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 םפתרונות ומגבלות טכנולוגיים בארץ ובעול  -מערכות התראה מפני שיטפונות  

 bergmannati@hotmail.com.  ברגמן, נתנאל, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה 

 מכינות ערבה, חצבה "ל עמותת בין השיטין וראש  מנכ ברמן, אבישי,  

 , SOS-WIFI קציר, שחר, מנהל פרויקט

 אטיה, איל, קרן טנא 

 

קיום מערכות התראה מפני שיטפונות בזמן אמת אפשריות היום עם מיגוון רחב של חיישנים  

דווקא   אקלימי,  אזור  בכל  להתרחש  יכולים  בזק  שיטפונות  בעוד  שונים.  טכנולוגיים  ואמצעים 

לעיתים קיים ריחוק גיאוגרפי בין מערכות הגשם הממטירות במעלה  באזורי ספר מדבריים, בהם  

האגנים למורדם שנותר יבש, קיים סיכון רב לחיי אדם, תשתיות ורכוש. הסיבה העיקרית היא 

אלו נחלי אכזב או נחלי איתן עם ספיקות בסיס יחסית נמוכות, עם שינוי    -לרוב גורם ההפתעה  

 .וספיקת שיא שמגיעה זמן קצר אח"כפתאומי בהידרוגרף עם הגעת גל המים 

למרות שיוצאות התראות מקדימות של גופים שונים על סיכוי לשיטפונות בזק ומזג אוויר חריג   

הפרטית(,  ומטאוטק  המדינה  של  ההידרולוגי  והשירות  המטאורולוגי  השירות  מטעם  )בארץ 

ח עד להגעת  ההתראות הן המלצות בלבד, לא מחייבות ולא הופכות להתראות מעשיות בשט

שינויים,   כל  ללא  יומם  בשגרת  ממשיכים  במרחב  שונים  וגופים  האנשים  רוב  לכן,  השיטפון. 

מתעלמים מההזהרות, או בכלל אינם מודעים להן כי לא הקשיבו לאמצעי התקשורת או בדקו  

אם   בין  שווא,  כהתראות  בדיעבד  ומתבררות  אזוריות  כלליות  הן  ההתראות  בנוסף,  במרשתת. 

ץ נחל קניוני, חציית ערוצים בנהיגה בשטח או מעל גשרים איריים, גורמים לשאננות,  לטיול בערו

זאת אפשר לצאת  ובכל  יגיע שיטפון  יקרה" גם אם  לא  זה  והדחקה ש"לי  זאב"  "זאב  תופעות 

  .לפעילות ולתפקד כרגיל למרות האיום הקונקרטי

, בו  2018-סון נחל צפית בבארץ, מאז קום המדינה, היו מאות הרוגים משיטפונות, אולם רק א

נהרגו עשרה חניכי מכינת בני ציון, גרם לזעזוע ציבורי גדול ושינוי הלך הרוח שהביא לפעולות 

בשטח. שינוי המציאות בארץ הוא יוזמה פרטית של עמותת "רוח ערבה" )בין השיטין( המפעילה  

וצגו היבטים שונים  שלוש מכינות קדם צבאיות ופרויקטים חינוכיים נוספים בערבה. בהרצאה י

זמן התראה, מה הטכנולוגיות הזמינות, האם רק  של מערכות התראה, היכן יש למקם אותן, 

שיטפונות הם האירועים שצריכים להיערך אליהם או מצוקה של טיילות מדבר בכלל כל השנה, 

ת בו עלויות כספיות ובעיות שונות כגון תחזוקה, גניבות ושליטה על כמות גדולה מאד של מערכו

 .זמנית 
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 האם מעקב אחרי פעילות ברקים יכול לעזור בחיזוי שיטפונות? 

 cprice@flash.tau.ac.il.  תל אביב   אוניברסיטת פרייס, קולין,  

 

תהליכים  דרך  השני  עם  אחד  קשורים  רעמים  בסופות  ברקים  ופעילות  משקעים  התפתחות 

כלל  - מיקרו בדרך  רעמים  שסופות  מכאן  בענן.  כמות  פיזיקליים  בין  חיובית  קורלציה  מראות 

אלפי  של  גדולים  ממרחקים  לאתר  ניתנים  ברקים  זאת,  עם  הברקים.  כמות  לבין  הגשמים 

קילומטרים )בניגוד למכ"ם( ומכאן שהוא מספק דרך לעקוב אחרי פעילות סופת רעמים על פני 

זמן,   כאשר שיא מרחבים גדולים מאוד. יתר על כן, שיא הברקים והגשמים לא מגיעים באותו 

דקות. אחר כך יש עיכוב נוסף לפני שנתחיל לראות    20-15  -המשקעים עוקב אחר שיא הברקים ב

מפני  מוקדמות  אזהרות  ומתן  לניטור  שימושי  כלי  להוות  עשוי  שברק  מכאן  בנחלים.  זרימות 

 שיטפונות באזורי הערבה והים המלח. 
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 ניתוח הידרומטאורולוגי של סופת גשם מדברית קיצונית 

 yairr@water.gov.il.  השירות ההידרולוגי, רשות המים   איר,  י   , ינת ר 

 מארה פ., המכון למדעי האטמוספירה והאקלים, המועצה הלאומית למחקר, איטליה 

 המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים   , ארמון מ. 

 השירות המטאורולוגי הישראלי   , לוי י. 

 השירות המטאורולוגי הישראלי    , חיין פ. 

 השירות המטאורולוגי הישראלי ,  ודיסלבסקי א. 

 המכון הגיאולוגי לישראל   , רוזנזפט מ.   

 המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים   , מורין א. 

 

ברכוש   לנזקים  לגרום  ועשויים  בעולם  הנפוצים  הטבע  מאסונות  אחד  הינם  בזק  שיטפונות 

פש. שיטפונות אלו נוצרים כאשר האינטראקציה בין עוצמות גשם גבוהות לבין אגן  ולקורבנות בנ

ניקוז מתורגמת לזרימת מים בערוצים ועליה מהירה בספיקה. שיטפונות בזק נפוצים בין השאר  

תיכוני, חצי מדברי ומדברי. בעבודה הנוכחית נחקרו תכונות הגשם המרחביות, -באזורי אקלים ים

ההידרולוגי המדברי התגובה  צין  בנחל  ימים  קיצונית בת שלושה  גשם  סופת  והתחזית של  ת 

( ישראל  קמ""ר,  1400בדרום  של  2018לאפריל    27-25~  מרחבי  בניתוח  התמקדה  העבודה   .)

הגשם  לתחזיות  ההידרולוגית  התגובה  ובחינת  השיטפונות  של  מרחבי  וניתוח  מידול  הגשם, 

 שקדמו לסופה.  

ועוצמתם גבוהים מתאי גשם יוצרי שיטפונות האופייניים    ניתוח של תאי הגשם הראה שגודלם

לאזור. ניתוח מרחבי של הגשם הצביע על עוצמות חריגות המאופיינות בתקופות חזרה ארוכות 

- ~ קמ""ר, תת 46שנים, עבור רוב המשכים( שהתרחשו בחלקו המרכזי של נחל צפית )  100-75)

יינים בתקופות חזרה הידרולוגיות גבוהות  גן של נחל צין(. גשם זה הוביל לשיטפונות המאופא

שנים וזמן השהיה )זמן הנמדד בין מרכז המסה של הגשם לשיא השיטפון( של עשרות   50-10של  

דקות ברוב תתי האגנים של נחל צין. תחזיות הגשם של השירות המטאורולוגי הישראלי שהיו 

התחזיות לא הצליחה לחזות   זמינות לפני הסופה שימושו כקלט למודל ההידרולוגי. אף אחת מן 

נכונה את השיטפונות בתתי האגנים של נחל צין. יתרה מכך, התחזית לא השתפרה ככל שמועד 

)דטרמיניסטיות( עלולה להיות בעייתית.   ולכן התבססות על תחזיות בדידות  השיטפון התקרב 

אחו את  המעלה  דבר  קצר,  לטווח  ובתחזיות  תחזיות  )אנסמבל(  במאסף  להשתמש  ז מומלץ 

 ההצלחה בזיהוי נכון של שיטפונות. 
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 מאפייני סופות הגשם היוצרות שיטפונות בישראל  

 והשפעות צפויות של שינויי האקלים 

 efrat.morin@mail.huji.ac.il.  מורין, אפרת, האוניברסיטה העברית בירושלים 

 ארמון, משה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

 המים   רינת, יאיר, השרות ההידרולוגי, רשות 

 

סופות הגשם היוצרות    הרצאה זו תציג אינטגרציה של מספר מחקרים העוסקים בנושא איפיון

שיטפונות בישראל וכיצד סופות אלו מושפעות משינויי האקלים. מבחינה סינופטית המחקרים  

ים סוף פעיל ותמרה טרופית. לכל אחד  ים תיכוני, אפיק  מתמקדים בשלושה טיפוסים: שקע 

ם,  מטיפוסים אלו אזור השפעה שונה, סופות הגשם המתקבלות הן בעלות תכונות שונות, ובהתא

 ישנם הבדלים בתכונות השיטפונות הנוצרים בכל אחד מהמצבים הסינופטיים. 

נמצא כי לעצמת השיטפון רגישות גבוהה לתכונות הגשם. בנוסף לעצמות הגשם, יש חשיבות  

גדולה לשטח הכיסוי, כיוון ומהירות התקדמות הסופה במעבר מעל אגן ההיקוות. סופות איטיות  

תיכוניים ישנה תלות גבוהה יותר  -גדולים יותר. באגני היקוות ים  מייצרות שיטפונות משמעותית 

אגני  לעומת  המוקדמת,  וברטיבות  בסופה  הכוללת  בכמות הגשם  ספיקת שיא השיטפון  של 

 היקוות מדבריים, שם התלות העיקרית היא בתכונות הגשם במוקד הסופה.  

היקוות בהם תכסית פני   לשטח תורם הנגר יש גם כן השפעה גדולה על עצמת השיטפון. באגני

השטח אינה אחידה גודל השטח התורם משתנה בהתאם לעצמת הסופה. ספיקת שיא השיטפון 

נמצאת בקורלציה גבוהה עם מכפלת השטח תורם הנגר בעצמת הגשם למשך המייצג את זמן 

 התגובה של אגן ההיקוות.

השיטפונות  משטר  על  ואיתו  הגשם  משטר  על  משפיעה  הגלובלית  במחקר ההתחממות   .

על    21  -שהתמקד במקבץ של סופות עתירות משקעים ותכונותיהן בהווה ובעתיד )סוף המאה ה 

בסיס תרחיש ""עסקים כרגיל""( נמצא כי כמות הגשם שהסופות מניבות צפויה לקטון בצורה 

ניכרת, בעיקר כתוצאה מהקטנת השטח הממטיר ובמידה פחותה יותר כתוצאה מהקטנת משך  

שם המותנות צפויות לגדול, ואילו כלל השינויים מצביעים על כך שסופות הסופה. עצמות הג

הגשם באקלים העתידי תהיינה מרוכזות יותר במרחב ובזמן לעומת ההווה. השפעת השינויים  

הכיוונים המנוגדים של   מורכבת, בשל  הינה  הנוצרים  על השיטפונות  סופות הגשם  במאפייני 

ה הגשם  ובכמות  הסופה  בשטח  המותנית  השינויים  הגשם  בעצמת  השינויים  לעומת  כוללת 

ההצפות  בעצמת  הגדלה  צפויה  כי  זה  בשלב  להעריך  ניתן  במחקר.  עדיין  נמצא  זה  ונושא 

 העירוניות ובעצמת השיטפונות באגני היקוות קטנים ובעלי תגובה מהירה יחסית. 
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 מניפת נחל רחם: דוגמא להשפעות פיתוח על גיאומורפולוגיה של מניפת סחף,  

 אתגרים ופתרונות הנדסיים יחודיים 

 elazar@hydromodul.co.il.  במברגר, אלעזר, הידרומודול בע"מ 

 

מול היישוב באר אורה בתוך    90שדה התעופה תמנע ע""ש אילן ואסף רמון נמצא ממזרח לכביש  

ביותר  גבוהה  רגישות  בעל  אתר  הוא  תעופה  ושדה  היות  רחם.  נחל  מניפת  של  השטח  תא 

ות, תוכננה על מרחב השדה תוכנית הגנה בפני שטפונות. שטח אגן ההיקוות לשטפונות והצפ

וספיקת התכן חושבה   1%קמ""ר. הסתברות התכן נקבעה ל    110כ    90של הנחל עד לחציית כביש  

שניה[. תוכנית ההגנה כוללת התערבות משמעותית במבנה הגיאומורפולוגי של  \]מ""ק   600ל  

הטייה של הזרימות במניפת נחל רחם בכיוון הקרוב לניצב   ( סוללות 1המניפה בשני היבטים: )

( הסחף.  מניפת  לכביש  2לציר  מתחת  הזרימה  העברת  התערבות   90(  חייבה  מעליו  במקום 

. שיפוע 3.8%בוצע חתך לאורך בשיפוע אורכי של    1.8%נוספת, כך שבמקום שיפוע טבעי של  

שניה[. מהירות זו על פני \]מ'  01  -אורכי זה הביא את מהירות הזרימה במקטע לערכים של כ

יציבה במהירויות כאלה. על מנת למנוע הפרה   ואדי, לא  קרקע טבעית, שהיא בעיקרה חומר 

דיפון קשיח ברמה גבוהה. שטח המובל   מתמשכת של תצורת המניפה עקב ארוזיה מתחייב 

רצפות  מ""ר. הפתרון שהוצע מבוסס על הגנה באמצעות דיפון ב  30,000  -הדורש דיפון היה כ

וקירות בטון מזוין. על מנת לצמצם סכנה לארוזיה במורד תוכננו ובוצעו אלמנטי חספוס בולטים 

)א( על מנת למנוע התרוממות של   ניתן באמצעות:  ברצפת הבטון. מענה לכשלים אפשריים 

תוכננו פתחים נרחבים ברצפות, )ב( על מנת לקבע    UPLIFTהדיפון כתוצאה מלחץ מים תחתי  

רצפות כנגד מאמצי גריפה נקדחו כלוסאות שחיברו את ריצפת הבטון לקרקע. )ג(  למקום את ה

הנדסי  מענה  בהתאם  וניתן  החספוס  אלמנטי  על  הגרר  וכוחות  מאמצי  חושבו  כן  כמו 

ס""מ על מנת לצמצם פגיעה    15קונסטרוקטיבי. בהיבט האקולוגי גובה אלמטי החספוס נקבע ל  

הועמק עוד מעבר לתוכנית המקורית על מנת   90יש אפשרית בצבאים ותוואי הנחל מתחת לכב

ומאז עבר כמה    2017להגביר את היתכנות מעבר בעלי החיים במובל. הפרויקט בוצע בשנת  

 אירועי זרימה מינוריים אמנם, אבל הדגימו את ההשפעה של אלמנטי החספוס. 
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 מתקני הגנה בפני שיטפונות על מפעלי ים המלח

 alex.aizenberg@icl-group.com.  ים המלח אייזנברג, אלכס, כיל  

 

וגרם לנזק רב, התקבלה    2004שפקד את אתר סדום בסוף אוקטובר  -בעקבות שיטפון גדול   

מפני  ההגנה  מערך  את  משמעותי  באופן  ולשפר  לשדרג  )מי"ה(  המלח  ים  במפעלי  החלטה 

לעובדי המפעל.   הן למתקנים והן  -שיטפונות של המפעל, כך שייתן הגנה טובה ובטוחה יותר  

סקר סיכונים וסקר הידרולוגי אשר הוביל   2005נעשתה פנייה לחברת גולדר שביצעה בשנת  

 לשינוי התפיסה התכנונית של מערך ההגנה מפני שיטפונות. 

בתמצית: זו  תפיסה  עיקרי  כ  להלן  של  במרחק  הנמצא  שטח  חיצונית:  ק"מ    1.5-טבעת 

המתנקזים   הגדולים  הנחלים  ובחזית  אירוע מהמפעלים  בפני  מוגן  להיות  צריך  אליהם, 

- שיטפון שהסבירות להתרחשותו הינה אחת ל  -, קרי  0.2%שההסתברות להתרחשותו הינה  

טבעת פנימית: שטח המפעלים בסדום אשר תחום ב"טבעת החיצונית" ושצריך להיות   שנה.  005

ת להתרחשותו שיטפון שהסבירו  - , קרי  1%-מוגן בפני אירוע שהסתברות להתרחשותו הינה עד ל 

כחלק מההיערכות לאירועי שיטפונות, בכל שנה בעונת הקיץ מתבצעים    שנה.  100-הינה אחת ל

ותחזוקה. ניטור  לצורך  השיטפונות  מתקני  בכל  בטבעת   סיורים  מהמתקנים  בחלק  בנוסף 

  החיצונית קיים מערך ניטור באמצעות יתדות סימון ומעקב.

לים: סכר אשלים גדול, תעלת ההטיה, מסוע נחל אש  מתקנים במסגרת הטבעת החיצונית:  

, שובר אנרגיה קטן, מעביר מים מתחת לכביש דרומית USBRסדום צפע, שובר אנרגיה גדול ))

, הגבהת סוללה צפונית של מאגר אשלים, הגבהת סוללה  90לצומת המגנזיום והגבהת כביש  

חל צין: שובר אנרגיה, נ  מזרחית של מאגר אשלים ושיקום המגלש )באזור "שלושת הצינורות"(. 

נחל    , הגנה על שטחי החקלאות.  9-ו  8סוללת קלדוניה, מגלש, הגבהת סוללה מסביב לבריכות  

 ערבה: חיזוק סוללות מזרחיות ע"י בניית כתף מלח. 

אזור חטיבה   אזור המגנזיום: מעביר מים, תעלת המגנזיום.  מתקנים במסגרת הטבעת הפנימית:

גיחון מתחת לתעלת הזנה  הכימית ברום כלור: מאגר   ויסות עליון, תעלת הגנה, מעביר מים, 

תעלת    שער מי"ה ותחנת הכוח: סכר אשלים קטן, מגלש תחנת הכוח.  וגיחון באזור הגשר הכבד.

גלישת    ערמות האשלג: תעלת ערמות האשלג, אמת מים, הזזת שער חרום ובניית גשר אירי.

בריכה   דרך  דו25לבריכה    40שיטפונות  חיזוק  סוללות  :  בניית  ההזנה,  תעלת  של  מזרחית  פן 

  .25, הגבהת סוללות מסביב לבריכה 25לתיעול המים לבריכה 

במסגרת ההרצאה נסקור את מתקני השיטפונות הקיימים המגינים על מפעלי ים המלח וכן 

 נציג את מבחן התוצאה בראי השיטפונות העיקריים שאירעו בשנים האחרונות. 
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 ערבה  בנחל  ניקוזההסדרת    ןבתכנו   הנדסיים  אתגרים

 nimrod@afik-eng.com.  , אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה נמרוד   , חלמיש 

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה שרף, יוחנן,  

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה חלמיש, רוני,  

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה ,   חגית וינר 

 גיה אפיק הנדסת סביבה והידרולו אלכסנדרוב, יוליה, 

ולשטחים   נזקים משמעותיים לתשתיות  גרמו בשנים האחרונות  שטפונות בנחל ערבה צפוני 

, ובו התרחשו זרימות משמעותיות  2020חקלאיים. האירוע המשמעותי האחרון אירע בחודש מרץ  

לכל אורך הערבה, מים המלח בצפון ועד תמנע בדרום. תוצאות האירועים הללו היו, בין היתר,  

ה  פגיעה  פריצת תעלת  יהב,  עין  באזור  מגן  וקירות  הנחל  גדות  במאגר עשת, סחיפת  עודפים 

בשטחים חקלאיים בחצבה, עידן ונאות הכיכר ופגיעה במתקני תשתית. הסיבות לכך מגוונות  

וכוללות, ככל הנראה, את התדירות והאינטנסיביות הגדלות של אירועי גשם חריגים )אולי תוצאת  

 חשיפה של תשתיות ושטחים חקלאיים עקב מגמות הפיתוח. שינויי האקלים(, כמו גם יתר

בניתוח האירועים האחרונים ובחינה של אפשרויות ההגנה מפני נזקים בעתיד ניתן לאפיין שלוש 

 (ביצוע הגנות מקומיות, להגנה נקודתית על התשתיות והשטחים החקלאיים,1חלופות עקרוניות:  

ערבה: בחינת מאפייני הזרימה לכל אורכו של נחל ערבה  (ביצוע של הסדרות מקרו לאורך נחל  2

ע"מ  באלה  וטיפול  לזרימה,  הפרעות  מתקיימות  שבהם  וקטעים  בקבוק  צווארי  איתור  צפוני, 

(הוצאת התשתיות והחקלאות מתחום  3לאפשר שליטה יחסית על זרימות משמעותיות בנחל.  

 הנחל וסביבתו. 

  - כח הדחיפות הרבה לביצוע ומגבלות התקציב  בעיקר נו  – בעבודה שנציג כאן כדוגמא הוחלט  

לבצע טיפול מקומי )הגנות( בלבד, ולדחות להמשך את הדיון בחלופות המקרו, המורכבות יותר  

מתמקדת בקטע נחל ערבה שממושב עידן בדרום ועד נאות  עבודה  הן לבחינה והן לביצוע.  ה 

פיקות השיא, מפלסי ההצפה  הכיכר בצפון. במסגרת העבודה נערך ניתוח הידרולוגי לחישוב ס

ושל   ערבה  נחל  והידרוגרפים של  זרימה  מאפייני  שילוב  תוך  ערבה,  בנחל  הזרימה  ומהירויות 

הנחלים המתנקזים אליו. המודל הדינמי כלל גם בחינת ההשפעה על המורד של אופן תפקוד 

)וחלקית כבר בוצעו( כ  –מאגר נאות תמרים   וללות  בחלופות תפעול שונות. ההגנות שתוכננו 

ביטול של האיגום האפקטיבי במאגר נאות תמרים )ע"י הנמכת מפלס הגלישה(, הוספת סוללות  

להגנת   )גביונים(  מחוזקות  סוללות  והתקנה של   לאורך השטחים החקלאיים  מדופנות  הגנה 

מתקני "מקורות". האתגרים העיקריים כללו את הצורך בניתוחים הידרולוגיים מורכבים ובמערך  

ן, מגבלות ביצוע נוכח הקירבה לגבול הבינלאומי, מגבלת שימוש בחומרי חפירה עקב  הגנות מגוו

  תקציב.  –חשש מיקוש וכמובן 
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  –מערכת ההגנה מפני שיטפונות על תעלת ההולכה החדשה בנחל צאלים  

 אתגרי הקמה והיבטים סביבתיים 

 ofir.abuksis@icl-group.com.  ים המלח   כיל אבקסיס אופיר,  

 ים המלח   יל כ שור טובי, 

". 1961-ים המלח מפיקה אשלג ומינרלים נוספים במסגרת "חוק זכיון ים המלח, תשכ""א  ICLחברת  

המינרלים הללו מופקים בדרך של ריכוז תמיסות באמצעות בריכות אידוי מלאכותיות המהוות את  

ני.  ראשית תהליך ההפקה מקורו בשאיבות מי ים המלח מהאגן הצפו  האגן הדרומי של ים המלח.

ים המלח את מי הים באמצעות תחנת שאיבה ראשית המצויה לחופו   ICLמאגן זה, שואבת חברת  

מערכת   על  מבוסס  ודרומה  הראשית  השאיבה  מתחנת  ההולכה  תהליך  המלח.  ים  של  המערבי 

משולבת של תעלות ותחנות שאיבות שתפקידן להרים בהדרגה את המים השאובים דרך מערכת  

( ומשם כל הדרך בגרביטציה בחזרה אל האגן  8דרומית ביותר )בריכה מס' של בריכות עד לבריכה ה 

 הצפוני לאחר שהתמיסה עברה, כאמור, תהליך של אידוי וריכוז. 

שתחליף    - P-9 –לאחרונה, ולנוכח נסיגת מפלס הים, הוקמה תחנת שאיבה חדשה לחוף ים המלח 

התחנה החדשה הוקמה    P- 88 –את התחנה שהיתה בשירות המפעלים בעשרות השנים האחרונות 

 , בקו אווירי, צפונית לנחל צאלים )ראה להלן(.  P- 88-ק""מ צפונית ל 3-כ

בשל מיקומו של ים המלח בנק' הנמוכה ביותר באזור ובכלל מתנקזים אליו נחלים רבים. מערכת  

מצדה, בן ההולכה שהוזכרה לעיל חוצה אפוא בדרכה דרומה חלק מהנחלים הללו כדוגמת: צאלים,  

)מערכת ההולכה( למערכת האקולוגית המפותחת   ומור. הממשק בין המתקן ההנדסי  יאיר, רחף 

על   והשמירה  התחזוקה  התפעול,  ההקמה,  בהיבטי  משמעותי  אתגר  מהווה  הנחלים  במניפות 

 הסביבה. 

המניפה הפעילה המשמעותית ביותר אותה חוצה מערכת ההולכה היא כמובן מניפת נחל צאלים.  

הוא נחל שטפוני עם אגן הניקוז השני בגודלו במדבר יהודה )אחרי נחל חימר( וככזה האתגר    צאלים

 שבחצייתו הינו מורכב מאד ומצריך פתרונות יצירתיים. 

בעת הקמת הפרויקט נדרשה התייחסות מעמיקה לנושאים סביבתיים ולשמירה על מבנה הפזרות  

ם ומגוונים וכוללים, בין השאר, את השמירה  היחודי של המניפה. נושאים סביבתיים אלה הינם רבי 

על חיות הבר, שהנחל הוא אזור המחיה הטבעי שלהן, על בתי הגידול המאפיינים אותו ועל ערוצי 

המניפה. בשימור  חיוני  מרכיב  שהינם  הרבים  האתגרים    הזרימה  את  נסקור  ההרצאה  במסגרת 

הסביבתי שתואר לעיל, לרבות    הנוגעים להיבטי הקמת הפרויקט והממשק הבלתי נמנע עם האתגר

 ניהול ההיבטים היומיומיים הנגזרים מהצורך לתחזק את הממשק הנ""ל. 
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 ניתוח סיכונים על סמך שטפונות העבר בנחלי מדבר יהודה 

  zitunirami@gmail.com . זיתוני רמי, אוניברסיטת חיפה 

 ברסיטת חיפה גרינבאום נעם, אוני 

 

משתי   ומושפע  ותלולים,  קצרים  בנחלים  המאופיין  הידרולוגית  מבחינה  ייחודי  אזור  מהווה  יהודה  מדבר 

ים  אקלים: שקעים  ים- מערכות  ואפיק  בחורף  בעיקר  יהודה  - תיכוניים  מדבר  בנחלי  ובאביב.  בסתיו  סוף 

ובאחרים משך המדידה קצר,  קיימים מעט נתונים הידרולוגיים: בחלק מהנחלים אין תחנות מדידה כלל,  

לכן ההערכה של עוצמה ותדירות השטפונות בנחלים אלה לוקה בחסר. מיעוט/העדר נתונים הינו בעייתי  

במיוחד כאשר ניגשים לתכנון תשתיות ומתקנים הנדסיים שונים כגון כבישים, גשרים, מאגרים, סכרים  

והתדירות של השטפונות, והערכת הסיכונ ים בנחלים אלה קריטיות, ומתבססות  וכו'. הערכת העוצמה 

 נגר, אמפיריים, רגיונליים וכו'. -גשם –כרגע על מודלים שונים 

עבר, שהם  -. המידע על שטפונותPalaeoflood Hydrology (Baker, 2003)  -המחקר הנוכחי נעזר בשיטת ה

שחזר את  שטפונות אמת, מצטבר בנחלים במשך מאות ואלפי שנים. איסוף של נתונים אלה מאפשר ל

היסטורית השטפונות בנחלים כמו גם את האירוע הגדול ביותר שהתרחש בנחל במאות ועד אלפי השנים  

מדודים    -האחרונות   נתונים  עם  זה  מידע  שילוב  באמצעות  אזוריים.  מעטפת  עקומי  עבור  חשוב  נתון 

מתכננ את  שישמש  ומוצק  ארוך  נתונים  בסיס  ליצור  ניתן  וקיימים,  במידה  התשתיות  והיסטוריים,  י 

 והמהנדסים.  

נקרות   ונחל  פארן  נחל  צין,  נחל  ביניהם  בנגב,  נחלים  של  רב  במספר  הוכחה  בארץ  השיטה  ישימות 

הנוכחי. 1996)גרינבאום,   המחקר  מאזור  מובהק  באופן  שונות  הידרולוגיות  יחידות  מהווים  אלה  אולם   ,)

 ה, וגם שם נמצא עושר נתונים גדול.  בהמשך נסקרו גם נחלים אחרים קטנים יותר בנגב ובדרום מדבר יהוד

נתוני שטפונות  רפי -קביעת  זיהוי של משקעים  וסמני   slackwater depositsזרימה  -העבר מסתמכת על 

זרימה אחרים, המצטברים באתרים אופייניים ומתעדים את גובה המים המינימלי ביחס לאפיק, ומאפשרים  

. התיארוך נעשה על ידי רדיוקרבון    HECRASולית  חישוב של ספיקת השיא באמצעות תכנה הנדסית הידרא 

 , ובכך מאפשר את קביעת גיל השטפון. OSL-ו

""ר(, קמ  55קמ""ר( ורחף )  250קמ""ר(, צאלים )  217קמ""ר(, ערוגות )  71הנחלים שנכללו במחקר הם דרגה )

מ""ק/שנייה, בהתאמה. בניתוח התדירות   1250-ו  900,  830,  300וספיקות השיא ששוחזרו מנתוני העבר הן  

 1%שולבו נתוני העבר עם הנתונים המדודים על מנת להאריך את הרקורד, וזמני החזרה שהתקבלו עבור  

צאות אלה לבין התוצאות  בהשוואה בין תו   , מ""ק/שנייה, בהתאמה.975-ו  760,  980,  160שנה( הם:    100)

המושתתות על הנתונים המדודים בלבד, נמצא כי בצאלים וברחף ערכי הספיקות שהתקבלו משילוב נתוני  

,  1-2%העבר עם הנתונים המדודים הביא להקטנה חדה יחסית בערכי הספיקות עבור ההסתברויות של  

והים יותר. בכל הנחלים, הערכים  לעומת דרגה וערוגות, שם שילוב נתוני העבר הביא לערכי ספיקות גב 

שהתקבלו מהניתוח שכולל את נתוני העבר, מותאמים יותר לתנאים הפיסיים של האגנים, ומהווים בסיס  

 מהימן ויציב יותר עבור הערכת הסיכונים בנחלי מדבר יהודה אלה. 

mailto:zitunirami@gmail.com
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וקביעה של ספיקת מים, מקדמי חספוס    LSPIVמדידה של מהירות מים בשיטת  

 ועקומי רום ספיקה משופרים בתחנות נבחרות של השרות ההידרולוגי 

 eran@adssc.orgמו"פ מדבר וים המלח.  ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר חלפי, ערן,  

 מו"פ מדבר וים המלח   , המרכז לחקר שטפונות במדבר   ד, אבשלום, " באב 

 ן בנגב גוריו - בן כחולי, תום, אוניברסיטת  

 גוריון בנגב - בן לרון, יוני, אוניברסיטת  

 

השירות ההידרולוגי אחראי על ניטור, חישוב ופרסום נתוני ספיקות מים בשיטפונות המתרחשים  

בנחלי המדינה. ספיקת מים מחושבת ע"י המכפלה של שטח החתך הרטוב במהירות הממוצעת  

משמעותית במשך אירוע    של המים. השטח מחושב בדיוק רב בהנחה שהחתך אינו משתנה

המים  מהירות  הינו  בנחלים  מים  ספיקת  בחישובי  מדויק  והבלתי  המורכב  המשתנה  זרימה. 

בשיטפונות. לשם כך נשתמש בשיטה חדשה ביישומה למדידה רציפה של מהירות פני מים:  

Large Scale Image Velocimetry (LSPIV)( :צילומים עוקבים 1. השיטת כוללת שלושה שלבים )

 -( תיקון גיאומטרי מרחבי לתיקון עיוותים של זווית הצילום, ו2ל הזרימה בהפרשי זמן ידועים, )ש

( חישוב העתקה של תבניות בזרימה בשיטות סטטיסטיות של קורלציה מרחבית. התוצאה  3)

ממדי, ממנו ניתן לחשב מהירות ממוצעת של פני המים. ארבע תחנות  -הינה שדה מהירויות דו

LSPIV    בסמוך לתחנות נבחרות של השירות ההידרולוגי בעלות מקדמי חספוס שונים.  הוקמו

גרגר למתון והחולי הינן: נחל ערוגות במוצא, נחל רמון במכתש, נחל -התחנות מהתלול והגס

ונחל שקמה בברור חייל. בתחנות אלו נחשב את ספיקת המים ברומים שונים    90צין בכביש  

המומרים למהירות הממוצעת בחתך והחתך הרטוב. כן   בהתבסס על נתוני מהירות פני המים

)-יחושב עקום רום  Manningספיקה. בנוסף, יחושבו בכל תחנה שני מקדמי החספוס הכללי 

Weisbach -and Darcy  והשתנותם עם עומק המים. במהלך החורף האחרון נמדדו שני אירועי )

בין  , האחד בנחל שקמה והשני בנחל רמLSPIV  -שיטפון בתחנות ה ון. נמצאה התאמה טובה 

ה ידי שיטת  על  על מדידה באקדח   LSPIV-המהירות הממוצעת שחושבה  למהירות בהתבסס 

  (. SVRהרדאר )
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 זיהוי של אירועי קיצון והגדרת "תקופת חזרה"

 micha@arava.co.il.  גוריון בנגב - בן סילבר, מיכה, אוניברסיטת  

 

בארץ מבצעות פעולות למניעת נזקי שטפונות, ועבודות שיקום אחרי אירועי סופה,   רשויות הנקוז

בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה. פעולות אלה מתבססות על תיכנון הנדסי, כאשר  

נקודת המוצא של כל תכנון כזה היא מניעת נזק לפרק זמן ממושך, כמוגדר בתקנות של גופי  

ות והתמ""א. כך, רשויות הנקוז, משרד החקלאות, וגופי התיכנון אימצו  התיכנון: הועדות המחוזי

לעצמם את המושג ""תקופת חזרה"" כמין מספר ברזל שלפיו קובעים את גודל והיקף המתקנים 

 ההנדסיים שנבנים על מנת להגן על תשתיות, ישובים ושדות חקלאים בפני נזקי שטפונות. 

ברות. כלומר, אירוע קיצוני שההסתברות שיתרחש תקופת החזרה היא בעצם ההופכי של הסת 

שנה. קביעת ההסתברות לאירועי   50  -, תקופת החזרה שלו מוגדרת כ2%בשנה מסוימת היא  

קיצון נובעת מניתוח סטטיסטי של נתונים היסטוריים, כאשר הנתונים הם מדידה של עוצמת 

יומית מקסימלית,   יממתי מקסימלי, טמפרטורה  גשם  כמות  עונתית  האירוע:  ספיקת שיא  או 

היא סף העוצמה כך שסכום ההסתברות   2%בנחל. אז, עוצמת אירוע קיצוני בהסתברות של  

 . 2%למקרה כזה או יותר גדול מגיעה ל 

 General Paretoשתי גישות )שתי הפצות סטטיסיות( לקביעת הסתברויות לאירועי קיצון יוצגו:  

אחGeneralized Extreme Value(GEV)  -ו כל  מותאמות .  האלה  הסטטיסטיות  מההפצות  ד 

לנתונים היסטוריים קיימים. אבל ככל שמתרחקים בעוצמת האירוע מטווח הנתונים ההיסטוריים,  

 אי הוודאות בהסתברות גדלה. גם אי הוודאות הזאת בהסתברויות קטנות תוצג." 

  



 ים המלח  2021אוקטובר  כנס חקר שטפונות בישראל  

16 

 

 

 ניטור שיטפונות בחישה מרחוק באזורים צחיחים; 

 כיול המודל שימוש בנתונים קרקעיים ל

 sivanisa@adssc.org.  איזיקסון, סיון, המרכז לחקר שטפונות במדבר, מו"פ מדבר וים המלח 

 אברהמי, יוסף, המרכז לחקר שטפונות במדבר, מו"פ מדבר וים המלח 

 גוריון בנגב - רוטמן, סטנלי, בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן 

 רשות המים פרץ, יעל, השירות ההידרולוגי,  - סטורץ 

 

נתונים   בסיס  ליצירת  צחיחים  באזורים  זרימה  אירועי  ותדירות  תפרוסת  לגבי  מידע  איסוף 

סטטיסטי לצרכי תכנון, מחקר ושמירת טבע מצריך עבודת שדה מאתגרת הדורשת משאבים 

רבים מבחינת כח אדם וזמן. היקפי הניטור והמדידות של שיטפונות בישראל אינם מכסים את 

והמחס הגדול  המדברי  והמאמץ  המרחב  הגבוהה  מהעלות  נובע  הדבר  רב,  הוא  בנתונים  ור 

הלוגיסטי אשר עשוי להיות מאתגר עד בלתי אפשרי. במרבית המקרים חסרה התייחסות אגנית  

 מכיוון שהמדידה מתרחשת במיקום אחד בתוך אגן ניקוז שלם. 

יחים.  מחקר חישה מרחוק הוא אמצעי יעיל להתמודדות עם מגבלות מדידות השדה באזורים צח

עם זאת, שיטפונות באזורים צחיחים מאופיינים במשכי זמן של מספר שעות עד ימים בודדים,  

דבר המקשה על ניטור שיטפונות עקבי באמצעי חישה מרחוק באזורים אלו, כיוון שאין עדיין כיסוי  

רציף ברזולוציה מרחבית גבוהה מספיק שיבטיח את צילום השיטפון עצמו בזמן אמת. במחקר  

אנו ממפים את תפרוסת השטפונות באמצעות צילומי לווין מאוחרים לשיטפון. המחקר מציג זה  

הקרקע   לחות  של  הסיגנל  באמצעות  צחיחים  באזורים  השיטפון  תוואי  את  לזהות  ניתן  כי 

 (.SWIRהמתבטא בבליעה בתחומי האינפרא אדום הבינוני )

 ם קרקעיים של שטפונות: על מנת לכייל את המודל השתמשנו בשני מקורות איסוף נתוני

2017-תחנות בארבע עונות הידרולוגיות )   13נתונים מ  -(תחנות הידרומטריות של רשות המים  1

-( ניטור ויזואלי של תפרוסת ותדירות השיטפונות ב2  ( שימשו כבסיס נתונים לאימון המודל.0212

עונות הידרולוגיות    כביש באזור הערבה ע""י מו""פ מדבר וים המלח בארבע-נקודות מפגש נחל  26

 (, שימשו כבסיס נתונים לאימות המודל. 2021-2017)

זרימות בנחלים שהתקבלו מהתחנות ההידרומטריות, שימשו על מנת לקבוע   הנתונים אודות 

ערכי סף ופרמטרים להחלטת המודל על קיום זרימה בנחל לכל תאריך נתון. השלב הבא היה  

צועי המודל בעזרת אימות המשווה לנתוני הניטור  להשתמש בפרמטרים שהוגדרו ולקבוע את בי

 הויזואלי.
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 אירועי שיטפון באזור צפון מפרץ אילת והשפעתם על המערכת הטבעית במפרץ 

 zvuloni@npa.org.il.  זבולוני אסף, רשות הטבע והגנים 

 ארמוזה זבולוני רחל, מו"פ מדבר וים המלח 

 

ה בקנה מידה לאומי ובינלאומי. שוניות  מפרץ אילת מהווה משאב טבע ייחודי בעל חשיבות רב

ומרחבי העולם, תיירות המהווה  וחובבי טבע רבים מהארץ  האלמוגים באילת מושכות תיירים 

משאב כלכלי חשוב לתושבי העיר אילת ולמדינת ישראל. ברמה הבינלאומית, מפרץ אילת הינו 

פרץ להתחממות מי מפלט עולמי לשוניות אלמוגים, בזכות עמידותם הגבוהה של אלמוגי המ

 הים ותופעת הלבנת האלמוגים שפוגעת קשה בשוניות רבות ברחבי העולם.

תנאי חשוב לקיומן של שוניות האלמוגים במפרץ אילת הוא איכות המים וצלילותם. מי המפרץ  

צלולים מאוד ודלים בנוטריינטים ובחומר אורגני חלקיקי, בין היתר, בזכות מיעוט ההסעה של  

לים. מפרץ אילת מוקף באזור מדברי צחיח שכמות המשקעים הממוצעת בו    חומרים מהיבשה

מ""מ בשנה. אין בסביבתו נחלים או נהרות    26.35  -השנים האחרונות מוערכת בכ  73במהלך  

באירועי שיטפון   חומרים מתרחשת  והסעה של  לים  מהיבשה  חומרים  קבוע  באופן  המסיעים 

דולה וכך גם כמות הסחופת )סדימנטים( שמוסעת  שתדירותם נמוכה, אך עוצמתם יכולה להיות ג

למפרץ. לסחופת המורחפת בים השפעות שליליות ניכרות על המערכות האקולוגיות במפרץ; 

היא מעכירה את מי הים ועלולה לכסות ולקבור אזורי שונית ומרבדי עשב ים ולפגוע בבעלי חיים 

 וגים.מסננים, או כאלה שלוכדים את מזונם מגוף המים, כגון אלמ

אחת מהגישות הרווחות בקרב אנשי פיתוח היא ששיטפונות באזור מפרץ אילת הם אירועים 

טבעיים שהמערכות האקולוגיות הימיות מתמודדות איתם עוד מימי קדם ולכן לא קיים קונפליקט  

בין ניקוז שיטפונות ושמירה על מפרץ אילת. להבנתי, גישה זו מוטעית ואין להתייחס לשיטפונות 

רניים )המתרחשים לאחר פיתוח הערים אילת ועקבה, פיתוח החקלאות בערבה והפגיעה  המוד

בתשתיות הניקוז הטבעיות באזור( כגורם הפרעה טבעי. שיטפונות מגיעים כיום למפרץ אילת 

ומסיעים מהיבשה   באופן שונה מאשר בעבר, הם מתנקזים דרך מספר מצומצם של מוצאים 

ו סחופת  של  יותר  גדולות  בין  כמויות  הניכרים  בהבדלים  אדון  זו  בהרצאה  מזהמים.  חומרים 

שיטפונות העבר ושיטפונות מודרניים, אציג את השפעות השיטפונות המודרניים על המערכות  

קיימא לניהול הנגר -הטבעיות במפרץ אילת ואדון בצורך לקחת אחריות ולמצוא פתרונות ברי

 על פיתוח עתידי.  ולשמירה על מפרץ אילת, הן במצב הקיים והן במחשבה
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 האם מי שיטפונות יכולים להספיק להשקיית יבולים בהר הנגב?

 avshalom@adssc.org.  מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר באב"ד, אבשלום,  

 

אזור הר הנגב הינו סביבה מדברית צחיחה אשר כמות המשקעים השנתית הממוצעת בה נעה  

מ""מ. פעמים בודדת בשנה, עוצמת הגשם חזקה מספיק בכדי ליצור נגר עילי וזרימה    150  –  70בין  

וארכיאולוגיות   היסטוריות  עדויות  האזור,  צחיחות  למרות  באזור.  הנחלים  בערוצי  שיטפונית 

זור הר הנגב התקיימה פעילות חקלאית ענפה. חקלאות בעל זו, התבססה על  מצביעות כי בא

 קציר של מי השיטפונות והנגר אשר זורמים באזור מעונת הסתו עד לאביב.  

מדידות הידרולוגיות באגן הצין העליון מאפשרות כימות של הזרימות השיטפוניות באזור הר הנגב  

וגי בשילוב עם נתוני יכולת החידור ההידרולוגי של  הגבוה. מידע זה, יחד עם ניתוח גיאופורמול

 הקרקע מאפשר להעריך את כמות המים הזמינה לצמחיה הטבעית והגידולים החקלאיים באזור. 

מידע    –לכאורה, כיום, כאשר החקלאות המודרנית מתבססת על מים המסופקים מחוץ לאזור  

יכולות לשמש אותנו לתכנון מייטבי    זה אינו רלוונטי. אולם, תובנות שונות שנובעות ממחקר זה,

של משטר ההשקייה המודרני והתאמת היבולים לצורך הפחתת עלויות ההשקייה וניצול משאבי  

 הסביבה באופן מקיים.
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 היבטים אקולוגים של סחרור המים בתעלת הקינט

 sarig@ruppin.ac.il.  , הפקולטה למדעי הים מכמורת, המרכז האקדמי רופין גפני, שריג 

 

תעלת הקינט הוקמה לניקוז הערבה הדרומית ולהזרמת מי שיטפונות לים. מים אלה הם בעיקר  

במהלך   לקינט  מתנקזים  המים  מליחות.  של  יחסית  נמוכות  ברמות  המתאפיינים  גשמים  מי 

ת. בנוסף לתפקידה הניקוזי תעלת הקינט משמשת גם  אירועי גשם משמעותיים ונדירים יחסי

להזרמת מים עשירים במינרלים וחומרי דישון ממקורות שונים אל הים. במצבה הנוכחי תעלת 

הקינט אינה יכולה להתמודד עם ספיקות שיא גם בשיטפונות חלשים בהרבה ולכן מתרחשות 

 הצפות של אזורים נרחבים באילת. 

וכננה לתעלת הקינט תכנית העוסקת בהסדרת התעלה באופן בכדי להתמודד עם ההצפות ת 

לתעלת   מתייחסת  התוכנית  בנחל.  הגובלים  השטחים  של  פיתוח  ויאפשר  שיטפונות  שימנע 

ק""מ צפונה. כאמור, התכנית שואפת למנוע הצפות וחתירות    8.80הקינט החל מחוף הים לאורך  

וברור עם שיפוע רציף וניקוז תמידי של  בנחל ונזקים בתחום העיר אילת, תוך יצירת אפיק מוגדר  

הנחל. מההיבט ההנדסי, תעלת הקינט המתוכננת תהיה מובל מים מלבני שבו יחדרו מי הים 

מ' וייווצר גוף מים שיהיה מקושר במידה    900-לתעלה אל תוך היבשה ותיווצר לשון ים באורך כ

 זו או אחרת עם ים סוף דרך הקצה הדומי של התעלה.  

התקופ  תהליכים במהלך  להתרחש  צפויים  ים  במי  התעלה  התמלאות  לאחר  הראשונה  ה 

אורגני  חומר  סחף,  כניסת  התעלה.  מי  של  הליני  כימי  לשיכוב  להוביל  שעלולים  אקולוגיים 

ונוטריאנטים ממקורות נקודתיים ודיפוזיים צפויה להוביל להעתרה ולהיווצרות תנאים אנאוקסיים 

ו אצות  של  מוגברת  להתפתחות  המים שיובילו  בשכבת  בעיקר  המים,  באיכות  התדרדרות 

 התחתונה. 

כי   למסקנה  הביאה  בחינתן  לניהול התעלה.  חלופות  הוצגו  אלה  עם אתגרים  להתמודד  בכדי 

לסחרר את מי התעלה, לשאוב את שכבת המים התחתונה ולהחליף אותה במי ים טריים באופן 

נמצא כי הפתרון הטוב ביותר  שכל נפח התעלה יוחלף אחת לשבוע. נבחנו חלופות לסחרור ו

מ'    1.0-0.7הוא ע""י מספר רב של פתחי שאיבה שימוקמו לסירוגין בשתי גדות התעלה בגובה  

דיון על ההתחברות התעלה לים בשאיפה להקטין  מעל קרקעית התעלה. במקביל, מתקיים 

 השפעות שליליות על המערכת הימית.
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בערבה  הידרולוגי  שנות ניטור   ארבע  סיכום  

  rachel@adssc.orgמו"פ מדבר וים המלח.  ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר רמוזה זבולוני, רחל,  א 

  מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר שם טוב, רחמים,  

  מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר שלומי, ינאי,  

הרוח,  עבאדי  ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי  ג'וזף  ג'ק,  ובית ספר  וים המלח, המכון לארכיאולוגיה  מו"פ מדבר  איתי,   ,

 האוניברסיטה העברית 

 

שיטפונות בזק נגרמים כתוצאה ממטחי גשם חזקים המתרחשים מספר פעמים בשנה. חיזוי  

אתגר משמעותי לאנשי המקצוע.   של השיטפונות בעל דיוק גבוה בזמן ובמרחב מהווה גם כיום

ובגלל נגישות מוגבלת לאזור הדרום, מעקב אחרי שיטפונות לא התבצע ברזולוציה  בשל כך 

גבוהה בזמן ובמרחב. במטרה לבחון דגמים בפיזור הגשם והזרימות ולייצר בסיס נתונים רחב על 

ימות באזור הערבה  ביססנו תוכנית לניטור גשם וזר  2017  -אירועי השיטפונות במרחב הדרום, ב

 100-והנגב הדרומי, בשנתיים האחרונות הניטור הורחב לאזור ים המלח והר הנגב והוא כולל כ

התנועה   צירי  לאורך  גשם,  אירוע  כל  לאחר  מתבצע  והשיטפונות  הגשם  ניטור  ניטור.  נקודות 

הזרימה   עוצמות  ורושמים.  זעירים  גשם  מדי  באמצעות  מתבצעות  הגשם  מדידות  הראשיים. 

 ערכות בצורה איכותנית ע"פ סימני זרימה בסוף האירוע.מו

( מצביע על שונות  2021-2017עונות הידרולוגיות לאורך הערבה )  4מעקב אחרי שיטפונות במהלך  

גבוהה בין עונות גשומות ובין אזורים שונים לאורך ציר צפון דרום. בתקופה זו נצפו דגמים שונים  

ובעוצמה. לא נמצא קשר מובהק בין תדירות    בכל שנה, במועד השיטפונות, בפיזור, בתדירות 

הזרימות ובין גודל אגן הניקוז ואורך הערוץ המרכזי. עם זאת נראה כי בערבה הדרומית, אגנים  

מ פחות  באופן   10  -שגודלם  מושפעת  הזרימות  תדירות  נמוכה.  מאוד  בתדירות  זורמים  קמ"ר 

עליה בתדירות הזרימות מדרום לצפון. באופן    משמעותי ממיקום אגן הניקוז על ציר צפון דרום, עם

יותר ממוקד ניתן לראות שישנם אזורים בעלי תדירויות זרימות גבוהה יותר כמו אזור הרי אילת, 

 ונחל עשוש.  

מודלים  לתיקוף  משמשות  והן  והמדענים  ההחלטות  מקבלי  לציבור  זמינות  הניטור  תוצאות 

  ולמחקרים שונים כמו, ניטור שיטפונות בחישה מרחוק.   

mailto:rachel@adssc.org
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 ניטור ברקים ככלי לשיפור התרעות מדויקות בפני שטפונות.  

 אירוע נחל צפית כמקרה מבחן

 dekel.shahar@gmail.com. ורטר, אוניברסיטת תל אביב דקל שחר, ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פ 

 קולין פרייס, ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב 

 אפרת מורין, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים 

 

פקדה את ישראל סופת רעמים קשה שגבתה את חיי עשרה תלמידים   2018בסוף אפריל  

לאפריל ושלושה אנשים נוספים בשטפונות סמוכים. זאת    26  -בשטפון בזק בנחל צפית ב 

תמכו   האטמוספרית  היציבות  אי  מדדי  שיטפונות.  מפני  כלליות  אזהרות  שהיו  למרות 

היה חריג למדיי לעונה עם אפיק ים סוף   בהתפתחות סופה משמעותית כשהרקע הסינופטי

 פעיל מלווה באפיק רום מנותק שנכנס לאזור ממערב. 

מעקב אחר סופות רעמים באמצעות ניטור ברקים נמצא שימושי לשיפור ההתרעות מפני 

 מזג אוויר חמור, לרבות טיוב התרעות מדויקות לגשם עז, בנוסף למכ"ם גשם או בהיעדרו. 

במחקר זה אנו מבקשים לבדוק את היכולת לשפר את ההתרעות מפני גשם חמור בישראל, 

 EarthNetworksשל    ENTLNהעשוי לגרום לשטפונות, באמצעות ניתוח נתוני הברקים מרשת  

למערכת הסינופטית הנ"ל, בהשוואה עם מדי גשם של השרות המטאורולוגי, לשיאי גשם  

בחרים. בנוסף, נעזרנו באנימציות ומפות תפוצת ברקים וגשם כולל ומול אזורי מכ"ם גשם נ

 לניתוח האירוע. 

המלח והערבה( מאגני -נותחו נתוני מכ"ם משלושה אזורים בהם התרחשו שטפונות )דרום ים

דרום חצרה. הברקים סוכמו לשלוש רזולוציות שטח ובין הנתונים נבדקו  -צפית, חיימר וצין

ו שונים  דגימה  המת   Lag  -קצבי  )באמצעות  למציאת  יותר  הטוב   (. 2Rאם 

לברקים    R2=0.48עבור כל המערכת הסינופטית ולכל השטח שנחקר התקבלו מתאמים של  

ו הגשם  מדי  סמך    0.56  -מול  על  השטפונות,  אזורי  שלושת  ועבור  למכ"ם.   222בהשוואה 

נמצא מתאם של   דגימה של    Lagללא    0.82R=אירועים,  הברקים   min 30ולזמני  נתוני  בין 

דק' את נתוני המכ"ם    10  -התקבל לנתוני ברקים המקדימים ב  0.632R=ני המכ"ם, כאשר  לנתו

(10min-Lag=  100(. נתונים דומים התקבלו גם עבור יום האירוע בצפית לבד )לפי   ,)אירועים

כאשר באנמיציות זוהתה לפני השטפון עלייה משמעותית בהיקף הברקים וריכוזם, כנראה 

 העשוייה להקדים אירוע גשם עז.  "Lightning Jumpתופעת "

משפיעים על חוזק המתאם   CAPEעם )  BRNלסיכום, נראה שעוצמת וערכי הסערה )למשל  

נוסף   במחקר  תומכות  כאן  המוצגות  התוצאות  כאשר  )ושיטפונות(  עז  לגשם  ברקים  בין 

 ומראות את הפוטנציאל לשימוש בברקים כשכבת התרעה נוספת.



 ים המלח  2021אוקטובר  כנס חקר שטפונות בישראל  

23 

 

 

 פאחם כמקרה בוחן-אום אל:  נגר מים ממטרד למשאב

 drmohamad1970@gmail.comמוחמד מחאגנה, תחום סביבה ובריאות הציבור, מרכז מחקר ופיתוח המשולש, כפר קרע.    

 

פאחם נחשבת לעיר עם מאפיינים טופוגרפיים מיוחדים, רכס הררי המורכב ממספר  -אום אל  

אל אום  באזור  הוואדיות  ופוטנציאל -גבעות.  הנגר  ניהול  על  ישירה  בצורה  משפיעים  פחם 

ההצפות, כאשר רוב הוואדיות משמשים היום כצירי תנועה. להלן מספר דוגמאות: א. ואדי  

( ב. ואדי אלחאנוק: כיום משמש  65ר, משמש כיום כביש ראשי )מס'  ערה: הוואדי העיקרי באזו

שאגור.  -כדרך ראשית בעיר ג. ואדי חאלד )נחל ספיר(: כיום משמש כדרך ראשית באזור אל  

לזרימה   תחזוקה  בעיית  היא  הבעיה  בעיר,  שיפועים  בתכנון  ואתגרים  הניקוז  לתשתיות 

 הטבעית לכיוון הוואדי. 

אל   אום  הע- לעומת  הזרימות פאחם,  את  אליו  מנקז  אשר  בעמק  משתרעת  קלנסואה  יר 

בעיר   הנגר  ומפגעי  ההצפות  שרוב  נמצא  ועוד(.  יונה  כפר  טייבה,  )טירה,  הסביבה  מיישובי 

פחם  -נוצרים ע"י תשתיות לקויות, במיוחד לאחר תיעול נחל אלכסנדר. השיפועים באום אל  

אה מתונים מאוד ואחידים ברוב  שונים במידה רבה בהשוואה לקלנסואה. השיפועים בקלנסוו

, וקיים שוני רב  תלולים פחם מגוונים, כוללים מדרונות    -השכונות, בעוד שהשיפועים באום אל

באחוזי השיפועים בין השכונות השונות. לדוגמא: באזור נחל ספיר השיפועים בחדות גדולה 

כאשר השיפועים    . בד"כ12%ל  5%, ולעומת בשכונות אחרות בעיר, השיפועים נעים בין  20%מ  

עד  10%חדים, מעל   הנגר מגיעים  או    70%, מקדמי  נמוכה  פני השטח  ויכולת האגירה של 

 זניחה. 

פאחם )כ -בעיית חיבור מרזבים למערכת הביוב : לפי תאגיד מי עירון, רוב בתי העיר, אום אל

ת ( מבתי המגורים מחברים מרזבים למערכת הביוב. תופעה זו היא נפוצה מאוד, גורמ70%

לעומס יתר על מערכת הביוב ובכך מעלה את הסיכון להצפות. במחקר זה הוכנו מפות רב  

בעזרת   בעלי   GISשכבתיות  מבנים  כגון  להצפות,  המבנים  תרומת  פוטנציאל  מיפוי  לצורך 

מ גדול  וכו'.    200  -שטח  מסגדים  ספר,  בתי  לסייעמר',  המפות  פתרונות ב   מטרת  מציאת 

 כל שכונה. נקודתיים בהתאם למאפיינים של
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 השינויים המורפולוגיים במניפת נחל צאלים 

 P9בעקבות הקמת תעלת הולכה מתחנת שאיבה  

 kahanena@post.bgu.ac.il,  ן בנגב גוריו- נוימן, נעמי, אוניברסיטת בן - כהנא 

 ן בנגב גוריו- לרון, יונתן, אוניברסיטת בן 

 במברגר, אלעזר, הידרומודול בע"מ 

 

מניפת צאלים היא הגדולה והפעילה במניפות נחלי מדבר יהודה. בעקבות ירידת המפלסים 

שתפקידה להעלות את מי ים המלח    P9של ים המלח הוקמה בצפון המניפה תחנת שאיבה  

מוזרמים  המים  בדרום.  המלח  ים  מפעלי  של  האידוי  בריכות  אל  הנמוך  הצפוני  מהאגן 

עלה חפורה החוצה את המניפה מצפון לדרום. כדי  מהתחנה אל בריכות האידוי באמצעות ת

להגן על התעלה מפני שטפונות ולהמשיך את תפקודה ההידראולי והאקולוגי של המניפה 

גשרי מים )מתעלים( המעבירים את מי השטפונות מזרחה אל חלקה   7הוקמו מעל התעלה 

 המורדי של מניפת צאלים.  

המשתנה באופן טבעי עקב זרימות, ולעומתה  מניפת סחף היא מבנה בעל טופוגרפיה דינמית  

התעלה והמתעלים שעליה הם מבנים הנדסיים קשיחים. המתעלים צפויים לקבע את מיקום 

ערוצי הזרימה שמגיעים אליהם ממעלה המניפה ולייצר שטחים בהם המניפה אינה פעילה 

בע מרוכזת  זרימה  מייצרים  המתעלים  המתעלים.  בין  הגבהות  במעלה  וצמה הידרולוגית 

מוגברת ולכן עלולים לגרום ליצירת ערוצים בודדים וחתורים במורדם, ואם כך החלק המזרחי 

למבנה   נזקים  ליצור  עלולים  המניפה  במבנה  שינויים  כמניפה.  עוד  יתפקד  לא  לתעלה 

במניפה  שינוי  המייצרים  התהליכים  של  וכימות  הבנה  נדרשת  כן  על  ולתעלה,  המתעלים 

המתעל על  להשפיע  מרחב  שיכולים  עבור  ותחזוקה  ניטור  תוכנית  לבנות  ובהתאם  ים, 

 המתעלים.

והסדימנטולוגיים   הטופוגרפיים  השינויים  של  והבנה  ניתוח  תכלול  המחקר  תוכנית 

המתרחשים במניפת צאלים בסביבת תעלת ההולכה והמתעלים. במקביל יערך ניתוח של  

ם במניפה. מטרת המחקר  נתוני הזרימות שהגיעו אל המתעלים והמידה בה הן יצרו שינויי 

מגמת  אחר  ומעקב  זיהוי  וכן  הזרימה  ועוצמת  טופוגרפי  שינוי  בין  הקשר  מציאת  היא 

 התפתחות המניפה בסביבת המתעלים. 
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Flood Characterization and Hydrological Modeling in the Ze'elim Basin 

Kallush, Amit, Department of Earth and Environmental Sciences, BGU, amitkall@post.bgu.ac.il 

Laronne, Jonathan B., Dept. of Geography & Environmental Development, BGU 

Haviv, Itai, Department of Earth and Environmental Sciences, BGU 

Zoccatelli, Davide, University of Wisconsin-Madison 

 

Flash floods are quick, decisive, and devastating phenomena in which ephemeral 

channels rapidly start flowing due to rainstorms generating steep hydrograph rises. The 

recessions initially decrease slowly with altogether short durations. Due to the required 

high temporal resolution and many relevant variables, there are considerable 

uncertainties for modeling and forecasting flash floods. In this study, a network of rain 

gauges and water level sensors deployed in the semi-arid to hyper-arid Ze'elim Basin in 

the Judean Desert, southeast Israel. 

 

The Ze'elim is not only the largest watershed in the Judean Desert, but it is also 

hydrologically, economically, and in part environmentally the most important. The 

deployed rain gauges will be used to verify and calibrate radar backscatter data that will 

be used to determine the spatial and temporal variation of rain intensity. Data from the 

water level sensors monitoring runoff in the main tributaries will be used to calculate 

water discharge based on one of several roughness equations. The rainfall-runoff 

database in conjunction with topography, geological background, and land use will be 

used to understand the dominant rainfall-runoff processes. 

The available database will be used to calibrate and validate an existing hydrological 

model to be chosen at a later stage of this study. 
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Using geochemistry and palynology to re-assess the deposition nature of 

the Dead Sea laminated sediments 

Revital, Bookman, Department of Marine Geosciences Leon H. Charney School of Marine Sciences, University of Haifa. 

rbookman@univ.haifa.ac.il 

Reuven Belmaker, Department of Marine Geosciences Leon H. Charney School of Marine Sciences, University of Haifa 

Lourdes Lopez-Merino, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University London, UK 

Suzanne Leroy, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University London, UK 

 

Lacustrine laminated sediments are often varves representing annual rhythmic 

deposition. Laminated sections of mm-scale alternating detrital and authigenic aragonite 

laminae in the Dead Sea Basin formations were assumed in different studies as varves; 

detritus deposition during the winter and aragonite in the summer. Here, we report an 

examination of the seasonal deposition of detrital and aragonite couplets using 

palynology and geochemical analyses. Pollen indices indicate that both detrital and 

aragonite laminae were deposited during the rainy season. Furthermore, the aragonite 

deposition, that represents the interaction between the Dead Sea brine and flashflood 

waters, was probably also highly affected by dust storms that had a major role in the 

chemical precipitation. We demonstrate that aragonite crystals nucleate on micro-dust 

particles that deposit hours to days after the event. We suggest that detrital and 

aragonite couplets in the Dead Sea laminated sediments are related to the occurrence 

of flash-floods and dust storms rather than a rhythmic annual deposition. 
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Increased deviation of the Dead Sea tributaries from steady-state and  

practical recommendations for infrastructure planning  

under such changing environment 

 liran_b_m@hotmail.comבן משה, לירן, המכון הגיאולוגי,  

 הגיאולוגי לנסקי, נדב, המכון  

 אייל, חגי, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית 

 אנזל, יהודה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית 

Alluvial channels are at a steady state when the sediment flux arriving to each point along 

the channel bed from upstream is equal to the flux leaving it downstream; i.e., there is 

no net incision or aggradation along the channel. At steady state, channel slopes depend 

mainly on water and sediment fluxes. When steeper slopes are imposed on channels, 

they will incise their unconsolidated sub-strata until reaching their respective steady-state 

slopes. Due to the forced Dead Sea (DS) regression, a steep bathymetry is emerged at 

tributary outlets into the DS and the channels exhibit extremely fast incision. This incision 

is accompanied by banks collapses, channel widening, and sinuosity modifications. 

Formation of sinkholes within few of the channels, and the draining of flood water into 

them, resulted in accelerated channels incision, additional bank collapses, and expansion 

of the sinkhole fields. Due to the continuous exposure of steeper-than-steady-state 

bathymetry, channels slopes and longitudinal profiles convexity increase, demonstrating 

substantial deviation from steady state. Practically, the channels are ‘accumulating’ 

potential incision and even its acceleration in the coming future. Therefore, incision will 

continue in the coming decades to centuries, even if the lake level will stabilize. The 

continuous incision poses a threat to highway 90, which crosses the streams over culverts 

and bridges, or by ford crossings. These facilities should be adapted to the region's 

unique and fast changing conditions. Their planning cannot rely on the common 

approaches implemented in stable environments. We recommend that these facilities 

will be planned for a time span determined by the discrete deviation of each stream from 

its calculated steady state. Furthermore, we recommend incorporating protection 

facilities that will favor sediment accumulation in the channel that will promote a return 

to steady-state slope downstream of highway 90. 
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 אפיון קצב הסחיפה ע"י נגר במישור ימין 

 sarahadar10@gmail.comגוריון בנגב.  - המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, אוניברסיטת בן  , שרה   , אדר 

 הקריה למחקר גרעיני.    , נעה   , בלבן 

 גוריון בנגב - יונתן, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן   , לרון 

 

הם באשר  הפרה    ,נופים  ואיאולית.  פלואיביאלית  אירוזיה  ידי  על  סחיפה  תהליכי  עוברים 

אנתרופוגנית, כגון מכרות פתוחים ואתרי פינוי פסולת, מגבירה סחיפה לפחות בסדר גודל  

לעומת הסביבה הטבעית הסמוכה. הינו    אחד  רדיואקטיבית  לסילוק פסולת  הארצי  האתר 

הרדיואקטיבי   החומר  פיזור  הפחתת  החולי.  ימין  במישור  הממוקם  רדודה  בקבורה  אתר 

מהאתר מהווה דאגה מרכזית, כאשר אירוזיה במהלך אירועי זרימה ושיטפונות הינם התהליך  

 הדומיננטי השולט בנוף זה.

אה הקודמת מנעה כניסה של עדרים לשטח, של המ  50-סגירת מישור ימין בסוף שנות ה

והובילה לייצוב החולות באזור ע"י התפתחות קרומי קרקע ביולוגים מפותחים וצומח ובכך 

סדימנט. לקרומים אלו השפעות הידרופוביות המקטינות - נגר-שינתה את המאזן של גשם

הזרי אירועי  במספר  ולעלייה  העילי  הנגר  להגברת  כך  ועקב  החידור,  קצבי  מחד,  את  מה 

 וצמצום ניכר של הסחיפה האיאולית מאידח. 

נגר, שיעורי סחיפה ועירוץ במישור ימין על ידי ניטור  -מטרת המחקר הינה אפיון יחסי גשם

בשיטת  - נגר-גשם פוטוגרמטרי  מעקב  ובמקביל    Structure From Motion (SfM)סחף 

ערוצית ארוכת טווח    בהתבסס על צילומי רחפן חוזרים. המחקר יהווה בסיס למידול סחיפה

(Landscape Evolution Model - LEM .) 

אגני   4-בנוסף להצבת מדי גשם רושמים ודוגמי אבק, סימנתי, ואני מצלמת ומנטרת נגר ב

שטח   בעלי  וסחף.   194-2,000ניקוז  נגר  של  מדויק  ניטור  מתבצע  הקטנה  בחלקה  מ"ר. 

ותפוקות   3-5%ועיים בתחום  גשם אר\ התקבלו יחסי נגר  2020-21בהתבסס על נתוני חורף  

בתחום   ארועיות  תת \טון  24-63סחף  אנכי  בדיוק  הנם  שהופקו  הגבהים  שריגי  -קמ"ר. 

ס"מ. דיוקים אלה    1הינו לערך  DoD) נטימטרי, והדיוק האנכי של הפרש שריגי הגבהים ) ) ס

 ערוצית. -יאפשרו לכמת לחוד את הסחיפה הערוצית וזו הבין
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 ניטור תנועת גרופת בעזרת חישה סייסמית, שיפור ויישום של מודל פיזיקאלי,  

 אגן נחל באר שבע

 גוריון בנגב. - חמאוי, מתניה, המחלקה למדעי כדה"א והסביבה אוניברסיטת בן 

  hamawim@post.bgu.ac.il 

 גוריון בנגב - לרון, יוני, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי אוניברסיטת בן 

 בליק, סוזן, המחלקה למדעי כדה"א והסביבה המכון הטכנולוגי ניו מקסיקו 

 טורובסקי, ינס, המרכז הגרמני למחקר כדה"א 

 
 

רום   ועל  ערוצים  יציבות  על  נחל,  ערוצי  המורפולוגיה של  על  גרופת משפיעה  תנועה של 

לספק ידע ולכן על פירוס מרחבי של הצפות. לפיכך, ניטור גרופת בנחלים יכול    –התשתית  

על עוצמת ותדירות אירועי גרופת, ובכך לסייע בשיפור מודלים של התפתחות נופים נחליים  

יישום שיטות לניטור של שטפי גרופת כלל דיגום,   ובתכנון של פרוייקטים נחליים. עד כה, 

פלטות   )מלכודות,  מכשור  והתקנת  בזק  לשיטפונות  רלונטי  ופלטות    מיקרופוניםשאינו 

בת  המכשור,  גיאופונים(  ובנוסף  גבוהה  המכשור  של  והתפעול  ההתקנה  עלות  הערוץ.  וך 

 ולעיתים גם מפעילו, נתונים בסכנה בשטפונות בזק. 

לאחרונה נבחנה שיטה חדשה לניטור גרופת, בה המכשיר ממוקם בגדת הערוץ. השיטה  

מתבססת על חישה של "רעש" סייסמי, שמקורו בתהליכים נחליים. מחקרים קודמים הראו 

תנועת גרופת היא אחד ממרכיבי הרעש הסייסמי בנחלים ולפני כעשור, פותחו שני מודלים  ש

פיזיקאליים שקושרים בין האנרגיה הסייסמית לשטף הגרופת ועוצמת המערבליות. במחקר  

רצנטי בצפון הנגב הסתבר שקיימת סטיה של לפחות סדר גודל בין השטף המחושב על 

 בסיס המודל לבין השטף המדוד. 

חקר זה פרשנו חיישני מהירות סייסמיים בשש תחנות במרחב אגן הניקוז של נחל באר  במ

שבע יחד עם מכשור נוסף, כדי לבחון שני מקורות אפשריים לסטיות הללו. הראשון, פילוג  

גרופת   הסעת  אירוע  בזמן  שנע  המרבי  הגרגר  גודל  ובפרט  הגרגר  הגרגר    -גודל  לגודל 

במודל   ביותר  גדולה  של חזק   -השפעה  המיקום  ניטור  ע"י  ייבדק  זה  משתנה  שלישית.  ה 

ופיזרנו בכל אחת מהתחנות. המקור השני,   RFIDחלוקים במגוון גדלים שלתוכם הכנסנו תגי 

גלגול לעומת סלטציה. המודל מניח, בהתבסס על   -הינו אופי התנועה של חלקיקי הגרופת  

על ידי שימוש ב'חלוקים חכמים' ניסויי מזרם, שהחלוקים נעים רק בסלטציה. הנחה זו תיבדק  

שמכילים חיישני תאוצה ומהירות זוויתית, שיונחו בשתים מתחנות המחקר. הנתונים ממחקר  

זה יסייעו בשיפור המודל ובשלב מתקדם באפיון הדינמיקה של הסעת גרופת בקנה מידה 

 .2020-21אגני. אציג תוצאות ראשוניות מחורפים 
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The Dead Sea and the 1991/92 winter floods 

Beyth, M., Gavrieli, I., Katz, O. and Anati, D. Geological Survey of Israel    mbeyth@gmail.com 

 

We published two papers which document the effects of December 1991 to May 1992 floods on the 

vertical structure of the Dead Sea and on the Salt Delta at it southern shores:  

Beyth, M., Gavrieli, I., Anati, D. and Katz, O., 1993, The effects of December 1991 to May 1992 on the 

Dead Sea vertical structure. Isr. J., Earth Sci. 41:45-48 . 

During the winter of 1991/92, the Dead Sea level rose by about 2 m (from -408.37 m. at 19.11.91 to -

406.37 m. at 29.03.92). This was due to an extremely rainy winter with 150 to 200% of the average 

annual precipitation (e.g., 1247 mm in Jerusalem vs. annual average of 590 mm and 1389 mm in the 

Galilee vs. annual average of 900 mm; The Meteorological Service). The calculated addition of runoff 

water to the Dead Sea during this winter, assuming a surface area of 750 km2 and a sea-level rise of 

~2 m, amounted to about 1.5 x 109 m3. Most of the runoff water entered the Dead Sea through the 

Jordan River. The measured volume of runoff water of the Jordan River at Naharayim between 

October 1991 and April 1992 was 621 x 106, of which the Yarmouk runoff was estimated to be about 

half (Israel Hydrological Service). Estimations for the sources of the remaining volume are: Samaria- 

150 x 106 m3; Gilad- 250 x 106 m3; Moab- 450 x l06 m3; Judean Mountains- 50 x l06 m3 (A. Ben-Zvi, 

Hydrological Service, pers. comm.) . A layer of 20 m, of diluted Dead Sea brine was formed over the 

main water body with a dilution of about 30% at the surface and 2-5% at 10 m. with no evidence for 

dilution of the entire brine body. However, its high dilution factor was predicted to prevent 

overturning of the whole water column for a few years, as indeed was the case  . 

Beyth, M., Katz, O. and GavrieIi, I., 1997, Progradation and retrogradation of the Salt Delta in the 

southern Dead Sea: 1985-1992. Isr. J. Earth Sci. 46: 95-106 . Progradation and retrogradation of the 

Salt Delta in the southern Dead Sea were studied. The 1985 to 1991 coastlines were reconstructed. 

These are marked by two parameters, salt terraces and driftwood. The relationship between the two 

and the height of the terraces depend on the lake-level rise during winter and the height of the 

waves. Progradation of the delta occurs due to a combination of lake-level drop, and massive 

outsalting and halite precipitation at the outlet of the end brines channel. The average annual rate 

of horizontal progradation was found to be 100 m. During this period the average lake-level drop 

was 0.8 rn/y. During the winter of 1991/92, the massive freshwater inflow into the lake led to the 

formation of a diluted upper water body, a lake-level rise of 2 m, and a horizontal retrogradation of 

the Salt Delta of 600 m. Dissolution of halite continued into summer 1992. When the lake level began 

to drop again, the laminated lake sediment, previously covered by halite, was exposed. 
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 2020-2021אפיון תדירות ועוצמת שיטפונות בעונת הגשמים  

 rachel@adssc.orgמו"פ מדבר וים המלח,    , המרכז לחקר שטפונות במדבר   ארמוזה זבולוני, רחל, 

 מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר ,  אבשלום   , באב"ד 

 מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר   , ערן   חלפי, 

 מו"פ מדבר וים המלח,  ,  עבאדי, איתי, המרכז לחקר שטפונות במדבר 

 מו"פ מדבר וים המלח ,  כז לחקר שטפונות במדבר שלומי, ינאי, המר 

 מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר , שם טוב, רחמים  

 מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר גנץ, נעם,  

 מו"פ מדבר וים המלח ,  המרכז לחקר שטפונות במדבר , ירון, נקש - נטקה 

מא המלח,  וים  הדרומי  הנגב  הערבה,  מיעוט אזור  הכוללים  קיצוניים  אקלים  בתנאי  ופיין 

משקעים וטמפרטורות גבוהות. באירועי גשם משמעותיים, בהם יורדים מטחי גשם חזקים, 

 יש סיכוי טוב להיווצרות שיטפונות בזק, אשר תדירות ועוצמתם משתנה מאוד לאורך הזמן. 

במרחב   השיטפונות  אירועי  על  רחב  נתונים  בסיס  לייצר  פרויקט  במטרה  ביססנו  הדרום, 

והתמקד בראשיתו בערבה ובדרום הנגב. כיום    2017לניטור גשם וזרימות. הפרויקט החל ב  

ממעבר הגבול טאבה ועד לנחל אוג    90ק"מ על כביש    280מתבצע פרוטוקול אחיד לאורך  

בצפון ים המלח; ומדרום הנגב עד להר הנגב )מהרי אילת ועד לברך צין בואך שדה בוקר(, 

. ניטור הגשם והשיטפונות מתבצע לאחר כל אירוע גשם. מדידות הגשם 40ו  12רך כבישים  לאו

מתבצעות באמצעות מדי גשם זעירים ורושמים. עוצמות הזרימה מוערכות בצורה איכותנית  

 ע"פ סימני זרימה בסוף האירוע.

ם , אופיינה בכמות משקעים ממוצעת בכל הארץ ובמיעוט משקעי2020-2021עונת הגשמים 

אירועי גשם בכל המרחב שחלקם היו מקומיים ביותר.    9באזור הדרום. העונה כללה סה"כ  

אירועים   8  -אירועים בערבה, בנגב הדרומי ובהר הנגב, וב  5  -זרימות תועדו באופן מקומי ב

באזור ים המלח. מיעוט המשקעים בלט במיוחד בערבה הדרומית, בנגב הדרומי ובהר הנגב, 

יותר מבהם נמדדו בתחנות   מ"מ גשם לאורך   10  -מדידה של המרכז לחקר שיטפונות לא 

נחלים מנוטרים( לא היו כלל זרימות השנה, כולל   42מתוך    23השנה ובמספר רב של נחלים )

באגנים גדולים כמו חיון וציחור. לאורך הערבה התיכונה והצפונית, כמות המשקעים היתה 

מ"מ    17ים לנחל צפית ממוצע המשקעים היה  נמוכה יותר מהממוצע הרב שנתי, בין נחל שבר

תחנות. עם זאת, רוב הנחלים זרמו באירוע אחד או יותר. יוצאי דופן הם הנחלים   12על פני  

גם באזור ים המלח, כמות המשקעים היתה  הגדולים פארן ונקרות, שלא זרמו כלל בערבה. 

אזורים הדרומיים יותר( נמוכה ביחס לממוצע הרב שנתי )אם כי בצורה פחות דרמטית ביחס ל

וניתן היה לראות שהנחלים בצפון ים המלח, זרמו בתדירות יותר נמוכה ביחס לנחלים בחלק  

המלח   ים  באזור  זרימה  אירועי  תדירות  השנה,  גם  כי  נראה  כללי  באופן  והמרכזי.  הדרומי 

הרי מושפעת ממבנה וגודל אגני הניקוז ובעיקר, מהפריסה שלהם באזורי אקלים לחים יותר )

 יהודה והרי חברון( היוצרת פוטנציאל לאירועי זרימה תדירים יותר. 
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Personal and Social Benefits of Flash-floods  

for a Regional Community in the Southern Arava 

Morris, Avigail, Dead Sea and Arava Science Center and The Arava Institute for Environmental Studies, 

avigailmorris55@gmail.com 

 

Flash-floods are most often regarded as “natural disasters” and studied for the 

detrimental effects they have on both the environment and local residents. Nevertheless, 

for some regional communities flash-floods are valued for the benefits they provide. One 

such community resides in the southern Arava desert where sporadic flash-floods are 

experienced, mainly during the winter months. 

 

As part of a larger study on the nature of flash-floods in the southern Arava and their 

effects on the natural environment, this study investigates how residents within the region 

relate to flash-floods. The research examines behavior during and after floods, 

motivations, emotional feelings that arise while watching floods, attitudes towards 

dangers and risks and one’s desire or willingness to share their experience with others.  

Data was collected via observations during floods and in depth interviews with 64 

residents aged 23-82 who reside in 12 communal settlements in the area. An additional 

survey questionnaire was distributed to a smaller group of younger residents (15-22 years 

old) in order to gain a younger perspective. A grounded theory approach was used to 

analyze the data. 

Flood-watching in the region is described mainly as a recreational activity with both 

personal and social benefits in terms of enhancing health and well-being, enjoying the 

aesthetic aspect of floods, creating an emotional and sometimes spiritual bond with the 

desert, promoting a sense of community within the region through the shared 

experience of floods, and providing a sense of identity with and belonging to the region 

through the unique phenomenon of flash-floods. The study not only uncovers the 

physical, social and psychological benefits that floods provide for the residents of the 

Arava but also provides valuable information on behavior during flood-watching which 

can help shape how people experience floods in a more sustainable and safe way.  
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 מרכז לאגני היקוות ונחלים   -אגמא

 

 roij@agma.org.ilמרכז לאגני היקוות ונחלים,    - אגמא 

 

ליצור  במטרה  הוקם  המרכז  ונחלים.  היקוות  לאגני  ידע  מרכז  הוא  בארמית(  )אגם  אגמא 

ההיקוות  אגני  במרחבי  הפעילים  הגורמים  כלל  את  שמאגדת  לומדת  מקצועית  קהילה 

והנחלים בישראל. באגמא אנו מטמיעים את הגישה האגנית המשלבת ומבקשים ליצור שפה  

ידע ר ידי איסוף של  ריכוזו מקצועית משותפת על  ומהעולם,  לוונטי עדכני ומקצועי מהארץ 

והנגשתו. כל זאת כדי לאפשר למעגלים רחבים של בעלי עניין ללמוד על יתרונות הגישה  

 האגנית המשלבת וליצור יחדיו סביבה אגנית בריאה ומיטבית. 
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Validation math model of the dry/wet spells index , policy definition by 

high , hyperlocal resolution 100x100 m2 

 

 Ilya.shapira@emnotion.comשפירא, אילי ,אמנושן בע"מ.  

 זוגס, אלכסנדר, אמנושן בע"מ 

 

Validation of the forecast model for the Mediterranean region along the aridity 

gradient.   

The Emnotion climate model will calculate climate scenarios for the following periods:   

1. Short periods from 2021 to 2025  

2. Long periods from 2021 to 2060. 

 We focus on multi-level planning and ecosystem over the next 50 years, taking into 

account all the expected changes in climatic conditions.  

The main objectives of the study:  

1. Validation of the Emnotion climate model in a hyper local resolution of 100 by 100 m2.  

2. Construction and validation of climatic scenarios taking into account dynamic changes 

in climatic conditions at the hyperlocal level. 

3. Validation of a new dry index, based on parameters of relative humidity, temperature, 

pressure, wind and solar radiation. 

4. Construction of clustering and classification of climatic gradients in the Mediterranean 

climate at the hyperlocal level.  

This study will build not only possible risks, but also possible anthropogenic risks in case 

of improper use of ecosystems, which can cause irreparable economic damage.  

 


