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 רקע כללי

שטח  מרבית, אשר התפרשה על פני 2015באוקטובר  25-30-סופה חריגה בעוצמתה פקדה את ישראל בין ה

אוויר סוער הכוללות -אשר לוו בתופעות נוספות של מזג משקעיםהמדינה. בתקופה זו ירדו כמויות גדולות מאוד של 

גשמים בעוצמה באוקטובר  27-של ה צהרייםבשעות המשבי רוח עזים, סופות רעמים וברד כבד. במהלך הסופה ירדו 

כאשר הבולט  במספר אגנים באזור, נצפו גאויותים אלה באזור צפון מדבר יהודה. בעקבות גשמ גבוהה לפרק זמן קצר

זרימה זו  (.1 איור ,הם היה אגן קטן המנקז שטח במורד גבעה הקרויה ראס מועכיף )להלן יקרא אגן ראס מועכיףב

 (.2 איור)מספר שעות ל 90תוכה בולדרים גדולים וגרמה לחסימת כביש הסיעה גרופת רבה וב

 

 

 1:50,000על גבי מפת  . מפת מיקום אגן ראס מועכיף1 איור

 

 2הוא  90עד לכביש שטחו המלח, מדרום לנחל קומראן ומול שמורת עינות צוקים. -אגן ראס מועכיף ממוקם בצפון ים

אורך האפיק הראשי הוא  .90מ' בכביש  -365מ' במעלה ועד  137-מ –מ'  500-והפרש הגבהים בו מגיע לכ קמ"ר

שיפוע האפיק הממוצע  .וישנם שני מפלים בגובה עשרות מטרים נמצא קו המצוק 90מ' במעלה כביש  200. מ"ק 3.2

 .6.8%הינו  90במקטע שבין המפלים לכביש 

שונה באופן מלאכותי בשנים האחרונות. בעבר זרמו המים במספר  90מפלים לכביש תוואי אפיק הנחל בקטע שבין ה

דרומה מהנקודה בה נמצא מוצא הנחל כיום. זרימה זו גרמה להצפות בשמורת  90ערוצים אשר התנקזו אל כביש 

צפון אל עבר ערוץ אחד המרכז את הזרימה ונשפך מלאחר נפילתם במפל הוטו המים  2010-בעינות צוקים, לכן 

 .(2015, נובמבר אלדד חזן, מנהל שמורת עינות צוקים –)מידע שבע"פ  לשטח השמורה
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 במוצא אגן ראס מועכיף )צילום: מלכי דנא( 90. חסימת כביש 2 איור

 

 גשםהעוצמות וובי ע

, קרוב מאוד צוקיםעיינות הממוקם בשמורת  200דיווח על עוצמת הגשם התקבלה ממד גשם אנלוגי רושם מסוג דיינס 

מ"מ/שעה למשך  45עוצמה של ל םהתוא, דקות 18מ"מ בפרק זמן של  13.5למוצא האגן. מד גשם זה רשם עובי של 

מתמונות מכ"מ הגשם ונתוני התחנות האוטומטיות של השירות המטאורולוגי באזור עולה כי אירוע זה היה  .דקות 20

 ממנו. רומיתד ד כשלושה ק"מושיאו היה מעל אגן ראס מועכיף וע ממוקד מאוד

עוצמת הגשם באירוע זה הושוותה אל מול עוצמות הגשם בתחנת יריחו, התחנה הקרובה ביותר המייצגת משטר 

דקות.  20מ"מ/שעה למשך  178עוצמה מרבית של  1987בתחנה זו נמדדה בשנת גשמים דומה לאזור ראס מועכיף. 

מ"מ/שעה בתחנת  45זמן החזרה של עוצמה של ה לחקר הסחף, פי ניתוח הסתברות עוצמות הגשם שנערך בתחנ-על

 מכאן עולה כי עוצמת הגשם באירוע אמנם הייתה גבוהה אך היא אינה חריגה לאזור זה. שנים. 1:10יריחו הוא 

 

 

 ספיקת השיא באירוע

הנחל נעזרנו  קבשל השיפוע הגדול של אפי חתכי רוחב של הנחל. תשעהידי מדידת -הערכת ספיקת השיא נערכה על

בשתי שיטות להערכת מקדם החספוס של מנינג, הדרוש לצורך הערכת מהירות המים והספיקה. שיטות אלה 

. ניתוח 0.1-. בשתי השיטות התקבל מקדם חספוס דומה של כGolubtsov (1969)-וב Jarret (1985)-מפורטות ב

שיפוע -, המאפשרת לבצע חישובים הידראוליים, המבוססים על שיטת העברHEC-RASהחתכים התבצע בתוכנת 

 של התחנה לחקר הסחף. M-62המוסברת בפירוט בדו"ח מיוחד 

 

(. בשיטה זו מחושבת Wolman, 1954שיטה נוספת להערכת מקדם החספוס בה נעזרנו היא ספירת חלוקים )

חלוקים בעזרת "גרוולומטר". נבחנו  400אית של התפלגות גדלי החלוקים בתשתית האפיק באמצעות מדידה אקר
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שלוש נוסחאות אמפיריות הקושרות בין פרמטרים שונים של ההתפלגות גודל הגרגר למקדמי חספוס ולמהירות 

  –הזרימה, תוך שילוב עם מדידות החתכים שבוצעו 

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 

 

הם גדלי  𝐷84-ו 𝐷50-הוא הרדיוס ההידראולי )מ'( ו 𝑅הוא מקדם החיכוך,  𝑓הוא מקדם החספוס של מנינג,  𝑛כאשר 

 )מ'(, בהתאמה. 84-וה 50-החלוקים באחוזון ה

 

 84-מ"מ וגודל האחוזון ה 34.3( הוא 𝐷50) 50-גודל האחוזון ה .3 איורבשהתקבלה מוצגת  גדלי החלוקים התפלגות

(𝐷84) מ"מ. 77.1 הוא 

 

 . התפלגות גודל החלוקים שהתקבלה ממדידות הגרוולומטר3 איור

 

 .4 איורהשוואה של מקדמי החספוס של מנינג שהתקבלו בשיטות השונות שנבדקו מוצגות ב
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 שונות . השוואת מקדמי החספוס של מנינג שהתקבלו בשיטות אמפיריות4 איור

 

כפי שניתן לראות, מקדמי החספוס שהתקבלו מהתפלגות גודל החלוקים בנחל דומים בשלוש השיטות ונעים סביב 

. נתון זה 0.1פי המשוואות האמפיריות שפורטו לעיל הנעים סביב -, זאת לעומת מקדמי החספוס שהתקבלו על0.03

המאפיינים  ויכלה להסיע חלוקים גדולים בהרבה מאלמראה כי אנרגיית המים בזמן ספיקת השיא הייתה גבוהה מאוד ו

את תשתית הנחל. אנרגיה גבוהה זו גרמה להסעת הבולדרים הנמצאים בנחל, חלקם אף התפרקו מהמחסום ששימש 

 .הפעיל כיום להטיית הנחל אל האפיק הצפוני

 

מקש"נ. שטח החתך  40פי החתכים שנמדדו וסימני השיא שנמצאו באפיק הנחל היא -ספיקת השיא שהתקבלה על

 מ'/ש'. 3.3 - 2.2מ"ר, עם מהירות זרימה ממוצעת בטווח שבין  18 - 12.2הזורם נע בין 

 

התיכון, -ספיקת השיא המוערכת באירוע זה נבחנה מול עקום המעטפת של ספיקות השיא הסגוליות לאזור מזרח הים

פי עקום מעטפת זה, הספיקה הסגולית -(. עלTatolli et al., 2012המבוסס על נתוני ספיקות השיא המדודות בישראל )

מקש"נ. הספיקה באירוע זה רחוקה  165-מקש"נ/קמ"ר, כלומר ספיקה של כ 82.6קמ"ר היא  2המרבית משטח של 

 מקש"נ/קמ"ר. 20מאוד מעקום המעטפת עם ספיקה סגולית של 
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 סיכום

זמן קצר, נצפתה זרימה חזקה באגן ראס מועכיף.  רקלפ גבוהה, בעקבות גשמים בעוצמה 2015 באוקטובר 27-ב

 .למספר שעות 90זרימה זו הסיעה גרופת רבה אשר גרמה לחסימת כביש 

 

 20מ"מ/שעה למשך  45עוצמת הגשם אשר נמדדה בשמורת עינות צוקים הסמוכה למוצא האגן בזמן האירוע היא 

נסגר  90כביש  -למרות שאירוע זה אינו חריג  שנים. 1:10המלח היא -דקות. זמן החזרה של עוצמה זו באזור צפון ים

 למספר שעות.

 

. אומדן ספיקת השיא הוא חתכי רוחב ומציאת סימני שיא לאחר האירוע תשעהספיקת השיא הוערכה בעזרת מדידת 

מקש"נ/קמ"ר(. ספיקה זו נמוכה משמעותית מעקום המעטפת של ספיקות השיא  20מקש"נ )ספיקה סגולית של  40

 יות.הסגול

 

והחספוס בנחל. התוצאות מצביעות על כך  מקדםמנת להעריך את -מדידות התפלגות גדלי חלוקים בנחל נערכו על

מהתשתית המאפיינת את אפיק הנחל ספוס של מקדם החוהתגברה על שאנרגיית הזרימה באירוע הייתה גבוהה 

 .90ויכלה להסיע גרופת רבה ובולדרים אשר גרמו לחסימת כביש 

 

אפיק הנחל למסלול זרימה אחד ב רשות הטבע והגנים ידי-לזרימת המים בתחתית המפל עשנים רוכזה  6 -כלפני 

 בעקבות זרימה של מי כיום ובה נחסם הכביש בזמן האירוע. הטיה זו בוצעה 90לנקודה בה הוא פוגש כביש 

הזרימה בנחל  . נראה כי הטיה זו ריכזה אתכות השמורהיוגרימת נזקים לבר אל שטח שמורת עיינות צוקים שיטפונות

 רםגריכוז הזרימה הנראה כול כ .ים, אשר קודם לכן התפזרה על פני מספר ערוצ90בקטע שבין המצוק לכביש 

 גם באירוע הנוכחי נגרמו נזקים לשמורה. .ןלהגברה משמעותית של מהירות המים והאנרגיה בזמן אירוע שיטפו
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