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הצבאילמחנהבסמוךמתייבשלמעייןהמשכנו.ערבהניקוזברשותהיוםאתהתחלנו

תוואילגביומפורטמענייןלהסברעידןממושבגלילירועיאתפגשנושם,יהבבעין

והתביעההמעיינותבצירמעיינותהתייבשות,וסביבהחקלאותביןקשר,האקוויפר
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והעצובהמורכבהחילוץאירועועלערבהחילוץיחידתעלחביבאיתמרמפיהרצאה

.2018באפרילהשיטפונותבאירועיצפיתמנחל

מנהל,היימסערןאתופגשנולעידןחצבהביןהשלוםבדרךמפגשכללהיוםהמשך

שמענו.(ג"רט)והגניםהטבעמרשותצפוניתערבהפקח,פריטלואורןערבהמרחב
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.וחשיבות

צוות בערבהמפגש 
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משקעיםמאודמעטאיתםהביאו2020-2021עונתשלוהחורףהסתיו

ביותרהשחונהתהיההנוכחיתההידרולוגיתהעונהכיומסתמן,וזרימות

הדרומיבנגבנרחביםבשטחיםזרימותתועדולאכהעד.האחרונותבשנים

רקתועדהרביםובנחלים,(וציחורחיון,הגדוליםהנחליםלאורך,למשל)
.(עליוןוציןרמוןכמו)אחתזרימה

מהשלוחותמחקרעוזרישלצוותי"עבמסירותמתבצעתהניטורעבודת
.זבולוני-ארמוזהרחליר"ודנקשניטקהירוןי"עומרוכזתהשונות

ניטור

. ד"באבר אבשלום "ד-צילום. 4.2.21גאות בנחל רמון 
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במרכזאוירמזגאירועהתרחש17-21.1.2021-ב.הדרוםבמרחבולזרימות

נחלביןלזרימותוהובילוהמלחיםלאזורהגיעושלוהדרומייםשהשולייםהארץ

ביותרהמשמעותיהאוירמזגאירועהתרחש4-6.2.2021-ב.צאליםונחליעלים

הגשםבעקבות,גליםבשניוהגיעסוףיםמאפיקשנגרם,כהעדהדרוםבאיזור

ועדהמלחיםמצפון,בדרוםמהנחליםגדולבחלקשיטפונותהתפתחוהעוצמתי

בפסגותשלגהורידקראוירמזג16-17.2.2021,פברוארחודשבאמצע.אילת

,בנחליםזרימותיצרושלאמעטיםמשקעיםנמדדוהנגבהרבאזור,ההרים

ערוגותנחלביןלזרימותהובילוהניקוזאגניבמעלהמשקעיםהמלחיםבאזור
.רחףונחל

ניטור
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הממרכזלאתרשלווהעלאהערוגותבנחלשיטפוןצילוםשלראשוןפיילוטניסוי

-מהמשיטפוןבסרטוןלצפותמוזמנים.בהצלחהעברשיטפונותלחקר
4.2.2021www.floods.org.il.סמוךהמצלמהאתלמקםיהיההבאהשלב

תאורתבעזרת)בלילהוגםביוםגםהשיטפונותאתלשדרשתוכלכךלכביש

מהארץומתענייניםהחירוםצוותי,האזורלתושבייאפשרזהמיזם.(הכביש

מפגששלרגישהבנקודהשיטפונותשלחיבשידורבשיטפונותלצפותוהעולם
.(90כביש–ערוגותנחל)תשתיות–שיטפונינחל

חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

עבודת שדה

צילום מהפיילוט של שיטפון בנחל ערוגות 

http://www.floods.org.il/


2021מרץ -פעילותעדכון 

חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

שיטפונותשלזרימהספיקותקביעתבנושאהמיםרשותבמימוןמחקרבמסגרת
הספיקהרוםעקומידיוקלצורךLSPIVבשיטתהזרימהמהירויותניתוחבעזרת

מחקרתחנותשלושהאחרוןהרבעוןבמהלךהוקמו,ההידרולוגיהשירותשל
.אלומתחנותשיטפוןאירועישלראשוניניתוחבוצעו.וציןשיקמה,רמוןבנחלים

(ממוצעתמהירות)תוצאותביןטובההתאמהישכימראותהראשוניותהתוצאות
.LSPIVהלתוצאותרדארהאקדח

. יוני לרון' פרופ-צילום. רמוןמבט פנורמי על התחנה בנחל 

התקדמות במחקר

ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-הידרולוגיה והידרו

שלוחת מצפה רמון

פרסומים

ים , בעיתון למחקרי הנגבד"באבר אבשלום "בקרוב יפורסם מאמר של ד

ישנה מגמת שינוי בכמות המשקעים בהר  האם 'המלח והערבה בנושא 

.  ?'הנגב הגבוה
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עבודת שדה

ניטוררשתהוצבה,רמוןבמכתשאשר,גווניםבנחלשדהעבודתבמסגרת

כמותחישובלצורךרחפןצילומימפוענחיםהפרויקטבמסגרת.הידרולוגית

הנתוניםעיבודמתוצאתחלקהיאכאןהמוצגתהתמונה.השוניםבערוציםהצומח
.1-4מסדרערוציםזוהוכילהבחיןניתן.רחפןצילומימספרשלאיחודומהווה
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חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

פרסומים

Waterעתלכתבמכותביואחדהינוחלפיערןר"שדמאמרהתקבל

Resources Research.המאמרשם-"Grain-size distribution and

propagation effects on seismic signals generated by bedload

transport".

מועדקצרישיטפונותביןהקשר"–UTIלקרןמחקרהצעתהוגשה

,זבולוניארמוזהרחליר"דעםהוגש."המלחויםהערבהבאזורוברקים

אתיבחןהמחקר.לרוןיוני'ופרופפרייסקולין'פרופ,חלפיערןר"ד

מופעלפיקצרהבהתראהבזקשיטפונותלחיזויהנקודתיתהיכולת

.באזורהברקים

הצעות מחקר שהוגשו

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

ר ערן חלפי על אישור הדוקטורט "ברכות לד

.  וריוןגי הסנאט של אוניברסיטת בן "ע
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הוגש"שיטהבנחלהידרולוגי-אקוומחקרניטור"המחקרהמשך

מהווהשיטהנחל.בקרובלתשובותומחכיםל"לקקמימוןלהמשך

מתרכזשםוהמחקרבמיכשורהיטבמרושתתשדהמעבדת

.וההידרולוגיםהאקולוגייםבהיבטים

,  איתי עבאדי ורחמים שם טובידי עוזרי המחקר אפיון חתכי רוחב בנחל שיטה על 

מיקום החתכים לאורך הערוץ  -ב, מדידות באפיק הנחל-א

בא

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

רוחבחתכיבאפיוןהתחלנושנרכשוהחדשיםהמדידהמכשיריבעזרת

מלווהיהיההרוחבחתכיאפיון.שיטהבנחלהמחקרבתחנתמדוייקים

.הניקוזבאגןהמיםמאזןואפיוןHecRasבאמצעותספיקהרוםבחישובי

התקדמות במחקר

הצעות מחקר שהוגשו
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ר"דעםיחדזבולוניארמוזהרחליר"דשלפגישההתקיימה2021במרץ

נציגי,רמוןהתעופהשדההנהלתעם,הידרומודולמחברתבמברגראלעזר

ארוךומחקרניטורלביצועבהצעהעסקההפגישה.התעופהשדותרשות

מפעלהקמתבעקבותהסחףמניפתבמבנההשינוייםלאוררחםבנחלטווח
.רחםנחלשלהניקוז

בדיקת התחתרות ופגיעה בדופן סוללת ההגנה המרכזית-רחםהניקוז של נחל מפעל 

מזרון גביונים

ארגז 

גביונים

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

פגישות
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חוקרת חישה מרחוק

שלוחת ים המלח
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מחקר  –גילוי אנומליות בלחות קרקע 

 Hotspotהמישר כ הידרולוגי -אקו

כתיבת הצעת מחקר  שלבי ב-דינמי

.  וחיפוש מקור מימון

לוויןהדמאותשלאנומליותניתוח
שתימצא,והערבההנגבבאזור

ובאלבדוהקרקעבלחותחריגות
ההידרולוגיתבעונה.1:במישר

בכתםהלחותסיגנל,2018-2019
ונותרבמיוחדגבוההיה,המישר

ואףמגיע,בשיא.החורףכלגבוה
עשתמאגרשלהערכיםאתעוקף

החל.2.(פתוחיםלמיםדוגמא)
כתם.היוםועד2018מנובמבר

(נראהבאור)גווןמשנההמישר
.לכההמאודמבהיר

ממוצע  . הדמאות לווין באור הנראה: 2איור 

Planetמלוויניחודשי של אזור המישר 

מאגר עשת

. אינדקס לחות קרקע של אזור המישר ומושב פארן: 1איור 

Sentinel-2 ,7/3/2019הדמאת : מקור

נקשניטקהירון : צילום. ניתן להבחין בתשתית הבהירה ועליה כתם צומח כהה, צילום פנורמי של המישר מבט לכיוון מערב: 3איור 

תוצאות
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במישרהקרקעבלחותהאנומליותגילויבעקבות

סיורנערך,עובדהמבסיסביציאהחיוןובנחל

.נקשנטקהוירוןשלמוןבניר"דעםיחדבשטח
הכתםלהתכהותהסיבהכינמצא–במישר

ירוקובחלקויבשברובו,צומחהיא,הבהיר

הקרקעלחות.האחרוניםמהגשמיםנ"ככה

-5%ביןונעהמאודגבוההמסויימיםבאזורים

הנתוניםבעקבותהשאלות.רטיבותתכולת30%

ורקאךנובעבמישרהקיצוניהשינויהאם:והסיור

בשניםבאזורגשמים/שיטפונותמריבוי

חלקשחוסםאנתרופוגנישינוישחלאוהאחרונות

המיםאתומשאירנקרותלנחלמהזרימה
מבסיסהיוצאחיוןנחלבמקטע–חיון.במישר

אך,(שנתיוחדשנתירב)רבצומחנמצא,עובדה

ביןנעההקרקעלחות.חריגבאופןבהכרחלא

(הלוויןבהדמאותגם)נראה.יבש,5%-3%

בחודשיםהתייבשהשאיתרנושהלחות

שלמצינורבדליפהשמדוברייתכן.האחרונים

.בסמוךשעוברמקורות

באיתורלסייעיכולההאנומליותגילוישלהשיטה

כמובנגבמרוחקיםממתקניםמיםדליפות

.כלאובתיבסיסים

מדידת לחות קרקע : 4איור 

צילום ירון . ברקע פראים. במישר

נקשניטקה

המישר בתוך אגן הניקוז : 5איור 

של נחל נקרות
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שלוחת ים המלח

עבודת שדה
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מידע נוסף על פעילות המרכז לחקר שיטפונות במדבר תוכלו  

www.floods.org.ilלמצוא באתר האינטרנט
או  052-3665976נייידחביב בטלפון זלדמןניתן לפנות ליעל 

. yaelhaviv@adssc.orgבמייל 
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חוקרת חישה מרחוק

שלוחת ים המלח

ים  , מחקרי הנגב: התקבל מאמר בגיליון הידרולוגי של כתב העת

ניטור שיטפונות באזורים צחיחים באמצעי חישה . "המלח והערבה

".  אתגרים והזדמנויות בישראל: מרחוק

פרסומים

!חג שמח

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

