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 מבוא .1

הוא זורם משם צפונית לקבוץ אליפז.  הטיהנחל תמנע זורם בחציה הצפוני של בקעת תמנע ומוסט ע"י תעלת 

פים ס. בדרכו הוא אוסף נחלים נו90-נוספת מערבית מכביש  הטיהמזרח ומוסט ע"י תעלת -לכוון צפון

מצפון למטע התמרים של קיבוץ סמר.  42בק"מ  90נחל תמנע חוצה את כביש  מנגן וססגון. ,המתנקזים אליו

הניקוז בחלקה הדרומי באזור זה הוא נתקל בקצה הצפוני של דיונות החול של חולות סמר לפני הגעתו לבסיס 

 .של מלחת יטבתה

של המאה הקודמת על מנת להסיט את הזרימה מהשדות החקלאיים  80-תעלת ההטיה נבנתה באמצע שנות ה 

גורמת לכמויות גדולות של מים וסחף להתנקז  השממזרח לכביש הערבה. הגדלת שטח הניקוז פי שלוש

גי שמתבטא בפרופיל אורך קצוב ולא פרופיל קעור גיאומורפולו לערוץ החדש והוציאה אותו משיווי משקל

 .המאפיין נחל בשיווי משקל

סחף בערוצים של נחל תמנע המתנקזים למלחת יטבתה. וניטור מחקר נעשתה עבודת  2001עד  1997בשנים 

באוניברסיטת  נעשה במסגרת עבודת המאסטר של ינאי שלומי במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מחקרה

בנוסף, מחקר זה גם פורסם בספרות הבין  .(2006) שלומי, בהדרכתו של פרופ' יונתן לרוןבנגב  בן גוריון

שרשרות סחיפה בשלושה  50-במסגרת המחקר הוחדרו לקרקע כ. (Laronne &Shlomi, 2006)לאומית 

בנוסף,  (.1)איור  'מ 800של הערוץ הראשי לאורך , וחתך אורך 'מ 50 -שכל אחד מהם אורכו כ חתכי רוחב

שנה מאז המחקר המקורי, חזרנו אל שטח  20 -. כtotal station -נמדדו חתכי הרוחב והאורך באמצעות

המחקר על מנת לתעד שינויים של התחתרות והשקעה בחתכי הרוחב ובחתך האורך של האפיק. איתרנו את 

רות בסמוך שנה קודם לכן, תעדנו את גובה ההשקעה וההתחת 20שרשראות הסחיפה שמוקמו באפיק 

. לאחר מכן, ערכנו השוואה בין מבנה החתכים הישן GPS-RTKלשרשראות ואפיינו את החתכים באמצעות 

 למבנה הנוכחי.

 



 

מטע  ,סוללת ההטיה של נחל תמנע במערב. בצילום ניתן לראות את על גבי תצלום אויר המחקר אזור אפיון : 1 איור

המיקום של חתכי הרוחב  מזרח ואזור המחקר במרכז התמונה.מלחת יטבתה בצפון  ,התמרים של סמר בדרום

 כתומים. בקווים( מסומנים scour chainsתחתון בהם הוטמנו שרשראות גריפה )האמצעי וההעליון, 

 ;רועי זרימה קטנים בהם התרכזו המים באפיקים בלבדיבנחל שלושה א התרחשו איסוף הנתונים למחקר עתב

 לציין ראוי . בהמשך השנים נוספו אירועים שלא תועדו.(2)איור נחלית פעילות הייתהבשרטונות הגבוהים לא 

ירדו מעט  ןעם שנים שחונות בהשררה בכל אזור דרום הנגב והערבה בצורת ממושכת  1995-2012שבשנים 

אך לאחריה באו שנתיים נוספות דלות  ,הייתה גשומה מאד 2010טפונות נדירים. שנת יש ואירעומאד גשמים 

 . 1כל אירועי הזרימה מופיע בטבלה את ר ולשחז ניסיון. במשקעים

 



 

. בתמונה נראית הזרימה באפיקים כאשר את השירטונות הגבוהים  3.12.2000: אירוע זרימה באזור המחקר ב 2איור 

 המים לא מכסים.

 זרימות בנחל תמנע .2

 .תמנע בנחל זרימות על מידע להלן

 עצמת זרימה  עאירותאריך 

7.02.1999 + 

9.12.2000 + 

4.04.2001 + 

2003 + 

2007 ? 

18.01.2010 ++ 

21.10.2010 + 

22.10.2012 + 

18.05.2014 + 

20.10.2014 + 

14.01.2015 + 

26.10.2015 ++ 

28.10.2016 + 

13.04.2017 + 

26.04.2018 + 

22.10.2019 + 

24.02.2020 + 

12.03.2020 ++ 

1.11.2020 + 

 + זרימות חלשות. ;זרימות חזקות -++  זרימות שהתרחשו בנחל תמנע.: 1טבלה 



חלקם יש תמונות עבור אירועי הזרימה הרשומים בטבלה נרשמו בטבלאות מעקב של גשמים ושיטפונות ו

 יםרועי. א(1)טבלה  היו קטנים וחלשיםבנחל תמנע רועי הזרימה ירוב אשצולמו ע"י חברי סמר במשך השנים. 

 מ"מ גשם תוך כמה שעות 20ירדו ראשון ב .12.3.2020-וב,  18.1.2010-ב באזור מוהתקיי משמעותיים

בו ירדו בשלוש  ,26.10.2015-התרחש ב בשנים אלו . האירוע החזק ביותרך חצי שעהומ"מ ת 12ובשני 

השטחים באירוע זה נפרצה הסוללה מול אליפז וכמות גדולה של מים זרמה לתוך . מ"מ 30ות מעל עש

 .(3)איור  מזרחהזרימה המשיכה אל דיונות החול ב .של סמר ואליפז םיהחקלאי

 

מטע התמרים והזרימה מזרחה אל  26.10.2015באירוע הגשם של  סוללת ההטיה של נחל תמנעפריצה של  : 3 איור

 .צילום אויר של האזור כפי שמסומן על גבי סמראליפז ושל 

  



 

 באזור המחקר תמנעחתכי הרוחב בנחל ב שינויים .3

 

 נפרשו שלושה חתכי רוחב באורך של יותרעל מנת לאפיין תהליכי התחתרות והשקעה באפיק נחל תמנע, 

את מעלה הנחל, אזור בו אין כלל השפעה של אזור מייצג ה החתך העליון, המערבי, מוקם באזור. 'מ50מ  

ין מעלה הנחל לאזור ההשקעה. החתך האמצעי מוקם באזור המעבר ב ההשקעה על הסעת חלוקים וחול.

 גורמתהחתך התחתון, המזרחי, מוקם באזור בו נראה כי השיפוע קטן. באזור זה אנרגיית המים קטנה ו

 להשקעה בעיקר של חול ללא השקעה של חלוקים.  

 

 העליון המערבי החתך 3.1

 

 השיטפונות בשלושתמזרחית לכביש הערבה הישן.  מ' 415החתך העליון בנחל תמנע ממוקם 

 והשקעה חתירה פעילות הייתה בהם שרק כך באפיקים רק הזרימה התרחשה הקטנים הראשונים

על גבי  השקעה מראה( האחרון) שנה 20 לאחר המצב את המייצג הגרף .רטונותיהש ובשולי

 המרכזי האפיק. אותו סותמת לא אך ,הצפוני האפיק את גםשממלאת בסחף  הצפוני רטוןיהש

 הושקע לו ומדרום שהיה כפי כמעט נשאר ,הרחב הדרומי האפיק. גבוה שירטון ויצר סחף התמלא

 (.4 איור) ועמוק צר אפיק שקבר ,גבוה שירטון

 

 שנה ולאחרונה. 20: חתכי רוחב במיקום החתך העליון בנחל תמנע לפני 4איור 

 

 

 



 החתך האמצעי 3.2

 

מזרחית לכביש הערבה הישן. הבדלי הגובה בין  'מ 475החתך האמצעי בנחל תמנע ממוקם 

 הקטנים הראשונים השיטפונות בשלושת ס"מ. 80 בו הינם לכל היותר רטונותילשהאפיקים 

  .רטונותיהש ובשולי בהם והשקעה חתירה רק התרחשו לכן ,באפיקים רק הזרימה התרחשה

. גבוה רטוןילש הפך הצפוני שהאפיק מראה( האחרון) שנה 20 לאחר המצב את המייצג הגרף

 שירטון ויצר סחף התמלא המרכזי האפיק. לאפיק הפך לכן והאזור ותהתחתר חלה הצפוני רטוןישב

 ואפיקים נוספת תגרופ הושקעה הדרומי רטוןישב. לאפיק והפך התחתר המרכזי רטוןיהש. גבוה

 (.5 איור) בו נוצרו רדודים

 

 שנה ולאחרונה. 20תמנע לפני חתכי רוחב במיקום החתך האמצעי בנחל  : 5 איור

 

 התחתון המזרחי החתך  1.1

והבדלי הגובה בין  'מ 50-מזרחית לכביש הערבה הישן. אורכו קצת יותר מ 'מ 585החתך התחתון ממוקם 

 רק הזרימה התרחשה, הקטנים הראשונים השיטפונות בשלושת ס"מ. 60 אינו עולה על רטונותילשהאפיקים 

 שנה 20 לאחר הגרף .בלבד רטונותיהש ובשולי בהם התרחשו והשקעה חתירה שתהליכי כך, באפיקים

. כן גבוה שירטון ויצירת המרכזי האפיק של ומילוי סתימה ,הצפוני ערוץה של הרחבתו את מראה)האחרון( 

 (.6 איור) ביותר הדרומי האפיק של ומילוי, ופעיל נמוך לאפיק והפיכתו הדרומי רטוןיבש חתירה התרחשה

 



 

 שנה ולאחרונה. 20בנחל תמנע לפני  חתכי רוחב במיקום החתך המזרחי: 6 איור

 

 

 פרופיל האורך של הנחל 1.2

 

אל בסיס  מזרח-צפון-מזרחלכיוון בו ישנן זרימות ובקטע הנחקר  ממוקםפרופיל האורך של הנחל 

והוא  'מ 800הדרומי של השקע הטקטוני של מלחת יטבתה. אורך הקטע שנמדד הוא ו חלקבהניקוז 

שינויים משמעותיים לבניגוד מגובה פני הים.  'מ 71 ,מתחיל בנקודת הגובה של כביש הערבה הישן

שינויים משמעותיים בפרופיל האורך של הנחל למעט חתירה  בחתכי הרוחב, הרי שכצפוי לא חלו

 מיקום הכביש  ,קצובינו פרופיל הנחל ה .(7כתוצאה של התרכזות האנרגיה במעבר הכביש)איור 

 .מעלה כלפי קעור בחתך המתבטא חלינ לשיווי משקלוהחולות לא מאפשרים לנחל להגיע 



 

 .חתכי הרוחבמיקום . הנקודות הכתומות מציינות את שנה ולאחרונה 20חתך האורך בנחל תמנע לפני  :7איור 

 

 סיכום .2

שנים, הזרימה אליו  35-פני יותר מהקמת הסוללה ל לבששל הנחל  שטח הניקוז של 3ה פי הגדל

כמויות גדולות יותר של מים וסחף שהוציאו אותו משיווי המשקל ששרר לפני כן. על כך מעיד 

אירועי זרימה. רוב  15השנים האחרונות זרמו בנחל מעל  22פרופיל הנחל הקצוב. במשך 

 יםאירוע שלושהרק  עצמתם ומשכם היה קצר, שעות ספורות בלבד.בהיו קטנים בנפחם ו אירועיםה

אולם בגלל  במיוחד,היה גדול ועצמתי  26.10.2015. אמנם האירוע של םבעצמת יםבינוני היו

מכמות המים זרמו דרך הפריצה ולא  50%לפחות מוערך שפריצה של סוללת ההטייה מול אליפז, 

יעה לאזור המחקר הייתה בהיקף של כמות המים שהגכן יש להסיק שהמשיכו במסלולם הרגיל. ל

 אירוע יחסית קטן. 

. בהתאם לרמת האנרגיה שלהם האירועים הקטנים מביאים איתם מעט חלוקים ובעיקר מסיעים חול

. בשרטונות הגבוהים הסחף שמגיע עם המים ממלא את האפיקים העמוקים ויוצר אפיקים חדשים

 . בחתכי הרוחב הנראיםהשינויים המשמעותיים אלה 

פרופיל האורך של הערוץ המרכזי של נחל תמנע לא מראה שינוי לשינויים בחתכי הרוחב,בניגוד 

התחתרות  תשם נוצר ,למעט בחלקו העליון הקרוב לכביש ,השנים האחרונות 22-משמעותי ב

 .הערבה הישן כבישהמים את מעבר האנרגיה המצטברת בכתוצאה של 

 המסקנות שנובעות מעבודה זו הן:

מתרחשים עיקר השינויים  ,נשאר קבועשל מלחת יטבתה לא משתנה וכאשר בסיס הסחיפה  .1

 מפוזר בהם, רועי הזרימה שוקע במקומות הנמוכיםיהסחף המסופק ע"י א. תלטרלי בצורה

 ומסיט את אפיקי הזרימה למקומות נמוכים יותר.



. כמות הסחף נמוכים ת סחףשטפי הסעה גורמים למוכאירועי הזרימה ועצמתם הנ תדירותם של .2

כים ושינויים מורפולוגיים מעטים, כך נמושינויים  יקצבל מביאה קטנההיחסית המוסעת 

ם משתנה מנשמר גם אם מיקו נות במבנה פזרותושרטו אפיקים –שהמבנה הבסיסי של הנחל 

 .במרחב
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