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 25-26.10.2015לתת מידע על אירוע הגשם שהתרחש בערבה דרומית בתאריך מטרתה של מצגת זו 

 

 :מקור הארועים ותיאורם

היה  26.10.15 -ה' אירוע הגשמים החריג שפקד את דרום הארץ ובמיוחד את הערבה הדרומית ביום א

 .ים סוף פעיל בקרקע שילוב של זרם סילון ברום ואפיק

מיקומו של זרם הסילון   .בקצה הטרופוספירה, מ"ק 10-זרם הסילון הם רוחות אשר נושבות בגובה של כ

 .משתנה עם עונות השנה ובעונות המעבר הסילון הסוב טרופי עובר מעל אזורנו

כאשר נוצר מצב של זרם סילון המוביל לאזורנו לחות טרופית עם אוויר קר יחסית המגיע מצפון בשילוב  

יורדת עם ' הטמפ)נוצר מפל טמפרטורה שלילי חזק , בקרקע המביא אוויר חם מדרום עם אפיק ים סוף

ובמפגש עם הלחות המשוונית שמגיעה עם זרם הסילון נוצרים מקומית עננים מפותחים אשר ( הגובה

 .גרמו לברד ולכמויות המשקעים הגבוהות

 

 .באדיבות עמיר גבעתי מהשירות המטאורולוגי

 

 



 25/10/2015תאור סינופטי 
שקע עמוק מעל כרתים ומזרח . אפיק מים סוף מעל אזורינו גורם למזג אוויר חם מהרגיל

  .הים השחור גורמים למזג אוויר סוער

 



 תחזית הגשמים  

מפות תחזית גשם מהאתר של 

השירות המטאורולוגי אשר צופות 

 .את האירוע



 תחזית הגשמים  

ניתן לראות , מפת משקעים מצטברת

את המשקעים הצפויים לרדת  

בתאריך  15:00-18:00בשעות 

מתוך אתר המודל של . 25.10.15

 השרות המטאורולוגי לחיזוי שטפונות
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מפה המתארת את המשקעים  
והזרימות שהתפתחו בערבה  

מציינים גשם  המספרים:הדרומית
הנחלים באזור זרמו חוץ  כל.ז"במג

חיון זרם עד   נחל.ושלמהמשחמון 
הקינט זרם בבוקר  ,26.10,-שקיעה ב

 28.10עד  והפארן 27.10



 הגשם בערבה דרומית ונגב דרומי ארועסיכום 

נכון  !!! מ גשם"מ 60ל  25נאות סמדר ועד עברונה ירדו  בין באזור שבין  . א

 .מ"מ 25להזכיר שממוצע המשקעים הרב שנתי הוא 

מלמד  בתמנערישום . בגשם בעוצמה חריגה 14.00תחילת הגשם בשעה . ב

ענן שחור וצפוף מאוד של גשם שלווה בסופות רעמים  !! מ בדקה"מ 2.5על 

 .וברקים עבר והמטיר גשם זה

 .השטפונותבתקופה הקרובה נשלים איסוף נתוני . כל הנחלים באזור זרמו. ג

 .רודד ונטפים ליד אילת, לא זרמו הנחלים שלמה

שעות ואף חסם את כביש   10בנחל רחם היה שטפון חזק שנמשך כ . ד

רוב הנפט כוסה בשכבות של חול  . לשמחתנו רק מעט נפט הגיע לים. הערבה

 .נמנעה סחיפתו לים וחלוקיםוכך

 . 29.10גשם גדול ומשמעותי בעיקר ביום חמישי  ארועבערבה תיכונה היה . ה

לאורך  זים"המגברוב . מ"מ 43 –בערבה תיכונה שיא הגשם היה בצפית . ו

 .מ"מ 20 – 15נמדדה כמות של  90כביש 



שמורת עברונה  
 השטפוןלפני 

תמונת עברונה  
. השטפוןאחרי 
כיסה את   חויסחף 

הנפט ומנע הובלתו  
 לים

 באדיבות ניצן שגב והתאורהתמונות 



 הידרוגרף מנחל נחושתן

,  הערכים מופיעים בציר האופקי בצד ימין. ק לשעה"העקום הכחול מתאר את הספיקה  במ

מ לדקה והערכים מופיעים בציר האופקי בצד  "העקום הירוק מתאר את עצמת הגשם במ

ועוצמת השיא בארוע ( 14:00,17:00,21:00)ניתן לראות כי היו שלושה אירועי זרימה . שמאל

 .  מ גשם בדקה"מ 2.5והגיעה ל  14:00הייתה בסביבת 



 עקום גשם מצטבר מנחל נחושתן

ניתן לראות שסך הכל  , מ"העקום הכחול מתאר את כמות הגשם המצטברת לאורך הזמן במ

 .מ גשם באירוע המתועד"מ 33ירדו 



 ,  חולות סמר , מפל קטורה ...לשטוף את העיניים

נחל שחרות מנקז את 

 רמי חרובי, הבקעה



 ...לשטוף את העיניים

 חנן גינת, נחל פארן



 ...לשטוף את העיניים

 רמי חרובי, נחל שחורת

 עוזי אבנר, בקעת שחרות



 ...לשטוף את העיניים

 דורון ניסים, מאגר עשת



 יטבתהבדרך למלחת 
 עדי גינת



 יטבתהמלחת 
 עוזי אבנר



 . מלחת עברונה
 שאולובניצן 



 חולות סמר
 עדי גינת

 מפל קטורה



 עתק תמילת
 חנן גינת



 מתרחצים בגבי עתק



 (1995-2009)שנות יובש   15תזכורת ל  –עץ שיטה יבש : בנחל רחם
 בזכות הגשמים הרבים בשנים האחרונות –ועצי שיטה ירוקים ובמצב מצוין 

 



 4-5.11.15מפות תחזית גשם ליום רביעי וחמישי   –אין רגע דל 


