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שיטפון ובלייה בנחל צאלים
ד"באבאבשלום -צילום



,שדהעבודתבהרבהמאופייניםבמדברשיטפונותלחקרבמרכזהאביבחודשי
עיבודוהרבהמאמריםכתיבת,מחקרהצעותכתיבת,סיורים,מכשיריםהתקנות

,היכרותקשריביצירתהמחקריםלביצועבמקבילנמשכתהמטהעבודת.נתונים
משרד,האזרחיהמנהל,ישראלנתיביכגוןנוספיםארגוניםעםומחקרעבודה

.והגניםהטבעורשותהסביבהלהגנתהמשרד,החוץ
והצוותהחוקריםשלהענפהלעבודתםאתכםלחשוףהיאהניוזלטרמטרת

.השנהכלבמהלךופעילותנו
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מטהעדכוני 

יציאה מהמעוק בנחל צאלים
ד"באבאבשלום -צילום



קטןניקוזכאגןמוכריעלנחל
שניםעשרותבמשךששימש
'פרופידיעלהידרולוגילמחקר

מהאוניברסיטהשיקאשר
לאכברוהאגןמאחר.העברית

עלה,פעיללמחקרמשמש
כדימישוריםבכמהלפעולהצורך
להמשיך,הקייםהידעאתלשמר
ולטפלהידרולוגימידעלאסוף
.בנחלשנשארבציוד

במדברשיטפונותלחקרהמרכז
אפרת'פרופשללפנייתהנענה
נציגיעםבנחללסיורויצאנומורין
אפרת'פרופהעיברית'האוני
ר"ד,אנזליהודה'פרופ,מורין

,גורדקתמירר"ד,לקחיהודית
,אלפימנשה-בינוימחלקתנציג
,ההידרולוגימהשירותווליןלאו
רחליר"וד,ג"מרטגדליהאבי

טובשםרחמים,זבולוניארמוזה
.ב"מהמלשחביבזלדמןויעל
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בנחל יעלסיור 

בנחל יעלמשתתפי הסיור 

תחזוקה,הצבהויכלוליעלבנחלבעשייהימשיךבמדברשיטפונותלחקרהמרכזצוות
נסייע,בנוסף.רושמיםגשםמדיושניבנחלזרימותלמדידתתחנותשתישלותפעול

זמינהשתהיהנגישהפלטפורמהלתוךההיסטורייםהמחקרחומריכללקליטת
.ענייןובעלימהנדסים,לחוקרים



איזיקסוןר סיון "ד

חוקרת חישה מרחוק

שלוחת ים המלח

2022יוני -פעילותעדכון 

בזקשיטפונותתפרוסתבמיפוישימושבנושאהמיםלרשותמחקרהצעתקדם
.שלבועברההתקבלהממדייםדוהצפהמודליואימותכיוללצורךמרחוקמחישה

.המלאהההצעההגשתעלסיוןעובדתאלובימים

הצעות מחקר

עבודת שדה
,צאליםנחלבמניפתההזנהבתעלתהדליפהעלבתקשורתהדיווחיםבעקבות

עלהמתעליםהשפעת.המדוברבאזורבבדיקותהתמקדמרחוקחישהצוות
הקרןעבורהמלחיםניקוזרשותעםמשותףבפרויקטנחקרתהסחףמניפת

ממזרחהקרקעבלחותשזוהושינוייםעלדגשיינתןוכעתפתוחיםלשטחים
.הניקוזלתעלת
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איזיקסוןר סיון "ד

חוקרת חישה מרחוק

שלוחת ים המלח

אודותסמינרהרצאתסיוןהעבירהמאיבחודש
צחיחיםבאזוריםבזקשיטפונותומיפויניטור"

השלוחה,יערבנווה"מרחוקחישהבאמצעות
.החקלאותמשרד,וולקנימכוןשלהצפונית
ושאלשהתעניין,ומגווןרבקהלהגיעלהרצאה

.המוצגתהשיטהאודותרבותשאלות

הרצאת סמינר

חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

לחוזהסופינוסחעלעובדיםאלובימים
המלחיםמפעליעםשניםשלוששלעבודה

יחקורחלפיערןר"דבהובלתהמחקרצוותבו
יםמפעלישלההולכהתעלתהשפעתאת

.צאליםנחלשלהסחףמניפתעלהמלח
ערןר"ד,לרוןיוני'פרופ:לפרויקטשותפים

.Dr,חלפי Davide Zoccateliקאלושועמית.

סיון בהרצאתה במכון וולקני
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עבודת שדה

חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

להתקנתיצאווהצוותירון,ערן
שיטפונותשלישירלשידורמצלמה
בנחלזרימהמהירויותניטורומחקר
שתשדרהשלישיתהתחנהזו.צאלים
עםיחדשיטפונותשלישירשידור
.ציןנחלותחנתערוגותנחלתחנת

.  צוות המחקר במהלך ההתקנה, משמאל
צילום ראשון בשידור חי מנחל צאלים, למטה
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חלפיר ערן "ד

חוקר הידרולוג

שלוחת ים המלח

שלצאליםבנחלסיורהתקייםבמאי
בחיזויהעוסקהמחקרצוות

.ברקיםסופתידיעלשיטפונות
נחלשלהעיקרייםביובליםהתחנות

הברקיםנתוניאתלכייליעזרוצאלים
מוקדםלחיזוימודללבנייתבדרך

שותפים.צאליםבנחלשיטפונותשל
'פרופ,פרייסקולין'פרופ:לפרויקט

,זבולוניארמוזהרחליר"ד,לרוןיונתן
ועינתקאלושעמית,חלפיערןר"ד

.סנדובסקי

צוות בנחל צאליםסיור 

צוות , משמאל. המתעלים, מימין
המחקר בסיור בנחל צאלים
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ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-הידרולוגיה והידרו

שלוחת מצפה רמון

שדהמחקר רב שנתי ועבודת 

בתוך.החמישיתהשנהזוהידרולוגיתמנוטר,מדברשפתאזור,העליוןהציןאגן
הניקוזאגןבגודלמאדדומיםאשר,הציןשליובליםשנינמצאוהניטורמערך

שדהבתנאיכניסוילשמשנבחרואלהערוציםשני.שלהםהליתולוגייםוהמאפיינים
המלחיםניקוזרשותי"עממומןהמחקר.ההידרולוגיהמשטרעלטרסותהשפעתשל

עתיקותבטרסותהתבוננותמתוךנלמדההטרסותלשיקוםהעבודהשיטת.והערבה
ניסויהרבהוגםהעתיקותרשותשלחפירהעבודותבשלאוטבעיבאופןנחשפואשר

.ותהייה

שבו , המטורסשטח הערוץ . הציןמיקום האגנים היבולים נחל 
שבו מערכת , הערוץ שמדרום לו. ר"קמ0.42הינו , שוקמו הטרסות

ר"קמ0.43הטרסות אינה מתפקדת הינו בעל אגן ניקוז של 
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ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-הידרולוגיה והידרו

שלוחת מצפה רמון

עוזריעםאבשלוםיצאהאביבבמהלך
שתילשקםמרוזואריאלגנץנעםהמחקר
.הערוציםמןאחדגביעלעתיקותטרסות

ולכיששורקניקוזמרשותשרפייואב
.בשטחלעבודההואאףהצטרף

נתחיל,הבאההגשמיםמעונתהחל
לנושיאפשרהידרולוגימידעלקבל

הטרסותמערכתשבוערוץביןלהשוות
אינהשהמערכתערוץלעומתמתפקדת
ההידרולוגיםהתהליכיםכימות.מתפקדת

רבותאתנוילמדוהזרימהמשטרוהבנת
זרימתעלהטרסותמבנישלהתועלותעל

.בערוציםהמים

עוזר המחקר נעם גנץ במהלך עבודות  
העליוןהציןשיקום הטרסות באגן 

התקדמות במחקר
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

חוות,רדיאןעיןשלבבארמיםמפלסלמדידתחיישןהותקן2022אפרילבחודש
בבארהמדידהמטרת.יטבתהבנאותתמריםמטעהכוללתהיסטוריתחקלאית

.הדקליםשללהשקיהיותריעילותחלופותובחינתההשקיהיעילותשלבחינההינה
אגודתראש,רמותואבייטבתהותיקילביןהמלחויםמדברפ"מוביןפעולהשיתוף
תהוםמיבמפלסקבועהירידהכיחששבעקבותנוצראילותחבלשלהמים

.המטעלהתייבשותגורמתהמילויבאקוויפר

תוצאות ראשוניות
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

LTER(Long-termתחנת Ecological Research)תחנתמהווהשיטהבנחל
גשםאירועיאחריומעקבהידרולוגייםמדידהמכשירישלרחבהפריסהעםמחקר

יותרטובלהביןבמטרהל"קקידיעלממומןבתחנההמחקר.2015מאזוזרימות
ביצענולאחרונה.השיטיםעציאוכלוסיותומצבההידרולוגיהמאזןביןהקשראת

.הנחלשלהמרכזיבערוץנמצאיםאשרהשיטהעצימכלנתוניםאיסוףהכוללמיפוי
עםאיילותבשלוחתההידרולוגיהצוותידיעלבוצעההאינטנסיביתהשטחעבודת

ועציםשניםכמהבניצעיריםעציםמתוכם,עצים1600-כמופו.שגבניצןר"ד
הקשרעלחדשהאינפורמציהלנולספקיוכלהנתוניםשניתוחמקוויםאנו.מתים

.השיטיםומצבאקולוגילתפקודההידרולוגיםוהמאפייניםהניקוזאגןמבנהבין
נחלשלהראשיבערוץחלקות3שלמיפויהאחרוניםהחודשיםביצענו,בנוסף
GPSעלומדידותרחפןצילומיבאמצעותשיטה RTK.שינוייםלבחוןנועדהמיפוי

.שנתייםורבעונתייםושינוייםצמחיתביומסהולבחוןהנחלבאפיקגאומורפולוגיים

שדהמחקר רב שנתי ועבודת 
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

חתימתבפניעומדיםואנחנוהתקבלהא"קצאשלעזבונותלקרןמחקרהצעת
דרומיתערבההחקלאיפ"המועםפעולהבשיתוףהוגשהההצעה.שנים3-לחוזה

ר"ודבנטגביר"ודשגבניצןר"ד,סתויאילןר"ד,המלחויםמדברפ"במוושותפים
נבטילהתבססותהאופטימלייםהתנאים"הואהצעהנושא.זבולוניארמוזהרחלי

."מופריםבאזוריםאקטיבישיקוםלצורךשדהובתנאימבוקריםבתנאיםשיטים
עוסק,מופרבשטחשדהוניסויישיטיםנבטיעםבחממהניסוייםשיכלולהמחקר

.הדרומיתבערבהמופריםבאזוריםשיטיםלשיקוםהאופטימלייםהתנאיםבמציאת

הצעת מחקר

,מרחבייםדפוסים":בנושאהמיםרשותשלקוראלקולמקדמיתהצעההתקבלה
הינהההצעהמטרות."והערבההדרומיהנגבבנחלישיטפונותועוצמתתדירות
ועוצמתתדירות,במרחבהזרימותפיזורעלהמשפיעיםהמאפייניםבחינת

אגנימאפיינישלההשפעהבחינת,כךבתוך.והערבההנגבבנחלישיטפונות
יוליחודשבסוף.שיטפונותהיוצרותעלהגשםואופיהאווירמזגומערכותהניקוז

.מלאבהיקףההצעהתוגש

שהתקבלוגראנטים



כהןר מירב "ד

הידרולוגית

שלוחת מצפה רמון

מקיפהסקירהליצורבכוונההסביבהלהגנתהמשרדועםג"רטעםקשרנוצר
ומבודדיםקטניםמקומותעבורבשפכיםלטיפולמקומיותמערכותבנושא

סדרויצירתהקדמהמעיןהינההסקירהמטרת.קיימיםשים"ממטהמרוחקים
קידוםעבורדברשלובסופופתוחיםלשטחיםלקרןמשותפתהצעההגשתלפני

.בתחוםתקנות

תרופותשאריותבדיקתבנושאהמיםרשותעבורמחקרהצעתהגישהמירב
רשותי"ענדחתהההצעה.צחיחבאזורבקולחיןהמושקיםגפןבגידוליוהורמונים

.הזהוהחשובהמענייןהמחקרעבורמימוןמקורותלחפשממשיכהמירבאךהמים
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משלוחתמרתינסןזייבללענבלטובומזלברכות
.נינהזהרהבתהלידתעלאילות
עלותעבודהלידהחופשתלאחראלינותחזורענבל

-Aravaבמסגרת,וולטאית-אגרומערכתמחקר
Arizona-Kenya (AAK),במימוןJNF.המערכת

באזוריםמזון-מים-אנרגיהמשאביניהולמשלבת
.צחיחים

סקירה ספרותית

הצעת מחקר
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מידע נוסף על פעילות המרכז לחקר 
שיטפונות במדבר תוכלו למצוא באתר  

www.floods.org.ilהאינטרנט
נייידחביב בטלפון זלדמןלפנות ליעל ניתן 

או במייל  052-3665976
yaelhaviv@adssc.org

חביבזלדמןיעל 

מנהלת המרכז לחקר שיטפונות במדבר

תוכן ומדיה, מנהלת נראות

פ מדבר וים והמלח"מו

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

