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שקיעה בערבה

חביבאיתמר -צילום



מתחילתבינתייםנהניםואנחנומרהיבמחזההינןבמדברהחורףוזריחותשקיעות

מדייקותתמידלא,תחזיות,הןכןכשמן,תחזיות.למדירגועההידרולוגיתעונה

שהתעקשואווירמזגמערכותעםושיטפונותלגשמיםפעמיםמספרנערכנוולאחרונה

משמעותיתהייתה'כרמל'האחרונההסופה.בנוכחותכןאותנוכיבדוולאצפונהלעלות

.אורבנייםבאזוריםהצפותמעטולאמרהיבותגשםכמויותעםהארץברחבימאוד

תוכלוכךועלהמלחיםבאזורבעיקרנחליםוזרימותגשםאירועילמספרזכינובמדבר

במדברשיטפונותלחקרבמרכזהמחקרועוזריהחוקרים.הדיווחבהמשךלקרוא

.ועודמקצועיותסדנאות,כתיבה,נתוניםועיבודאיסוףכגוןמשימותבמגווןעסוקים

במהלךופעילותנוהחוקריםשלהענפהלעבודתםאתכםלחשוףהיאהניוזלטרמטרת

.השנהכל

2021דצמבר -פעילות עדכון 

מטהעדכוני 

זריחה בערבה חביבאיתמר -צילום



וקיבלההחוקריםאתופגשההשיטפונותמרכזשלההיגויועדתהתכנסהבנובמבר

לחברילהודותרוצהאני.השיטפונותבמחקרהמדעיתהתקדמותםלגבימידעמהם

ואישורהשיטפונותמרכזשלהמתמשכתופעילותובעבודתותמיכתםעלהועדה

המלחיםהניקוזרשויותלי"מנכ-הינםהועדהחברי.2022הפעילותלשנתהתקציב

ג"רטאקולוגדבחעמוס,מגילות.א.מנציגכץחביב,סלויןוגילפרימןאיתי,והערבה

,לרוןיוני'פרופ,גינתחנןר"ד,גתאודי,(צוהרלאסףמקוםממלא)המלחיםבאזור

.המלחויםמדברפ"מולית"מנכ,כהן-הרשיטגואוריתגרונראליר"ד

2021דצמבר -פעילות עדכון 

מטהעדכוני 

.  24.12.21ענן גשם במדבר 

חביבזלדמןיעל -צילום



שיטפונותלחקרהכנסהתקיים7/10/2021-ב

כנסהיהזה.במצדההמלחיםבשלוחתבישראל

התעשייה,מהאקדמיהרביםמשתתפיםנכחובופיזי

ומשרדהמיםרשותכגוןממשלתייםוגופים

.החקלאות

שיטפונותשלוהתראהבחיזויעסקוהמושבים

להתפתחותהמטאורולוגייםהתנאיםוהבנת

לאתגריהנדסייםפתרונותשלבהצגהוכןשיטפונות

לעבודתםהצצהוסיפק,ושיטפונותהצפותשלניקוז

נוספיםמושבים.השטחואנשיהמהנדסיםשל

כוללשיטפונותלמדידתחדשניותלשיטותהוקדשו

מהחללשיטפונותניטור,עברשיטפונותמדידת

אקולוגיותולסוגיותהזרימהמהירותלמדידתושיטה

והנזקתרומתם,השיטפונותהשפעתשלוחקלאיות

.הפוטנציאלי

2021דצמבר -פעילות עדכון 

בישראלכנס חקר שיטפונות

ביןפוסטריםתחרותהתקיימהבכנס

והכריעניקדשיפוטצוות.מחקרתלמידי

:המנצחיםהפוסטריםשניעל

עלנוימן-כהנאנעמיזכתההשניבמקום

המורפולוגייםהשינויים:בנושאפוסטר

הקמתבעקבותצאליםנחלבמניפת
.P9שאיבהמתחנתהולכהתעלת

הידרולוגיומידולשטפונותאפיון:בנושאפוסטרעלקלושעמיתזכההראשוןבמקום

.צאליםנחלאגןשל

.לתחרותלפרסיםהנדיבהתרומתםעלגדיעיןלמלוןתודה



לאחר,יעקבבזכרוןהשנההתקיים,(ל"אי)מיםלמשאביהישראליתהאגודהכנס

רחבבמגווןעסקהכנס.הקורונהמגיפתהתפרצותבשלשעברהבשנההכנסביטול

משתתפיםוכינסהמיםומשאביההידרולוגיהבתחומיונושאיםתחומיםשל

,שטחאנשי,מדיניותקובעי,ההנדסה,הייעוץ,המחקרמתחוםרביםומשתתפות

.רביםוסטודנטים

שעסקבמושב:שוניםבמושביםהרצאותבשלושבכנסהשתתפוב"המלשחוקרי

ארמוזהרחליר"דהציגה,(פרימןאיתי:ר"יו)ושטפונותסחף:עילינגרבנהול

שיטפונות:עלבהרצאהב"המלששלהשטפונותמניטורראשוניותתוצאותזבולוני
.עתיתושונותמרחבייםדגמים–הדרומיובנגבבערבה

סיוןר"דהציגהוגיאופיזיותגיאוהידרולוגיותבסוגיותשעסקמקבילבמושב

תפרוסתלמיפוימרחוקבחישהבשימושהעוסקשלההמחקראתאיזיקסון

הידרולוגיותבסוגיותשעסקבמושב.צחיחיםבאזוריםזרימהאירועישלותדירויות

נומריוהסעהזרימהמודלאודותמחקרד"באבאבשלוםר"דהציגכנרתאגןסביב

.החרמוןתצורתמאקוויפרהפקההשפעתשללבחינהעזרככלי

פוסטר,חלפיערןר"ודלרוןיוני'פרופשלסטודנט,קלושעמיתהציג,בנוסף

.הידרולוגימודלובנייתצאליםנחלבאגןשיטפונותאפיון:שכותרתו

אבשלוםר"ודחלפיערןר"ד,לרוןיוני'פרופשלסטודנט,כחוליתוםהציג,כןכמו

מקדמי,מיםספיקתשלוקביעהמיםמהירותשלמדידה:שכותרתופוסטר,ד"באב

ההידרולוגיהשרותשלנבחרותבתחנותמשופריםספיקהרוםועקומיחספוס
.LSPIVבשיטת
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ל"איהשתתפות בכנס

. סחף ושיטפונות-ר מושב נגר עילי"יו. איתי פרימן, ל רשות הניקוז ים המלח"מנכ
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סיור עם רשות הניקוז ים המלח

ל"מנכעםלסיורנפגשנו5/7/2021-ב

,פרימןאיתי,המלחיםהניקוזרשות

התחילהסיור.הנגבהרבאזורלסיור

המשיך,רזערןעםומפגשננהבכרם

.פלדאורןשלוהחווהמשכיתלחוות

מחקראבשלוםמקיים,האגןבמעלה

עלהטרסותהשפעתעלטווחארוך

שניבחינתתוך,ההידרולוגיהמשטר

ליתולוגייםומאפייניםשטחבעליאגנים

שניםבשלושהמנוטרים,דומים

בסמוךהיההסיורהמשך.האחרונות

ישי.אדלרישישלבחווהנפחאלכלא

שנים20-מלמעלהכברבשטחנמצא

והחקלאותהבודדיםחוותמחלוציוהוא

.הנגבהרבאזורהמדברית

:  משמאל. מראשוני מקימי חוות הבודדים באזור הר הנגב, ישי אדלר: מימין

חביב זלדמןיעל -צילום. נפחאהחווה של ישי אדלר במבט מכלא 

ל רשות  "מנכ, עם איתי פרימןננהסיור בכרם 

חביבזלדמןיעל -צילום. הניקוז ים המלח



סדנתהתקיימה09/08/2021-ב

המרכזלחוקריסטטיסטיםחישובים

מקצועאנשי,במדברשיטפונותלחקר

ורשותהמיםברשותעילייםמיםמאגף

.המלחיםניקוז

בןאריהר"די"עוהועברהנבנתההסדנה

ועסקה,בתחומומומחההידרולוג,צבי

יחסישלומודליםתחםספיקותחישוב

הרבמניסיונוחלקאריה.נגר-גשם

לביצועפונקציותובחירתשונותבשיטות

שיאלספיקותחזרהזמנישלחישובים

.שיטפוניות
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סדנת סטטיסטיקה

והחסרונותהיתרונותעלפירטצביבןר"ד

ערךלפי,זמןלפי)דיגוםשיטתבחירתשל

עלדגשעםשיאספיקותשלבהקשר(סף

שהרבההדגישאריה.הארץדרוםנחלי

ב"בארהפותחוסטנדרטיותשיטות

מדרוםשוניםאקליםתנאיתחתואירופה

שיטהכלהיטבלבחוןישולכןהארץ

הדגיםאריה.בההשימושלפניסטנדרטית

לאורךפיתחהואאותההחישובשיטתאת

.המיםברשותכיוםמשתמשיםובההשנים

.  במשרדי רשות המיםססטיסטיקהסדנת 

פרץסטורץיעל -צילום

ושיתוףהיכרותשלמרחבויצרהבירושליםהמיםרשותבמשרדיהתקיימההסדנה

המיםברשותהאירוחעלפרץסטורץיעלר"לדתודה.הארגוניםביןפעולה

.הסדנהבארגוןוהשתתפות
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והשיטפונותהגשמיםעונתאתהמסכםניטורדוחהתפרסם2021באוגוסט

אתהגשנו,וזרימותבמשקעיםדלהכיאםמסקרנתעונהלאחר.2020-2021

הגשמיםבעונתוהזרימותהגשםניטוראתהמסכםפ"המושלהשנתיהדוח

האירועיםרוב,המרחבבכלגשםאירועי9כללההנוכחיםהעונה.2020-2021

תועדבמיוחדשחוןחורף.נרחבשטחפניעלזרימותכללוולאקטניםהיו

נמוכההיתההשנתיתהמשקעיםכמותשם,הנגבובהרהדרומיתבערבה

יםאזור.כללהשנהזרמולארביםונחלים.שנתיהרבמהממוצעמשמעותית

בחלקגבוההבתדירותזרימותכולל,יותרגבוהותמשקעיםכמויותכללהמלח

וזמיןבמדברשיטפונותלחקרהמרכזבאתרמפורסםהשנתיהדוח.הנחליםמן
.www.floods.org.ilבאתרלהורדה

ניטור

גם  הגשמים והשיטפונות ממשיך ניטור 

שהחלה בנובמבר  2021-2022בעונה 

עם אירועים בסדר גודל קטן יחסית עם  

עוד על . מצומצמתפריסה מרחבית 

אירועי השיטפונות בתחילת העונה ניתן  
www.floods.org.ilלמצוא באתר 

גשםבאירוענחליםזרימותפריסת

19-21.11.2021-ב
.המלחיםבאזורהתרכזוהזרימותעיקר

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


2021דצמבר -עדכון פעילות

2022מרץ -כנס בדובאי

והטיסות הגישו חוקרי המרכז לחקר  הסגרים , הקורונהמתוך אופטימיות למצב 

2022שיטפונות במדבר תקצירים לפוסטרים והרצאות בכנס בדובאי במרץ 
 INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER RESOURCES": בנושא

MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY: SOLUTIONS FOR ARID REGIONS” .

 Native plants as indicators of soil quality"בנושא יציג את מחקרו אבשלום
in deserts: Consequences for dryland agriculture”.

 Monitoring flash floods in arid":הראשון. מחקרנושאי תציג שני סיון
environments using bgusat; a single band nano satellite” .השני  :

"Mapping and monitoring flash floods spatial distribution and 
frequencies in arid regions using remote sensing spectral indices” .

 Measuring water"יציג יוני לרון ' במחקרו המשותף עם אבשלום ופרופערן
velocity by LSPIV for accurate determination of water discharge and 

roughness coefficients in representative ephemeral streams" .

הערביותהאמירויותאיחודאוניברסיטתשלואנרגיהלמיםהלאומיהמרכז

מארגניםומיםלסביבהוהמחלקהמיםלחקראוסטרליהבדרוםגוידרומכון

הןהעדיפויותסדרבראשהואקיימאברמיםניהולכאשר,הכנסאת

.האמירויותבאיחודוהןבאוסטרליה

מדעשבוהאופןעלחדשותמבטנקודותולעודדלהקלנועדהכנס

צחיחיםבאזוריםוקיימותמיםניהוללשנותיכוליםחדשניותוטכנולוגיות

עדיפויותוסדרילאתגריםיתייחסהוא.העולםברחבילמחצהוצחיחים

ותגליותמחקרים,חוויות,ידעלשיתוףפורוםויספקמיםבניהולעכשוויים

באקדמיה,בתעשייההפועליםבינלאומייםמומחיםתפגישהוועידה.חדשות

ניהולבתחוםפתרונותולגלותשותפויותליצור,מומחיותלחלוק.ובממשלה

.המיםמשאבי
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ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-הידרולוגיה והידרו

שלוחת מצפה רמון

עבודת שדה

במורדלחץמדישלהתקנההתבצעה
–רמוןלנחלהחיבורלפני,גווניםנחל

וכןבנחלהזרימהספיקתמדידתלצורך

לצורךרמוןצבעיבצירהמיםבבריכות

באזורהינוהמיקום.הידרולוגיניטור

מכתשבמרכזשיקוםשעברוהמחצבות

בבריכותהמיםמפלסיניטור.רמון

ההידרולוגיהקשרהבנתלצורךיעשה

באזורתהוםמילגופיהבריכותבין

הותקנו,כןכמו.רמוןבנחלולשיטפונות

נחלבאגןנוספיםקרקעלחותחיישני

.גוונים

מכתש  . בריכת מים במחצבה נטושה

ד"באבר אבשלום "צילום ד. רמון

התקנת מדי לחץ בשטח מכתש  

ד"באבר אבשלום "צילום ד. רמון

.  מד לחץ בשטח מכתש רמון

ד"באבר אבשלום "צילום ד
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חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

רשותבמימוןמחקרבמסגרת

ספיקותקביעתבנושאהמים

ניתוחבעזרתשיטפונותשלזרימה
,LSPIVבשיטתהזרימהמהירויות

שלמיםשיטפוןאירועישניתועדו

אירועים.ציןובנחלערוגותבנחל

משמעותינתוניםבסיסמהוויםאלו

הקרובבזמן.המחקרלמטרות

להיותהשידרוגתעבורציןתחנת

ובנוסףלייןאוןמשדרתתחנה

אותהלהפוךהאפשרותנבחנת

לילהראייתיכולותבעלתלתחנה

המחקרקבוצתלהיותובכך

ניתוחילבצעבעולםהראשונה
LSPIVבלילה.

המצלמה הממוקמת בנחל ערוגות  

.  בשידור חיבערוץ יו טיוב משדרת 

צפו בערוץ 21.11.21-בשיטפון ב

מוזמנים ליצור  . אנשים13,000-כ

.  קשר ולהירשם כמנויים לערוץ

במהלך אירועי גשם וזרימות  

ט אקטיבי וכן אירועי  'יתקיים צ
.  צפייה משותפים

מצולם19.11.21אירוע נחל צין 

LSPIVבמצלמת 

התקדמות במחקר

ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-הידרולוגיה והידרו

שלוחת מצפה רמון

21.11.21גל ראשון בנחל ערוגות 

LSPIVמצולם במצלמת 

https://www.youtube.com/channel/UCZUCC-iodW8eADP_eDkL9hQ
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תמונות מהמצלמה בנחל ערוגות

-ביונעשההערוץאחרמעקב

אירועיבזמן.כאןבקישורטיוב

הודעותנוציאמיוחדיםאוירמזג

.השוניםהמדיהערוצידרך

המצלמהאתנזיזאלובאירועים

כולל,ט'בצהסבריםכדיתוך

וכן,ויזרמובמידהבאזורלמפלים

לראותשניתןנוספיםלאתרים

תמונותמגווןלהלן.במצלמה

יעלים,זריחות-האחרוןמהחודש

ניטקהלירוןרבהתודה.וזרימות

נפלאהעבודהשעושהנקש

.הערוץותפעולבקידום

https://www.youtube.com/channel/UCZUCC-iodW8eADP_eDkL9hQ
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בתועלותהעוסקתMERCלקרןמקדמיתמחקרהצעתהגישאבשלום

.שיטפונייםבנחלבטרסותשימוששלוהכלכליתההידרולוגיות

Distribution:בנושאהראשונה.MERKלקרןמחקרהצעות2הגישערן
of Treated Wastewater Pollutants in the Environment of Jordan and

Israel & Guidance for Improved Wastewater Management.ההצעה

Finding:בנושאהשנייה beneficial properties in microorganisms
originating from Dead Sea sinkholes and designing a large-scale

production system.

שלאיילותמשלוחתשותפיםעםביחדרחליהגישהנובמברחודשבמהלך

התובענותלקרןמחקרהצעתביטבתההחקלאיפ"מהמוושותפיםפ"המו

לשיקוםהאופטימלייםהתנאיםבמציאתעוסקתההצעה.א"קצאשל

לשלושמתוכנןהמחקר.הדרומיתבערבהמופריםבאזוריםאקטיבישיטים

בשטחשדהוניסויישיטיםנבטיעםבחממהניסוייםיכלולוהואשנים
.מופר

חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

מחקרהצעות 

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-הידרולוגיה והידרו

שלוחת מצפה רמון
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חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

באזורוברקיםמועדקצרישיטפונותביןהקשר"בנושאמחקרבמסגרת

אגןעבורוזרימותברקיםנתוניעיבודכעתמתבצעים"המלחויםהערבה

משתניביןהקשראתלהעריךמנתעלנבחריםבתאריכיםצאליםנחל

מתבצעהמחקר.שיטפוןיצירתלבין(עוצמה,מיקום,תדירות)הברקים

שלההמוסמךבלימודיסנדובסקיעינתבשםסטודנטיתי"ע

-ארמוזהרחלר"ד,חלפיערןר"דבהנחייתאביבתלבאוניברסיטת

.לרוןיוני'ופרופפרייסקולין'פרופ,זבולוני

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

התקדמות במחקר

.  12.10.2021סופת ברקים בערבה 

אוריה הרמס-צילום
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

הסחףתפוקתוחישובכימותלצורך

ניתוחפרויקטהחלעשתבמאגר

המחקר.במאגרהסטרטיגרפיה

בורותחפירת:באמצעותמתבצע

,הסטרטיגרפייםהחתכיםותיעוד

ישירהדחיקהבשיטתקרקעקידוחי

בלתיקוריםלקבלתהמאגרברחבי

המאגרמיפויובאמצעותמופרים

.הקידוחיםבזמןהטופוגרפיהלאפיון

המאגרמרחבינלקחוהקידוחים

לעומקהשיטפונותעונתהחלהבטרם

הלאבגלעינים.מטר4-9ביןשנע

שלשכבותלזהותניתןמופרים

ניתן,כןכמו.וגרנולותחול,חרסית

אירועישלשכבותביןהפרדהלזהות

התבצעוהקידוחים.עוקביםשיטפונות

,המאגרתחתיתשללעומקעד

חלוקיםשלבצרורותהמאופיינת

.דקוחומרחולעםמעורבים

עבודת שדה

ר"ודלרוןיוני'פרופ,שנילתוארסטודנט–ציןשמואל:לעבודהשותפים

–שלומיינאי,מדידות–עבאדיאיתי,מנחים–זבולוניארמוזהרחלי
מתוכנןהמחקרהמשך.GISמיפוי-טובשםרחמים,גיאומורפולוגיה

.נקרותנחל–יהבעיןבמאגרלהתבצע
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

בנחלשבוצעמחקריפרויקטעלדוחפורסםדצמברחודשבמהלך

בפרספקטיבהבחןהפרויקט.ורחליעבאדיאיתי,שלומיינאיי"עתמנע

חתכי.הנחלערוץשלבמבנהגאומורפולוגייםשינויים,שנה20של

הדוח.והתחתרותהשקעהתהליכיוהוצגונבדקוהנחלשלורוחבאורך
.www.floods.co.ilבאתרמופיעהמלא

דוחות

,במערבתמנענחלשלההטיהסוללתאתלראותניתןבצילום.אוירתצלוםגביעלהמחקראזוראפיון:1איור

חתכישלהמיקום.התמונהבמרכזהמחקרואזורמזרחבצפוןיטבתהמלחת,בדרוםסמרשלהתמריםמטע

scour)גריפהשרשראותהוטמנובהםוהתחתוןהאמצעי,העליוןהרוחב chains)כתומיםבקוויםמסומנים.

http://www.floods.co.il/
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חוקרת חישה מרחוק

שלוחת ים המלח
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GIFלקרןמחקרהצעתקדםהוגשה Nexus,פעולהלשיתוףהפועלתקרן

-האקובתחוםעוסקהמוצעהמחקר.וישראלמגרמניהחוקריםבין

שלדינמיקהעלשיטפונותהשפעתבנושא,מרחוקבחישההידרולוגיה

.הידרולוגיניטורשנות70לאורךשיטיםאוכלוסיות
קרן,MERCלקרןמחקרהצעתבקדםחלקלקחהסיון,כןכמו

החישהפרק.וירדניםישראליםחוקריםשלפעולהשיתוףהמעודדת

.המלחיםחופיצידימשניבולעניםשלבקלסיפיקציהעוסקמרחוק
גווניםבנחלהידרולגיאקובתחוםISFלקרןמחקרלהצעתהצטרפהסיון

.ד"באבאבשלוםר"ודגרונראליר"דעם

.כגןגלהצטרףמרחוקהחישהלצוות

ועםמרחוקבחישהשניתוארבעלגל
אתירכזגל.GIS-ברבותניסיוןשנות

הקרןשלהסחףמניפותעלהמחקר

נתוניעיבודויעשהפתוחיםלשטחים

.מרחביתוסטטיסטיקהמרחוקחישה

טכנאי מחקר חדש

הצעות מחקר
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מידע נוסף על פעילות המרכז לחקר שיטפונות במדבר  

www.floods.org.ilתוכלו למצוא באתר האינטרנט
052-3665976נייידחביב בטלפון זלדמןניתן לפנות ליעל 

. yaelhaviv@adssc.orgאו במייל 

איזיקסוןר סיון "ד

חוקרת חישה מרחוק

שלוחת ים המלח

שהתקבלוגראנטים

בהצעתזכוהמלחיםניקוזרשותעםיחדפרץ-סטורץויעלאיזיקסוןסיון

בניטוריעסוקהמחקר.פתוחיםשטחיםעללשמירההקרןשלמחקר

.המלחביםהסחףבמניפותהזרימהבתוואילשינוייםהצומחתגובת

שנתיורבחדצומחובריאותגודלשלאקולוגייםמדדיםיבדקובמחקר

בתוואיומלאכותייםטבעייםומשינוייםמשיטפונותמושפעיםאלווכיצד

גיאומורפולוגי,אקולוגי,הידרולוגי:היבטיםארבעהישלבהסקר.הזרימה

הטבעייםהשינוייםהשפעתאתלבדוקמנתעלוזאתואנתרופוגני

ישלבזהסקר.הצומחעלהמלחביםסחףבמניפותוהאנתרופוגניים

מתחנותמידעוכןשדהשיטות,מתקדמותמרחוקחישהשיטות

מדדיחיבורשלחדשניתבגישהשימושיעשהזהבסקר.הידרומטריות

.ובמרחבבזמןמתקדמיםמרחוקחישהבאמצעיהזרימהתוואיעםצומח

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

