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An extremely unusual rain event occurred in Israel on May 8, 2014. The source of the event was 
a Red Sea trough along with a low pressure system north-east of Israel and a high altitude trough. 
In the Southern Negev, abnormally high precipitation levels were recorded with rainfall anomalies 
of tens of mm and a peak amount of 50 mm recorded in the Eilat Mountains. The rain event was 
accompanied by a thunderstorm and hail. Rain intensity caused flooding of all the wadies in the 
area and some wadies continued to flow two days after the event. Since a 15-year drought ended in 
2009, the Southern Negev received high quantities of rain in three of the past five years. This was 
followed by a significant improvement of the ecological system in the extreme desert, which was 
on the verge of collapse.
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תדירותם של אירועי גשם בערבה הדרומית ובנגב הדרומי נמוכה ובלתי 
סדירה. מרבית האירועים הם תאי גשם קטנים היוצרים לרוב ממטרים 
רבה  שונות  ובמרחב.  בזמן  רבה  בשונות  מאופיינים  אשר  מקומיים, 
בכמויות המשקעים השנתיות קיימת גם בין השנים, והיא מגיעה לחריגה 

של יותר מ-75 אחוזים בשנה מהממוצע הרב-שנתי. 
עיקר המשקעים באזור נגרמים מאפיקי ים סוף פעילים, המתפתחים 
 Kahana et al., 2002; Kahana( ממזרח אפריקה דרך הים האדום
et al., 2004(. במערכת זו נוצר בפני השטח לחץ ברומטרי נמוך, וכן 
פעילים  סוף  ים  אפיקי  מצרים.  במזרח  לרוב  רום,  אפיק  בה  מתפתח 
ו"רטובים" ממטירים גשם הן בחורף והן בעונות המעבר. אירועי גשם 
קיצוניים בכמות של עשרות מ"מ ובפרק זמן קצר שהיו באזור, נרשמו 
ו-2012, אם כי   2010 ,2006 ,1993 ,1981 ,1975 ,1966 בשנים 
 .)Ginat et al., 2010( אף לא אחד מהם אירע בחודשים אפריל ומאי

במאי  ב-8  המדינה  מזרח  את  פקד  ומשמעותי  קיצוני  גשם  אירוע 
2014. במהלך אירוע זה נמדדו כמויות גשם גבוהות במיוחד בתחנות 
1(. אירועי גשם בחודש מאי אינם נדירים, אולם  מדידה רבות )איור 
בעיקר  מתרחשים  והם  יחסית,  וקטנים  מקומיים  אירועים  אלה  לרוב 
הגשם  אירוע  סוף.  מים  המגיעות  ממערכות  כתוצאה  הארץ  בדרום 
המטאורולוגי,  השירות  רישומי  פי  על  קיצונית:  בצורה  חריג  האמור 
ב-110  מאי  בחודשי  בישראל  שהתרחשו  הגשם  באירועי  הגדול  הוא 
השנים האחרונות. חריגותו נובעת הן מכמויות המשקעים והן מהפריסה 
הכלל-ארצית הרחבה שלו – מנחלי אילת ועד לחרמון. מאמר זה עוסק 
שנרשמו  כפי  ובמאפייניו,  לאירוע  שהובילו  הסינופטיים  בהיבטים 

בערבה הדרומית ובנגב הדרומי.
אירוע השיטפונות הנדיר שפקד את ישראל ואת המדינות השכנות 
ציר  בעל  מפותח  סוף  ים  אפיק   )1( גורמים:  תוצאה של שלושה  היה 
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מרכזי בקרקע )לחץ ברומטרי נמוך במיוחד – 1005 מ"ב ]מיליבר[(; 
)2( שקע מצפון-מזרח לישראל; )3( אפיק רום מפותח ממערב לישראל 

עם ערכים של מינוס 18 מעלות בשכבת הלחץ 500 מ"ב. 
בקרקע  האפיק  לבין  ברום  הנמוכות  הטמפרטורות  בין  השילוב 
שהביא לחות טרופית מדרום, גרם לעננות בינונית שכיסתה את האזור 
ענני  עננות קונווקטיבית מפותחת:  גם  נוצרה  נרחב. באותה עת  כיסוי 
שמצפון  מ"ב   700 הלחץ  בשכבת  וברעמים.  בברקים  מלווים  סערה 
ומדרום לישראל נרשמו ערכי לחות גבוהים יחסית של 70–90 אחוזים 

)גבעתי וטל, 2014(.

איור 1: כמויות הגשם בנגב הדרומי ובערבה הדרומית ב-8.5.2014 

כמויות  בעוצמתו.  חריג  גשם  אירוע  יצר  זה  מיוחד  סינופטי  מצב 
)מדי  מג"זים  של  צפופה  רשת  באמצעות  בעיקר  שנרשמו,  המשקעים 
כלל,  אחידות  היו  לא  הדרומית,  ובערבה  הדרומי  בנגב  זעירים(  גשם 
1(. כמות המשקעים המרבית תועדה  9 ל-50 מ"מ )איור  והן נעו בין 
לאורך כביש 12, מעל נחל נטפים וסמוך לגבול מצרים. כמות חריגה 
של 43 מ"מ נמדדה באזור מישר סעיפים וכן ליד נאות סמדר וקיבוץ 
יהל. הגשם לווה בסופת רעמים וברקים ובברד שקוטרו הגיע ל-2 ס"מ. 
עיקר הגשם הומטר בשני אירועים: האחד בשעה שבע בבוקר לערך 
והשני בשעות אחר הצהריים. עוצמת הגשם הייתה חזקה מאוד, והיא 
הגיעה לקצב של 1 מ"מ לדקה ואף למעלה מכך. ביטוי לעוצמה זו הוא 
 20 ההצפה של אזור מעבר הגבול עם מצרים בטאבה, שם ירדו מעל 
העיר  דוגמת  סמוכים  במקומות  זאת  לעומת  שעה.  מחצי  בפחות  מ"מ 
אילת וקיבוץ אילות נרשמו כמויות קטנות יחסית, 10 מ"מ גשם לערך. 

הכבישים,  לאורך  בעיקר  המשתרעת  הצפופה,  המג"זים  רשת  פי  על 
אפשר לקבוע שהשונות בכמויות הגשם במרחב הייתה גדולה מאוד. 

מזרחה,  המתנקזים  האזור  נחלי  בכל  לזרימה  גרמה  הגשם  עוצמת 
מהרי אילת אל הערבה הדרומית )איור 2(. בנחל רודד, שמוצאו סמוך 
לקיבוץ אילות, נרשמה זרימה רציפה של יותר מ-12 שעות. נחל רחם, 
שמוצאו צפונית לבאר אורה, זרם בעוצמה במשך יותר מ-15 שעות, 
ואף גרם לחסימת כביש הערבה. ספיקת השיא בנחל רחם הגיעה ל-89 
מ"ק לשנייה – אירוע שתקופת חזרתו היא אחת ל-20 שנים – ואילו 
בנחל נטפים הגיעה הספיקה לכ-18 מ"ק לשנייה )גבעתי וטל, 2014(. 
עוצמות זרימה חריגות נצפו גם בנחלים קטורה וגרופית, ובשעות אחר 
שיא  ספיקת  קטורה.  צומת  באזור  הערבה  כביש  הוצף  כבר  הצהריים 
ליד  יעלון,  בנחל  נרשמה  שנה  ל-33  אחת  חזרתו  שתדירות  בשיטפון 
2014(. המחצבה הנטושה הסמוכה למחסום  וטל,  )גבעתי  יהל  קיבוץ 
באזור  מקומיים  נחלים  ערוצי  מתנקזים  אליה  ואשר  לאילת,  הכניסה 
גבעות שחורת והר שחורת, התמלאה כמעט לגמרי. כמות המים שזרמה 

למחצבה עלתה על 50,000 מ"ק!

איור 2: שיטפון בנחל סעיפים )צילם יובל שגיא-הוכמן(

זרימת המים העיקרית הייתה בשעות הערב של יום חמישי, 8 במאי 
2014, והיא נמשכה אף שבעוצמה פחותה בנחלים נטפים )איורים 3, 4(, 
רחם, שני ושחורת עד שבת בערב, כלומר 48 שעות מאז תחילתה. זרימה 
משמעותית התרחשה גם בנחלים הגדולים חיון, ציחור ופארן, שהחלקים 

העליונים של אגני הניקוז שלהם ממוקמים בנגב הדרומי ובסיני.

איור 3: זרימה בנחל נטפים, יומיים אחרי אירוע הגשם )צילם חנן גינת(
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איור 4: המפל בנחל נטפים, יומיים אחרי אירוע הגשם )צילם חנן גינת(

במיוחד  גשומה  לשנה  חזק  סיום  אקורד  הוא  זה  חריג  גשם  אירוע 
באזור: בראש נחל נטפים הגיעה הכמות השנתית ל-111 מ"מ, בראש 
נחל שני היא הגיעה ל-100 מ"מ )איור 5( ובצפון בקעת עובדה ל-88 
והנגב  הדרומית  הערבה  אילת,  באזור  כך  כל  גבוהים  נתונים  מ"מ. 
הדרומי לא נרשמו עד כה ב-60 שנות מדידה. כמויות הגשם הצטברו 
בשמונה אירועי גשם שונים; הכמויות הגבוהות ביותר נרשמו בתאריכים 
15–16 בפברואר 2014, 9–10 במרץ 2014 וכמובן באירוע הנוכחי. 
אך  בהרבה,  פחותה  המדידה  רשת  של  הצפיפות  הייתה  בעבר  אמנם 
עדיין אפשר לקבוע שבחורף זה נרשמו כמויות שיא. במרבית האתרים 
באזור נעה כמות המשקעים הכוללת לתקופה שמספטמבר 2013 ועד 

מאי 2014 בין 40 ל-60 מ"מ גשם )איור 5(. 
מעיינות  התייבשו  הדרומי  ובנגב  הדרומית  בערבה  היובש  בשנות 
השכבה לאורך מצוק ההעתקים. עין קטורה יבש לגמרי, ובעין נטפים 
ירדה ספיקת המים עד כדי 3 ליטרים לשעה בשנת 2009 )שרצר וגינת, 
2011(. בעקבות השנה הגשומה ובעיקר בעקבות אירוע הגשם הקיצוני 
ב-8 במאי 2014 התחדשה שפיעת המים בעין קטורה, ובמהלך חודש 
מאי נצפתה במשך כחודש ימים רטיבות בסלעים שליד המעיין. ספיקת 
לשעה  ליטרים  ל-40   ,)!(  12 פי  עלתה  נטפים  בעין  השעתית  המים 
כחודשיים אחרי השיטפון, וזוהי ספיקת השיא הרשומה עד היום )איור 
6(. נביעת מים חדשה נוצרה בראש המפל של נחל גשרון, בסמוך לגבול 

עם מצרים. 

איור 5: מפה מסכמת של תפרוסת הגשם בנגב הדרומי והמרכזי 

בערבה בחורף 2013–2014 )באדיבות מיכה סילבר, רשות ניקוז ערבה(

איור 6: ספיקת המים בעין נטפים 1964–2014 בליטר לשעה

אין ספק ששנים גשומות אלו תורמות רבות למערכת האקולוגית. 
בעוד ששנות היובש גרמו לתמותה של עצי שיטים ושיחי רכפתן רבים, 
העצים  של  משמעותית  בהתאוששות  האחרונות  השנים  מצטיינות 
לתקופות  בהשוואה   .)7 )איור   )2014 )שלמון,  הנחלים  במרבית 
מקבילות יש בתקופה זו של עד חודש יולי 2014 כמות גבוהה מאוד של 
הערוצים.  בשולי  ובעיקר  המים  נקוו  חד-שנתי בשקעים שבהם  צומח 
השיפור בכמות הצומח הזמין בשטח גרם לעצירת הירידה באוכלוסיית 
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לאחר  שהידלדלה   ,)8 )איור   )2014 )שלמון,  אילת  בהרי  היעלים 
מאוד,  נמוכות  באזור  המשקעים  כמויות  היו   2009–1994 שבשנים 
 .)Ginat et al., 2010( מ"מ   10 היה  לעונה  שנתי  הרב  והממוצע 
בחמש השנים האחרונות ידענו שלושה חורפים עם כמויות גשם גבוהות 
במיוחד ועם לפחות שני אירועי זרימה משמעותיים במרבית הנחלים. 
רצף השנים הגשומות מבטא כנראה שינוי במגמת ההתייבשות שהייתה 
באזור. על מנת לקבוע שאכן חל שינוי אקלימי במדבר הצחיח-קיצון 

נצטרך להמתין בסבלנות – וגם בתקווה – לשנים הקרובות. 

איור 7: מצב אוכלוסיית השיטה הסלילנית בשנים 2000–2014 

בחלקות מערב בדרום הנגב, רשות הטבע והגנים, מחוז אילת

איור 8: ספירת מדגם יעלים בהרי אילת בשנים 1997–2014, 

רשות הטבע והגנים, מחוז אילת

תודות

תודתנו נתונה לכל השותפים לאיסוף נתוני הגשם והשיטפונות ממרכז 
מדע ים המלח והערבה, מהשירות ההידרולוגי ומרשות הטבע והגנים. 
סילבר  ולמיכה  המצורפת  המפה  את  שסרטט  טוב  שם  לרחמים  תודה 
מרשות ניקוז ערבה, שהעמיד לרשותנו את מפת המשקעים של חורף 

תשע"ד. 
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