סתיו גשום בדרום
סיכום אירועי שטפונות בסתיו 2018
עריכה-
רחלי ארמוזה-זבולוני ,מרכז מדע ים המלח והערבה
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כמות גשם יומית (מ"מ)

25

0
5-7.12

23-24.11

14-15.11

חורף
פארן-סה"כ  21.4מ"מ 6 ,ימי גשם
יטבתה-סה"כ  25.8מ"מ 4 ,ימי גשם

4-10.11

25.10

20.10

סתיו
חצבה -סה"כ  49.6מ"מ 10 ,ימי גשם
נאות סמדר-סה"כ  4.8מ"מ 5 ,ימי גשם
אילת-סה"כ  12.6מ"מ 5 ,ימי גשם

מסיכום שערך השירות ההידרולוגי לתקופת הסתיו (אוקטובר-נובמבר) עלה שבדרום הארץ
מדובר בסתיו הפעיל ביותר מבחינת אירועי שטפנות ,מאז סתיו "1994

מתוך נתוני השירות המטאורולוגי

30

ערבה תיכונה

סיכום גשם וזרימות – סתיו 2018

ערבה דרומית

בסתיו  ,2018נחלי הערבה
התיכונה זכו לחמישה
אירועי שטפונות כשחלקם
זרמו שלוש וארבע פעמים
(הנחלים ברק ונקרות).
למרות השטפונות
התדירים ,כמויות הגשם
המצטברות נעו בין 7-26.5
מ"מ כשהמדידה שבוצעה
בתחנה המטאורולוגית
בחצבה היתה הגבוהה
והחריגה מכולן 49 -מ"מ
גשם.
בערבה הדרומית בין אילות
לבאר אורה ,ממוצע הגשם
 18מ"מ עם זרימות בכל
הנחלים בטווח .באזור אילת
ממוצע הגשם  6מ"מ ,ללא
זרימות בנחלים בסובב
אילת.

מס'

תאריך

1

20.10.18

מקס' גשם שנמדד

תיאור אירוע הגשם

אירוע גשם מקומי בעל שני מוקדים :תא גשם אחד המטיר גשמים ממזרח
למכתש רמון וגרם לזרימה בנחלים נקרות ,צופר ,עשוש וברק .תא גשם
שני המטיר גשם במורדות המזרחיים של הרי הנגב הדרומיים וגרם
 23מ"מ גשם בבאר לזרימה בכל הנחלים בין בקעת תמנע (נחל נחושתן) לאזור קיבוץ אילות
(נחל רודד) .באזור יטבתה מטח גשם חזק במיוחד מלווה בברד ( 9.5מ"מ
אורה
ב 10 -דקות!) גרם לפגיעה בתחנת הניסיונות של המו"פ החקלאי .בנוסף,
תועדה זרימה ראשונה בנחל רחם מאז הושלם מפעל הניקוז המסדיר את
מעבר המים מדרום לשדה התעופה 'רמון'.

נחל צופר ,צילם גיל לקח

נחל רחם במעבר מתחת לכביש  , 90צילמה רחלי א.ז.

מס'

תאריך

מקס' גשם שנמדד

תיאור אירוע הגשם

2

25.10.18

 5מ"מ בנחל ציחור

בתאריך  25.10.2018היה צפי להתפתחות אירוע גשם משמעותי
בעקבות אפיק ים סוף .בניגוד לתחזיות ,האירוע הסתיים בכמויות גשם
נמוכות כשברוב חלקי הערבה נמדדו  0-1מ"מ גשם .כמויות הגשם
הגבוהות ביותר נמדדו בנחל ציחור –  5מ"מ ,במושב פארן 4 -מ"מ ובנחל
ברק 6 ,מ"מ .כתוצאה מהגשם המקומי זרמו נחל ציחור בכביש  ,40נחל
פארן בכביש  90ונחל ערבה מעין יהב צפונה (מקור המים מירדן).

נחל פארן בכביש 90

זרימה בנחל ערבה

צילומים נתנאל אליסון

מס'

תאריך

3

5-10.11.18

מקס' גשם שנמדד

תיאור אירוע הגשם

אפיק ים סוף בקרקע מלווה באפיק ברום גרם לאירוע שהתפרס על פני 6
ימים כשהיומיים האחרונים היו המשמעותיים ביותר מבחינת זרימות .ב-
 9-10.11היו תחזית לשטפונות מאזור כושי וצפונה .גשמים חזקים ירדו
 29מ"מ בחצבה 22 ,בערבה תיכונה וזרימות חזקות ובינוניות תועדו בנחלים ציחור ואוביל על
כביש  40ובכל הנחלים בכביש  90בין נחל פארן (ק"מ  )111לנחל חצבה
מ"מ ברכס מנוחה
(ק"מ  .)159בנוסף ,זרמו גם הנחלים חמדה ,מנוחה ויואש .הזרימה בפארן
(כביש )13
נמשכה עד יום ראשון .אירועים יחודיים מחוץ לאזורינו כללו את שטפון
האימים בפטרה (וואדי מוסא) ופעירת כביש  90במעביר מים בעקבות
זרימה בנחל קידרון.

נחל פארן בכביש  ,40צילם רועי מנדל

נחל ערבה מעבר לג׳בל חופריה ,צילם שגיא קליין

מס'

תאריך

מקס' גשם שנמדד

תיאור אירוע הגשם

4

14-15.11.18

 12מ"מ בכביש 12
ק"מ 112

אפיק ים סוף מלווה באפיק רום גרמו לגשמים ושטפונות בערבה התיכונה
ובים המלח .בערבה התיכונה ,על כביש  ,90זרמו כל הנחלים בין נחל
מסור (ק"מ  )154לנחל צין (ק"מ  .)176מערבית לערבה ,זרמו נחלים על
כביש  40לכיוון מכתש רמון כמו נחל נקרות ,ונחל צין בכביש מעלה
העקרבים .זרימה חזקה במיוחד תועדה בצפון ים המלח ,בנחל ערוגות
בנחל דוד ,במכתש הקטן ובמכתש רמון.
נחל מסור חוצה את כביש 90

גל ראשון בנחל ערוגות ,צילם מתן בוגולומסקי ,רט"ג

מס'

תאריך

5

23-24.11.18

מקס' גשם
שנמדד

תיאור אירוע הגשם

תחזית השירות ההידרולוגי ל 23-24.11-כללה שיטפונות לאורך הערבה .ביום
שישי בשעות הצהריים ,החלו גשמים בערבה דרומית ובערבה תיכונה עם
 12מ"מ בחצבה,
מוקדים באזור סמר ויטבתה ,עובדה ,צוקים ופארן .כתוצאה מהגשמים זרם
 8מ"מ בבקעת
נחל כדכד דרומית לסמר .ביום שבת ב ,24.11 -דווח על גשם לאורך שעות
עובדה
היום והערב בכל הערבה ובכביש  12מעין נטפים צפונה .כתוצאה מהגשמים
זרמו בערבה התיכונה כל הנחלים בין ברק לגדרון (למעט נמיה ושיזף).

נחל ערוד המתנקז לנחל פארן ,צילם איתי שני

