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 הקדמה
 

 הצפה אירועי של חקירות מבצעתקרקע וניקוז  לשימור האגף מנהל בהנחיית הסחף לחקר התחנה

אירועי גשם חריגים בשילוב עם  .הארץ רחבי בכל ,דופן יוצאיאירועי סחיפת קרקע  או חריגים שיטפונותו

 ספיקות של רחב טווח( מייצרים המדרון ואורך שיפוע, כסות: סוג הקרקע, למשל) התורם השטחמאפייני 

 השרות , אך מכיוון שמרבית אגני ההיקוות בארץ אינם מנוטרים באמצעות תחנות קבע של שיא

 באגנים בעיקר פרושה (הסחף לחקר התחנה של או )גדולים באגנים בעיקר הפרושה רשת (ההידרולוגי

חקירת 'שמידע סדור אודות ספיקות שיא חריגות אינו נרשם אלא אם בוצעה  הרי(, ניםוקט בינוניים

. מחקר של שכיחות, מיקום וגודל של אירועים 1. איסוף הנתונים הנ"ל משרת מספר מטרות: 'אירוע

. 3. בניית בסיס נתונים הידרולוגי של ספיקות שיא חריגות לטובת תכנון הידרולוגי הנדסי; 2חריגים; 

לאחר תום העבודה ר אודות כושרם של מתקני ואמצעי שימור קרקע לרסן אירועים חריגים. מחק

 .עלות כל ללא הרחבהנתונים מפורסמים וזמינים לציבור 

 

 במחוזות הקרקע שימור תאילדיווחים מהשטח של אנשי  בהתאםתהליך חקירת אירוע מיוחד ניזום 

המתקבלת באגף לשימור  החלטהפי  על אוונחלים  זניקו רשויותאנשי  ואו/ החקלאות משרד של השונים

 צוותהתחנה לחקר הסחף אחראית לחקירת האירוע ומפעילה לצורך כך קרקע ובתחנה לחקר הסחף. 

שמטרתו  ,"ח בינייםדו מופץ אירוע כל של החקירה בסיום"מ. בע הנדסהא.  אתגר חברת שלמקצועי 

, ולסכם את עד כה שנאספו והתצפיות המדידות את( אירוע לתום שניתן ככול)קרוב לתעד בזמן אמת 

 עונת במהלך שנחקרו החריגים האירועים לכלל, מפורסם דו"ח שנתי מסכם המתייחס בנוסף .הממצאים

חות "כולל גם נתונים נוספים שלא הופיעו בדו אךהמידע בצורה מתומצתת  מוצג"ח המסכם בדו .הגשמים

ספיקות השיא  אתהמסכם  ,"שנתון" ,דו"ח שנתי נוסףמפרסמת התחנה לחקר הסחף  ,להבדילהביניים. 

  .החולפת השנה ההידרולוגית מהלךב הקבענמדדו בתחנות ש

 

 לזכור יש. ח"הדו  פרסום ליום נכון הסחף לחקר בתחנה המצוי המקצועי הידע מיטב פי על מובא זה ח"בדו המידע: הערה

: כגון גורמים עקב, בדיוקן מוגבלות השיא וספיקות הזרימה מהירות, הגשם ועוצמות עובי של והחישוב המדידה שיטות כי

 מאפייני של מאד גבוהה השתנות, קשים מדידה תנאי, המים פני בגובה תכוף שינוי, המדידה מכשירי של טכניות מגבלות

 עתקבי. במלואן מתקיימות תמיד שלא הנחות על מתבססות השונות החישוב שיטות. ועוד ובמרחב בזמן והזרימות הגשם

 קיימת כי לזכור יש, אך מקובלות סטטיסטיות שיטות על מבוססת השיא ספיקות ושל הגשם ועוצמות עובי של ההסתברות

 את דיו מייצג שאינו מדגם ,קיצון אירועי של מקרית הופעה, קצרה תצפיות מתקופת הנובעת סטטיסטית יציבות אי

 .ועוד ובאפיקים ההיקוות באגן הזרימות היווצרות בתנאי שינויים, הסטטיסטית האוכלוסייה
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 מבוא
 

ת וחקיר ו מספרהתבצע 2015/16 שנה ההידרולוגיתב

ני היקוות בשלושה גא שישהב יםגיחר יםאירוע

סוף אוקטובר, תחילת ינואר ואמצע מועדים שונים: 

, מועדם המדויק פירוט מצאי האירועיםאפריל. 

 איורעל גבי ו 1 טבלהב מוצגיםופריסתם הגיאוגרפית 

יתכן ואירעו אירועים נוספים שלא נחקרו על ידנו . 1

ולכן לא  או שהתרחשותם לא הובאה לידיעתנו

לא  ,1 איורמ. כפי שניתן לראות ח זה"כלולים בדו

מתקיימת חוקיות בפריסת האירועים ומועדם ועל כן 

 הקושי הרב לחזותם. 
 

ח בנוי מחמישה פרקים: בשלושת הפרקים "הדו

חקירת האירועים  הראשונים מוצגים ממצאי

השוואה של  מוצגתבפרק הרביעי  בהתאם למועדם.

קודמות  ספיקות השיא שנמדדו ביחס לספיקות שיא

עקומי מעטפת אזוריים. יצירת מול ל ואשנמדדו 

עקומי המעטפת האזוריים אפשרה לנו גם להשוות הממצאים 

" )גבעתי 1%בהסתברות של  המדודים מול ממצאים מחושבים על בסיס "המודל האזורי להערכת ספיקות

 ח ומסקנות אופרטיביות מהממצאים.  "סיכום הדו כולל את(. הפרק החמישי 2015ועצמון, 

 פירוט האירועים שנחקרו:  1טבלה 

 ניקוז רשות )קמ"ר( האגן גודל האגן שם האירוע תאריך

 שרון 132 פולג 25-30.10.15

 ירדן דרומי 5.7 חמדיה 25-30.10.15

 ירדן דרומי 37 גלגל 25-30.10.15

 ים המלח 2 ףיכעראס מו 25-30.10.15

 קישון 260 קישון 8.1.16

 ירדן דרומי 0.5 רמת סירין 13.4.16

 

 האירועים חקירות של הגיאוגרפית סתםפרי: 1 איור
 2015/2016 ההידרולוגית השנה במהלך שבוצעו החריגים
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 25-30.10.2015הגשם  אירועבעקבות  תוחקיר פרק א:

 כללי

 מרבית פני על התפרשה סופה זו .2015 באוקטובר 30-ל 25-ה בין ישראל את פקדה בעוצמתה חריגה סופה

 הכוללות סוער אוויר מזג של נוספות בתופעותו גשם של מאוד גדולות כמויותולוותה ב המדינה חשט

 –נגר עילי והצפות  –"חקירת אירוע חריג  ורא נוסף ירוטלפ .כבד וברד רעמים סופות, עזים רוח משבי

 והרוחות ברדה חריגות"בדיקת  התחנה לחקר הסחף, – דו"ח ביניים" – 2015באוקטובר  25 – 30אגן פולג 

 בסתיו נמדדו אשר החריגים השיטפונות אירועי סיכוםהשירות המטאורולוגי, " –" 2015 באוקטובר 25-ב

  .ההידרולוגי השירות –" 2015

 

 פולגהיקוות נחל אגן 

 גשם

 אשרקמ"ש  100שאופיינו במשבים מעל  חזקות רוחות עם הבוקר בשעות באוקטובר 25-ב החלה הסופה

 באזורד במיוח ,מכך כתוצאה .ומנופים קירות והתמוטטות עצים קריסת כגון םכבדי לנזקים גרמו

 לאחר אף ימים מספר נמשכו אשר תקשורת ותקלות חשמל הפסקות ואירעו נותקו חשמל כבלי ,השרון

 .הסופה תום

 5 מעל של בקוטר לברד ואף חזקות גשם לעוצמות הובילה מפותחת עננות הסופה של הראשון ביומה

 ובמקומות ורעננה סבא כפר עריםב להצפות הובילו לפרקי זמן קצרים  גבוהות בעוצמות םגשמי. מ"ס

 םגש עוצמות נרשמו באוקטובר 28-ב .לרדת המשיכו גשמים אך נחלשו הרוחות הסופה בהמשך .נוספים

 ,ברעננה בעיקר ,בשרון עירוניים אזורים הוצפו ושוב (לפרקי זמן קצרים מ"מ/שעה 200)מעל  גבוהות

את  יםמציג ',ב'א2ים איור .באוקטובר 30-ב לחלוטין שתמה עד דעכה הסופה .ובהרצליה סבא רבכפ

בשני השיאים של הסופה, של השירות המטאורולוגי עוצמות הגשם כפי שהתקבלו מנתוני מכ"ם גשם 

הצבע הסגול והאדום  ידי-לעוצמות גשם גבוהות מיוצגות באיור ע .באוקטובר 28-והשני ב 25-האחד ב

( ואילו דקות 5-ל מ"מ/שעה 15-(, עוצמות בינוניות בצהוב )כדקות 5-ל ומעלה מ"מ/שעה 100-200)

מתאר את עובי הגשם  'ג2 איור (.דקות 5למשך  העוצמות הנמוכות בירוק וכחול )מ"מ בודדים לשעה

 הסופתי המצטבר כפי שהתקבל מניתוח נתוני מכ"ם.
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ות במהלך הסופה, לכן עוצמות הגשם בהן לא תועדו הגשם הרושמות באגן סבלו מבעיות טכני תחנות

עולה כי העוצמה המרבית  הגשם מהדרין צופית עד שהפסיקה לפעול תחנת מנתוניבצורה רציפה. 

 השגה הסתברות בעלתמאוד  גבוההדקות, עוצמה  10מ"מ/שעה למשך  152 היא באוקטובר 25-בשנמדדה 

תחנות הגשם הרושמות שבאגן, אולם בוצע מעקב באוקטובר לא תועד כהלכה ב 28-הגשם ב. 3%-כ של

מ"מ בפרק זמן של כשעה, מתוך  71המותקן בצפון רעננה ובו נמדדו בצהרי יום זה ידני רציף אחר מד גשם 

 מ"מ. 79עובי גשם יומי של 

 

יומיות באגן, וכן עובי הגשם הממוצע קרקעיות ת ומתחנ הגשם הסופתיעובי  מרוכזים נתוני 2 בטבלה

מראה את מיקומי תחנות הגשם והתחנות  3 איור ו שחושב על פי נתוני מכ"ם שמ"טלאגן כול

 רומטריות באגן פולג.דההי

אגני ממוצע ממכ"ם שמ"ט  גשםחושב בתחנות מדידה קרקעיות )שמ"ט(.  באגן פולגמצטבר גשם עובי : נתוני  2טבלה 

 .מ"מ 118 –

 )מ"מ( סופתי גשם תחנה )מ"מ( סופתי גשם תחנה

 133 שדה ורבורג 181 שפיים

 131 רעננה מזרח 162 יקום

 122 תל יצחק 154 געש

 121 רמת הכובש 154 רעננה צפון

 99 כפר הס 138 מכון וינגייט

 86 קדימה 136 ניר אליהו
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 של עוצמת הגשם באגן פולג )מסומן בלבן( 25.10.2015–מה  שמ"ט : תמונת מכ"ם א2מס'  איור 
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 של עוצמת הגשם באגן פולג )מסומן בלבן( 28.10.2015 –מה  שמ"ט נת מכ"ם: תמו ב2איור מס' 
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 עפ"י מכ"ם שמ"ט באגן פולג 2015 באוקטובר 30 – 25עובי הגשם הסופתי בתאריכים :  'ג 2איור 
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  פולגבאגן והמטאורולוגיות : פריסת התחנות ההידרומטריות  3איור 
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  שיאה ספיקות

לרישום רציף של רום המים  במד לחץ מצוידותהלג ממוקמות תחנות רושמות מיובליו של נחל פו 7-ב

 נוספיםספיקת המים(. במספר יובלים  ףבתחנות אלה התקבל מהלך גאות מלא )הידרוגר. במהלך הגאות

ניתן ללמוד על  3 מאיור .מני שיא הזרימה על מנת לחשב את ספיקת השיאימדדו חתכי רוחב ומיקום סנ

תתי האגנים מתאפיינים . 3 בטבלהאודות התחנות מרוכזים נתונים כלליים  גן.פריסת התחנות בא

, כאשר לאחוז השטח הבנוי יש השפעה משמעותית על מבונהבשימושי קרקע מעורבים של שטח חקלאי ו

 .ספיקות השיא המתקבלות

העילי הנגר  .בה הספיקה הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות מעלה-תחנת רעננהב הבאירוע זה נמדד

. לשיא כושר ההולכה שלו אשר הגיעמהעיר רעננה,  היוצא חנה זו מגיע בעיקר ממובל סגורהזורם אל ת

מאזור העבודות להקמת שכונה הכוללת ניקוז  משמעותית ממערב, ת נגר וסחףבנוסף נצפתה תרומ

תוני נמפרטת את  3 הטבל לכך שספיקת השיא בתחנה היא הגבוהה ביותר שנמדדה. אשר גרמה חדשה,

  בהן.נמדדו ש השיא ספיקותהתחנות ההידרומטריות הקבועות והארעיות ו

 באגן פולגוספיקות השיא ההידרומטריות : נתוני התחנות  3טבלה 

 מספר התחנה שם
 "סתחל

 שטח
 אגן

 )קמ"ר(

 שטח
 )%( בנוי

 ספיקת
 שיא

 ידועה
 (נ)מקש"

 ספיקת
 שיא
 (נ)מקש"

 ספיקה
 סגולית

/נ"מקש)
 "ר(קמ

 הסתברות
)%( 

 שירמכ
 רושם

 + 15 1.5 38 65 28 24.7 16/05 24חאבל 

 + 1.5 3.1 41.6 37 72 13.4 16/0402 רעננה )מעלה(

 + 4 3.3 52 52 66 15.8 16/0401 רעננה )בצרה(

 + 30 0.6 10 56.5 40 16.7 16/0201 רישפון

 + 45 0.4 4 12 49 9.9 16/0304 דרור

 + - 1.6 75 100 39 46.2 16/03 40פולג 

 + 30 0.1 18 18.4 40 132 16/011 )קינט(** לגפו

  60 0.1 (1) 16 28 7.5 15-16/02 אילנות

  - 0.5 7.5 36 22 14.1 16/051 14חאבל 

  - 5.4 24.5 * 75.5 4.5 - *חיים גן

 – הרצליה
 מובל פתוח

- 4.1 91 22 (25) 6.1 -  

 – הרצליה
 מובל סגור

- 1.8 96 13.4 (15) 8.3 -  

  30 0.7 (5) 8 29 7.5 - חירות

  ועיד לא המדויק ערכה אך השנה השיא מספיקת יותר גבוהה הייתה 2013 בינואר השיא ספיקת*  
 הרומי השער במעלה הנוצרמאיגום  תמושפע( קינט) פולגב המדידה **
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 גאות הילוך

 הרושמות בתחנות שזרם)אלמ"ק(  ים מעוקביםבאלפי מטר המצטברהנגר העילי  מי נפח את מציג 4 איור

 24בצרה, חאבל -מעלה, רעננה-ניתן להבחין שהעקומים בתחנות רעננהבמהלך הסופה ולאחריה.  באגן

שלוש 'מדרגות' ברורות בהם  ניתן לזהותשונה מיתר חלקי האגן. אחיד אך מבטאים מהלך גאות  40ופולג 

עקום . הגשם( )על סמך תמונות מכ"ם המבטאות הילוך גאות בתגובה לשלושה פרקי גשם משמעותיים

המתנקזים אליו.  24בצרה וחאבל -מבטא בצורה טובה את כלל הנפח שזרם מתתי האגנים רעננה 40פולג 

 400-ו 370זרמו  24בצרה וחאבל -בעוד שבתחנות רעננה 40זרם בתחנת פולג  אלמ"ק 720-נפח כולל של כ

-חריג לטובת העשרת מי( באירוע 10%-מכאן שכמעט ואין איבודי תמסורת )פחות מ. בהתאמה אלמ"ק

לכך עשויות להיות משמעויות הידרולוגיות ואקולוגיות בעידן של תהום גבוהים או אקוויפר אלוביאלי. 

המצטבר נפח עילי. עקום ההנגר מושכל של הדבר המחייב ניהול  ,שינויים אקלימיים הצפויים באזורנו

ל ומבטא הילוך גאות של שחרור של הקינט במוצא אגן ההיקוות מוחלק ביחס לעקומי המדרגות הנ"

אגני עובי נגר ) באירוע זה מלמ"ק 2.4בסה"כ זרמו לי"ת איטי של מי הנגר ואיגום במעלה השער הרומי. 

 האגני נגרמקדם העולה כי  (2 טבלה) ם(. מהערכת כמות הגשם הסופתית שהתקבלה מהמכ"מ"מ 18של 

  .15%-כ עומד עלבסופה זו 

 

 רים שנמדדו במהלך האירוע: נפחי הנגר המצטב 4איור 

פריסת הגשם בזמן ומרחב אינה אחידה ועל כך מעידים גם נתוני הזרימה כפי שבאו לידי ביטוי 

 ,(II) בצרה רעננהו( I) מעלה רעננה(. ניתן לראות כי בתחנות 5איור בהידרוגרפים של התחנות בפולג )

, התגובה או צורת ההידרוגרף (3טבלה )הסמוכות למוקד הגשם ומנקזות אחוז גבוה של שטח עירוני 

ענף עולה בתלילות לשיא הגאות וניקוז מהיר גם כן כמצופה.  -ביטאה תגובה הידרולוגית מהירה 

שברובו  (,VI) 24חאבל ואגן  מושפע מהתגובה ההידרולוגית של אגן רעננה (III) 40פולג ההידרוגרף ב
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וני, הענף היורד מתון יותר ומושפע חקלאי. בעוד שהענף העולה של ההידרוגף מושפע מהנגר העיר

המנקז גם הוא אחוז גבוה  ,(IV) רשפון נחל של מתרומה מאוחרת של השטחים המעובדים. ההידרוגרף

, כלומר שחרור איטי יותר מתונה יותר בצורההגיב ( שנמצאו במוקד עוצמות הגשם 40%של שטח עירוני )

כתוצאה מעבודות תשתית מאסיביות באגן  בשל "מבלעים" שנוצרו של מי הנגר. ניתן להסביר זאת

 ,דרור נחלאשר גרמו ככול הנראה לריסון הספיקה ולזרימה ממושכת יותר. באגן  (531כביש  )סלילת

נפח וספיקת מי הנגר היו שוליים בתרומתם הכוללת. של אגן הפולג, המנקז את חלקיו הצפון מזרחיים 

לת שיאי אך עם ספיקות שיא נמוכות מאלו במוצא האגן מתקבל הידרוגרף ת (VII) קינטבתחנת 

שהתקבלו במעלה למרות הגידול בשטח התורם. כמו כן ניתן לראות שהשטח מתחת להידרוגרף במיוחד 

לאוקטובר גדול. ביטויים אלה מעידים על שחרור איטי של מים  28-בחלקו השני של ההידרוגרף מיום ה

הקינט מצוי  ורדבמל ובשטחי ביצת פולג. בנוסף וניקוז שמקורו בשטחים שהוצפו בסמיכות לאפיק הנח

מקש"נ ומהווה מחסום לסחופת. השער נסתם במהלך  40-השער הרומי המסוגל להעביר ספיקת שיא של כ

רשות ניקוז ונחלים שרון. התוצאה היא פחיתה בכושר ההולכה של האפיק  ידי-עלהסופה ונפתח שוב 

 ה שונה.וריסון ספיקות השיא ועל כן מייצג מהלך זרימ

 

 40ולג פ ,(II) בצרה רעננה(, I) מעלה רעננה: הידרוגרפים של הנחלים באגן פולג במהלך הסופה ולאחריה:  5איור 

(III), רשפון (IV),  דרור(V), 24 חאבל (VI), קינטה (VII). 3ולמיקום התחנות ראו איור  3 הטבל ולפרוט רא.  
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 ושדה נחוםחמדיה היקוות נחל אגן 

 כללי

 האירוע. וסביבתו חרוד אגן בשטח קצר זמן בפרק משקעים של רבות כמויות ירדו סופהה במהלך

 בחלקו בנחלים זרימות היו ובמהלכו באוקטובר 25-ה של הבוקר בשעות התרחש ביותר המשמעותי

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

 האגן ברחבי ומדידות סיורים מספר בוצעו אלה דיווחים בעקבות. חוגה בגני ונזקים ותוהצפ שאן צומת

 .באזור נוספות ובנקודות

 

 גשם

בתחנות גשם של השירות המטאורולוגי ושל רשות ניקוז  2015באוקטובר  25-עובי הגשם היומי שנמדד ב

ראות כי רובו המוחלט של הגשם . מנתונים אלה ניתן ל4 טבלהונחלים ירדן דרומי באזור חמדיה מוצג ב

(, 6 איורירד בפחות מחצי שעה. כמו כן ניתן לראות כי מוקד הגשם היה בחלקו המזרחי של אגן חרוד )

ערבי של האגן לא נצפו כפי שבא לידי ביטוי מתמונת מכ"ם הגשם מהאירוע ומהעובדה שבחלקו המ

 זרימות כלל.

 2015בר ובאוקט 25-ור חמדיה בעובי ועוצמות הגשם בתחנות שונות באז : 4 טבלה

 יומי גשם עובי תחנה
 )מ"מ(

 30-ל גשם עובי
 )מ"מ( דקות

 10-ל מרבית עוצמה
 )מ"מ/שעה( דקות

 157 30.8 37.1 מעלה גלבוע

 91 19.2 24.8 ירדנה

 97 18.4 24 רשפים

 67 16.6 21.4 כפר רופין

 65 15.2 19.9 שדה אליהו

 44 13.2 17 בית השיטה

 70 13.3 17.9 חוות עדן

 31 9 12.3 עין חרוד

 

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

 230-דקות )עוצמה של כ 5מ"מ בפרק זמן של  19המטאורולוגי עולה כי בתחנת מעלה גלבוע נמדדו 
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פי ניתוח סטטיסטי שנערך בתחנה -למ"מ/שעה(. ע 157-דקות )עוצמה של כ 10-מ"מ ב 26.2-מ"מ/שעה( ו

, עולה כי הסתברות ההשגה לעוצמות 1963-1998לחקר הסחף על עוצמות הגשם בתחנה זו בין השנים 

 .0.5%-גשם אלה נמוכה מ

-המראה את העוצמות בשיאה של הסופה כאשר הצבע הסגול ניתן לראות תמונת מכ"ם שמ"ט 6 באיור

 ירוק את העוצמות הנמוכות.-אדום מסמל עוצמות גבוהות ואילו הכחול

 

 
 (. בלבןשל עוצמת הגשם באגן נחל חמדיה )מסומן  שמ"ט : תמונת מכ"ם 6איור 

 
 

 השיא ספיקות

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

. (5טבלה ) 90ר המים של כביש מ"ק/שנייה בשל תנאי השטח ומעבי 5-הספיקה התמתנה במורד הנחל לכ

  אגן נחל חמדיה ואת נקודות המדידה.מיקומו הגיאוגרפי של מציג את  7 איור

ממשקי העיבוד וההשקיה )השטח ו אופיו התלול של השטח, (4טבלה )בעקבות עוצמות הגשם הגבוהות 

שנערכו באזור נזקים לשטחים החקלאיים ולתשתיות. מסיורים  נגרמוהסופה(  טרםמושקה לרוויה  היה

אותרו מספר שדות בשטחי שדה נחום וחמדיה בהם נראו נזקים משמעותיים כגון התפתחות ערוצים על 
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גבי השטח החקלאי, פריצת שיחים, קריסת "יעקובסונים" וסחיפת קרקע. זרימה משטחית נצפתה 

 ולמידע נוסף רא בשטחים נרחבים. בנוסף נראו נזקים לתשתיות באזור צומת שאן, שדה נחום וגני חוגה.

 .התחנה לחקר הסחף –ח ביניים" "דו – 2015באוקטובר  25"חקירת אירוע חריג חמדיה ושדה נחום 

 בנחל חמדיה א: ספיקות השי 5טבלה 

 סגולית ספיקה
 "ר(קמ /נ"מקש)

 שיא ספיקת
 (נ"מקש)

 n מקדם
 (1/3)שנ'/ מ'

 רדיוס
 )מ'( יהידראול

 חתך שטח
 תחנה )מ"ר(

 -נחל חמדיה  4.66 0.54 0.035 11 1.9
 90מעלה כביש 

 *90מורד כביש  - - - 5 -

 * אומדן

 
 : אגן נחל חמדיה ונקודות המדידה 7איור 
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 אזור גלגל

 כללי

 28-במהלך סופה זו נצפו שני אירועי גשם משמעותיים אשר הובילו לזרימות באזור גלגל ונתיב הגדוד, ב

מבין השניים. מעדויות בזמן הסופה ומסיורים  באוקטובר, כאשר האירוע הראשון היה הגדול 29-וב

לאחריה נראו שטחים גדולים אשר הוצפו בזמן אירוע זה ובחלק מהאתרים נגרמו נזקים לתשתיות. 

 בתעלות ובאפיקים רבים תועדה חתירה משמעותית אשר גרמה גם לקריסת גדות.

 

 גשם

ביותר אשר נמדד מתחילת המדידות באוקטובר הוא הגבוה  25-29-עובי הגשם היומי אשר נמדד בגלגל ב

, הממוקמת בחוות הניסיונות של משרד החקלאותבאזור. מנתוני תחנת גלגל של השירות המטאורולוגי, 

-באוקטובר בלבד ו 28-מ"מ ירדו ב 70מ"מ, כאשר מעל  100כמות הגשם אשר ירדה בתקופה זו עולה על 

באוקטובר ובסופה בכלל אינה ידועה בשל  28-באוקטובר. כמות הגשם המדויקת ב 29-מ"מ ירדו ב 17

מ"מ( התמלא וגלש. יש לציין כי עובי הגשם  70העובדה כי מד הגשם הידני בתחנה )עובי גשם מרבי של 

מ"מ )נכון לשנים  163מ"מ בלבד, והעובי השנתי הממוצע הוא  9הממוצע לחודש אוקטובר בתחנה זו הוא 

 1992מ"מ בדצמבר  46שר נמדדה עד כה בתחנה זו היא (. כמות הגשם היומית המקסימלית א1988-2010

 .2003ובינואר 

גשם רושם אשר מאפשר לקבל את מהלך הגשם ועוצמתו הגשם -בתחנה המטאורולוגית בגלגל קיים מד

מ"מ  30-לפרקי זמן קצרים, אך מכשיר זה הפסיק לעבוד כחצי שעה לאחר תחילת הסופה, לאחר שמדד כ

אשר סטטיסטיקה של עוצמות הגשם מהשוואה עם דקות.  10שעה למשך מ"מ/ 99עם עוצמה מרבית של 

עוצמת הגשם המרבית אשר נמדדה באירוע זה בגלגל היא , 1967-1995חושבה עבור תחנת יריחו לתקופת 

הגשם הרושם בגלגל הפסיק לעבוד באמצע הסופה, לא ניתן -שנה. מכיוון שמד 20בעלת זמן חזרה של 

 ת האמתית בזמן אירוע זה.לדעת את עוצמת הגשם המרבי

 

בגלגל עד שהפסיקה  תהניסיונומרוכזים נתוני הגשם כפי שהתקבלו מתחנת הגשם שבחוות  6 בטבלה

 לעבוד.
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 מתחנה מטאורולוגית בגלגל : נתוני הגשם 6טבלה 

 תחנה
 עובי

 סופתי
 )מ"מ(

)מ"מ/ שעה(  מרבית עוצמה
 לפי תחנת יריחו(הסתברות )

 הערות
 דק' 20 דק' 10

הפסיקה לעבוד הרושמת תחנת הגשם  (10%) 49.5 (20%) 55.8 >100 גלגל
 כחצי שעה אחרי תחילת הסופה

 

מציג תמונת מכ"ם של שיא הסופה. השטח התורם לספיקות שנמדדו מודגש בלבן. העוצמות  א'8 איור

ובי הגשם מתאר את ע 'ב8איור  ירוק.-אדום ואילו הנמוכות בכחול-הגבוהות יותר מסומנות בצבע סגול

 הסופתי המצטבר כפי שהתקבל מניתוח נתוני מכ"ם.

 

 
 )האגן מסומן בלבן( בגלגל של עוצמת הגשם שמ"ט : תמונת מכ"ם א' 8איור 
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 באזור גלגל 2015באוקטובר  28 – 25עובי הגשם הסופתי ב  : 'ב 8איור 

 

 השיא ספיקות

וחושבו מיקומים באגן ההיקוות  16-בבמהלך סיורים שנערכו לאחר האירוע נעשו מדידות חתכים 

נמדדו במספר נקודות מדידה נבחרות מסכמת את ספיקות השיא ש 7 טבלהספיקות עבור מדידות אלה. 

 24.9ספיקת השיא הסגולית הגבוהה ביותר שחושבה היא של  .'א9 איוראשר מוצגות על גבי 

אירועי גאות חריגים נוספים אזור זה חווה דליה עם תעלת ההגנה. -במעלה של ואדי א קמ"ר/מקש"נ

 .2004ובאוקטובר  1997בשנים אוקטובר 

פני שטח חשופים ללא צומח בעקבות האקלים ואופי סופת הגשם ומאפייני השטח )תלול ומבותר, 

 תנאים להיווצרות  של אירועי שיטפון חריגים. מייצרים  (המדברי ורעיית יתר

ניקוז היקפית ליישוב גלגל במטרה להגן על זים לתעלת מתנקרבים ניתן לראות כי ערוצים  'ב9 איורלפי 

בזמן האירוע כל הואדיות . ולשימוש עתידי היישוב ולהוליך את תפיסת מי השיטפונות למאגר סמוך

, מקש"נ עם כח גריפה אדיר 200 -דליה זרמו למעלה מ-זרמו בו זמנית ובמפגש בין תעלת ההגנה לואדי א
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ממצאים אלה מעלים את  .סולארית, לחוות הניסיונות ובקיבוץ גלגלשגרם לנזקים רבים במורד לחווה ה

יתכן כי דווקא פיזור הנגר  חריג. תפיסת הניקוז של הגנה בפני שיטפוןהצורך בחשיבה מחודשת לגבי 

לרסן את עשוי היה כאלמנט טבעי עם מקדם חספוס גבוה המפזר את הנגר ושמירה על מניפות הסחף 

 נזקים הכבדים.לצמצם את ההילוך הגיאות ו

 - גלגל ונתיב הגדוד - חקירת אירוע חריג"  המיוחדלדו"ח  לפירוט נוסף של ממצאי החקירה ניתן לפנות

 ". 2015באוקטובר  29 - 28

 שנמדדו לאחר הסופה בגלגל : ספיקות השיא 7טבלה 

 סגולית ספיקה
 /נ"מקש)

 "ר(קמ

 ספיקת
 שיא

 (נ"מקש)

 n מקדם
 (1/3)שנ'/ מ'

 רדיוס
 דראולייה

 )מ'(

 שטח
 חתך

 )מ"ר(

 אגן שטח
 )קמ"ר(

 תחנה

 תעלת ההגנה 9.6 38.48 1.27 0.04 65 8

 דליה–ואדי א 6.3 30.26 1.36 0.08 157 24.9

 מורד המפגש 26.2 42.18 1.35 0.075 110 4.2

 
 

 
 גלגלאזור : נקודות המדידה ב' א 9איור 
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 תעלת ההגנה והערוצים הנשפכים אליה: ב'  9איור 
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 ף יכעמוראס 

 כללי

ירדו בצפון מדבר יהודה גשמים בעוצמה גבוהה לפרק זמן קצר. גשמים אלו גרמו  27.10.2016 –בצהרי ה

ף שם הוסעה גרופת רבה ובה בולדרים גדולים שגרמו יכעלגאויות בכמה אגנים באזור וביניהם ראס מו

 למספר שעות. 90לחסימת כביש 

 

 גשם

דקות, התואם לעוצמה של  18מ"מ בפרק זמן של  13.5שם עובי של מד גשם אנלוגי רושם בעינות צוקים ר

הגשם ונתוני התחנות האוטומטיות של השירות  ם. מתמונות מכ"(8)טבלה דקות  20מ"מ/שעה למשך  45

המטאורולוגי באזור עולה כי אירוע זה היה ממוקד מאוד ושיאו היה מעל אגן ראס מועכיף ועד כשלושה 

 ק"מ דרומית ממנו.

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

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

 פי ניתוח הסתברות עוצמות הגשם שנערך בתחנה לחקר הסחף, זמן החזרה של עוצמה-דקות. על 20למשך 

שנים. מכאן עולה כי עוצמת הגשם באירוע אמנם הייתה גבוהה  10מ"מ/שעה בתחנת יריחו הוא  45של 

 אך היא אינה חריגה לאזור זה.

מציג תמונת מכ"ם גשם המייצג את העוצמות משיא האירוע. העוצמות הגבוהות מסומנות  10 איור

 באדום והנמוכות בכחול.

 

 ףיכעבאזור ראס מו: נתוני הגשם  8טבלה 

 הסתברות  מרבית עוצמה )מ"מ( סופתי עובי תחנה

 10% דקות  20-מ"מ/שעה ל 45 13.5 עיינות צוקים
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 )מסומן בלבן( ףיכעמוראס אגן ב של עוצמת הגשםשמ"ט : תמונת מכ"ם  10איור 

 
 

 השיא ספיקת

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

. 90מ' בכביש  -365מ' במעלה ועד  137-מ –מ'  500-קמ"ר והפרש הגבהים בו מגיע לכ 2הוא  90לכביש 

נמצא קו המצוק וישנם שני מפלים בגובה  90מ' במעלה כביש  200ק"מ.  3.2אורך האפיק הראשי הוא 

 .6.8%הינו  90עשרות מטרים. שיפוע האפיק הממוצע במקטע שבין המפלים לכביש 

פיקת השיא הוערכה בעזרת מדידת תשעה חתכי רוחב ומציאת סימני שיא לאחר האירוע. אומדן ספיקת ס

אזור זה עשוי לחוות שיטפונות בעוצמות  .(מקש"נ/קמ"ר 20ספיקה סגולית של )מקש"נ  40 השיא הוא

ראס מועכיף מציג את אגן  11 איור. (20 איור ו)רא הרבה יותר גדולות כפי שניתן להעריך מעקום המעטפת

 ואת נקודות המדידה.

שונה באופן מלאכותי בשנים האחרונות. בעבר זרמו  90תוואי אפיק הנחל בקטע שבין המצוק לכביש 

 2010-דרומה מהנקודה בה נמצא מוצא הנחל כיום. ב 90המים במספר ערוצים אשר התנקזו אל כביש 

 ימה ונשפך מצפון לשטח השמורה.הוטו המים לאחר נפילתם במפל אל עבר ערוץ אחד המרכז את הזר
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, אשר קודם לכן התפזרה על פני מספר 90הטיה זו ריכזה את הזרימה בנחל בקטע שבין המצוק לכביש 

של דבר בסיכומו  הגריפה. עוצמתוערוצים. ריכוז הזרימה גרם להגברה משמעותית של מהירות המים 

ספיקה סגולית  שיטפון עםרוע לאיהפך אירוע גשם שכיח  ,אדם שריכזה את הנגר-ידהתערבות מ כתוצאה

  .ר"נ לקמ"מקש 20של 

 –ח ביניים" "דו – 2015באוקטובר  27"סיכום אירוע שיטפון אגן ראס מועכיף  ורא נוספיםלפרטים 

 .הסחףהתחנה לחקר 

 

 
 ףיכעאגן ראס מו:  11איור 

 
 
 

 גרופת והסחףה כמות הערכת
 

היחס בין תוספת גרופת על ידי השקעה  ניתחנו אתכמות הסחף שהוסעה באירוע זה על מנת להעריך את 

בוצעה השוואה בין תשעת החתכים שנמדדו לאחר האירוע לבין נתוני   .על ידי  התחתרות לבין הסרתה

מדידת לידר אווירי שהוזמן ע"י המכון הגיאולוגי ובוצע ע"י חברת אופק פקו מחתכים במיקום זהה שהו

, לפני האירוע. הפרש הגבהים הממוצע בין כל שתי נקודות הוכפל במרחק האופקי בין שתי 2015בשנת 
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ממוצע הלפני האירוע. שטח החתך שמדדנו לאחר האירוע לבין שטח החתך  חושב ההפרש ביןהנקודות. 

 בין כל שני חתכים הוכפל במרחק ביניהם על מנת להעריך את נפח הקרקע שהושקע או הוסר.

של  השקעהמפרטת את ממוצע החתכים ואת הנפחים שחושבו בדרך זו. ערכים חיוביים מייצגים  9 טבלה

 . באפיק סחף וערכים שליליים מייצגים הסרה של סחף

 שינויים בשטח החתך ובנפח:  9טבלה 

 

 סדימנטים( מראה הסרה של 9-5 קטע המדידה מתחלק באופן ברור לשני חלקים: הראשון )חתכים

 גרופת. בנוסף, ידוע כי כמות סדימנטים( מראה על השקעה של 4 -1מקרקעית הערוץ והשני )חתכים 

וגרמה לחסימה של הכביש למספר שעות וכן והושקעה עליו ומזרחית אליו  90מסוימת חצתה את כביש 

 לנזק בשמורה. 

מציג באופן סכמטי את חתך הנחל ומראה כיצד חומר נגזר מהחלק העליון של הערוץ מיד לאחר  12 איור

המפל וכיצד הוא מושקע במורד ממזרח וממערב לכביש. החתך בעל קנה מידה מקורב בציר האופקי 

 מנת להדגיש את מאפייני האירוע.ואינו בעל קנה מידה בציר האנכי על 

בהנחה שמרבית החומר שנגזר מהנחל במהלך האירוע הגיע רק מעברם המזרחי של המפלים ולא מהחלק 

הנחה סבירה בהתחשב בעובדה שהשיפועים במעלה נמוכים מאלה  –העליון של האגן )מערבית למפלים( 

ימה חלשה יותר מזרימה בערוץ שמזרחית למפלים וריבוי הערוצים הקטנים במעלה אשר מכתיב זר

אנו מציעים את הניתוח הבא בכדי להעריך את כמות החומר   –מרכזי כפי שקיימת ממזרח למפלים 

 שנגזרה לאורך הערוץ והוסעה במורד ואל מעבר לכביש:

 

 )מ"ק( בנפח שינוי )מ"ר( בחתך שינוי חתכים בין מרחק חתכים

1-2 18.8 9.4 177 

2-3 13.2 4.8 63 

3-4 21.2 1.1 22 

4-5 18.4 2.8- 51- 

5-6 18.9 3.2- 60- 

6-7 17.1 3.6- 61- 

7-8 15.0 3.5- 52- 

8-9 17.3 1.5- 25- 

 13 0.7 140 "כסה
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מ"ק למטר של ערוץ נחל. נשתמש  2.9מקבלים  9 – 5כאשר ממצעים את כמות החומר שהוסרה בחתכים 

מטרים( ונקבל  60-ועד קו המפלים )מרחק של כ 9מנת להשלים את הנפח שהוסר מחתך  בנתון זה על

שהם  מ"ק 423"כ הובס 9 – 5מ"ק שהוסרו בחתכים  249-וספים לוהמתמ"ק  174-שבמקטע זה הוסרו כ

 משאיות! 28–כ

אן מ"ק, מכ 262-(, כמות החומר ששקע שווה ל4 – 1בחלק הערוץ שבו זוהתה שקיעה של חומר )חתכים 

אפשר להעריך כי כמות החומר שחצתה וחסמה את הכביש והושקעה מזרחית אליו שווה להפרש בין כלל 

 מ"ק. 160-"כ כההחומר שהוסר לבין החומר שהושקע בקטע המדידה ובס

וסר בהינתן שתי ההנחות שנעשו לעיל והיכולת יצוין כי הערכה זו היא הערכת מינימום לחומר שה

  מטרים. 140-ע מוגבל של כטלנתוני הלידר בק RTKלהשוות בין חתכי ה 

מציגים חתכים נבחרים בהם ניתן לראות הוספה והסרה של גרופת וסחף. הקו האדום ב' –' וא 13 איורים

מייצג את ממדי החתך כפי שהתקבלו ממידת הלידר האווירית )לפני האירוע( ואילו הקו הכחול מייצג 

 ירוע(.)לאחר הא RTK-את ממדי החתך בעת מדידת ה

 

 

 
 חתך רוחב סכמטי ראס מועכיף:  12איור 
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 דוגמא להשקעה – 1חתך :  א' 13איור 

 

 
  דוגמא להסרה – 8חתך : ב'  13איור 
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 2016ינואר ב 8 –אירוע הגשם ב  :בפרק 

 כללי

ירדו באזור הצפון כמויות גדולות של משקעים, כאשר עובי הגשם הרב ביותר  2016בינואר  7-8-במהלך ה

עמק יזרעאל והרי נצרת שבגליל התחתון. בעקבות הגשם הרב שירד נצפו גאויות בנחלים  נמדד באזור

 למותם גרמו אלה שיטפונות(. 14 איור)רבים באגן הקישון ובמספר נחלים בתחום רשות ניקוז ירדן דרומי 

מאגר ולנזקים רבים ברכוש. אירוע חריג התרחש בנחל צבי, אחד מיובליו של נחל קישון.  אנשים שני של

צד לתפיסת מי שיטפונות התמלא במהירות עקב הזרימה החזקה ונפרץ, דבר אשר הוביל לזרימה מוגברת 

במורד הנחל, גלישות מרובות והשקעת סחף. בשטחים חקלאיים רבים באזור נצפו נזקים אשר נגרמו 

חלים כתוצאה מזרימות משטחיות ומרוכזות אשר גרמו לסחיפת קרקע והתערצויות. לאורך ערוצי נ

 נוספים זוהו גלישות מים וסחף מהאפיקים אשר הציפו שטחים גדולים הסמוכים להם.

 

 גשם

 8-בינואר החלו לרדת גשמים באזור הצפון אשר נמשכו כמעט ברציפות עד לליל ה 7-בשעות הלילה של ה

, 130עם (. עובי הגשם הסופתי הרב ביותר נמדד בתחנות כפר יהושע, אכסאל ונווה יער 15 איורבינואר )

מ"מ.  100תחנות נוספות באזור זה נמדד עובי גשם סופתי של מעל  20-מ"מ, בהתאמה. ב 125-ו 128

 טבלהעוצמות הגשם באירוע אשר נמדדו בתחנות של השירות המטאורולוגי ומשרד החקלאות מפורטות ב

קרובה טבלה זו כוללת גם את ההסתברות של עוצמות הגשם ביחס לתחנת המדידה או התחנה ה .10

כי עוצמות הגשם לפרקי זמן  הנתונים מלמדיםאליה ביותר עבורה חושבה הסתברות עוצמות הגשם. 

דקות בעלת  10-דקות לא היו חריגות. במרבית התחנות נמדדה עוצמות גשם ל 10-30קצרים של עד 

ה )זמן חזרה של שנתיים( ויותר מכך. בתחנת נווה יער, בה נמדדה העוצמ 50%הסתברות השגה של 

 של )זמן חזרה 20%דקות, הסתברות ההשגה היא  10-מ"מ/שעה ל 54 -הגבוהה ביותר באזור באירוע זה 

 שנים(. 5

הן בעלות זמני חזרה  -עוצמות הגשם לפרקי זמן של שעה עד ארבע שעות הנתונים המעניינים הם דווקא 

הסתברויות השגה של  עםת נווה יער, כדורי ואכסאל, נמדדו עוצמו -ארוכים הרבה יותר. בשלוש תחנות 

ומטה. בתחנת נווה יער נמדדו העוצמות הגבוהות ביותר בכל פרקי הזמן שנבדקו, אך העוצמות  1%

הנדירות ביותר ביחס לתחנת גשם בודדת נרשמו דווקא בתחנת כדורי. בתחנה זו ישנם נתונים רציפים 

ות ביותר לפרק זמן של שעתיים ובהשוואה להם נמדדו באירוע זה עוצמות הגשם הגבוה 1957החל משנת 

לפרקי זמן של שלוש  0.5%-ומעלה. הסתברות ההשגה של העוצמות שנמדדו בתחנה זו יורדות מתחת ל

 פי עוצמות הגשם שנמדדו עד לאירוע זה.-וארבע שעות על
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 : נקודות המדידה ואגני ההיקוות ביובלי נחל קישון 14איור 
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 נבחרות בתחנות מהלך הגשם באירוע : 15 איור

 

 (5% –)מודגשות הסתברויות קטנות מ בתחנות שונות : נתוני הגשם  10טבלה  

 תחנה
 עובי

 סופתי
 )מ"מ(

 )מ"מ/שעה(  מרבית עוצמה
 )הסתברות(

 דקות 240 דקות 180 דקות 120 דקות 90 דקות 60 דקות 30 דקות 10

 124.6 נווה יער
53.4 

(20%) 
36.6 

(10%) 
30 

(2%) 
24.4 

(3%) 
22 

(3%) 
19.5 

(2%) 
18.3 

(1%) 

 118.4 כדורי
42.6 

(50%) 
27 

(30%) 
23.5 

(5%) 
20.9 

(2%) 
18.4 

(1%) 
18.2 

(0.5%<) 
15.6 

(0.5%<) 

 128 אכסאל
37.8 

(70%) 
27 

(35%) 
21 

(20%) 
17.4 

(15%) 
16.2 

(10%) 
15.7 

(3%) 
14 

(0.5%) 

תל 
 121.2 תורא

36.6 
(70%) 

28 
(20%) 

18.5 
(15%) 

16.3 
(10%) 

14.9 
(10%) 

13.3 
(10%) 

12.4 
(5%) 

 71.7 מרחביה
28.2 

(80%) 
16.6 

(60%) 
10.8 

(60%) 
10.1 

(40%) 
9.1 

(30%) 
8.3 

(20%) 
6.7 

(20%) 

ניר 
 העמק

67.8 
38.4 

(50%) 
16.4 

(60%) 
10.4 

(60%) 
8.6 

(50%) 
8 

(40%) 
7.5 

(20%) 
6.0 

(30%) 
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 השיא ספיקות
 

מיקומם הגיאוגרפי של אתרי  .ונים של נחל קישוןבעקבות האירוע נמדדו ספיקות השיא ביובלים ש

 11 בטבלה. נתוני התחנות ההידרומטריות )קבועות וארעיות( מופיעים 14 איורהמדידה מופיע על גבי 

, זו בטבלה כפי שניתן לראות .12 בטבלהוספיקות השיא ופרמטרים הידראוליים נבחרים מפורטים 

 שנים. 10-רק בנחל עוז זמן החזרה של ספיקת השיא גדול מ ספיקות השיא באירוע זה אינן חריגות, כאשר

 

 : נתוני התחנות ההידרומטריות 11טבלה 

 סגולית ספיקה
 תחנה )קמ"ר( אגן שטח )%( בנוי שטח "ר(קמ /נ"מקש)

 *7555כביש  –צבי  11.2 47.1 0.6

 *73כביש  –צבי  18.8 35.2 0.6

 מעלה מאגר* –צבי  23.3 28.3 0.8

 מורד מאגר* –צבי  23.6 28 0.5

 תחנה -צבי  24.1 32 0.6

 קייני 10.0 3 0.4

 שמרון 12.9 18 0.8

 בידא 5.5 19 1.1

 מזרע* 11.8 62.3 1.5

 עוז* 42.5 28.2 0.4

 מעלה-קישון 153.1 12 0.1

 תחנה ארעית )ללא מדי רום( * 
 

אך לא ניתן להתייחס לזמן מקש"נ,  18.7הספיקה הגבוהה ביותר בנחל צבי נמדדה במעלה מאגר יפעת, 

החזרה שלה בשל העבודה שהתחנה ההידרומטרית, בה נמדדו ספיקות השיא לאורך השנים, ממוקמת 

במורד מתקן הטיית מים ולכן הספיקה אשר מגיעה אליה קטנה משמעותית מזו במעלה המתקן. ספיקות 

ה למורדו, כפי שניתן השיא המדודות באירוע מראות ירידה של ספיקת השיא בין מעלה מתקן ההטי

לצפות, ועליה נוספת בתחנה ההידרומטרית בה הייתה תוספת של מים מפריצת המאגר. זמן החזרה 

 המוערך של ספיקת השיא שנמדדה לפני מתקן ההטיה הוא עשר שנים.
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מעלה של התחנה לחקר הסחף -תחנת קישון -במעלה האגן :בנחל קישון ישנן שתי תחנות הידרומטריות

של היקוות מחצבה של השירות ההידרולוגי )שטח -תחנת קישון -קמ"ר(, ובמורד 153של ות היקו)שטח 

הייתה בעלת זמן  ,מקש"נ 15.7קמ"ר(. מהנתונים אפשר לראות כי בעוד שבמעלה ספיקת השיא,  695

שנים. נתונים  10-מקש"נ, בעלת זמן חזרה של כ 118, במורד נצפתה ספיקת שיא של יםשנ 3חזרה של 

אמים היטב את תפרוסת הגשם באירוע, כאשר הנחלים במורד האגן, בפרט אלה היורדים מהרי אלה תו

 נצרת, הם אלה שתרמו את מרבית הנגר.

השירות ההידרולוגי  –" 08.01.16"סיכום ראשוני של אירוע השיטפונות באגן הקישון :  ולפירוט נוסף רא

 התחנה לחקר הסחף. –ח ביניים" "דו – 2016אר בינו 8קישון וירדן דרומי  -אירוע חריג "חקירת  –ו 

 שנמדדו בעקבות הסופה בקישוןהשיא : ספיקות  12טבלה 

 חתך שטח תחנה
 )מ"ר(

 רדיוס
 )מ'( הידראולי

 n מקדם
 (1/3)שנ'/ מ'

 שיא ספיקת
 (נ"מקש)

 לספיקת הסתברות
 )%( השיא

 20% **7 - - - *7555כביש  –צבי 

 15% 11.7 0.04 0.71 6.5 *73כביש  –צבי 

 10% 18.7 0.035 0.68 8.6 מעלה מאגר* –צבי 

 *** 10.8 0.035 0.59 8 מורד מאגר* –צבי 

 *** 14.3 0.035 0.62 11.4 תחנה -צבי 

 25% 6.5 0.04 0.45 4.5 קייני

 15% 10 0.05 0.61 6.7 שמרון

 10% 6 0.043 0.38 4.3 בידא

 12% 17.7 0.04 0.77 7.9 מזרע*

 8% 18.3 0.047 1.1 14.2 עוז*

 35% 15.7 0.03 0.95 11.6 מעלה-קישון

 תחנה ארעית )ללא מדי רום(      *
 אומדן    **

 לא ניתן לחשב הסתברות בשל מתקן ההטיה בנחל ופריצת המאגר   ***
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 2016באפריל  13 –אירוע הגשם ב  :גפרק 

 
 כללי

גשם גבוהות לפרקי זמן פקדה את ישראל סופת גשם אשר התאפיינה בעוצמות  2016באפריל  11-13-ב

קצרים וכללה גם מספר דיווחים על ברד. דיווח על נזק לשדה חקלאי התקבל בתא שימור קרקע של מחוז 

העמקים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הנזק עליו דווח היה במשבצת של דגניה א' ברמת סירין. 

ערכה של ספיקת השיא התבצעה ה כתוצאה מהגשם נגרמו נזקים לחלקה המיועדת למטע אבוקדו.

 ., אשר מנקז את החלקה שנפגעה(בתחום אגן ההיקוות של נחל תבור) באירוע בנחל אוּכל

 
 השנפגע והחלקה אכל נחל מיקום:  16 איור

 גשם

ק"מ  1.5-בתחנות הגשם שברמת סירין )כ 13 בטבלהפירוט של עוצמות הגשם לפרקי זמן שונים מופיע 

מהשדה(. הגשם בתחנת יבנאל נמדד מעט לפני הגשם ברמת סירין  ק"מ 5-מהשדה שנפגע( וביבנאל )כ

בהתאם לכיוון התקדמות העננים, דבר היכול להעיד על האופי הקונבקטיבי של הגשם באירוע בשל 

 מציג את מהלך הגשם בתחנות. 17 איור העובדה שהמוקד היה מאוד מקומי ועל פני שטח מצומצם.
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מ"מ בתוך חצי שעה. עוצמות הגשם באירוע  40-י גשם של קרוב לבתחנה המטאורולוגית באזור נמדד עוב

דקות הן בעלות זמן חזרה  10-90דקות. עוצמות הגשם לפרקי זמן של  10מ"מ/שעה למשך  140-הגיעו ל

 ומטה, והן הגבוהות ביותר שנמדדו באזור זה על פי הידוע לנו. 2%של 

 : נתוני תחנות גשם באזור רמת סירין 13טבלה 

 סופתי ביעו תחנה
 )מ"מ(

 )מ"מ/ שעה(  מרבית עוצמה

 דקות 90 דקות 60 דקות 30 דקות 20 דקות 10

 27.5 40 77 102.5 140 45 רמת סירין

 11.1 16.7 29.8 30.9 34.8 28.2 יבנאל

 

 
 ויבנאל סירין: מהלך הגשם בתחנות רמת  17 איור

 השיא ספיקות

. (16 איור) קמ"ר ובו החלקה שנפגעה 0.5ח של המנקז שט כלא בנחל בוצעה שיא ספיקת של הערכה

את  מציגה 14 טבלהשיפוע. -ההערכה התבצעה באמצעות מדידת חתכים בנחל ושימוש בשיטת העבר

מקש"נ. אומדן  5.2ספיקת השיא המוערכת באירוע היא  ספיקת השיא ופרמטרים הידראוליים נבחרים.

ספיקות ל אסמני שימקש"נ/קמ"ר. לא נצפו  17.3ספיקת השיא הסגולית במורד החלקה שנפגעה הוא 

 מדידה בנחלים סמוכים.-ברות

אירועים בודדים מסוג זה בהם תא השטח אחיד מבחינת אופיו ושימושי הקרקע שבו מאפשרים לנו לאמת 

ים בתכנון מתקני ש( המשמCIAתוצאות של מודלים הידרולוגים פשוטים דוגמת הנוסחה הרציונאלית )
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 – 2016באפריל  13 – סיריןרמת  –"סיכום אירוע מיוחד  וראת האירוע אודולמידע נוסף שימור קרקע. 

     .התחנה לחקר הסחף –ביניים"  ח"דו

 

 

 בנחל אכל : ספיקת השיא 14טבלה 

 תחנה
 שטח
 חתך

 )מ"ר(

 רדיוס
 הידראולי

 )מ'(

 n מקדם
 (1/3שנ'/ מ')

 מהירות
 הזרימה

 '(שנ)מ'/ 

 ספיקת
 שיא

 (נ"מקש)

 סגולית ספיקה
 ר("קמ /נ"מקש)

 10.4 5.2 2.1 0.06 0.47 2.61 נחל אכל
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 מעטפתה לעקומי ביחס השיא ספיקות :דפרק 

עקומי  לצורך בדיקת חריגות האירועים נבנו עקומי מעטפת אזוריים לאגנים הנידונים בדו"ח זה.

שכן, בניגוד לשיטות סטטיסטיות אחרות,  הם מושפעים אך  ,המעטפת הם כלי יעיל להערכת חריגות

 כיוון שהם מותאמים לייצג ערכי מקסימום. ומכמותן תצפיותבמעט מצפיפות ה

באותם אגני אירועים מיוחדים חקירות שנמדדו בעקבות שיא בשלב ראשון נאספו נתונים על ספיקות 

חריגים שנסקרו בפרקים הקודמים בדו"ח הבהם אירעו האירועים או סמוכים לאגני ההיקוות היקוות 

הראשונה, מניחה  השנים האחרונות משתי סיבות: 25קי זמן של עד . הנתונים שנאספו מתייחסים לפרזה

; שאירועים אלה מייצגים את מאפייני התכסית באגן ההיקוות באופן מקורב למאפייני התכסית כיום

ספיקות  45נבנה מנתוני  (18איור ) פולגעקום המעטפת של . של הנתוניםזמינותם הסיבה השנייה היא 

 מעטפתהעקום  .2013–ו 1991תחנה לחקר הסחף באירועים חריגים בין השנים ה ידי-לסגוליות שנמדדו ע

התחנה לחקר הסחף  ידי-עלספיקות סגוליות שנמדדו  56נבנה מנתוני  (19 איור) דרומי ירדןלאזור 

מנתוני  (20 איור)עקום מעטפת נבנה  המלח יםעבור אזור  .2014 –ו  1990באירועים חריגים בין השנים 

 .2008–ו 1997התחנה לחקר הסחף באירועים חריגים בין השנים  ידי-עלגוליות שנמדדו ספיקות ס 29

לצביר הנקודות של שטח אגן מול ספיקה סגולית.  לוגריתמיהוצבו על עקום הנתונים  ,בשלב השני

 שמשוואתו : חזקה(. בעזרת קו המגמה מחושב עקום המעטפתמסוג ) שהתקבל הותאם קו מגמה

𝑄𝑢 = 𝑄𝑟 ∗ 𝐴
𝛽  (1) 

נה גם ספיקה מופחתת וכהוא מקדם המ rQקמ"ר(,  /נמייצג את הספיקה הסגולית )מקש" uQכאשר 

(Reduced Peak"קמ"ר /נ( )מקש)β(1+) , A ו הוא שטח האגן בקמ"ר–β המתקבל  שלילי הוא מקדם דעיכה

 מקו המגמה המקורי של צביר הנקודות.

. המעטפתעקום מ במקצת חורגת 2015 אוקטובר באירוע דושנמד הספיקות אחתלראות כי  ניתן 18 איורב

הייתה בנייה נחל זה באגן הניקוז של כך שבואת החריגה ניתן להסביר  גן חייםספיקה זו נמדדה בנחל 

ממצא בולט נוסף מעקום המעטפת של . 80%-מסיבית בשנים האחרונות, ואחוז השטח הבנוי שם קרוב ל

. מואצים באגן ימשכו אנו צפויים לגידול בספיקות הסגוליותהפולג הוא שבמידה ולחצי הפיתוח ה

למבונה אנו צפויים לספיקת שיא במוצא האגן בסדר גודל  ךבתסריט קיצון שבו מרבית שטח האגן ייהפ

 בחמדיה יםניתן לראות שהאירועכמו כן . (יוםכ) מכושר ההולכה של השער הרומי 6פי  –מקש"נ  260של 

ניתן לראות כי הספיקות הסגוליות  .(19 איור) מהמעטפת יםחורג םאינ ונחל אוכל שבאזור רמת סירין

, ואילו חריגותו של האירוע מתקרבות לעקום המעטפת 2015אירוע אוקטובר במהלך  גלגלשנמדדו ב

 .(20 איור) אינה גדולה ראס מועכיףב
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 פולג - מעטפת עקום:  18 איור

 

  ירדן דרומי – מעטפת עקום:  19 איור
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 ים המלח -קום מעטפת : ע 20 איור

 

 אזורי"מודל  עקומי המעטפת האזוריים שיצרנו מאפשרים גם לבחון את מודל השרות ההידרולוגי: 

 / סטטיסטי מודלהמודל שהוצע הינו  (.2015גבעתי ועצמון, ) "1% בהסתברות שיא ספיקות להערכת

עבור אגני  בארץ ניםשו התנקזות אזורי עבור 1% בהסתברות צפויות שיא ספיקות לחישוב אמפירי

המודל מאפשר להציב בנוסחה שטח אגן ולקבל את ספיקת התכן  .קמ"ר 200-היקוות ששטחם קטן מ

 . בהתאמה לאזור הגיאוגרפי 1%החזויה בהסתברות 

(, 2אלכסנדר )משוואה -סט המשוואות של המודל האזורי בהן עשינו שימוש הן המשוואות לאזור חדרה

( 4קמ"ר )משוואה  10( ואזור ים המלח עבור אגנים בגודל של עד 3משוואה מעלה ) –אזור ירדן דרומי 

( וזאת בהתאמה לנתוני עקומי המעטפת של הפולג, ירדן דרומי 5קמ"ר )משוואה  200ואגנים בגודל של עד 

 – 18איורים )וים המלח. הספיקות המחושבות על פי המודל מוצגות על גבי עקומי המעטפת האזוריים 

20). 

   (2)  𝑦 = 0.6671x + 40.995 

   (3)  y = −0.05544𝑥2 + 4.45𝑥 + 12.137 

   (4)  y = 0.32x + 4.1089 
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   (5)  𝑦 = 2.0218𝑥 + 164.21  

 .שטח האגן )קמ"ר( מייצג את x ואילו)מקש"נ(  1%השיא בהסתברות  תספיקאת  מייצג yכאשר 

אגן הפולג מעטפת של החס לעקום בירואים כי  אנובהינתן שטח ההיקוות של האירועים השונים 

דומות לערכי עקום  1%בהסתברות השגה של ות ספיק עבור הידרולוגידל השרות התוצאות של מו

קמ"ר המודל  10-קמ"ר. עבור אגני היקוות קטנים מ  10-50המעטפת רק עבור אגני היקוות בשטח של 

קמ"ר הספיקות הן בחסר. יתכן כי הסיבה לכך היא שמרבית  50-200מחשב ביתר ועבור אגנים בגודל שבין 

קמ"ר. באופן דומה, עבור עקום המעטפת  10-יהם התבסס המודל נמדדו באגנים הגדולים מהנתונים על

קמ"ר )חוסר  1–אגנים הקטנים מ עבור השירות ההידרולוגי מודלשל ירדן דרומי קיימת הערכת יתר  של 

אי התאמה  קמ"ר )מתקבלים ערכים שליליים(. 100–התאמה לנתונים המדודים( ובאגנים הגדולים מ

 קמ"ר.  10-גם עבור עקום המעטפת של ים המלח בייחוד עבור אגנים קטנים מ קיימת

הנתונים המחושבים באמצעות המודל של השרות ההידרולוגי כספיקות בהסתברות השגה באופן כללי, 

האזוריים ומעלים סמני שאלה לגבי   המעטפת קומותקווי המגמה המייצגים את עלא דומים ל 1%של 

  .י המודל ההידרולוגי לספיקות תכןההסתמכות על חישוב
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 סיכום

ירדו כמויות משקעים גדולות אשר התרכזו בפרקי זמן  2015באוקטובר  25-30-בסופה שהתרחשה בין ה

סבא ורעננה היו הצפות רבות כתוצאה מכך. בנחל רעננה נמדדו -קצרים. באזורים העירוניים של כפר

 52 –מקש"נ ורעננה )בצרה(  41.6 –ת רעננה )מעלה( ספיקות השיא הגבוהות ביותר הידועות עבור תחנו

 מקש"נ. 

קשר חיובי ברור  נמצאשחושבו נתוני הספיקות הסגוליות על סמך  ,אירוע זה הוא אות אזהרה לבאות

. בהינתן משטח אגן ההיקוות בנוי( 50%השטח הבנוי עבור אגנים עירוניים )מעל  ביחס לתרומה הנגר של

קריסת מערכת לאשר מובילים לאירועי גשם עוצמתיים יותר קיים חשש  צפי של שינויים אקלימיים

 הניקוז העירוני והצפות של חלקים נרחבים של הערים כפי שקרה באירוע זה. 

כפי שמעידים הנתונים מרבית נפח הזרימה אובד לים ללא העשרת מי התהום או תפיסתו לשימוש חוזר. 

ודות ניהול הנגר העילי העירוני על סמך תפיסה הרואה  אירוע זה מדגיש את הצורך בחשיבה מחודשת א

 את כלל אגן ההיקוות. 

נתוני הגשם שנמדדו בתחנת גלגל מעידים על אירוע חריג בעוצמתו. עובי הגשם שנמדד באירוע גדול 

משמעותית מהעובי היומי המרבי שנמדד עד כה בתחנה. בעקבות מחסור בנתונים על עוצמות הגשם 

-ספיקת השיא באירוע היא למעלה מ ניתן לקבוע את תקופת החזרה שלו בשלב זה. במהלך האירוע לא

 דליה.-מקש"נ בצירוף תעלת ההגנה וואדי א 200

שנסקרו בדוח זה )הצפות באגנים עירוניים, הצפות בשטחים חקלאים אירוע זה כמו גם יתר האירועים 

של השלטת את הצורך בבחינת התפיסה מעלה ף( ימועכבאזור מזרח אגן נחל חרוד, ואירוע ואדי ראס 

דוגלת בהגברת הקישוריות ההידרולוגית והילוך ה ,הגנת יישובים ותשתיות מפני אירועי גאות חריגים

 .  כלכליים כבדיםהגאות. תפיסה זו כושלת לעיתים באירועים חריגים ועשויה לייצר בסופו של יום נזקים 

, למשל מקורם בעוצמות גשם גבוהות שמשכם קצרבעוד שמרבית האירועים החריגים שנסקרו בדוח 

באגן  2016 בינואר 7-8-התרחש בשחריג הגשם ה אירוע , הרי ש(רמת סירין) האירוע במעלה נחל אוכל

. יותר מעניין מכיוון שחריגותו נובעת דווקא מעוצמות גשם חריגות עבור משכים ארוכים, קישון

פרקי זמן קצרים של עד חצי שעה. שעות עם עוצמות נמוכות ל 24-משך כבברציפות ירדו  משקעיםה

עוצמות הגשם לפרקי זמן ארוכים יותר של שעה ועד ארבע שעות היו נדירות יותר, ובתחנות כדורי 

שנה ואף יותר על בסיס הרישום  200דקות היו בעלות זמן חזרה של  240-ו 180-ואיכסאל העוצמות ל

ם אל נחל הקישון. גאויות אלה גרמו הקיים. כתוצאה מהגשמים נצפו גאויות בנחלים רבים המתנקזי

מכאן  להצפות בשטחים נרחבים כתוצאה מגלישות מים מאפיקי הנחל אל השטחים הסמוכים להם.

מדגישים את ה מקרים אלות נהישו שתכנון אמצעי שימור קרקע וניקוז חייב להתייחס גם למקרים אלה

 . החשיבות ביישום עיבודים משמרי הקרקע
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. רובם המכריע קומי מעטפת אזוריים לאגנים הנידונים בדו"ח זהלצורך בדיקת חריגות האירועים נבנו ע

של האירועים החריגים שנסקרו בדוח זה נפלו בתוך אוכלוסיית האירועים החריגים שנמדדו באותו אזור 

 גיאוגרפי / אגן היקוות בשנים האחרונות ועבורם יצרנו עקומי מעטפת. 

רולוגי האזורי לחישוב ספיקות תכן בהסתברויות עקומי המעטפת שימשו אותנו גם לבחינת המודל ההיד

. המודל 1%מעל לאירועים החזויים בהסתברות  יםנמצא(. עקומי המעטפת  2015)גבעתי ועצמון,  1%של 

 באגנים וחורג מעקום המעטפת אינו מגיע להתאמה טובה עם הנתונים המדודיםולוגי של השרות ההידר

על מודל זה לצורך תכנון הידרולוגי על כן יש להיזהר בהסתמכות  .המודל לחישוב ששימשו מאלהקטנים 

 הנדסי.
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