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 רקע כללי

, אשר התפרשה על פני כל שטח המדינה. 5312אוקטובר ב 52-03-סופה חריגה בעוצמתה פקדה את ישראל בין ה

אוויר סוער הכוללות משבי רוח -אוד של גשם אשר לווה בתופעות נוספות של מזגבתקופה זו ירדו כמויות גדולות מ

עזים, סופות רעמים וברד כבד. במהלך הסופה ירדו כמויות רבות של משקעים בפרק זמן קצר בשטח אגן חרוד 

בחלקו בנחלים באוקטובר ובמהלכו היו זרימות  52-האירוע המשמעותי ביותר התרחש בשעות הבוקר של ה וסביבתו.

בתום האירוע דווח על נזקים במספר שטחים חקלאיים באזור, גלישות מים באזור צומת שאן  המזרחי של האגן.

 סיורים ומדידות ברחבי האגן ובנקודות נוספות באזור.דיווחים אלה בוצעו מספר בעקבות והצפות ונזקים בגני חוגה. 

 

 גשםעוצמות וכמויות ה

של השירות המטאורולוגי ושל רשות ניקוז ונחלים ירדן  בתחנות גשם 5312באוקטובר  52-בעובי הגשם היומי שנמדד 

 ניתן לראות כי רובו המוחלט של הגשם ירד בפחות מחצי שעה.מנתונים אלה . 1 טבלהמוצג בחמדיה באזור  דרומי

מתמונת מכ"ם כפי שבא לידי ביטוי , (1איור ) ן ניתן לראות כי מוקד הגשם היה בחלקו המזרחי של אגן חרודכמו כ

ערבי של האגן לא נצפו זרימות כלל )נתוני המכ"ם יעובדו בעתיד ויתפרסמו אירוע ומהעובדה שבחלקו הממההגשם 

 בדו"ח המשך(.

 

 אגן חרוד ומיקום מדי הגשם באזור. מפה כללית של מזרח 1 איור
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 5112באוקטבור  52-בתחנות שונות באזור חמדיה ב. עובי ועוצמות הגשם 1 טבלה

 דקות )מ"מ/שעה( 13-ל תמרבי צמהעו דקות )מ"מ( 03-עובי גשם ל עובי גשם יומי )מ"מ( תחנה

 .12 03.3 1..0 מעלה גלבוע

 1. 5..1 3..5 ירדנה

 .. ..13 .5 רשפים

 .1 11.1 ..51 כפר רופין

 12 12.5 ...1 שדה אליהו

 .. 10.5 .1 בית השיטה

 3. 10.0 ...1 חוות עדן

 01 . 15.0 עין חרוד

 

גבוהות מאוד לפרקי זמן קצרים. מנתוני השירות המטאורולוגי עולה כי הגשם כפי שנמדדו בתחנות אלה היו עוצמות 

דקות  13-מ"מ ב 51.5-ו מ"מ/שעה( 503-דקות )עוצמה של כ 2מ"מ בפרק זמן של  .1בתחנת מעלה גלבוע נמדדו 

פי ניתוח סטטיסטי שנערך בתחנה לחקר הסחף על עוצמות הגשם בתחנה זו בין -על .מ"מ/שעה( .12-כ)עוצמה של 

 .3.2%-נמוכה מ אלהגשם ות לעוצמההשגה , עולה כי ההסתברות 3..1.10-1השנים 

 

 

  דו"חהמשך המופיעים בה, כולל הנקודות בהן נמדדה ספיקת שיא והאתרים בהם בוצע הסיור מפת אזור חמדיה .5 איור



 

 

0 

 

 חמדיהבאזור נגר עילי 

לצורך הערכת ספיקת השיא אשר זרמה בנחל חמדיה נמדדו מספר 

 קטע(. שטח האגן עד 5איור ) 3.חתכים באפיק הנחל במעלה כביש 

ושיפוע  1.5%קמ"ר. שיפוע האפיק הממוצע הוא  ..2המדידה הוא 

. ספיקת השיא שהתקבלה בנחל היא 1.1%המדידה הוא  קטעהאפיק ב

נקודת  מ"ק/שנייה/קמ"ר(. ..1סגולית של ספיקה )מ"ק/שנייה  11

מדידה זו נבחרה בשל מגבלות במורד המקטע, והרצון לכלול שטח רב 

ככל הניתן של האגן במדידה. במורד קטע המדידה נמצא אזור מכלאות 

בקר, אשר בו נצפתה התבדרות של הזרימה וסחופת רבה על הגדרות 

השיא אשר (. אזור זה מיתן את ספיקת .-0איורים )

 מים . מעביר3.הגיע אל מעביר המים שמתחת לכביש 

בזמן מ"ר, התמלא לחלוטין  2..זה, אשר שטחו הוא 

לכיוון  ונראו גלישות אל עבר תעלת הכבישהאירוע 

 , אך לא הייתה הצפה של הכביש.דרום

במורד  בוצעהבנחל הערכה נוספת של ספיקת שיא 

 0%הוא . באזור זה שיפוע האפיק הממוצע 3.כביש 

 מ"ק/שנייה. 2א וואומדן ספיקת השיא ה

 

חוצה תוואי מסילת רכבת העמק וסביבתו את אגן חמדיה 

 סוללה שעליה הונחה המסילה. לאורך זה נבנתהתוואי בהישנה. 

 שטח עבר אל נגר ניקזו אשר מים מעבירי מספר ישנם הסוללה

 שערכה בסיור .צומת שאן לכיוון מתנקז שחלקו, שבמורד חקלאי

 אשר גשר אותר, לאירוע סמוך העמקים ממחוז אלה כהן חללה

 1 נקודה, 2איור ) החקלאי השטח אל הנגר עיקר זרם דרכו

 .(5באיור 

בשטח  בורברובו ומעט שטחי  חקלאי שטח נקזתמ גשר זהאל 

 אל הנכנס וסלעי תלול ערוץ הגשר במעלה. דונם 33.-כולל של כ

מרחק של ב, ו1.3%הוא  שיפוע קרקעית הגשר .בעיקול הגשר

לרגלי המדרון ישנה התמתנות . מפל ישנו הגשר מורדמ' ב 10.2

 של פוע, וכתוצאה מכך הייתה השקעהמשמעותית של השי

החקלאי  לשטח בכניסההיטב  ואשר נרא חלוקים וסחף גס

 0גשר זה הוא ב ספיקת השיאאומדן  .(1איור ) המדרון במורדש

 מ"ק/שנייה.

 

 . קטע המדידה בנחל חמדיה )מבט לכיוון המורד(3 איור

 

)מבט לכיוון  המכלאות. נחל חמדיה במורד קטע המדידה, אזור 4 איור

 המורד(

 

 . מעביר מים מתחת למסילת הרכבת הישנה2 איור

 

 . השקעת סחף ואבנים במורד הגשר והמדרון התלול6 איור



 

 

. 

 

לסחיפת קרקע  הובילומזרח -אל ערוץ שהתפתח מדרוםנגר אשר זרם על גבי שדה זה ושדות נוספים בקרבתו התכנס 

.  נגר זה התווסף אל מים שזרמו בתעלת כביש (5נקודה  5איור , .איור ) 1.הקרוב לכביש  שדהל נראים לעיןלנזקים ו

( וגרם לנזקים לתשתית הכיכר ולמדרכות 1.-ו 3.עבר הכיכר בצומת שאן )מפגש כביש  גלש אל, ממערב 1.

 .(3איור ) הסמוכות. המים המשיכו וזרמו מזרחה אל עבר חניון קניון הבזלת

 

 בשטחים חקלאייםונזקים זרימות 

בהתאם למגבלות התנועה  ,1.וכביש  3.ולאורך כביש ושדה נחום חמדיה  באזורסיורים בוצעו בשטחים חקלאיים 

 .בכל השטחים בהם נערך הסיור נצפו זרימות משטחיות ושטיפה של השטח בשטח בשל גידור.

 

 שדה נחום

בעקבות דיווחים על נזקים בשטחים החקלאיים של שדה 

נחום בוצעו סיורים במספר אתרים, מהם מוצגים שני אתרים 

 .משמעותיים נזקיםבהם זוהו 

-של קיבוץ שדה נחום הממוקם צפון השטח החקלאי

בזמן האירוע הקרקע  אליו מטופל בעזרת שיחים. מערבית

ח העליון השי באזור זה הייתה חשופה והשטחים מושקים.

 העבודות של עפר נבנה בעזרת עודפי )הצפוני ביותר(

 בין השיחים ישנם גידולים שונים: .להקמת מסילת העמק

 (.2נקודה ( ושום ).נקודה ) חיטה(, 0נקודה  5איור ) גזר

 בין גלישות נגר אותרו , אך לאהשיחים במעלה סחף הצטברותו משטחית לזרימה סימנים נראוו הלל חלקותהבכל 

הייתה , בתלמים המעובדות, (. איור) והשום הגזר שבחלקות בבירור לראות ניתן השיחים או פריצה שלהם.

 .(13 איור) החיטה לחלקת ביחס יותר גדולים הנזקיםהתפתחות ערוצים על גבי תוואי העיבוד החקלאי ו

 

מערבית לצומת שאן )מבט -צפוןסחיפת קרקע בשטח חקלאי, . 7 איור

 מערב(-לצפון

 

 גלישות מצומת שאן אל עבר חניון קניון הבזלת. 8 איור

 

)צולם ששקע מלאו סחף הת. חלקת השום, בה התלמים 9 איור
 כחודשיים לאחר האירוע(
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חיזוק לאופי הזרימה השונה בין חלקות השום והחיטה ניתן 

השיחים התוחמים את החלקות  של המערבי לראות בקצה

לשדה ואל  מחוץ אל מערבה המים את ומנקזים במורדן

. בקצה כל שיח נבנה צינור אשר העביר את הסמוך הכביש

הנגר אל עבר תעלת הכביש. בעוד שבצינור שבקצה חלקת 

איור ) החיטה לא נראתה השקעת סחף או נזקים כלשהם

חלקת השום והמדרון שמעליו נהרסו , הצינור שבקצה (11

הנגר מאזור זה זרם על גבי תשתיות  במהלך האירוע.

לאחר האירוע הוקם המדרון  בצומת המובילה לקיבוץ.

 .(15איור ) כתחליף לצינור שנהרס נבנה מגלשמחדש ו

 

ה על השטח נבנו . לצורך הגנומושקה עובד בתלמיםהיה זרוע בשום, מ (1נקודה ) לקיבוץשדה נוסף הממוקם צפונית 

מספר אמצעים, החל מתעלת הגנה במעלה השטח, מדרום לה שיח המיוצב בעזרת בולדרים ובמורדו סדרה של 

דמוי יעקובסון" הכולל מגלש ותעלה. "הם הוא מתקן יני, אשר התחתון מב("יעקובסונים") קרקעי-שיחים עם מוצא תת

 :. מדור ,מתוך המדריך המקצועי, האגף לשימור קרקע וניקוז

ל סוללה ותעלה, המותקן במצולב ש שילוב ועפר, א ו סוללתנקרקעי )מת"ק( הי-יח עם מוצא תתש" 

הנגר  .או סוללה בודדתע, יח יכול להיות רצוף, או מקוטשה .או ערוצים םקעישלמדרון הכללי וחוצה 

היה שהודות להקרקעי, -מוצא תת-ורנכניסה אל צ-יח וזורם בהדרגה דרך זקיףשהעילי מושהה זמנית ב

 " .קיע את רוב הסחופתשמוצא בקוטר קטן וגם לה-ורותנבצ שתמשאפשר לה וז

ה"יעקבוסונים"  ,אי המעבד את השטחלקהחלדברי 

בזמן הסיור נראו כמויות  נסתמו במהלך האירוע וקרסו.

מהשטח במעלה ובמורד נסחפו גדולות שקרקע 

 .(10איור ) המתקנים

 

 

 

חלקת החיטה בה לא נראו נזקים )צולם כחודשיים  .11 איור

 לאחר האירוע(

 

 . צינור מעביר מים בקצה המערבי של שטח החיטה11 איור

 

 . מגלש שנבנה במקום הצינור שנהרס באירוע15 איור

 

 . "יעקובסון" שהתמלא בסחף ונסתם במהלך האירוע13 איור
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 חמדיה

נפרצו שיחים  (.נקודה נמצא צפונית לנחל חמדיה במורד המדרון התלול )הבשדה 

 אשר בקרקע שטמון מחלק מים קו לאורך נמשך בשיחים הפריצות קו. (.1איור )

 .לאורך קו זה ולהחמרת הנזק לפריצות ככול הנראה תרם

 בגדודיות המעובד גזר של גידולים זה בשטחהיו  האירוע בזמן, ידיעתנו למיטב

 .לנזק גם הם ותרמו הזרימה את ריכזו אשר

 

 

 גני חוגה

גני חוגה נמצאים במורד נחל חמדיה, לפני כניסתו אל נחל חרוד. הנחל מגיע 

 ...מצפון. שטח אגן חמדיה בקטע זה הוא מקומי אליו יובל  מתחברממערב כאשר 

הנחל את הכביש ההיקפי של האתר חוצה בה  הבנקוד קמ"ר.

(. לכל 3נקודה ) ס"מ 33-ישנו מעביר מים עגול בקוטר של כ

למעביר  3.נקודת המדידה במורד כביש  אורך המקטע שבין

אשלים ושיחים באפיק.   המים ישנן הפרעות רבות לזרימה של

מעביר מים זה נסתם בסחף בזמן האירוע, מה שגרם לגלישה 

של מים וסחף רב מהנחל אל הכביש ובהמשך אל עבר 

 .(12-11רים איו) הבריכות במתחם

בכדי ליצור איגום  היובל המגיע מצפון נחסם באמצעות סוללה

מעלה ולהטות את העודפים אל עבר נחל חמדיה ובכך למנוע ב

(. סוללה זו נפרצה בזמן .נקודה כניסת נגר וסחף אל המתחם )

האירוע וכתוצאה מכך נגר וסחף גלשו במורד הדרך ההיקפית 

. ייתכן כי הסוללה (.1איור ) לנזקיםאל עבר הבריכות וגרמו 

בעלת מהירות הייתה שיצאה כך שהזרימה  באופן חדנפרצה 

 .(13איור ) הנזקים להגברתשתרמו , ואנרגיה גבוהות

  

 

. קו הפריצה בשיחים באגן 14 איור
 חמדיה

 

 . התחתרות מסביב למעביר המים, גני חוגה12 איור

 

 המים שנסתם בגני חוגה. מעביר 16 איור

 

 . הפריצה בסוללה מצפון לגני חוגה17 איור

 

 נזקים לתשתית הדרך ההיקפית .18איור 



 

 

. 

 

 סיכום

באזור אגן החרוד היה קצר מאוד אך במהלכו ירדו כמויות גדולות  5312באוקטובר  52-אירוע הגשם אשר התרחש ב

של משקעים בעוצמות גבוהות. מוקד האירוע היה במזרח האגן. ניתוח עוצמות הגשם מראה שבנקודת מסוימות 

וצמות הגבוהות ביותר שנמדדו באזור לפרקי , ואלו הע3.2%-במרחב ההסתברות לעוצמות שהתקבלו הייתה נמוכה מ

 דקות. 2-13זמן קצרים של 

התקבלו זרימות של נגר עילי וממשקי העיבוד וההשקיה אופיו התלול של השטח בעקבות עוצמות הגשם הגבוהות, 

 ולתשתיות. מסיורים שנערכו באזור אותרו מספר שדות בשטחי שטחים החקלאייםלנזקים לבמקומות רבים אשר גרמו 

שדה נחום וחמדיה בהם נראו נזקים משמעותיים כגון התפתחות ערוצים על גבי השטח החקלאי, פריצת שיחים, 

. בנוסף נראו נזקים לתשתיות באזור בשטחים נרחביםקריסת "יעקובסונים" וסחיפת קרקע. זרימה משטחית נצפתה 

 צומת שאן, שדה נחום וגני חוגה.

. הספיקה מ"ק/שנייה 11פיקת שיא מוערכת של האירוע והתקבלה ס בנחל חמדיה התבצעה מדידת חתכים לאחר

הנזקים שנראו בגני חוגה היו  .3.תנאי השטח ומעביר המים של כביש בשל  מ"ק/שנייה 2-לכ התמתנה במורד הנחל

 .הסתימת מעבירי מים ופריצת סוללכושר הולכה נמוך של תעלות הניקוז ומעבירי המים במתחם, כתוצאה מ

 

 

 

 

 

 מקורות

, בישראל נחלים של טבעיים ובאפיקים ניקוז בתעלות הגאות גל שיא חישוב.: ש ארבל., מ גטקר., ר גרתי

 הקרקע לשימור האגף, הסחף לחקר התחנה ,M–22 מיוחד ח"דו .EVENT-2 והתוכנה שיפוע העבר בשיטת יישומים

 3..1, וניקוז

 המדריך .קרקעי-תתוצא מ עםם שיחי – 510 –מים ו קרקע רולאמצעי שימומיפרטים תקנים , שחר א.

 ....1 עדכון, (עורך. )ר תמיר, החקלאות משרד, וניקוז הקרקע לשימור האגף, וניקוז קרקע לשימור המקצועי

 

 נתוני הגשם התקבלו מהשירות המטאורולוגי ומרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי


