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 19.2.22גשם ושיטפונות  -אירוע מזג אויר סיכום
 

לאי אשר גרמה  חיזויל וקשהנבעו ממערכת מזג אויר מורכבת  19.2.2022הגשם והזרימות ב 

שהגיע מאזור מצריים עשה את דרכו לאזורינו אך שקע רום מנותק ודאות בהקשר לתוצאותיה. 

)אם יתמקם  , האם באמצעות אפיק ים סוף פעילרקעאת הק "יעיר"לא היה ברור כיצד הוא 

בסופו  .( או באמצעות שקע עזה ) אם המסלול שלו יהיה מערבי וצפוני יותר(באזור דרומי יותר

עם ציר פעיל אפיק ים סוף  מנותק הצליח הערער את הקרקע וליצורהרום השל דבר, שקע 

 .מערבי

הגשם החל בשעות הבוקר  ולזרימות בכל מרחב הדרום.התחזית כללה צפי למזג אויר לא יציב, 

ונמשך לאורך היום עד שעות אחר הצהריים כשהוא מתפשט  19.2.2022המוקדמות של יום שבת 

 נחלי ים המלח. לכיוון 

  :          , רוח ולח  אטמו פירי  מ    גובה , מפת רו   א

   :          , מפה  ינופטיתתחזית גש  ו  ב

  :  ,          עננות   תמונת לוין  ג

  :  ,          עננות   תמונת לוין  ד

 ב א

 ד ג
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בנאות  מ"מ גשם 8 -המטיר כשליהל  קטורהבין מטח גשם חזק תועד בשעות הבוקר המוקדמות 

   .בדרום נמוכות יותרכמויות הגשם עם אילת, והגיע עד דרום  לכיווןהגשם התפשט . סמדר

פארן  ןלכיוו בשעות הצהריים משך הבוקר הגשם ירד באופן רציף באזור מצפה רמון והתפשטבה

 13:00. בשעה שני( גשם )גל הדרומית ואילת זור הערבהבאם , אז גם ירדו גשמים נוספיחצבהו

רוב בסך הכל היה זה אירוע קצר בו . גשם באזור דרום ים המלח שהתפשט צפונה לערך החל

 .בשעות הערבפסקו הגשמים 

 

, הר ילת נמדדו באזור צומת קטורהוא ביותר באזור הערבה הדרומית ותהגשם הגבוה ותיוכמ

בין קיבוץ לוטן לקיבוץ יהל עם כשמדידה מקסימלית התקבלה  , מ"מ( 14-15עיט ונווה חריף )

מדידות עם  מפרץ אילתכמויות הגשם הלכו וירדו לכיוון   .90על כביש  71בק"מ  מ"מ גשם 21
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מ( מ" 10) ק צפרותרבפאהיו מדידות גבוהות יותר  באזור זהדות המדידה. מ"מ ברוב נקו 5-7של 

נחלים  ונחל שעלב. בעוצמה חזקה נחל יעלוןמ"מ(. בעקבות הגשמים זרמו  11.5)נימרה נחל ב

זור אילת זרם באזרמו בעוצמה חלשה ובינונית. בין נחל שיטה בצפון לנחל רחם בדרום אחרים 

 ים שגוב ובטמים.נחלמו הזר 12גם נחל שחורת ולאורך כביש 

 

 
 בצומת ציחור. מ"מ גשם 13 מ"מ גשם בצוקי פארן ו 15נמדדו  (40)כביש  נחל פארן באזור

ר. הזרימה בפארן פארן, אוביל וציחובעקבות הגשמים תועדו זרימות בעוצמה בינונית בנחלים 

 . חלשההיתה זאת ם ע, 90הגיעה לכביש 

מ"מ  2יד צומת מנוחה ועד למ"מ  10-כמויות הגשמים התמעטו בהדרגה מ לנחל שיטהצפונית 

. באזור זה זרמו חלש הנחלים שילהב, שיזף, מ"מ 9-12בין נמדדו בין ספיר לחצבה  ליד צוקים.

 11-אזור זה ירדו כב, צפית ותמרזרימות חלשות תועדו גם בנחלים  שחק, רחש, מסור וחצבה.

 מ"מ גשם.

http://www.adssc.org/


 

 

 , מועצה מקומית מצפה רמוןמגילות, תמר, ערבה תיכונה, חבל אילות ות:אזוריות ,  מועצוהטכנולוגיה : משרד המדעתבתמיכ

SPONSORED By: MINISTEY OF SCIENCE * MEGILOT REGIONAL COUNCIL  *  TAMAR REGIONAL COUNCIL  * CENTRAL ARAVA REGIONAL COUNCIL  * EILOT REGIONAL COUNCIL  *  MITZPE RAMON 

ישראל,  8691000 :מו"פ מדבר וים המלח, גן לאומי מצדה, ד.נ. ים המלח, מיקודכתובתנו:    
 Address: Dead Sea and Arava Science Center, Masada National Park, M.P. Dead Sea,  8691000, Israel 

 

adssc.org@officemail: -E     5/9448734-8-972 +      www.adssc.org: Website      
 

 

שעות הבוקר המאוחרות אך עוצמות הגשם לא החל מ בהר הנגב ובאזור מצפה רמון ירדו גשמים

של אגן נחל צין  המעלי. בחלק מ"מ גשם 6 – 2.5ר המכתש ומזרחית לו נמדדו היו גבוהות. באזו

 בנחל צין ובנחל חווארים.  חלשות דו זרימותעתובעקבות הגשם  .מ"מ גשם 6-10נמדדו בין 

, בכניסה לכיכר סדום 2499ומאוחר יותר בכביש  90ן תועדה גם באזור כביש זרימה בנחל צי

גם במהלך יום באיטיות הזרימה בצין נמשכה  מקור הגשם באזור המכתש הקטן.כי נראה 

 .ראשון

מ"מ גשם כשכמות הגשם הגבוהה ביותר נמדדה  5-13.5מלח נמדדו בין ים השל חלק הדרומי ב

 מקומית בנחלים המנקזים את החלק הצפוני של הזרימ ה. באזור זה תועדמזרחית להר סדום

  הר סדום.

האגנים וגם של מעלי אזור הבגם  במדידות הגשם ישנה שונות גבוהות מרכז ים המלחאזור ב

במד גשם רושם הממוקם בישוב כרמל )קו פרשת מדידה גבוהה יחסית תועדה . 90לאורך כביש 

מרכז ים המלח תועדו זרימות ב ,מ"מ גשם. באזור זה 13.5נמדדו בו המים של נחל חבר( 

  בינוניות וחזקות בנחלים רחף, צאלים, משמר וחבר.

אך גשם שירד במעלה אגני הניקוז  90נמדדו כמויות גשם נמוכות לאורך כביש בצפון ים המלח 

ן, ישנה כתמיות גם כא. , קדרוןדרגה ,חצצון ערוגות, נחליםבחלשות ובינוניות הוביל לזרימות 

למרות דיווחים על זרימה בנחל אשלים, בבדיקה של נקודת המפגש של  גבוהה בגשם ובזרימות.

 לא נמצאה עדות לזרימה.  90הנחל עם כביש 

 

-ירון נטקה, נעם גנץ, (GIS) תי עבאדי, רחמים שם טובאזבולוני, -רחלי ארמוזהניטרו וכתבו: 

 לחקר שיטפונות במדבר, מו"פ מדבר וים המלחהמרכז מ, חביב-זלדמןויעל  נקש

 

ת ואוטומטי ותבמצלמ למוצו ותתמונ. 90בסמוך לכביש  ובנחל ערוגות גל ראשון בנחל צין
ערן ו נקש–, ירון ניטקה LSPIV ה  באמצעות שיטת יםות הזרימה בנחלית את מהירוהמתעד

 חלפי
 

  
 נחל צין 

 
 נחל ערוגות 
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