
 אירועי גשם בערבה ובאילת  

 6.2.13וכן  ,31.1-1.2.1.2013 
 

 אינה רבקין

 חנן גינת

 ינאי שלומי



הנחלים מצפון לבקעת  . ירדו בכל הערבה כמויות גשם משמעותיות 13.2.1-1.31בתאריכים 

ירדו גשמים לאורך הערבה   13.6.2ביום רביעי . תמנע ועד לים המלח זרמו כמעט כולם

 .ובעיקר בהרי אילת ובעיר אילת

שהיו באזור הערבה בתאריכים   והשטפונותלתת מידע על אירועי הגשם מטרתה של מצגת זו 

 .השטפונותבמצגת משולבות תמונות שצולמו בירדן במהלך . אלו

 :ותיאורם הארועיםמקור 

החל משעות הבוקר   31.1 -שקע סינופטי עמוק מעל לים התיכון הוא המקור למערכת ב

לערך נחל הערבה ונחל עידן החלו   11:00בשעה . החלו לרדת גשמים באזור הערבה והנגב

 2.1ביום שישי  . החלו לזרום חוואריםעליון ונחל  ציןבשעות אחר הצהריים נחל . לזרום

בערבה  , ירד גשם כבד וכתוצאה מכך החלו לזרום כל הנחלים במדבר יהודה 15:00בשעה 

 .התיכונה ובערבה הדרומית

מ בערבה  "מ 21שקע סינופטי נוסף גרם להמטרת גשם בעוצמה של עד .6.2בתאריך 

במרבית הנחלים   לשטפונותוגרם  13.00 – 09.00הגשם ירד בשעת . הדרומית ובאילת

 ..בהרי אילת



דווח בטעות  26-27.1הגשם בתחילת השבוע בתאריכים  ארועיבמצגת שמסכמת את 

מקור האירוע היה בפלומה טרופית ושילוב של תנאים  . היה בעקבות אפיק ים סוף שהארוע

 ייחודיים

נבע מתהליך נדיר מאין כמוהו בו היינו נתונים תחת זרם סילון   26-27.1האירוע בתאריכים 

  7500)זרם זה הסיע כמות אדירות של לחות המצויה בגובה רב מאד . פעיל שמקורו באיזור לוב

אולם הם  , לרוב זרמי סילון שולטים בגבהים אלו. מאזור קו המשווה לכוון צפון מזרח( מ׳

זרם סילון זה השתלב עם זרימה נדירה  . פסיביים והם מקבילים פחות או יותר לקווי הרוחב

כמויות  (. הקווים הכחולים במפה הירוקה)מהאוקיינוס ההודי לכל אורך הים האדום ומפרץ אילת 

בפינה   הלוויןהצבעים האדומים בתמונת . )הלחות הרבות הם אלו שיצרו את אירוע הגשם

 (.השמאלית

 .טריפלרר אפי "וד אנזליהודה ' פרופההערות וההסברים באדיבות 
 



הגשם בכל ישראל  . שקע סינופטי מעל הים התיכון גורם למזג אויר סוער באזורנו

 (.  אם כי בכמויות נמוכות יותר)ומגיע עד אילת 

 31.1.2013תאור סינופטי 



 1.2.13ם גשם ותמונת לווין של עננים "תאור מכ



כיום ניתנות  

תחזיות מדויקות  

מספר שעות לפני  

 .הארוע

 

בשקופית זו  

תחזית שניתנה  

 של האתר

Weather it is 

 מספר שעות לפני
בתאריך  הארוע

6.2 



על פי האתר   6.2 -הגשם ב ארועשעות מראש של  12תחזית 

 של אוניברסיטת אתונה



 :כמויות המשקעים בחלק מישובי הערבה

מ  "מ -6.2.13 מ גשם"מ -1.2 מ גשם"מ -31.1 מקום

 גשם

כמויות גשם  

מצטברות  

 מתחילת השנה

 42 14 2.4 - אילת

 63 8 5 2.5 סמר

 48 6 3.8 1.4 יטבתה

 33 4 5.1 2.7 פארן

 55 4.4 7.2 2.8 עין יהב

 

 0.5 3.1 3.1 חצבה 29

 48 2.4 7 6.8 עידן
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 עצמת גשם

 גשם מצטבר

 גשם

תמונה בנחל שחמון  

 (צילם אילן מור)
 נחל עמרם

  6.2.13גשם באילת 
 .מ גשם"מ 19.5מ גשם ובנחל יעל "מ 21נמדדו  באילות

מ גשם שירדו  "מ 14נמדדו ( מוצג בגרף)הגשם  ארועבבית הספר בגין התבצע רישום של 

 .  בארבע פעימות



משעות   1.2.13ביום שישי 

הצהריים זרמו כל הנחלים מנחל 

 .  ועד לצפון מדבר יהודה כדכד

בתמונה למטה תמונה מייצגת  )

,  בצהריים 1.2 -מכביש הערבה ב

כל הנחלים זורמים וחוצים את 

 (.הכביש

 בערבה שטפונות



 31.1-2.1.13שטפון בנחל ערבה 

נחל הערבה זרם  

כמעט ברצף מיום  

ועד ( 27.1)ראשון 

 (2.2)ליום שבת 



 בערבה תיכונה שטפונות

 נחל עידן -פינה שמאלית עליונה

בתחתית מעלה   ציןנחל  -מרכז מצד ימין

 .בבוקר 2.1עקרבים 

המפל התחתון   -פינה שמאלית תחתונה

 .בשעות אחר הצהריים 2.1. ציןבנחל 



 בערבה דרומית שטפונות

 (צילום באדיבות בני שלמון. )מסיע מים מהרי אדום בירדן,  ליהלנחל שעלב מדרום 



 בערבה דרומית שטפונות

 2.1, מאחורי סמר -פינה שמאלית עליונה

 אחר הצהריים

.  שמורת יטבתה -פינה ימנית תחתונה

 (צילום של בני שלמון)



 (תמונות באדיבות בני שלמון) חיוןפריחה בנחל 

 טוריים זיפניים

 המדבר מנתור

 שלחלח האלה

הפריחה בנחל היא כתוצאה  

שהתרחשו בחודש  מהשטפונות

 .אוקטובר



 (לנגפורדתמונות באדיבות  בועז )הגשם בירדן  ארוע

 אילת

 תמנע

על שטח של  " ימת חולות"מצדו הירדני של הגבול משתרעת 

א הפינה  "על גבי התצ  מסומן בצבע צהוב. )ר"קמ 80

התמונות מראות את הזרימות  . השמאלית העליונה

   31.1-1.2.13 -שהתפתחו באזור ב



 (לנגפורדתמונות באדיבות  בועז )הגשם בירדן  ארוע

מסומן בחץ כחול על  ) ליהלממזרח , סעידיןא  קעתמונות מאזור 

 (.הלוויןגבי תמונת 

 ממזרח לכביש

 ממערב לכביש



 (לנגפורדתמונות באדיבות בועז )השלג בירדן  ארוע

. שלג בהרי אדום

התמונות צולמו באזור  

מסומן  )וטייבה   ף'ראג

(  הלוויןעל גבי תמונת 

 31.1בתאריך 


