקיקים מרחפים בנחל צחיח
בזרימה בלתי קצובה .ערן ,יקבל את התואר בקרוב לאחר סיום שיפוט עבודת
הדוקטורט שלו.
ערן מביא איתו תחומי מחקר מגוונים העוסקים בנושאים הבאים:
• הידרודינמיקה והסעת סדימנטים בנחלים שיטפוניים.
• תהליכים גיאופיזיקלים (התחתרות ,הסעת גרופת וסחף).
• קביעת ספיקות בשיטת .LSPIV
• מפגש בין הידרולוגיה ,גיאומורפולוגיה והנדסה כדוגמת מפגש נחל צאלים
והמתעלים של כי"ל.
אנו שמחים לקבל את ערן למו"פ מדבר וים המלח ולמרכז לחקר שיטפונות
במדבר ומאחלים לו הצלחה מרובה במחקריו המעניינים.

מידע נוסף על פעילות המרכז לחקר שיטפונות במדבר תוכלו למצוא
באתר האינטרנט www.floods.org.il
ניתן לפנות ליעל זלדמן חביב בטלפון ניייד  052-3665976או במייל
. yaelhaviv@adssc.org

