
כנס חקר שיטפונות בישראל
10:00 - 9:30  | התכנסות, רישום וכיבוד קל 

10:20 - 10:00  | דברי פתיחה וברכות

11:40 - 10:20 | מושב ראשון
התראה מפני שיטפונות, חיזוי ותנאים מטאורולוגיים

להתפתחות שיטפונות יו״ר המושב | פרופ' יוני לרון. יו"ר המרכז 
לחקר שיטפונות במדבר

� ד״ר נתנאל ברגמן | אוניברסיטת חיפה. מערכות התרעה מפני שיטפונות 
- פתרונות ומגבלות טכנולוגיים בארץ ובעולם

� פרופ׳ קולין פרייס | אוניברסיטת ת״א. האם מעקב אחרי פעילות ברקים 
יכול לעזור בחיזוי שיטפונות? או האם יש קשר בין כמות ברקים וכמות גשם 

בסופות רעמים?

גשם  סופת  של  הידרומטאורולוגי  ניתוח  המים.  רשות   | רינת  יאיר  ד״ר   �
מדברית קיצונית.

� פרופ׳ אפרת מורין | האוניברסיטה העברית. הסופות שיוצרות שיטפונות 
בישראל וכיצד הן מושפעות משינויי האקלים?

12:00 - 11:40 | הפסקת קפה

13.20 - 12.00 | מושב שני
אתגרים בתכנון הנדסי של פתרונות ניקוז

יו״ר המושב | איתי פרימן. מנכ״ל רשות ניקוז ים המלח

דוגמא  רחם:  נחל  מניפת  הידרומודול.  חברת   | במברגר  אלעזר  ד״ר   �
להשפעות הפיתוח על גיאומורפולוגיה של מניפת סחף - אתגרים ופתרונות 

הנדסיים יחודיים.

� אלכס אייזנברג | מפעלי ים המלח. מתקני הגנה בפני שיטפונות באזור 
מפעלי ים המלח.

� נמרוד חלמיש | חברת אפיק הנדסה. אתגרים הנדסיים בתכנון הסדרת 
ניקוז בנחל ערבה.

� אופיר אבוקסיס | מפעלי ים המלח. מערכת ההגנה מפני שיטפונות על 
תעלת ההולכה החדשה בנחל צאלים - אתגרי הקמה והיבטים סביבתיים.

14:00 - 13:20  | ארוחת צהריים

15:20 - 14:00 | מושב שלישי
הערכת זרימות בשיטפונות - אתגרים ושיטות מחקר.

יו״ר המושב | ד"ר רועי אגוזי. התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות

� רמי זיתוני | אוניברסיטת חיפה. ניתוח סיכונים על סמך שיטפונות העבר 
בנחלי מדבר יהודה.

� ד״ר ערן חלפי | מו״פ מדבר וים המלח. מדידה של מהירות מים, קביעה 
בשיטת  משופרים  ספיקה  רום  ועקומי  חספוס  מקדמי  מים,  ספיקת  של 
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שיא  שיטפונות  מגדירים  איך  ערבה.  ניקוז  רשות   | סילבר  מיכה  ד״ר   �
והערכת זמן חזרה של שיטפון.

בחישה  שיטפונות  ניטור  המלח.  וים  מדבר  מו״פ   | איזיקסון  סיון  ד״ר   �
מרחוק באזורים צחיחים; שימוש בנתונים קרקעיים לכיול המודל.

16:00 - 15:20  | מושב פוסטרים
יו״ר מושב | ד״ר שרית אשכנזי-פוליבודה. מו״פ מדבר וים המלח

17:20 - 16:00 | מושב רביעי
מגמות גשם ושיטפונות בדרום הארץ: ניטור, היבטים אקולוגיים 

והנדסיים יו״ר המושב | ד"ר חנן גינת, יו"ר המועצה האיזורית חבל אילות
� ד״ר אסף זבולוני | רשות הטבע והגנים. אירועי שיטפון באזור צפון מפרץ 

אילת והשפעתם על המערכת הטבעית במפרץ.

� ד״ר אבשלום באב״ד | מו״פ מדבר וים המלח. האם מי שיטפונות יכולים 
להספיק להשקיית יבולים בהר הנגב?

� פרופ׳ שריג גפני | המרכז האקדמי רופין. היבטים אקולוגים של סחרור 
המים בתעלת הקינט.

� ד״ר רחלי ארמוזה זבולוני | מו״פ מדבר וים המלח. סיכום ארבע שנות 
ניטור הידרולוגי בערבה.

17:30 - 17:20  | מילות תודה וסיכום.
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