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המרכזוהקמתמרובהעשייהשלכשנתייםלאחר

יעלר"מדנפרדנו,במדברשיטפונותלחקר
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.המים

הייתה,בסתיושנערכהההידרולוגיתהסדנא

להיפרדב"המלשועובדיחוקרילכלהזדמנות

בדרכההצלחהואיחוליוהערכהבהתרגשות

נמשיךהחדשהעבודתהבמסגרת.החדשה

.ומפריםפורייםפעולהשיתופיעמהלקיים
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מנהלת חדשה למרכז לחקר שיטפונות במדבר

פרץ-סטורץיעלר"מדפרידה



-בהידרולוגיהסדנה מעשית 

סימני שיא ורקורד היסטורי של שיטפונות

ועוזריחוקרים,ב"המלשצוותהתכנסו,בספטמבר

.מרתקיםלימודיםשלגדושיםליומיים,מחקר

גרינבאוםנעם'פרופידיעלהועברההסדנא

,חיפהמאוניברסיטתזיתונירמיוהדוקטורנט

.פרץסטורץיעלר"דשלבארגונה

שיטפונותעלנרחבתיאורטירקעכללההסדנא

לחישובמעשייםוכליםצחיחיםבאזוריםקיצוניים

.עברמשיטפונותשיאספיקות

מרתקהרצאותיוםהתקייםהראשוןביום

הידראוליקה,פליאוהידרולוגיה,בהידרולוגיה
-HECבתכנתושימוש RAS.סיורהתקייםהשניביום

שיטפונותשלשיאסימנילזיהויצאליםבנחל

רוחבחתכימדידתעלוהמלצותוהסבריםקדומים

.גרינבאוםנעם'פרופשלהעשירמניסיונו,בנחל

מעשיתסדנהזיתונירמיהעבירהיוםבהמשך
שלשיאספיקותחישובבנושאHEC-RASבתוכנת

רוחבחתכיניתוחבסיסעלקדומיםשיטפונות

.שיאוסימני
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והרצאותכנסים

נרשמה,הקורונהבעקבותובעולםבארץרביםכנסיםביטולישלתקופהלאחר

כנסיםשללמתכונתשעברו,הכנסיםבתחוםגםהחדשלמצבוהתאקלמותהתעוררות

מעורבותעםכנסיםשלרבמספרנערכו,ונובמבראוקטוברבחודשים.וירטואליים

.כנסיםוארגוןמושביםארגון,הנחייה,הרצאותבמתן,ב"המלשחוקרישלגבוהה

למיםכולושהוקדשמושבנערך

:ב"המלשחוקריכלחלקבוולקחו

.לרוןיוני:ר"יו,מים:שלישימושב

תמונהעיבוד:איזקסוןסיוןר"ד

תפרוסתלמיפוימרחוקוחישה

זרימהאירועישלותדירויות

.צחיחיםבאזורים

נגריצירת:ד"באבאבשלוםר"ד

.אגניתבסקלהעילי

במיםהשימושייעול:צאליםאהוד

אקליםבתנאישונותבאיכויות

.הדרומיתבערבהמדברי

גרופתשטפיאפיון:חלפיערן

השיטפוןבנחשוליצחיחבנחל

.קצובהלאמאודובזרימה

:זבולוני-ארמוזהרחליר"ד

בצחיחניקוזבאגניסחףתפוקות

.בוחןכמקרהנחושתןנחל-קיצון

.בנגבגוריון-בן'באונהמלחויםמדברפ"מומחקרישלהשנתיהכנס–22.10.2020

."אנרגיה.מים.חקלאותהשמשתחתחדשיש"הכותרתתחתבזוםהשנהנערך
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כנסים והרצאות 

DDDבינלאומיבכנס (Drylands,

Deserts and Desertification)

השתתפוובו,16-18/11בשנערך

2400מעל(כמובןוירטואלית)

אורגן.מדינות110-ממשתתפים

מושבאיזיקסוןסיוןר"דידיעל

-Flash:צחיחיםבאזוריםשיטפונות

floods in arid environment.

שלהרצאותשלושכללהמושב

שיטפונותלחקרהמרכזחוקרי

.במדבר
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כנסים והרצאות 

מים,קיצוןמדברעיוןיום12/11

כלל,מדברייםבאזוריםוסביבה

חוקריםשלמרתקותהרצאות

ר"דבהנחיית.בתחומםמובילים

הכנסאת.זבולוניארמוזהרחלי

אתשהציגלרוןיוני'פרופפתח

.ב"המלש

למחקרמרחב:המלחיםכנס19/11

ר"די"עשאורגןהכנס.תחומיעלסביבתי

מגווןכלל,איזיקסוןסיוןר"ודכץאופיר

.המלחיםבסביבתמחקריםאודותהרצאות

,סיוןידיעלשהונחה,ההידרולוגיהמושב

ההידרולוגיהאודותמרתקותהרצאותכלל

'פרופשלהפותחתבהרצאה.המלחיםשל

.ב"המלשהוצג,לרוןיוני

.אביבתל'מאונוחוקריםהמלחויםמדברפ"מולחוקרימשותףכנסהתקיים1/12ב
משניחוקריםביןUTIקרןבמסגרתפעולהשיתופילייצרמנתעלנועדהכנס

:הציגובכנס.המלחיםאודותבמחקריםהמוסדות
המלח-פ מדבר וים"מו, איזקסוןר סיון "ד

Extracting flash floods distribution and frequencies in arid regions using post flood 
spectral indices.

המלח-פ מדבר וים"מו-חלפי ערן 
LSPIV (Large Scale Image Velocimetry) for determining water velocity, water discharge, 
roughness coefficient and improved rating curves.
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

מאמרים
ההידרולוגילגיליוןהתקבל"נחושתןנחלבמאגרסחףתפוקות"בנושאבעבריתמאמר

.2021במרץויפורסםוהערבההמלחיםמחקריבעיתון
Distribution"המאמר of fluvial sediment yields in hyper-arid areas of the Middle

East exemplified by Nahal Nehushtan, Israel"לעיתון""Earth Surface Processes and
Landforms"לשיפוטהוגש.

The"המאמר Effect of Drought Period on Acacia Populations in Hyper-Arid
Environment: A Case Study from The Southern Arava, Israel"לעיתון"Soil systems"

.לשיפוטהוגש
The"בנטגביר"דבהובלתמאמר effects of biostimulation and bioaugmentation on

crude oil degradation activity, in two adjacent terrestrial oil spills of different ages,
in a hyper-arid region"בעיתוןלפרסוםהתקבל"Journal of Environmental

Management”.
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ניטור שיטפונות
הביאהחורףאךיבשסתיוחווינוהשנה

,בנובמבר.שיטפונותואירועימשקעיםעימו

ושיטפונותגשםאירועישניהתקיימו

דיווחוהוצאנוניטרנואותםממוקדים

הביאדצמברחודש.האירועיםאתהמסכם

(5.12.20)ראשוןשיטפונותאירועעימו

,המלחויםהערבהצפוןבאזורשהתמקד

(14-16.12.20)החודשבאמצעשניואירוע

גדולמרחבעל,כתמיתבצורהוהתפרס

יםנחליועד,אילתהרישלמהנחלים,יותר

.המלח



בחינוךמצוינות

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

הספרביתתלמידת,בטשענבל

עבודתכתבה,ביטבתהשחרותמעלה

רחליר"דבהנחייתמצטיינתגמר

טימיאנקרוליאורהזבולוני-ארמוזה

נושא.שחרותמעלההספרמבית

פיזורביןהקשרבחינת":העבודה

למאפייניםשיטהבנחלהעצים

שלוגיאוהידרולוגייםגיאומורפולוגיים

."התשתית

מחקרתחומימקשרתמחקרשאלת

,עילייםמיםשלהידרולוגיה-שונים

גיאומורפולוגיה,גאוהידרולוגיה

בנחלהתמקדההעבודה.ואקולוגיה

ארוךלניטורתחנההמשמששיטה
LTERטווח site)ענבל.(ל"קקשל

שכתבההגמרעבודתבזכותזכתה

לעבודותפרס:יוקרתייםפרסיםבשני

א"כדהמדעיבתחוםמצטיינותגמר

"אריהגור"ופרסויצמןמכוןמטעם

א"תשפלשנתמצטיינותגמרלעבודות

.התיישבותילחינוךהמינהלמטעם
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חינוך וקהילה

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

בפןשותפהזבולוניארמוזהרחליר"ד

קהילתיתחינוכיתתוכניתלהקמתהמדעי

מדברפ"מו,ל"קקבשיתוף"במדברמים"

.אילותחבלהאזוריתוהמועצההמלחוים

רכזת-לרנרליאת,התוכניתאתמובילה

.אילותבחבלסביבתיחינוך

בשהתקייםעיוןיוםכוללתהתוכנית

ספרבביתפעילות,סיורים,12.11.20

מטאורולוגיותתחנות,המיםבנושא

ופרויקטמהיישוביםאחדבכלמקוונות

בחבלאבביתכלשבוייחודיקהילתי

ודיווחלניטורביתיגשםמדמקבלאילות

יתעדכנוהגשםמדידות.גשםאירועיעל

הפרויקטלצורךשנבנתהבאפליקציה

הגשםופריסתהמדידותאתומנגישה

.החבלתושבילכלבמרחב

ביתיגשםבמדגשםמדידת

אורהבבאר

להצעותהגשותוכןממשיכההשטחעבודת

.מלהכילהיריעהקצרה.נוספותמחקר

רחליר"דשלעבודתהעלנוספיםעדכונים

.הבאבניוזלטריופיעוזבולוניארמוזה



ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-והידרוהידרולוגיה

שלוחת מצפה רמון

עבודת מחקר
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במחקריוממשיךד"באבאבשלוםר"ד

העוסקיםרמוןמצפהבאזורהמרובים

.הידרולוגייםנושאיםבמגוון

רשותבמימוןמדברשפתפרויקט

נזקיבמיתוןעוסק,המלחיםניקוז

סדורהתורהוכתיבתהקרקעותסחף

מחקר.הגבוההנגבבהרלחקלאות

מיםמהירותשלבמדידהעוסקנוסף

(LSPIV),מיםספיקתשלוקביעה,

ספיקהרוםועקומיחספוסמקדמי

היבט.המיםרשותבמימוןמשופרים

-נגרביןבקשרנוגעבמחקריונוסף

חמאדהבמדרונות,סחף-גשם

פוספטכרייתמשוקמיומדרונות

עלהידרולוגיאקומחקרוכןציןבקעת

במכתשגווניםבנחלאקולוגיתשלמות

.בוחןכמקרהרמון

.ד"באבר אבשלום "צילום ד-"שפת מדבר"פרויקט 

. רחפןצילום .  מכתש רמון, נחל גוונים



ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-והידרוהידרולוגיה

שלוחת מצפה רמון
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מחקרהצעות 
שלבאתעברהוירדנייםישראליםחוקריםהמשלבתהמחקרקבוצת

MERC(Middleעבור-בערבהתהוםמיבמחקרהראשוניההגשה East
Regional Cooperation).הצפוניתהערבהבאקוויפרעוסקתההצעה

המובנתהגיאופוליטיתלמורכבותמעבר.גבולותחוצהמיםמקורשהינו

.גיאולוגית-הידרומבחינהמורכבהאקוויפר,שכזהמיםמשאבבניהול

,להיוםנכון.שונותאיכויותבעלי,במיםהעשרהמקורותמספרלאקוויפר

מהבחינההשוניםהמקורותמןאחדכלתרומתמהיודעיםלאאנו

.בחסרלוקהבאקוויפרההידרולוגיהמשטרהבנתכןועלהכמותית

מאמרים

הגיליון  עבור " הנגבשנת גשמים מבורכת בהר -פ "תש"בעברית מאמר 

המאמר נכתב . הוגש לשיפוטפ"המושל כתב העת של ההידרולוגי 

מרשות ניקוז ערבה ואילת כחלק  סילברבשיתוף פעולה עם מיכה 

המאמר  . 2011מאיסוף הנתונים וניטור ארוך הטווח המבוצע משנת 

.  2021מיועד להתפרסם במרץ 



איזיקסוןר סיון "ד

מרחוקחוקרת חישה 

ים המלחשלוחת 

תוצאות

שיטפונותלניטורהאלגוריתםבדיקתבמסגרת

חיוןבנחלאנומליהנתגלתה,מרחוקמחישה

נרשמהלאבהםבתאריכיםוגםבקיץגם"זורם"ש

כינמצא.באזורההידרומטריותבתחנותזרימה

שלסיגנלקיים,היוםועד2019מנובמברהחל

החל,חיוןנחלשלבמקטעגבוההקרקעלחות

מ"ק16כועדעובדהבסיסשלהצפונימהגבול

באפשרותנואין,בשטחבדיקהללא.הנחלבמורד

.מהבסיסמיםאושפכיםבדליפתמדובראםלקבוע

מעידתכלתצבע:קרקעלחותאינדקס

.(זורמיםמיםאו)גבוההקרקעלחותעל

המאוחרהתאריךהוא23/10/2019ה

נחלבמקטעלחותנראיתלאבוביותר

שלביוםלראותניתן16/3/2019.חיון

חיוןנחלבכלהזרימהאתשיטפונות

,2019מנובמברהחל.באזורוהנחלים

במקטעקרקעלחותשלגבוהסיגנלניכר

ההדמאה.עובדהמבסיסהיוצאחיוןנחל

.2020מאוגוסט,המוצגת

שלהצפוניהגבולשלנראהבאורצילום

יותרישנהלזרימהעדויותמראההבסיס

בחמשלפחותבצילומיםהמופיעות

לחותשלסיגנלללא,האחרונותהשנים

(2019'נובמלפני)חריגקרקע

2021ינואר -פעילות עדכון 



איזיקסוןר סיון "ד

מרחוקחוקרת חישה 

ים המלחשלוחת 

מחקרהצעות 

מחקרהצעתהוגשה2020בדצמבר
הדס'פרופעםבשיתוףUTIלקרןנוספת

זיוברוךר"דועםאביבתל'מאונסערוני

הגדרת"בנושאהפתוחהמהאוניברסיטה

ותפרוסתתדירותדפוסיביןהקשר

לתנאיםהמלחיםבאגניהשיטפונות

מחקר:להתפתחותםהסינופטיים

."מרחוקחישהמבוסססינופטי-הידרו

עלהמבוססיםעברממחקריבשונה

שאינןנקודתיותהידרומטריותתחנות

שלחידושו,מפורטמרחבימידעמספקות

בחישהבשימושהואהמוצעהמחקר

השיטפונותאתלנטרתמנעלמרחוק

רחבמידעבסיסולהקים,המלחיםבאגני

התפרוסתמאפייני.השיטפונותעליותר

השיטפונותשלאגניתוהביןאגנית-התוך

סינופטיותממערכותשיטפונותביןיושוו

השיטפונותדפוסיילמדווכךשונות

המחקרתוצאות.מערכתבכלהנוצרים

באופיהצפוייםהשינוייםשלבהבנהיסייעו

לשינוייםבהתאםבאזורהשיטפונות

.אקלימייםמודליםשמנבאיםסינופטיים

סיון'דרהגישה2020בספטמבר

לשמירהלקרןמחקרהצעתאיזקסון

ר"דעםבשיתוףפתוחיםשטחיםעל

יםניקוזורשותפרץ-סטורץיעל

וחישהשיטפונות"בנושאהמלח

הצומחתגובתניטור-מרחוק

ואנתרופוגנייםטבעייםלשינויים

הסחףבמניפותהזרימהבתוואי

."המלחבים

מדדיםיבדקוהמוצעבמחקר

חדצומחובריאותגודלשלאקולוגיים

מושפעיםאלווכיצדשנתיורב

טבעייםומשינוייםמשיטפונות

הסקר.הזרימהבתוואיומלאכותיים

,הידרולוגי:היבטיםארבעהמשלב

.ואנתרופוגניגיאומופולוגיאקולוגי
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חוקר חדש בשלוחת ים המלח

2021ינואר -פעילותעדכון 

ערן חלפי

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

באוקטוברהמלחיםבשלוחתכחוקרעבודתואתהחל,ערדתושב,חלפיערן

כמצטייןסביבתיתבהנדסהגוריוןבןבאוניברסיטתלימודיואתסייםערן.2020

צחיחבנחלמרחפיםחלקיקיםוהתקבצותגרופתשטפיבאפיוןעסקמחקרו.דיקן

עבודתשיפוטסיוםלאחרבקרובהתואראתיקבל,ערן.קצובהבלתיבזרימה

.שלוהדוקטורט
:הבאיםבנושאיםהעוסקיםמגווניםמחקרתחומיאיתומביאערן

.שיטפונייםבנחליםסדימנטיםוהסעתהידרודינמיקה•

.(וסחףגרופתהסעת,התחתרות)גיאופיזיקליםתהליכים•
.LSPIVבשיטתספיקותקביעת•

צאליםנחלמפגשכדוגמתוהנדסהגיאומורפולוגיה,הידרולוגיהביןמפגש•

.ל"כישלוהמתעלים

שיטפונותלחקרולמרכזהמלחויםמדברפ"למוערןאתלקבלשמחיםאנו

.המענייניםבמחקריומרובההצלחהלוומאחליםבמדבר

למצואתוכלובמדברשיטפונותלחקרהמרכזפעילותעלנוסףמידע

www.floods.org.ilהאינטרנטבאתר
במיילאו052-3665976נייידבטלפוןחביבזלדמןליעללפנותניתן

yaelhaviv@adssc.org.

http://www.floods.org.il/
mailto:yaelhaviv@adssc.org

