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 רקע כללי

בתקופה זו שטח המדינה. מרבית , אשר התפרשה על פני 2015באוקטובר  25-30-סופה חריגה פקדה את ישראל בין ה

אוויר סוער הכוללות משבי רוח עזים, סופות רעמים -ירדו כמויות גדולות מאוד של גשם אשר לווה בתופעות נוספות של מזג

 ובאזור גלגל ונתיב הגדוד בפרט.  ,וברד כבד. במהלך סופה זו ירדו כמויות רבות של משקעים גם באזור הבקעה בכלל

באוקטובר,  29-וב 28-, בגלגל ונתיב הגדוד משמעותיים אשר הובילו לזרימות באזורשני אירועי גשם נצפו זו סופה במהלך 

כאשר האירוע הראשון היה הגדול מבין השניים. מעדויות בזמן הסופה ומסיורים לאחריה נראו שטחים גדולים אשר הוצפו 

משמעותית אשר גרמה גם  תירהתועדה חבזמן אירוע זה ובחלק מהאתרים נגרמו נזקים לתשתיות. בתעלות ובאפיקים רבים 

 לקריסת גדות.

 

 טח ההיקוות של גלגל ונתיב הגדוד. מפה כללית של ש1 איור
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 האזורסקירה גאולוגית של 

 של המזרחיים בשוליה, הירדן בקעת באזור ממוקם ונתיב הגדוד, גלגלנמצאים הישובים מלחה, בתוכו -אגן ואדי אל

 של הקמטים ממערכת חלק היא זו אנטיקלינה. ושומרון יהודה הרי את מרכיבה אשר( אנטיקלינוריום) המרכזית האנטיקלינה

-צפון הוא האנטיקלינה של הקימוט ציר כיוון. ישראל של לאורכה רבים סימטריים-א קימוט מבני כוללת אשר, הסורית הקשת

 . המערבי מצידה יותר תלול המזרחי וצידה, מערב-דרום-דרום – מזרח-צפון

 לטרנספורם בצמוד. יהודה חבורת של ודולומיט גיר בעיקרם הם הקמר שולי לאורך החשופים הסלעים האגן שטח ברוב

 ממזרח. הצופים הר מחבורת ומישאש מנוחה לתצורות השייכים צור ומעט קירטון של מחשופים מצויים מערב מכיוון

 (.1974)בגין,  רצנטית אלוביאלית השקעה גם כמו, וסמרה ליסאן תצורות של הרכים הסלעים חשופים לטרנספורם

 פני רום האגן של המערבי בחלקו. מ"ק 7-כ של מרחק פני על' מ 900-בכ למזרח ממערב משתנה באגן הטופוגרפי הרום

כתוצאה מכך  .לערך -220 הינו הקרקע פני רום הגדוד ונתיב גלגל היישובים באזור ואילו' מ+ 690-כ על עומד הקרקע

 .(2 איור) במדרונות וכן שיפועים אורכיים גבוהים מאוד באפיקי הנחלים המנקזים את האגן מתקבלים שיפועים גדולים מאוד

 

 מפת שיפועים של אזור גלגל .2 איור
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 באוקטובר 28-29-סופת הגשם מה

 גשםנתוני ה

. מנתוני מתחילת המדידות באזור ביותר אשר נמדד הגבוה ואה באוקטובר 25-29-בגלגל ב נמדדאשר  יומיה גשםהעובי 

, כמות הגשם אשר ירדה בתקופה זו הממוקמת בחוות הניסיונות של משרד החקלאותתחנת גלגל של השירות המטאורולוגי, 

באוקטובר. כמות הגשם המדויקת  29-מ"מ ירדו ב 17-באוקטובר בלבד ו 28-מ"מ ירדו ב 70מ"מ, כאשר מעל  100עולה על 

התמלא מ"מ(  70)עובי גשם מרבי של בתחנה בשל העובדה כי מד הגשם הידני  אינה ידועה באוקטובר ובסופה בכלל 28-ב

מ"מ  163מ"מ בלבד, והעובי השנתי הממוצע הוא  9וגלש. יש לציין כי עובי הגשם הממוצע לחודש אוקטובר בתחנה זו הוא 

 1992מ"מ בדצמבר  46אשר נמדדה עד כה בתחנה זו היא  (. כמות הגשם היומית המקסימלית1988-2010)נכון לשנים 

 .2003ובינואר 

גשם רושם אשר מאפשר לקבל את מהלך הגשם ועוצמתו הגשם לפרקי זמן קצרים, -בתחנה המטאורולוגית בגלגל קיים מד

מ/שעה מ" 99מ"מ עם עוצמה מרבית של  30-אך מכשיר זה הפסיק לעבוד כחצי שעה לאחר תחילת הסופה, לאחר שמדד כ

. בתחנה זו 1967-1995של עוצמות הגשם חושבה עבור תחנת יריחו הסמוכה לגלגל לתקופת סטטיסטיקה דקות.  10למשך 

דקות, אשר הסתברותה חושבה כקרובה  10מ"מ/שעה למשך  231.8עוצמת גשם מקסימלית של  1987נמדדה באוקטובר 

 פי-עלשנה  1:20מן חזרה של ע זה בגלגל היא בעלת זעוצמת הגשם המרבית אשר נמדדה באירושנה(.  1:200) 0.5%-ל

הגשם הרושם בגלגל הפסיק לעבוד באמצע הסופה, לא ניתן לדעת את עוצמת הגשם -מכיוון שמדתחנת יריחו.  נתוני

 בזמן אירוע זה ולחשב את הסתברותה.המרבית האמתית 

 

 נתוני הנגר העילי

מלחה אשר זרם אל -באזור הגלגל ונתיב הגדוד זורמים מספר ואדיות ממערב למזרח, אשר בעבר התחברו אל ואדי אל

אגנים ומרכזות -תתי 8-הירדן הדרומי. תעלות הגנה אשר נבנו מערבית ליישובים לאחר הקמתם מנקזות את הנגר העילי מ

(. בסיור שנערך באזור נצפו גלישות מרובות לאורך 1 איורהמים במאגר שיטפונות גלגל הממוקם מזרחית לנתיב הגדוד ) את

תעלה זו ובחלק מהאפיקים המובילים אליה. עיקר הגלישות וההצפות נצפו במורד התעלה סמוך לנתיב הגדוד, ומים רבים 

תה אפשרות ינכנסו גם לישובים עצמם. בשל הגלישות המרובות לא הישטפו את החווה הסולרית, את תחנת הניסיונות ו

 אלמ"ק, 160, בעל נפח של להעריך את ספיקת השיא סמוך לחוות הניסיונות ובכניסה למאגר גלגל. נציין כי מאגר גלגל

 . (1 איור)ראה  המאגר אוגם מי שיטפונות גם מוואדיות נוספים מדרום .אך לא גלש התמלא באירוע זה

התבליט אתרים ובוצעו אומדני ספיקה באתרים נוספים.  11-רך הערכת ספיקות השיא באירוע זה נערכו מדידות חתכים בלצו

. בשיפועים >4%השיפועים ברוב האתרים שנמדדו . של האפיקים והתעלותגבוהים שיפועים אורכיים  מכתיב( 2 איור) התלול

ולית התנאים לשימוש אכיוון שמבחינה הידר קושי בהערכת מהירות המים ובקביעת מקדם החספוס של מנינגקיים אלה 

תנאים אלה לא התקיימו ולכן שיפוע פני המים זהה לשיפוע קרקעית הנחל. שכן אז תמידית וקצובה בנוסחת מנינג הם זרימה 

 :נוסחאות אמפיריותשתי בנעזרנו 
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  –( Jarret, 1985השיטה של ג'ארט לקביעת מקדמי החספוס באפיקים בעלי שיפועים גדולים ) .1

𝑛 = 0.32 ∙ 𝑆0.38 ∙ 𝑅−0.16 

 (.′מהוא הרדיוס ההידראולי ) 𝑅-הוא השיפוע האורכי ו 𝑆הוא מקדם החספוס של מנינג,  𝑛כאשר 

  –( Golubtsov, 1969השיטה של גולובצוב לחישוב מהירות הזרימה באפיקים הררים ) .2

𝑣 = 𝑚−1 ∙ 𝑅0.67(𝑆 + 0.001)0.17 

 𝑆/שנ'( 1/3מ' 5.5או  4.5, 3.5הוא מקדם הנקבע לפי ההפרעות לזרימה ) 𝑚−1הוא מהירות המים )מ'/שנ'(,  𝑣כאשר 

 הוא הרדיוס ההידראולי )מ'(. 𝑅-הוא השיפוע האורכי ו

ומהירות הזרימה בכל אתר מדידה, והתקבלה התאמה  מכל אחת מהשיטות התקבלה הערכה של מקדם החספוס של מנינג

מהירות המים בעזרת נוסחאות אלה נערך חישוב של מקדם מנינג וקביעת  . לאחר15%בטווח של עד טוב ביניהן עם סטייה 

לא התקבלו הבדלים  2% -בשיפועים נמוכים מ (.M-62שיפוע )דו"ח מיוחד -ידי שיטת העבר-ספיקת השיא בכל אתר על

 .החספוס שחושבו בשלוש השיטותים בין ערכי משמעותי

 

התפלגות גדלי  מחושבתבשיטה זו (. Wolman, 1954) שיטה נוספת להערכת מקדם החספוס בה נעזרנו היא ספירת חלוקים

 ותאמפירי שלוש נוסחאותבחנו נ". "גרוולומטרחלוקים בעזרת  400באמצעות מדידה אקראית של אפיק תשתית ההחלוקים ב

, תוך שילוב עם מדידות ולמהירות הזרימהחספוס  מילמקדגודל הגרגר בין פרמטרים שונים של ההתפלגות הקושרות 

  –שבוצעו  החתכים

𝑛 =
0.1129𝑅

1
6⁄

1.16 + 2.01 log (𝑅
𝐷84

⁄ )
 Limerinos (1970) 

𝑛 = 0.048𝐷50
1

6⁄  Carson and Griffiths (1987) 

𝑣 = √
8𝑔𝑅𝑠𝑒

𝑓
  

1

√𝑓
= 2.03 log (

12.2𝑅

6.8𝐷50
) 

Darcy-Weisbach equation 

 

החלוקים  ידלג םה 𝐷84-ו 𝐷50-ו הוא הרדיוס ההידראולי )מ'( 𝑅 הוא מקדם החיכוך, 𝑓 הוא מקדם החספוס של מנינג, 𝑛כאשר 

 ., בהתאמה)מ'( 84-וה 50-אחוזון הב
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הפרמטרים  (.16( ואחד בתעלת ההגנה )חתך 13-ו 8המדידה נערכה בשלושה אתרים, שניים באפיקי הוואדיות )חתכים 

התפלגות . 1 טבלהבשהתקבלו על סמך המדידות בשלושת החתכים מפורטים  84-וה 50-ההידראוליים וערכי האחוזונים ה

  .3 איורגדלי החלוקים שחושבה בכל אחד מהחתכים מוצגת ב

 של התפלגות גודל החלוקים 84-וה 50-פירוט פרמטרים של החתכים והאחוזונים ה .1 טבלה

 שיפוע אפיק חתך
 רדיוס הידראולי

 )מ'(
𝐷 50 )מ"מ( 𝐷84 )מ"מ( 

8 0.023 0.59 26 57.5 

13 0.041 1.55 38.6 75.9 

16 0.02 1.5 28.7 59 

 

 

 . התפלגות גדלי החלוקים בשלושת החתכים שנדגמו3 איור

 

 הגודל החציוני הוא ;8בחומר גס גרגר באופן בולט ביחס לאפיק של חתך אופיין  13חתך של ניתן להבחין שמקטע הנחל 

-מקש"נ ו 157: (2 שחושבו עבור שני המקטעים )טבלהבספיקות השיא גם ההבדלים ניכרים . מ', בהתאמה 0.026 -ו 0.038

שמקורו מאפיקים שונים ולכן התקבל פירוס התאפיין בחומר גס  16לוג גודל הגרגר באפיק חתך י. פ"נ, בהתאמהמקש 7

 . 8לאפיק חתך במקטע העדין ובמקטע הגס דמיון  13גדלים דומה לאפיק חתך 
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 המשוואות שנבדקו מי החספוס של מנינג שהתקבלו בחמש. השוואה של מקד4 איור

 

השוואה בין שלוש השיטות מראה כי כולן נתנו ערכים דומים מאוד בשלושת החתכים. נראה כי ערכי החספוס שהתקבלו 

נמוכים מדי לחתכים אלה, מכאן שמהירות המים הייתה גבוהה ביחס לחומר שמרכיב את תשתית ועל כן יכולת המים להסיע 

גבוהים משמעותית ובהם Golubtsov -ו Jarretוואות משמגרופת הייתה גבוהה גם כן. ערכי החספוס אשר התקבלו 

 (.4 איורהשתמשנו לקביעת ספיקות השיא )
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 ממצאים

מציג את ספיקות השיא המחושבות ושטח האגן בכל אתרי המדידה. מאיור זה רואים בבירור כי כל האפיקים במרחב  5 איור

בעל ספיקת דליה, היה -שבין גלגל לנתיב הגדוד זרמו, אך האפיק הדרומי ביותר המתחבר לתעלת ההגנה, הנקרא ואדי א

 טבלההשיא וספיקת השיא הסגולית הגבוהה ביותר. הערכת ספיקות השיא ושטחי האגנים בכל האתרים שנמדדו מפורטות ב

התאמות בספיקות השיא בין האתרים השונים במיוחד -ומהאפיקים הנכנסים אליה, ישנן אי. בשל גלישות מרובות מהתעלה 2

( מייצגים חתכים בתעלת 16-ו 12, 9, 7, 4, 1אלה העוקבים זה אחר זה לכיוון המורד. האתרים לאורך תעלת ההגנה )

-ו 11, 8, 6, 5, 3, 2אחרים )ועל כן חל גידול בשטח התורם שלהם ובספיקה. האתרים ה ,ההגנה בכיוון המורד, בהתאמה

 האגנים התורמים לספיקה בתעלה.-( הינם חתכים במוצאם של תתי13

 

 

 . ספיקות השיא המדודות באירוע וסימון מקומות בהם נצפתה גלישה מהתעלות5 איור
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 .4. האתרים מתייחסים לאיור 2015באוקטובר  27-. ספיקות השיא המוערכות מה2 טבלה

 אתר
שטח האגן 

 )קמ"ר(
שיפוע 

)%( 
ספיקת שיא 

 (מקש"נ)
ספיקת שיא סגולית 

 /קמ"ר(מקש"נ)

1 7 4.5 8 1.3** 

2 - 2.9 1 - 

3 2.4 4.3 10 4.2 

4 9.8 1.0 14 1.4 

5 0.2 3.2 4* 20* 

6 0.5 3.9 5* 10* 

א'6  5.1 5.0 10* 2* 

7 6.2 0.5 32 5.2 

8 0.4 2.3 7* 17.5* 

9 6.9 2.2 36 5.2 

11 2.7 1.1 35* 13* 

12 9.6 0.5 65 6.8 

13 6.3 4.1 157 24.9 

16 26.2 1.8 110 4.2 

 * אומדן

קיים קשר הידראולי בספיקות מעל סף זרימה אשר נחצה באירוע זה, לכן יש להתייחס לספיקת השיא  2-ו 1בין חתכים  **

 קמ"ר 7האגן ששטחו -שלהם יחד כמייצגת את תת

 

, בעקבות סופה חריגה, 2004מקש"נ. באוקטובר  65ספיקת השיא המרבית המוערכת בתעלת ההגנה באירוע זה היא 

(. בשני M-82מקש"נ )דו"ח מיוחד  60בוצעה מדידת חתך והערכה של ספיקת השיא באותו אתר והתקבלה ספיקת שיא של 

המקרים התעלה הייתה מלאה לחלוטין, לכן ערך זה מייצג ככל הנראה את כושר ההולכה המרבי של תעלת ההגנה. בסיור 

ר לכיוון מזרח. מרבית הגלישות נצפו בחיבור בין הואדיות ממערב אל תעלת ההגנה. זוהו גלישות מים רבות מהתעלה בעיק

ואדיות אלה מתחברים אל תעלת ההגנה כמעט בניצב, וכאשר הייתה זרימה גבוהה בתעלה חלק ניכר מנגר בהם המשיך 

 לזרום מזרחה.

 מפגש זהדליה ובמורד -גנה לואדי אתועדו באזור המפגש בין תעלת ההקים המשמעותיים ביותר והנזגלישות מים רבות 

תרמה לספיקה הגבוהה מכושר ההולכה של תעלת רימה בשתי התעלות אשר סביר להניח כי הייתה בו זמניות בז .(6 איור)

 במורד המפגש. ההגנה
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 דליה וסימון של גלישות המים העיקריות )צהוב(-א. הגדלה של אזור החיבור בין תעלת ההגנה לואדי 6 איור

 

, זאת על אף שהוא נמצא במורד חתך 13נמוכה מזו בחתך  16מטבלת ספיקות השיא ניתן לראות כי ספיקת השיא בחתך 

(. מכאן אפשר להסיק כי באזור המפגש היו גלישות משמעותיות מהתעלה. 12ומצטרפים אליו מים מתעלת ההגנה )חתך  13

אלה נתמכים בתצפיות בשטח ועדויות מזמן האירוע, אשר מהם התקבלה תמונה של הצפות נרחבות בשטח החווה נתונים 

(. באזור זה נראו נזקים כבדים הן לתעלת ההגנה והן לתעלה במעלה חתך 7 איורהסולרית הנמצאת מזרחית למפגש זה )

 הגדות והרס מתקני ייצוב הגדות בתעלה מעידים על האנרגיה הגבוהה של המים במהלך האירוע.התמוטטות  (.8 איור) 13
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 בגדר ובבסיס המתקנים הסולרים.שנתפסה . סחופת )צילום: בני יעקבי( בנתיב הגדוד . עדויות לגלישת מים אל החווה הסולרית7 איור

 

 

ניתן לראות את הבולדרים . דליה לתעלת ההגנה-. קריסת ייצוב הגדות וחתירה משמעותית בגדות תעלת ההגנה, סמוך למפגש ואדי א8 איור
 מ'.  5-כ הוא גובה מהאפיק ועד לגדהששימשו להגנת הגדות אשר הוסעו בתחתית האפיק. ה
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 סיכום ומסקנות

משמעותית גדול  שנמדד באירועעובי הגשם  גלגל מעידים על אירוע חריג בעוצמתו. נתוני הגשם שנמדדו בתחנת .1

בעקבות מחסור בנתונים על עוצמות הגשם במהלך האירוע לא ניתן מהעובי היומי המרבי שנמדד עד כה בתחנה. 

 לקבוע את תקופת החזרה שלו בשלב זה.

 מתקבלים תנאיםאירוע גשם בעוצמות גבוהות על שטח תלול וחשוף בעקבות האקלים המדברי ורעיית יתר בהינתן  .2

 של אירועי שיטפון חריגים. להיווצרות 

 דליה.-מקש"נ בצירוף תעלת ההגנה וואדי א 200-ספיקת השיא באירוע היא למעלה מ .3

גרופת כך שמידת ההתנגדות לזרימה הייתה נמוכה ואפשרה הסעת אפיון גודל הגרגר המרכיב את התשתית מעיד על  .4

 גדולים.לנזקים האימפקט של הגרופת בתשתיות בנויות עשוי לגרום שטף המים ובהיקפים משמעותיים. 

ורך לצ הממצאים מעלים סימני שאלה לגבי תפיסת הניקוז של הגנה בפני שיטפון, הדוגלת בריכוז הנגר והובלתו למאגר .5

את הנזקים לצמצם פיזור הנגר ושמירה על מניפות הסחף עשוי היה למנוע או יתכן כי דווקא . ניצול מי השיטפונות

 הכבדים.
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