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 תקציר

הדרולוגיות בנחלים יעלון ושיטה.  הנחלים יעלון ושיטה מצויים בערבה -עבודה זו עוסקת בסוגיות גיאו

ק"מ צפונית לעיר אילת.  הנחלים זורמים במקביל זה לזה ממערב למזרח ומתנקזים לנחל  60-הדרומית, כ

מ צפונית לו.  ק" 6 -שעלב שבערבה. נחל יעלון עובר בצמוד לקיבוץ יהל, כאשר נחל שיטה ממוקם כ

האקלים השורר באזור המחקר של הנחלים הוא צחיח קיצון , ובו כמות המשקעים השנתית הממוצעת 

אחת לחמש שנים ובשנה,  1-2מ"מ. תדירות השטפונות הממוצעת בנחלים אלה היא  30 -אינה עולה על כ

 גבוהה.  בעוצמה שיטפון

ויהודה. אלה הושקעו בסביבת השקעה ימית  באזור  המחקר נחשפים סלעי משקע ימיים מחבורות חצרה

מיליון שנה.  הסלעים שהושקעו הם בעיקר סלעי גיר, דולומיט,  100-יס, שהציף את האזור לפני כטתבים 

 קרטון, חוואר וחרסית לרוב בים רדוד. 

במהלך תקופת המחקר התרחשו בשטח המחקר שני אירועי גשם משמעותיים שהביאו להיווצרותם של 

, 2015באוקטובר  26-ל 25-תאריכים הבנות בכל אחד מהנחלים. האירוע הראשון התרחש שני שטפו

  שני ביום הנחלים בשני יותר גבוהה בעוצמה שיטפוןו יעלון בנחל 25.10 ב קטן שיטפון ארעו ובעקבותיו

אחר הצהריים והביא לשטפונות בשני  2015לנובמבר  17-. אירוע הגשם השני התרחש בתאריך ה26.10

חלים. באירוע הומטרה כמות לא גדולה במיוחד של משקעים על אזור המחקר, אך בעוצמה חזקה הנ

ולפרק זמן קצר, מה שהביא לזרימות בעוצמה בינונית בנחלים יעלון ושיטה.  שני האירועים מסוקרים 

 .זו בהיקף נרחב ובשילוב של מגוון נתונים  בעבודה

 שנאסף ההדרולוגי המידע וניתוח)!!!(  עצמם טפונותהש במהלך שטח בתצפיות במהלך העבודה חקרתי

מתוך  .את תגובתם של יחידות הסלע השונות בשטח המחקר לירידת משקעים עליהן אלו ארועים תום עם

כך ניתן להסיק את אפקטיביות הגשם )כמות הגשם המומטר על הקרקע ההופך לנגר עילי(  של כל יחידות 

 המסלע בשטח המחקר. המסקנות אליהן הגעתי הן:

 אפקטיביות גשם גבוהה. גירניים. סלע כמשטחי לרוב בשדה שמופיעה -תצורת ציחור 

 יות גשם בינונית.אפקטיב סלע. סוגי של גדול מגוון בה -תצורת מנוחה 

 אפקטיביות  השטח. פני על בלויים לרוב הם ואולם צור מסלעי בעיקר הבנויה -תצורת מישאש

 גשם בינונית.

 אפקטיביות גשם נמוכה. חזק. מלוכדים שאינם חלוקים בעיקר שמכיל -קונגלומרט ערבה 

 גבוהה. -אפקטיביות גשם בינונית השטח. פני את המכסה קרום שבראשם -קרקעות רג 

 גבוהה גשם אפקטיביום חרסית. בעיקר ומכילה בלבד שיטה בנחל מצויה - האדומה היחידה. 

 מחלחלים דרכם החלוקים בין המרווחים בגלל מאוד נמוכה גשם אפקטיביות – פעיל נחלי סחף 

 המים.
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במסגרת המחקר נמדדה כמות המשקעים באגני הניקוז שיטה ויעלון במספר מגז"ים. כמו כן נמדדה ספיקת 

המים הכוללת וספיקת שיא בשני אירועי השטפונות שתוארו קודם לכן. באמצעות הנתונים הללו חושבה 

ים בטבלה אפקטיביות הגשם הכוללת בנחלים יעלון ושיטה בכל אחד מאירועי השטפונות. כל אלה מוצג

 הבאה: 

 תאריך , נחל 
 

כמות הגשם 

הממוצעת 

 )מ"מ( באירוע

ספיקה כוללת 

 )מ"ק(

ספיקת שיא 

 /שניה()מ"ק

אפקטיביות 

 הגשם

 גשם ארוע

26.10.15 

    

 20% מ"ק 10.24 מ"ק  106,000 מ"מ 25 יעלון

 41% - מ"ק 70,000 מ"מ 18 שיטה

 גשם ארוע

17.11.15 

    

 24% מ"ק 3.14 מ"ק  44,000 מ"מ 9 יעלון

 28% 10.2 מ"ק 28,246 מ"מ 9.5 שיטה

 

 : ניתן לקבוע טבלת הנתונים המסכמים של השטפונות על פי

באוקטובר שונה, כאשר ביעלון נרשמה אפקטיביות  26ב שיטפוןאפקטיביות הגשם בנחלים באירוע ה 

. את השוני הגדול ניתן להסביר 41%-של כיותרואילו בשיטה נרשמה אפקטיביות גבוהה  20%של  גשם 

 ובעוצמת הגשם שירד, שככל הנראה היתה שונה., בהתאמה למאפיינים הגיאולוגים בכל אגן

קיים שוני רב בין שני הנחלים, כאשר מכלול היחידות הגיאולוגיות השונות בנחל יעלון רחב יותר מבנחל 

ות גשם גבוהה, גדול בהרבה מבנחל בעלות אפקטיבי ןשיטה. בנחל שיטה אחוז קרקעות הרג באגן, שה

 שבהם גדולים ושטחים מאוד רחב ליתולוגי מגוון יעלון בנחל יעלון ויחידה זו מכסה את רוב אגן הניקוז.

בנוסף, ניתן להסביר את ההפרש המשמעותי באפקטיביות  .מים הרבה בולעים הפעילים הזרימה ערוצי

שונה, והשפיעה על תפוקת הנגר. הסברה היא בעוצמת הגשם, שככל הנראה היתה הגשם בין הנחלים 

 שבנחל שיטה באירוע זה הומטר גשם בעוצמה חזקה מאוד, שהביאה לאפקטיביות גשם גבוהה במיוחד.

הייתה חזקה מאוד ולכן אפקטיביות הגשם באירוע  26/10 -עוצמת הגשם בנחל שיטה באירוע של ה

 גבוהה.

 בשטפונות ויעלון שיטה מהנחלים הנתונים איסוף המלצתי המרכזית לגבי המשך המחקר היא המשך

 המחקר בכיוון לפתח כדאי אותם נתונים שרושמות הדרומטריות תחנות ממוקמות הנחלים בשני. נוספים

 הגשם.  אפקטיביות של
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 דף אישי

בחירת הנושא לעבודת הגמר שלי הייתה קלה עבורי. כאדם שגדל באזור זה, עבורי המדבר זה הבית. 

המדבר מהווה חלק משמעותי בחיים שלי, בזהות שלי,  ולכן אני מכיר את החיים בו טוב מאוד. ההכרות 

העליון של  שלי עם המדבר הובילה אותי להבנת התנאים הקיצוניים והייחודיים שבו, ומתוך כך את הערך

המים בו. כבר מילדותי אני מתעניין מאוד בכל הקשור למזג האוויר בסביבה זו, והציפייה לגשם בעונות 

החורף תמיד "בוערת" בי. כמובן שהציפייה הגדולה ביותר היא לשיטפונות, שמתרחשים לעיתים נדירות. 

עסוק. את הרצון הזה העברתי לכן, כאשר שקלתי אם לעשות עבודת גמר, היה לי ברור מאוד במה ארצה ל

לחנן גינת, מנחה העבודה שלי, שהוא בין השאר גם המורה שלי במגמת מדעי כדור הארץ, והוא כיוון 

אותי אל הנושא, שמשלב בתוכו את הידע הגיאולוגי שרכשתי במסגרת לימודי הגיאולוגיה, ואת אהבתי 

 הגדולה לשיטפונות. 

לון, שהוא קרוב יחסית למקום בו אני גר, נאות סמדר. בעבודת חנן הציע שעבודת המחקר תהייה בנחל יע

הגמר שלי התלוויתי למחקר קיים בנושא דומה שנערך בין השאר באזור המחקר של עבודתי בנחל שיטה, 

על ידי ערן מאירי ובשיתוף עם מרכז מדע ים המלח והערבה. לכן החלטנו חנן ואני להרחיב את העבודה 

טה. עבודתי איתם כללה בעיקר פיתוח של ממטיר גשם, מכשיר המשמש ולכלול בה גם את נחל שי

ובמסגרתה ערכנו ניסויי המטרה בנחל שיטה. השימוש בממטיר  גשם ואירועי שיטפונות,להדמיית 

בעבודתי נבע מההנחה כי יתכן ולא יתרחשו אירועי שיטפונות בשטח המחקר בתקופת המחקר. לשמחתי 

יטפונות בשטח המחקר, אשר היוו את הבסיס בעבודתי, ולכן החלטנו הגדולה התברכנו בשני אירועי ש

לוותר על החלק של ניסויי ההמטרה עם ממטיר הגשם. בכל אירוע שיטפון הגענו חנן ואני אל הנחלים, 

 ערכנו תצפיות ומדידות בשטח, וצפינו בתופעה המיוחדת, מה שהיה כיף גדול עבורי. 

העבודה שלי, חנן, אשר ליווה והוביל אותי  בעשיית העבודה,  ברצוני להודות בראש ובראשונה למנחה

וממנו למדתי המון, על מסירות, השקעה, רצינות, וכמובן על נושאי העבודה כחלק מתחום מדעי כדור 

הארץ. העבודה בהנחייתו של חנן הייתה זכות גדולה עבורי. בנוסף, אודה רבות לינאי שלומי, ערן מאירי, 

רונן, קרן ספיר ונוספים, על העזרה הרבה במסירת החומרים ההידרולוגיים רחמים שם טוב, גפן 

והתמונות, לצורך עיבודם ושילובם בעבודה. אודה גם לנורית בארי, יהודית פיסטול, וצוות בית הספר על 

 ההגהה הסופית וכריכת העבודה. אודה גם למשפחתי ולחבריי, שתמכו בי לכל אורך העבודה. 
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 ענייניםתוכן 

 עמוד שער 

 תקציר 

  אישי 

 תוכן עניינים 

 רשימת איורים 

 א' פרק 

 מבואות:

 ואקלימי רקע גיאוגרפי .1

 רקע גיאולוגי של האזור .2

 

 מטרות ושיטות המחקר ב': פרק 

 ג' פרק 

 רקע מדעי:

 שטפונות במדבר צחיח קיצון .1

 תהליכי הסעה והשקעה במדרון .2

 ד פרק' 

 נחל יעלון:

 רקע גיאולוגי  .1

 25-6/10/15 -בתאריך שיטפוןאירוע  .2

 17/11/15 -בתאריך שיטפוןאירוע  .3

 ה פרק' 

 נחל שיטה:

 רקע גיאולוגי .1

 26/10/15 -בתאריך שיטפוןאירוע  .2

 17/11/15 -בתאריך שיטפוןאירוע  .3

  הדרולוגיה של  הנחלים יעלון ושיטה-הגיאו ':ופרק 

  סיכום ':זפרק   

 בבליוגרפיה 
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 רשימת איורים

 .המחקר שטח: 1' מס איור

 .ציחור תצורת עמודי חתך: 2' מס איור

 .1 מנוחה עמודי חתך: 3' מס איור

 .2 מנוחה עמודי חתך: 4' מס איור

 .ערבה קונגלומרט עמודי חתך: 5' מס איור

 .מישאש תצורת עמודי חתך: 6' מס איור

 .יעלון נחל במרכז רוחב חתך: 7' מס איור

 . הנחל של לוויין תצלום על החתכים ביצוע מיקום: 8,9' מס איורים

 ."הברך"ו יעלון נחל של לוויין תצלום: 10' מס איור

 .26/10/15 סינופטית מפה: 11' מס איור

 .25/10/15 משקעים הצטברות מפות: 12' מס איור

 .25/19/15 משקעים הצטברות מפת: 13' מס איור

 .יעלון לנחל תחזית הדרוגרף: 14' מס איור

 .25-6/10/15 יעלון בנחל השטפון הדרוגרף: 15' מס איור

 .יעלון בנחל גיאולוגיות תצורות: 16' מס איור

 .26/10/15 יעלון בנחל הדרוגרף: 17' מס איור

 .יעלון נחל מפת על התמונות לקיחת מיקום: 19,18 'מס איורים

 .יעלון נחל תצלום גבי על התמונות לקיחת מיקום: 20' מס איור

 .26/10/15 יעלון נחל הדרוגרף: 21' מס איור

 .17/11/15 המחקר באזור משקעים מפת: 22' מס איור

 .יעלון נחל של אווירי תצלום על התמונות לקיחת מיקום: 24, 23' מס איורים
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 .17/11/15 יעלון נחל הידרוגרף'(: א) 24' מס איור

 .שיטה נחל של גאולוגית מפה:  25' מס איור

 .שיטה נחל של דיאולוגית הסטוריה: 26' מס איור

 .קונגלומרט התאמה באי מונח ומעליו האדומה היחידה של מיצג עמודי  חתך: 27' מס איור

 .האדומה היחידה בתוך קרבונט תצבירי:  29, 28' מס איורים

 .שיטה בנחל בהופעתה כפי האדומה היחידה: 30' מס איור

 .2009-2015 בשנים שיטה בנחל המשקעים כמות: 31' מס איור

 .26/10/15: מפה סינופטית 32איור מס' 

 .26/10/15 משקעים הצטברות מפות: 33' מס איור

 .26/10/15 שיטה בנחל משקעים מפת: 34' מס איור

 .26/10/15 שיטה בנחל זרימה גובה גרף: 35' מס איור

 .26/10/15 שטפון לאחר שיטה בנחל טופוגרפיים חתכים: 38, 37, 36' מס איורים

 .26/10/15 שיטפון לפני שיטה בנחל טופוגרפי רוחב חתך: 39' מס איור

 .26/10/15 שיטפון לאחר שיטה בנחל טופורפי רוחב חתך: 40' מס איור

 .26/10/15שיטפון  חתך רוחב טופוגרפי לפני ואחרי: 41' מס איור 

 .שיטה בנחל רוחב חתכי ביצוע מיקום מפת: 42' מס איור

 .(טוב שם רחמים) השיטפון בעקבות הטופוגרפי החתך מדידת: 43' מס איור

 .17/11/15 סינופטית מפה: 44' מס איור

 .17/11/15 משקעים הצטברות מפות: 45' מס איור

 .17/11/15 משקעים חיזוי מפת: 46' מס איור

 .17/11/15 המחקר באזור משקעים מפת: 47' מס איור

 .שיטה בנחל ערוצון מיקום עם לוויין תצלום: 4948,' מס יםאיור

 .שיטה נחל ניקוז אגן ומפת לויין תצלום על התמונות לקיחת מיקום: 51 50' מס איורים
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 .שיטה בנחל התמונת לקיחת מיקום מפת: 52' מס איור

 .17/11/15 שטפון ואחרי לפני שיטה בנחל טופוגרפיים רוחב חתכי: 54, 53' מס איורים

 .שיטה נחל של גיאולוגית מפה: 55' מס איור

 .יעלון נחל של גיאולוגית מפה: 56' מס איור

 .הסלע משטחי על וזרימה, השקערוריות אוגר, הסלע משטחי: 59, 58, 57' מס איורים

 .התחתון הקירטוני והפרט, החווארי הפרט, כולל מנוחה תצורת: 62, 61, 60' מס איורים

 .מישאש בתצורת קירטון/צור חילופי, יעלון נחל של הניקוז אגן בגג מישאש תצורת: 64, 63' מס איורים

 שיטה בנחל ברג חלחול, בתקריב רג קרקעת, שיטה בנחל רג קרקעות: 69, 68, 67, 66, 65' מס איורים

 רג קרקעת על עילי נגר, 17/11/15 בתאריך שיטפון בעת שיטה בנחל ברג חלחול, המטרה ניסוי בעת

 .17/11/15 שיטפון בעת שיטה בנחל

 .שיטפון בעת והנחל, החצצי הנחל מרכז, שיטה נחל ערוץ מרכז: 72, 71,70' מס איורים

 .שיטה בנחל האדומה היחידה: 73' מס איור

 .המחקר באזור התצורות של עמודי חתך: 74' מס איור

 

 .יםהשיטפון בהם זכיתי להיות בנחל יבעבודה זו תמונות, שמרביתן צולמו במהלך אירוע
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 פרק א': מבואות

 י ואקלימירקע גיאוגרפ. 1א 

 של הדרומי המשכה והיא ,אפריקאי הסורי הבקע בתוך נמצאת )ראה איור שטח המחקר למטה( הערבה

 לבין ,ומדרום מצפון אילת ומפרץ המלח ים בין ,ר"קמ 3000 -כ של שטח על משתרעת היא .הירדן בקעת

 נחלי את לתוכו מרכז אשר הדרומית עובר נחל שעלב הערבה במרכז .ומערב ממזרח הנגב והרי אדום הרי

 חשופים שבו מרהיב גיאוגרפי בנוף ממוקמת הערבה .אדום והרי הדרומי, הערבה הדרומית הנגב הרי

 ,גוני רב היותו עקב לייחודי נחשב והוא ,20 -ה המאה מראשית כבר חוקרים משך זה נוף .סלעים מגוון

 הערבה ,אילת הרי :עיקריות נוף יחידות לשלוש מחולק זה גדול מגוון .וצפיפותו לגודלו ביחס במיוחד

  .(2015)להב  .בישראל ביותר הקיצוניים המדבר נופי את מייצג האזור. הדרומי והנגב ,הדרומית

 אזור. בארץ מהנמוכות שלה היחסית והלחות, בישראל ביותר והצחיחים החמים מהאזורים היא הערבה

 המשקעים וכמות קיצון צחיח כמדבר מוגדר בערבה האקלים.  ביותר וצחיח חם ואילת הדרומית הערבה

. מדרום שמקורם סוף ים אפיקי י"ע נגרמים המשקעים עיקר. מ"מ 50 מ פחות הינה הממוצעת השנתית

 של ביותר רבה סדירות אי קיימת. משקעים וממטירה ממערב סינופטית מערכת מגיעה שנים לכמה אחת

 של גודלם. מקומיים ואולם מאוד חזקות בעוצמות להיות יכולים הגשם אירועי. ובמרחב בזמן משקעים

 .יותר ולא קילומטרים עשרות לכמה מגיע הגשם תאי

 במהלך. מעלות 38-40 החמים בחודשים ובקיץ מעלות 15-18 -כ החורף בחודשי הטמפרטורות ממוצע 

 היחסית הלחות המקרים ברוב. ויותר צלזיוס מעלות 43-ל גם הטמפרטורה מגיעה ואוגוסט יולי חודשים

 .אחוזים 30 על עולה ואינה נמוכה

 רצועת של הצפוניים בשוליה היותה, הארץ בדרום הערבה של מיקומה: הם הקיצוני לאקלים הגורמים

 יחסית נמוכה, וארוכה צרה רצועה – שלה הטופוגרפי והמבנה התיכון-מהים ריחוקה, העולמית המדבריות

 .הרריות רמות בין, לסביבתה

בחלק הדרומי ביותר של הערבה הדרומית בסמוך לשלוחת נוצה  הנחלים שיטה ויעלון זורמים אל הערבה

 מים בין הערבה הדרומית לצפונית. שהיא קו פרשת ה

 : שטח המחקר1 איור מס'

 

 

 

 רקע גיאולוגי. 2א 
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 היסטוריה על מעידים אלו.  ייחודיות ותופעות סלעים של מאוד רבים סוגים נחשפים בערבה הדרומית

 .עשירה גיאולוגית

 :היווצרותם סדר לפי בערבה הסלע יחידות את לחלק ניתן

 וגילם האדמה במעמקי נוצרו אלו פלוטוניים סלעים. ופורפיר וולקנים, פלוטונים – מגמטיים סלעים( 1

 .שנה מיליון 580-מ יותר

 הסלעים עברו, חשיפתם לאחר. המגמטים הסלעים של הבלייה תוצר הם החול אבני  – חול אבני( 2 

 צמנטציה ועבר הושקע  שהצטבר החול.   חול הוא זו בלייה של הראשוני התוצר. בלייה תהליכי המגמטים

 חול אבני של שונים סוגים קיימים ולכן, שונים ובתנאים שונות השקעה בסביבות(  הסתלעות תהליכי)

 .  שונות תכונות בעלי

 אלה  סלעים. הימיים המשקע סלעי שקעו שבו טתיס ים הצפת הוא הבא השלב  - ימיים משקע סלעי( 3

 זו ביחידה לזהות ניתן. בשכבות והופעתם הסלעים מגוון את שיצר מה, ימית השקעה סביבות במגוון שקעו

 . המשוכבת הופעתהבו הבהיר בצבעה בולטת זו יחידה. ועוד חרסית, קירטון, דולומיט, גיר כמו סלעים

 נחל טרסות. גיר חלוקי בעיקר ומכילות בבקעה נרחבים שטחים מכסות – וצעירות עתיקות נחל ( טרסות4

 מטרים עשרות ועד בודדים מטרים של בגובה מצויות הן. הנחלים של קדומים זרימה תוואי מייצגות אלו

 . הפעילים האפיקים מעל

 שהחל וארוך צר עמק. הערבה עמק את שיצרה היא והערבה המלח ים בקע לאורך שבירה פעילות

 . נמצאים הנחלים יעלון ושיטה מערביים הדרום בשוליו. שנה מליון 20 לפני להתפתח
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 מטרות ושיטות המחקר פרק ב':

 מטרות המחקר

מחקר זה התבצע בנחלים שיטה ויעלון המצויים בחלק הצפוני של הערבה הדרומית ומתנקזים אל הערבה 

לנחל שעלב. אגני הניקוז של הנחלים בנויים מסלעי משקע ימיים והם מהווים את מרבית שטח האגן, יחד 

 עם תלכידים נחליים/קונגלומרטים ואפיקים פעילים. 

. ספיקת השיא והספיקה שיטפוןהמים בשטפונות בהתאמה לאירועי המטרות מחקר זה לבחון את ספיקות 

 ולתפרוסת הסלעים באגן.  שיטפוןהכוללת בהתאמה לנתוני ה

הדרולוגית של שני נחלים המצויים באותו אזור אך שונים -במחקר זה אערוך השוואה בהתנהגות הגיאו

 בסוגי הסלע באגן הניקוז. 

 שיטות המחקר

מדעי: חומרים על אזור המחקר המספקים את הרקע לעשיית העבודה, רקע גיאולוגי ורקע  (א

 ולקוחים מספרים ומחקרים קודמים שנעשו באזור המחקר.

שימוש במפות גיאולוגיות לאפיון המסלע: מפות לויין ומפות גיאולוגיות אשר מחלקות את אזור  (ב

ולוגי המקדים המחקר ליחידות הגיאולוגיות השונות המופיעות בו ומספקות את הרקע הגיא

 לעבודת החקר.

מדידת גשמים באמצעות מדי גשם זעירים )מג"זים(: איסוף נתוני המשקעים הנאספים על ידי מדי  (ג

של  מפורטת יחסיתהגשם באירועי גשם. מדי הגשם פרוסים בשטח המחקר ומספקים תמונה 

 . בעקבות אירועי גשם תפרוסת משקעים בשטח המחקר

במהלך השטפונות  שיטה ויעלון במהלך המחקר. בנחלים היוש תצפיות אמת במהלך שטפונות (ד

 מעקב אחר התפתחות השטפונות על גבי יחידות הסלע השונות.התבצע 

מדידת שטפונות באמצעות מכשירי מדידה הדרולוגיים: איסוף נתוני שטפונות שנעשים על ידי  (ה

בתחנה  " ומכשירים נוספים המוצביםDiver" -מכשירי מדידה הדרולוגיים כדוגמת ה

 . השיא וספיקות הכוללות הספיקות חושבו בעזרתםההדרומטרית בנחל יעלון. 

חתכי הרוחב הטופוגרפיים באפיק מספקים את  :מדידת חתכי רוחב טופוגרפיים בניצב לאפיקים (ו

, וכך מציגים את השתנות אופי האפיק בעקבות כל שיטפוןמבנה הטופוגרפיה בו לפני ואחרי ה

 . שיטפוןאירוע 

הדרולוגיים: בעקבות איסוף הנתונים ההדרולוגיים והרקע הגיאולוגי ניתן -ההיבטים הגיאו אפיון (ז

לבחון את ההיבטים הגיאולוגיים המשפיעים על מבנה הנתונים ההדרולוגיים באגני הניקוז בשטח 

 המחקר.    
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 רקע מדעי ':ג פרק

 קיצון –שטפונות במדבר צחיח .1 ג

עלולה לגרום לאסון טבע שבו מים מציפים שטח יבש תוך פרק ששיטפון הוא תופעת טבע  ?שיטפוןמהו  

זמן קצר. שיטפונות נגרמים כתוצאה מסופות, רעידות אדמה ועלייה של נהרות על גדותיהם. שיטפון עז 

זרימת המים בנהר נמדדת ע"י ספיקת המים, שהיא כמות המים   .גורם לנזק רב לרכוש ולקורבנות בנפש

לבין   (Input) העוברת בנקודה מסוימת בזמן נתון. בחישוב מאזן המים בנהר, נבדיל בין התשומה

( היא כמות המים הנכנסת אל הנהר וכוללת מי גשמים ומשקעים Input(. התשומה )outputהתפוקה )

באופן  אחרים היורדים באגן הניקוז ותרומת מי מעיינות. התפוקה היא כמות המים היוצאים ממערכת הנהר

ספיקת  .(2009טבעי )למשל חלחול, התאדות( וכתוצאה מפעילות בני האדם )למשל בשאיבה( )גינת 

המים בנהרות משתנה בזמן וגם במרחב בהתאם למכלול של גורמים, ובעיקר אלו הקשורים באקלים 

שיטפונות  .באותו אזור, בגודל אגן הניקוז, בספיקת מי המעיינות וכן בגורמים מקומיים הקשורים באגן

מתרחשים כאשר ספיקת המים בנהר עולה בהרבה מעל הספיקה השגרתית. השיטפונות באים לידי ביטוי 

בעוצמת זרימה חזקה מאוד של מים, שיוצרת פעמים רבות מערבולות והצפת גדות הנהר. יחד עם המים 

עיל של הנהר יש סחף רב שגורם לרעש גדול ולעיצוב קרקעית הנחל. הצפות נגרמות כאשר אפיקו הפ

אינו יכול להכיל את כל ספיקת המים הזורמת דרכו, ואז הנהר עולה על גדותיו ומציף את האזורים 

באגן הניקוז שופעים מעיינות שמימיהם  ,לעתים (.2001אזורי הפשט )אוריון,ולאוב הסמוכים המכונים 

ר המזין את מי המעיין. קיים מזינים את הנהר. ספיקת מי המעיינות עשויה לגדול בעקבות סופות גשם באזו

פער זמן של דקות בודדות ועד מספר שנים בין המשקעים היורדים בשטח האגן לבין ספיקת המעיינות. 

במידה שפרק הזמן קצר וספיקת מי המעיינות משמעותית, עשויים מים אלו להתווסף כגורם משמעותי 

הרום המקסימלי של הזרימה על ידי בניתוח שיטפונות מהעבר ניתן לקבוע את  .למים השוטפים בנהר

ממצאים כגון רחופת דקת גרגר )המכונה בשפה המקצועית" משקעים רפי זרימה"( וכן חומרים אורגניים 

שהוסעו בשיטפון ונותרו לצד האפיק הפעיל. חישוב גובה המים המקסימלי יאפשר גם לחשב את ספיקת 

בהתפתחות שיטפון ישנה  (. 2009)גינת  המים באפיק בעת השיטפון באמצעות נוסחאות הידראוליות

חשיבות רבה למיקומו של תא הגשם ביחס לגודל אגן הניקוז. גשמים מקומיים בעוצמות גבוהות עשויים 

ליצור שיטפונות שיתפתחו מיד עם ירידת הגשם, ואולם עוצמתם תתחלש במורד. קוטר תאי הגשם 

ים בעיקר באזורים מדבריים. לעומת זה, אירוע קילומטר, וכאלו שכיח 30המקומיים לרוב אינו עולה על 

גשם במרבית או בכל שטח אגן הניקוז שגודלו מאות ואף אלפי קמ"ר, למשל באזורים מונסונים, ממטיר 

כמויות אדירות של מים ועשוי לייצר שיטפון גדול בעוצמתו הנמשך לאורך זמן. ספיקת המים, מהירות 

ב הסחף המוסע בנהר )כגרופת, רחופת וגם תמוסת( )גינת הרכאת ומשך זרימתם מכתיבים את הכמות ו

2010.)  
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 מאפייני שטפונות במדבר צחיח קיצון

 א. אופי האפיקים

  ,יובלים הרריים של מערכות ניקוז באזור צחיח קיצון, המתחילים כאפיקים בעלי קרקעית סלעית

מתאחדים במורד תחום ההתנקזות לאפיקים גדולים יותר ובעלי כיסוי אלוביאלי חלקי. עם גידול המערכת 

 3-20 -, הופך הכיסוי האלוביאלי לרצוף, ורוחבו, לאורך הקילומטרים הראשונים שלו, מגיע ל3-5לסדר 

פונות המנותבים מטר. עומקו של מילוי זה משתנה, אך בכל מקרה הוא מהווה מלכודת חידור למי השיט

אליהם, הן באמצעות מערכת האפיקים, והן בנגר מדרוני ישיר. בהיותו מורכב בשלמותו מחומר גס גרגר, 

חייב המילוי האלוביאלי להיות רווי במלואו בטרם יוכל שיטפון בנחל להתקדם על גביו כלפי המורד. מכאן 

ם במידה רבה ברציפות ובתכונות שממדי השיטפונות ותדירותם, במערכת נחלים בתחום צחיח, תלויי

הגיאומטריות והסדימנטולוגיות של גופי המילוי האלוביאלי שבאפיקים. למצב הלחות במילוי האלוביאלי 

 (.1990של היובלים העיליים במערכת ניקוז באזורים צחיחים קיצוניים, תפקיד חשוב )שיק 

 ם ונהרותב. אגני ניקוז והגורמים המכתיבים את כמות הנגר העילי בנחלי

אגן ניקוז או אגן היקוות של נהר, הוא כל האזור שמימיו מנוקזים על ידי הנהר. החלוקה של השטח 

במרחב כולו נעשית על פי אגני היקוות המכונים גם אגני ניקוז. אלו השטחים מהם נאספים המים והסחף 

אלו  –קווי פרשות המים  אל אפיקי הנחלים והנהרות בדרכם לבסיסי הסחיפה. בין אגני הניקוז מפרידים

הקווים הדמיוניים העוברים במקומות הגבוהים ביותר בכל שטח לאורך הרכסים, ומפרידים בין המים 

הזורמים לאגני ניקוז שונים. זרימת המים עצמה לאורך הנחלים המכונה נגר עילי, מתבצעת לאורך קווי 

קשור במבנה הגיאולוגי המכתיב את  האפיק ומונעת בעיקר על ידי כוח הכבידה. מיקום אגני הניקוז

הטופוגרפיה, וכן גם בתפרוסת הסלעים, ועשוי להיות מושפע גם מהאקלים השורר באותו אזור. על פי 

משטר הזרימה, מפרידים בין נהרות איתן, בהם זרימה נמשכת לאורך כל חודשי השנה ברצף, נהרות 

בהם קיימת זרימה אקראית לפרקי זמן  עונתיים, בהם ישנה זרימה רק בתנועה הגשומה ונחלי אכזב

קצרים. המושג נחל מייצג ערוץ מים יחסית קטן בהשוואה לנהר שבו זורמת כמות מים גדולה יותר )גינת 

2010.) 

 

 

 

 :כמות מי הנגר העילי הנעים באפיק מוכתבת על ידי גורמים רבים

 יקוז, וחלקם הנוסף האקלים השורר באותו אזור ובעיקר כמות וסוג המשקעים בשטח של אגן הנ

 .מחלחל למי התהום או מתאדה חזרה לאטמוספירה

  המבנה הטופוגרפי הקובע את הפרשי הגובה שבין הרכסים לבסיסי הסחיפה, את השיפועים של

 .השטח וכן גם מכתיב את מיקומן של "תחנות ביניים" כגון אגמים במורד הזרימה

  לאותו נהר ואת שיפועי הזרימה באפיקגודל אגן הניקוז המכתיב את גודל השטח שתורם מים. 
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  כמות ואופי הסחף הזמינים להובלה בעמק הנהר שלהם, משפיעים על כמות המים הזורמים ועל

 מהירות זרימתם.

  הצומח באגן הניקוז, המוכתב בעיקר על ידי האקלים, ולו לעתים השפעה משמעותית על עיצוב

 .הנוף

  .הלחות של המשקעים האלוביאלים שבנחל 

 לע והקרקעות באגן הניקוז, שלעתים מאפשר זרימה רציפה, ולעתים בולע חלק ממי הגשם המס

 .ואף ממי הנגר העילי

 כמות מי מעיינות השופעים באגן הניקוז, תורמים לעתים תרומה משמעותית ביותר לנגר העילי. 

 .מיקומם של המעיינות קשור ישירות לסוגי הסלע, למבנה הגיאולוגי ולאקלים

 לדוגמה מדרונות מצוקיים או מתונים, ועמקים רחבים או  -לאורך תוואי הזרימה אופי הנוף

 קניונים. 

 

 תהליכי הסעה והשקעה במדרון. 2 ג

 הגורמים המכתיבים צורתם של מדרונות

מדרונות ההרים הינם האזורים המשופעים המצויים בין הרכסים ובין קרקעית העמק. המדרונות הם למעשה צורת הנוף 

 מפני השטח היבשתי.  80% –הנפוצה ביותר בכדור הארץ והם מהווים קרוב ל 

ים )גינת קשורים במכלול של גורמ ,המגוון הרחב מאוד של המדרונות ופעילות הבליה, הסחיפה וההשקעה לאורכם

2010 :) 

שיפוע המדרון שאורכו וצורתו מוכתבים בראש וראשונה ע"י פעילות הכוחות הפנימיים של כדה"א המכתיבים את המבנה  .א

 הגיאולוגי במדרון.

 סוגי הסלע לאורך המדרון. ישנה חשיבות רבה לדרגת הקושי של הסלע ומידת פרירותו. .ב

המכתיבים הן את אופי וקצב הבלייה והן את אופן  ,המשקעים, אופיים ותפרוסתםהאקלים השורר באותו אזור, ובמיוחד כמות   .ג

 הסחיפה.

 אירועי קיצון הכוללים רעידות אדמה, התפרצויות געשיות וארועי גשם חזקים בעלי השפעה דרמטית על תנועות הסחיפה במדרון.  .ד

 לם גם על ידי שיפוע המדרון. בראש וראשונה ע"י האקלים ואו יםת הצומח על גבי המדרון המושפעסוג וכמו .ה

כמו כן ישנה חשיבות להיסטוריית ההתפתחות של המדרון המביאה לידי ביטוי פעילות טקטונית )של הכוחות   .ו

מתרחשת התרוממות  ,הפנימיים בכדה"א( ושינויים אקלימיים. למשל, באזורים שהם תפרים בין לוחות כדור הארץ

 ם ובערבה( הגורמת להגדלת השיפוע של המדרון לאורך זמן. הדרגתית של השוליים )כמו למשל בהרי אדו

 

החומר המצטבר על המדרונות לרוב אינו יציב ועלול להיות בתנועה איטית או מהירה. הכוח העיקרי הפועל על המדרון 

רך הסחיפה וההשקעה במדרון. הכוח הבולם את תנועת החומר לאו ,הינו כוח הכבידה. כוח זה מניע את תהליכי הבלייה

והצומח המהווה מחסום זמני לתנועת החלקיקים. הכוח  ,המדרון הוא כוח החיכוך )התאחיזה( שבין החלקיקים השונים
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הבולם את תנועת החומר לאורך המדרון הוא כוח החיכוך )התאחיזה( שבין החלקיקים השונים והצומח המהווה מחסום 

ד גדול יותר מכוח החיכוך. מצב זה מתרחש פעמים רבות זמני לתנועת החלקיקים. תנועת חומר תתבצע כאשר כוח הכוב

ישנה הרטבה של הקרקע. תנועה זו עלולה להתרחש גם בעקבות רעידת אדמה )בעקבות נפילות וגלישות בעקבות כש

 הטלטול של הרעידה(. 

 

 חלקי המדרון

מדרון בחלק זה לרוב תלול במעבר מקווי הרכס המתונים  אל החלק העליון של המדרון מצוי לרוב סלע חשוף. שיפוע ה

ולפיכך זהו אזור שבעיקר ישנה בו חשיפה ובלייה של הסלע וללא הצטברות חומר. שטח זה יכול להיות רציף ואחיד 

 מחודד ומחוספס מאוד.  לעתיםבהופעתו אך 

 ועליו מתבצעת עיקר פעילות הבלייה, על גבי שטח זה ישנה ,מהווה את השטח העיקרי של המדרוןאמצע המדרון

 ניהם בועות אוויר וטיפונות מים. יהצטברות ראשונית של שברי סלע, חומרים דקי גרגר וב

שנוצרו במדרון. באזורים אלו יש הרבה פחות סלעים  יההמדרון מצטברים מרבית חומרי הבליבחלקו התחתון של 

גדולה יותר ח זה חשופים ובעיקר מצויים שברי סלע בגדלים שונים וכמות רבה של חרסיות. מידת הביתור בשט

שנסחפו  יהמרוכזים חומרי הבלי ןת פעמים רבות מניפות סחף רבות בהמדרון. באזור זה נוצרוהמבחלקים העליונים של 

 ממעלה המדרון. 

 .אולם גם בהחלט ישנם מדרונות בהם הפרופיל קצוב ואף קמור ,פרופיל האורך של המדרון )הצדודית( לרוב קעור

 התרחבות העמקים.לובכך למעשה  ,דרגתית של המדרונותהגורמים לנסיגה האיטית והתהליכי הבלייה המתמשכים 

 קצב הנסיגה תלוי במכלול הגורמים המשפיעים על תהליכי הבליה, הסחיפה וההשקעה לאורך המדרון. 

 

 תנועות לאורך המדרון

ומרים הללו לא אחידים בגודלם המצטברים על גבי המדרון אינם מלוכדים. הח יהבליהמדרון הוא דינמי ופעיל וחומרי ה

ומכילים לרוב כמות רבה של מינרלי חרסית, שהיא תוצר הבליה הקטן ביותר של הסלעים החשופים במדרון. כאשר כוח 

 מתחילה תנועת חומר על גבי המדרון.  ,הכובד רב יותר מכוח החיכוך הבולם את התנועה

 מינרלי החרסית .ירידה בכוח הבלימה מתרחשת פעמים רבות בגלל הרטבה של 

 (: 2010ניתן למיין את התנועות לאורך המדרון למספר קבוצות )גינת 

תנועות סחיפה איטית במורד המדרון על ידי מים זורמים. בעקבות ארועי גשם ולאחר הרטבת פני השטח והצומח הגדל במדרון  .א

מתחילה זרימת מים על פני השטח. הזרימה זו היא איטית למדי ומתבצעת למעשה בזחילה. הגוף בו ישנה הצטברות הינו 

 רי הסלע המזוותים ויחד איתם גרגרים דקים מגודל חולי ועד חרסיתי. הטאלוס )ובעברית: "שפיע בלית"( והוא כולל את שב

תנועה זו היא מהירה מאוד ומתרחשת בעקבות רעידות  –( Rock fallsתנועת נפילה והידרדרות של שברי סלע במדרון ׁׁ  ) .ב

ים וגם כאלו קטנ אדמה או ארועי גשם חזקים. אלו גורמים לזעזוע במדרון ובעקבותיו נפילת גושי הסלע שעשויים להיות

מרחק התנועה של שברי הסלע תלוי במשקל הסלע הנופל, בגובה הנפילה, בשיפוע המדרון, במידת שקוטרם מספר מטרים. 

 מדרון, והוא עשוי להגיע למספר קילומטרים. ההחיכוך בדרך וכן בכמות הצומח על 

מי הגשם מחלחלים במדרון לעומק לא רב ( מתרחשת כאשר Slumpתנועות החלקה וגלישה של חלק )"בלוק"(  מהמדרון ) .ג

גולשים כגוש אחד ומותירים מדרון  ,והסלע אליו הגיעו )לרוב חרסית או חוואר( נאטם למים. הקרקע, יחד עם שברי סלע
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חשוף ללא צמחיה וקרקע. נטייתו של הבלוק שגלש לרוב לכיוון המדרון ממנו ניתק. תנועות אלה לרוב מהירות והרסניות 

 ידי רעידות אדמה, התפרצויות געשיות או ארועי גשם כבדים.ונגרמות על 

אלו מתרחשות בעקבות ארועי גשם  –וקרקע  יה( של כמות רבה חומרי בליSlide,debris flowתנועות זרימה מהירות )  .ד

בין ולכן גם קטן החיכוך  ,סופחת מים והופכת לבוצית ,לרוב חרסיתית ,כאשר כמות הגשם ועוצמת הגשם גבוהות. הקרקע

( זורמים Mud flowהגרגרים והאבנים.  כך הופכת הקרקע למצע מאוד נוח לגלישה על גבי המדרון. מים, בוץ וסלעים )

הן על פני השטח והן לאורך הערוצים שבמדרון. תופעה זו מתרחשת בעקבות סופות גשם  ,במשותף במהירות במורד המדרון

מהירות הזרימה תלויה גם בשיפוע המדרון  וד קצר אל תחתית המדרון.כאשר כמות חומר יחסית גדולה נעה בזמן מא ,כבדות

ובהתפתחות ערוצי זרימה, שדווקא יאיטו את הסחיפה על המדרון עצמו. בתחתית המדרון מצטבר החומר הלא ממוין כטאלוס 

 שמכיל לרוב מרכיבים ממספר אירועים ולא מאירוע בודד. 

יתן חומרי בלייה הזמינים על גבי המדרון. אלו מתרחשות באזורים הרריים, ( שסוחפות אsnow avalancheמפולות שלגים ) .ה

של שלג שמפירה את בהם יש שלג. המפולות עלולות להגרם עקב המסת שלג פתאומית או הצטברות כמות גדולה  ,תלולים

 .(2009)גינת  יציבות המדרון
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 נחל יעלון :'ד פרק

 

 רקע גיאולוגי. 1ד 

 טרסות נחל. קרקעות הרג בקונגלומרט ערבה ו, מישאש ,מנוחה ,התצורות ציחורלון נחשפות בנחל יע

 להלן חתכים עמודיים מייצגים של כל התצורות לפי סדר הסטרטיגרפיה שלהן. 

 

 יחידות עם בחילופין אפור מגיר בעיקר בנויה ציחור תצורת :ציחורתצורת 

תצורת ציחור, קנה : חתך עמודי 2 איור מס'  .וחוואר קירטוני גיר של דקות

 1:5 -מידה

 

  

 

 

 

 

 

 : תצורת מנוחה מתחלקת לשנייםתצורת מנוחה: 

: חלקה  התחתון של תצורת מנוחה המאופין בעיקר בקירטון, 1מנוחה 

  1:5 -, קנה מידה1: חתך עמודי מנוחה 3 איור מס'ובגיר קירטוני. 

 

 

 

חלקה העליון של תצורת מנוחה הבנוי מחילופי חוואר, חרסיות, : 2מנוחה 

, קנה 2: חתך עמודי מנוחה 4 איור מס'מעט גיר, ובולבוסים בגג התצורה. 

   1:5 -מידה
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יחידה זו בנויה מתלכיד נחלי שהושקע באפיק הנחל  קונגלומרט ערבה:

הקדום שהגיע מהרי אדום לפני הסתתו )ראה פירוט בהמשך, הסטוריה 

גיאולוגית( . בעל חלוקים גדולים מאוד. בין החלוקים הקטנים מופיעים 

חתך  :5 איור מס'חלוקי גרניט שהגיעו מהסלעים המגמטים בהרי אדום.   

 1:5 -נה מידהעמודי קונגלומרט ערבה, ק

 

 

 

 

 

 

 

איור בנויה מקרטון לבן רך בחילופים עם שכבות של צור.  תצורת מישאש:

 1:5 -חתך עמודי תצורת מישאש, קנה מידה :6 מס'

 

 

 

 

 

 חתך רוחב במרכז נחל יעלון

 בחתך מוצגות כלל היחידות הגיאולוגיות בנחל בסדר הסטרטיגרפיה.

 (.Bלצפון מזרח )( Aדרום מערב ) -כיוון החתך

: חתך רוחב במרכז נחל יעלון7איור מס' 

A B 
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 מיקום ביצוע החתכים על תצלום לוויין של הנחל :8,9 איורים מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

 תצורת מנוחה

 קונגלומרט ערבה

 חתך הרוחב

חתכי תצורת מישאש  ** 

ותצורת ציחור נעשו במחשופי 

 היחידות בקרבת נאות סמדר. 
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 היסטוריה גיאולוגית של נחל יעלון

 

 תצורת ציחור. –השקעת סלע גיר, חוואר וצור בים רדוד  (1

השקעה  –: קירטון טתיסמ' של תצורת מנוחה במגוון סביבות השקעה בים  70-85השקעת  (2

בחומרים  השקעה בים רדוד. קלאסטי בעיקר, גם עשיר –ביוגנית בים פתוח. חרסית/חוואר/גיר 

 ביוגנים.

 מ' של תצורת מישאש בים רדוד בסביבה עשירה בסיליקה. 20-30השקעת   (3

 המשך השקעה בים טתיס עד תקופת האאוקן לפני ארבעים מיליון שנה.  (4

 נסיגת הים. (5

 הסרת יחידות הסלע העליונות עד תצורת מישאש. (6

ם הם גיר וצור השקעת קונגלומרט בנחל. רוב החלוקי –התפתחות עמק קדום בנחל יעלון  (7

מתצורת מישש ואולי מנוחה. כמו כן, ישנם חלוקים בודדים של גרניט שמעידים על מקור חלק 

 מהחלוקים בנחל בסלעים המגמטים בירדן.

 .)ראה איור למטה( מעלות ויצירת ה"ברך" 180-הטייה של האיזור והיפוך כיוון הזרימה ב (8

רת מנוחה, ובחלק המזרחי עד בסיס התחתרות הנחל כיום. ההתחתרות בעיקרה עד בסיס תצו (9

 תצורת ציחור.

 תצלום לוויין של נחל יעלון ו"הברך" )מוקפת בעיגול( :10 איור מס'
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 אלבום השיטפון 26/10/2015-25 -שיטפון בנחל יעלון. 2ד 

פקדה את אזור המחקר סופת גשם שהביאה להיווצרות  2015אוקטובר ב 26-וה 25-ראשון ושני בתאריכים הבימי 

 שני שטפונות משמעותיים. 

והתייחסות לנראה בתמונות  שיטפוןבנחל יעלון בתוספת פירוט על התפתחות ה שיטפוןמהלהלן אלבום תמונות 

 מבחינה גיאוהידרולוגית ועוד.
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 מפה סינופטית של האזור

 תיאור המפה הסינופטית:

והים השחור גורמים למזג אוויר  אפיק מים סוף מעל אזורנו גורם למזג אוויר חם מהרגיל. שקע עמוק מעל כרתים

 סוער.

 26/10/15: מפה סינופטית 11איור מס' 
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 תחזיות הגשמים על מפות משקעים

 מפות הצטברות משקעים חזויות אשר נלקחו מאתר השירות המטאורולוגי וצופות את האירוע.

 המפות מספקות תחזית הצטברות משקעים בהפרשים של שש שעות בכל מפה. 

ניתן היה לחזות אירוע אשר יכלול ירידה של גשמים באזור המחקר אשר יחלו ביום ראשון משעות לפי המפות 

הצהריים ויגיעו לשיא בשעות אחר הצהריים. בערב והלילה צפויה היתה הפוגה מהגשמים אשר יתחדשו ויתחזקו 

 25/10/15 מפות הצטברות משקעים :21 איור מס' .אזור המחקר מסומן בעיגול שחור בבוקר יום שני.
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 צהריים-תחזית הצטברות משקעים לראשון אחר

להלן מפה אשר נלקחה גם היא מאתר השירות המטאורולוגי. המפה מספקת מודל המדגים את הצטברות המשקעים 

 . 18:00-ל 15:00צהריים בין השעות -החזויה בישראל ביום ראשון אחר

מ"מ בשלוש   20-30 -אזור המחקר מסומן בעיגול שחור. ניתן להבחין שבאזור חזויה הצטברות משקעים צהובה: כ

   שעות, כמות גדולה מאוד.

 25/19/15מפת הצטברות משקעים  :13איור מס' 
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 ליעלון לתחזית הספיקה לנח

מוצגת על גרף שמראה את חיזוי הספיקה  תחזית הזרימה לנחל יעלון שניתנה ביום ראשון בבוקר. התחזית

 ביחס לשעות היום.

מ"ק בשניה, בין  2לפי המודל ניתן לראות כי היה צפי לשיטפון וזרימה "לא רעה" בספיקה של של עד 

 : הדרוגרף תחזית לנחל יעלון14איור מס'  . 15:00-14:00השעות 
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 בנחל יעלוןהדרוגרף השיטפון שנמדד על ידי התחנה המטאורולוגית 

מציג את אירוע השיטפון שהתרחש בנחל יעלון כפי שנמדד בתחנה ההדרומטרית בנחל. הגרף מציג את ספיקת  )ראה איור למטה( גרף זה

הנחל במ"ק לשניה על סרגל של זמן בין יום ראשון אחר הצהריים ליום שני בלילה. ניתן לראות את הקרבה בין התחזית לשיטפון על 

מ"ק בשניה  1.5 -ן אחר הצהריים. אכן היה שיטפון קטן מאוד שהגיע עד כהמודל שבעמוד הקודם, בהתייחס למה שהתרחש ביום ראשו

ופסק בלילה. למרות זאת, מודל התחזית לא חזה את השיטפון המשמעותי שהתרחש לאחר מכן.  16:00בערך. השיטפון החל בסביבות 

.  07:00בשניה בשיא, סביב השעה  מ"ק 10.24הגרף מראה כי סביב השעות חמש ושש בבוקר החלה זרימה חזקה שהגיעה לספיקה של 

 ספיקה גבוהה זו לא ערכה זמן רב. הזרימה נחלשה בהדרגה ונמשכה עד יום שני בלילה.  

 6/10/15-25: הדרוגרף השטפון בנחל יעלון 15איור מס' 
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 תצורות הסלע באגן הניקוז של נחל יעלון

 הניקוז היא גורם משמעותי המשפיע על התפתחות שטפונות בנחליו.תגובתם של יחידות הסלע השונות לירידת המשקעים באגן 

באגן הניקוז של נחל יעלון קיימות כשלוש יחידות מסלע עיקריות אשר לכל אחת מהן אפקטיביות גשם שונה ודבר זה משפיע 

 רבות על התפתחותו ואופיו של השיטפון בנחל.

בונה את גג המדרונת והפסגות  באגן הניקוז.  בעלת אפקטיביות הגשם הגבוהה ביותר באגן הניקוז. החלק  תצורת מישאש:

 החשוף של תצורת מישאש מצוי בראשי הרכסים לצד העמק ובנוי מסלעי צור קירטון וגיר בעובי מספר מטרים.

גן הניקוז.  בעלת אפקטיביות גשם לא יושבת תחת תצורת מישאש ומהווה חלק גדול משטחי המדרונות בא תצורת מנוחה:

 גבוהה ביחס לשאר היחידות. תצורת מנוחה בנויה בחלקה מסלעי קרטון ובחלקה משכבות של חוואר

יושבת תחת תצורת מנוחה ונחשפת רק בחלקו היותר מזרחי של אגן הניקוז, החל מהנקודה בה הנחל מתחתר  תצורת ציחור:

 ות משטחי הסלע הגירניים.במפל. בעלת אפקטיביות גשם גבוהה בזכ

 : תצורות גיאולוגיות בנחל יעלון61איור מס' 
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 אחר צהריים 25/10-היום ראשון 

בצהריים התחילו רוחות ועננות  12בהתאם לצפי, בשעות הצהריים התפשטה המערכת לאזור הערבה והנגב הדרומי. בסביבות השעה 

 אשר הרטיב את פני השטח.  ,חזקה-בינוניתמאסיבית כיסתה את האזור. בהגיענו לנחל יעלון ירד גשם בעוצמה 

גשם ראשון. גשם זה ירד במשך עשר דקות עד אשר הפסיק. מטח זה הביא  –בתמונות ניתן לראות את המצב בשטח עם ההגעה לנחל 

 הרטבה של החרסיות בנחל.להיווצרות שלוליות קטנות על משטחי הסלע וללהרטבה ראשונית של פני השטח, 

 1תמונה מס' 

 2תמונה מס' 
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 שני סוגים של יחידות מסלע בנחל ותגובתם למטח הגשם הראשון

משטחי הסלע: יחידה שבנויה ממשטחים סלעיים של סלעים גירניים.  היחידה נחשפת באזורים שבהם אפיק 

מתחתר בתצורת ציחור. משטחי הסלע תורמים רבות להתפתחות נגר בנחל והם בעלי אפקטיביות גשם הנחל 

 גבוהה מאוד.

היווצרות שלוליות קטנטנות  -שוןבתמונה ניתן לראות את התגובה של משטחי הסלע לתחילת מטח הגשם הרא

 וגר השקערוריות.אב

אלוביום: אוסף של שברי חלוקים קטנים. יחידה זו קיימת במרכז הנחל והיא דלה מאוד בחרסיות עד עומק רב 

 שנע סביב  חצי מטר. דבר זה מביא לחלחול רב ואפקטיביות גשם נמוכה מאוד ביחידה זו. 

 הרטבה )וחלחול( בלבד . -התגובה של האלוביום לתחילת מטח הגשם הראשוןבתמונה ניתן לראות את 

 3תמונה מס' 

 4תמונה מס' 
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ישנן תוצאות בשטח: היווצרות שלוליות קטנטנות, בעיקר במשטחי הסלע,  ,לאחר כמה דקות של גשם בעוצמה בינונית

 המייצגות את היווצרות הנגר הראשונית.

 שלבים מתקדמים יותר במטח הגשם הראשון

 ס"מ 5קנה מידה: 

  5תמונה מס'

 6תמונה מס' 
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 תרומתה של תצורת ציחור להיווצרות נגר

שהתפרק ממחשוף סלע של תצורת ציחור והגיע למרכז הנחל. הסלע )גיר( בעל אפקטיביות גשם בתמונה נראה סלע 

גבוהה ומייצר נגר במהירות גבוהה בהרבה משאר היחידות בנחל. כך נוצר מצב שבו הסלע מזרים נגר בעוד שקרקעת 

 האלוביום עליה הוא יושב נמצאת עוד בשלבים ראשוניים של הרטבה.

 ה נגר שהחל לטפטף מהסלע.בתמונה התחתונה נרא

 בשלב זה נפסק הגשם למשך חצי שעה.

שנמשך זמן רב יותר והביא להתפתחות שיטפון, אמנם לא גדול, אך אמיתי  ,ההפוגה נפסקה במטר גשם חזק בהרבה

 ורציף.

 7תמונה מס' 
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 מטח גשם שני

לאחר הפוגה ממטח הגשם ראשון, החלה ירידה משמעותית בהרבה של משקעים. בשילוב עם מטח הגשם הראשון ש"הכין 

 את השטח" עם הרטבת הקרקע, התממש החיזוי והחלה זרימה, מועטה אך אמיתית! 

 בתמונות: הצטברות נגר בשלוליות עם תחילתו של הגשם השני. 

 ס"מ 5קנה מידה: 

 8תמונה מס' 

 9תמונה מס' 
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 הצטברות נגר: 

 אפילו באלוביום! -והפעם

בתמונה מימין ניתן לראות שלולית של נגר שהצטבר על קרקעת האלוביום. הגשם החזק הצליח "להתגבר" על 

 החלחול הרב באלוביום ויצר נגר. 

 ס"מ 5קנה מידה: 

 10תמונה מס' 

 11תמונה מס' 
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 תחילת הזרימה

 הגשם החזק מביא להתחלת השיטפון.

 השיטפון מגיע בעיקר מערוצים בשולי הנחל אשר הגיבו ראשונים בזרימה והזרימו את המים למרכז הנחל. 

וכל הזרימה בנחל מגיעה ממנה ומערוצים נוספים בתצורת מישאש. הערוץ המרכזי לא  ,תרומתה של תצורת ציחור לשיטפון היא כמעט בלעדית

 בעלי אפקטיביות הגשם הגבוהה. ,רק ניקז אליו את הערוצים שבשוליים זרם אלא

 בתמונה העליונה. -ניתן לראות את הזרימה שהחלה בערוצי השוליים אשר נוקזו אל הערוץ המרכזי התחתונה בתמונה

 12תמונה מס' 

 13תמונה מס' 
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 זרימה במפל בשולי הנחל

מראים את תרומתה הגדולה של  ,תצורת ציחור -היפה. הערוץ והמפל זרימה שהתפתחה בערוץ שמגיע משולי הנחל יצרה את המפל

 תצורת ציחור להיווצרות שיטפון בנחל.

 הערוץ מתנקז לערוץ המרכזי של נחל יעלון כמובן. 

 14תמונה מס' 

  15תמונה מס' 
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 נוספים מתצורת ציחור המתנקזים לערוץ המרכזי של נחל יעלוןערוצים 

 16תמונה מס' 

 17תמונה מס' 
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 מצב בערוץ המרכזיתמונת 

 בתמונה משמאל: זרימה בערוץ המרכזי של נחל יעלון.

ניקוז מים משולי הנחל. התנקזותם של הערוצים הצידיים לערוץ המרכזי  -בתמונה מימין: מקור הזרימה

 באגן הניקוז יוצרים את הזרימה.

 18תמונה מס' 

 19תמונה מס' 
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  25/10/2015-סיכום שיטפון ביום ראשון ה

הדרוגרף זה מסכם את אירוע השיטפון ליום זה. ניתן לראות את העלייה החדה בספיקת הנחל לאחר   הדרוגרף השיטפון ליום ראשון:

מ"ק בשניה. לאחר מכן עוצמת הזרימה נחלשה יחד עם הספיקה אך המשיכה בעוצמות חלשות עד  1.5השעה ארבע ואת שיאה שהיה 

 למחרת לפנות בוקר. 

 

 

 

 

 15/26/10: הדרוגרף בנחל יעלון 17איור מס' 
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 השיטפון ביום ראשון לא היה גדול במיוחד, אך היה שיטפון לכל דבר. 

ניתן היה לראות בבירור כי השיטפון התרחש הודות לתרומתם הגדולה של הערוצים הקטנים שהגיעו מהתצורות בעלות אפקטיביות הגשם 

 משיאש(, בשולי הנחל אשר התנקזו לערוץ המרכזי.הגבוהה באגן הניקוז )ציחור, 

 המראות היו יפים, מרעננים וגם זכינו למקלחת במפל! )בתמונה התחתונה( 

מ"מ אשר ירדו בנאות סמדר )הממוקמת במעלה הנחל( ביום ראשון אחה"צ, ומשמשים כנתון מייצג לאומדן המשקעים  13בתמונה העליונה: 

 שירדו בנחל יעלון באותו היום. 

 20תמונה מס' 
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  מיקום לקיחת התמונות על מפת נחל יעלון: 1918,איורים מס' 
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  26/10/2015 -בוקר יום שני ה. 3ד 

לאחר אירוע הגשם ביון ראשון, התרחש אירוע נוסף ומשמעותי יותר ביום שני לפנות בוקר, שהביא להיווצרות שיטפון "מכובד" בעל 

ספיקה גדולה. התנאים שיצרו הגשמים מיום ראשון היו מצויינים, כאשר הקרקע ספוגה במים, וחסרה רק מכת גשם אחת כדי ליצור 

 הזו הגיעה ו"בגדול".  שיטפון משמעותי בנחל. מכת הגשם

(. בנאות סמדר נמדדו בין השעות האלה 07:00לפנות בוקר התחיל גשם חזק שנמשך לפרקים עד שעות הבוקר ) 03:00בסביבות השעה 

 שלוש. -שיטפון בעל ספיקה גבוהה שנמשך שעתיים -מ"מ, שירדו במטחים חזקים שמלווים בסופות רעמים. התוצאה 10-כ

 בבוקר. 6 -בבוקר, לאחר שיא הספיקה, שהיה כנראה בסביבות השעה 9 -ל 8בין  תמונות השיטפון צולמו

 1תמונה מס' 

 2תמונה מס' 
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 תרומת הערוצים בשולי הנחל

צילום של ערוצים קטנים שהתנקזו לערוץ המרכזי. בתמונה העליונה ישנה עוד קצת זרימה בערוץ הקטן ובתמונה התחתונה כבר 

 גם ניקוז נגר משולי הנחל. הוא כלללאחר שיא הספיקה בנחל, בו היתה מירב הזרימה, ות מצולמות ולא. מכך ניתן להסיק שהתמונ

 3תמונה מס' 

 4תמונה מס' 
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 מתרכזים לנקודה אחת באפיק.בתמונות אלה ניתן לראות את רוחב השיטפון ואת עוצמתו החזקה, בנקודה בה כל מי השיטפון 

 השיטפון חזק ומרשים, ורציני בהרבה מקודמו ביום ראשון. 

 5תמונה מס' 

 6תמונה מס' 



 

44 

 

 

  

, כאשר הזרימה מגיע לנקודה בה היא מתפצלת למספר ןנות אלה המצב שונה מהצמד שקדם לההתפצלות הזרימה באפיק: בתמו

 ערוצים בנחל. מתווה הזרימה דינמי ומשתנה בהתאם לתוואי הנחל.

 7תמונה מס' 

 8תמונה מס' 
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 זרימה בערוץ מרכזי ורחב )משמאל( נקודת חיבור הזרימה )מימין( והמשך

 9תמונה מס' 

 10תמונה מס' 
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 צילום הזרימה מגובה פני השטח על קרקעת האלוביום בנחל

 11תמונה מס' 

 12תמונה מס'
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 צילום השיטפון ממרכז הערוץ

 13תמונה מס' 

 14תמונה מס' 
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 מבט על השיטפון ממדרונות הנחל

 15תמונה מס' 

 16תמונה מס' 
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 מיקום לקיחת התמונות על גבי תצלום נחל יעלון: 20איור מס' 

 

 

  

1 2 
3 4 

5 
6 

7 8 9 
10 11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
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  26/10/2015 -סיכום שיטפון ביום שני ה 

 4.5 -: לפי הגרף, תחילת השיטפון בחמש בבוקר. עלייה חדה בספיקה עד כ)ראה איור למטה( הדרוגרף השיטפון ליום שני 

את  כתוצאה ממטח גשם חזק וקצר שהביא מ"ק בשניה, ירידה מזערית ואז עלייה חדה וארוכה בערך בשש בבוקר, כנראה

מ"ק בשניה, דבר אשר מאשש את  3 -מ"ק בשנייה. מיד לאחר מכן ירידה די חדה בספיקה עד ל 11בנחל עד לכמעט  ההספיק

ומשם ירידה הדרגתית ומתונה  ,מ"ק בשניה 4 -הסברה כי הזרימה החזקה נבעה ממטח גשם חזק וקצר. לאחר מכן עלייה שוב ל

 יום זה. יותר בספיקה עד לסוף הזרימה בשעות הלילה המאוחרות של 

 

 

 26/10/15: הדרוגרף נחל יעלון 21איור מס' 



 

51 

 

  

  

התרחש בעקבות ירידת משקעים מרובים בטווח זמן לא ארוך, בשילוב עם קרקע  26/10/2015 -השיטפון שהתרחש בבוקר ליום שני ה

 הניקוז.רטובה וספוגה במים באגן 

 השיטפון היה יחסית גדול ומשמעותי. רוחב השיטפון, עומקו, משך הזרימה, עוצמת הזרימה ועוצמת והסחיפה מעידים על כך.

בחין בתרומתם של ערוצים משולי הנחל לזרימה בערוץ המרכזי, וניתן להסיק הניתן היה ל ,כמו בזה שהרחש יום לפני ,גם בשיטפון זה

 אגן הניקוז של נחל יעלון ואת השטפונות בו.מכך שדבר זה מאפיין את 

 17תמונה מס' 
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 17/11/2015 –שיטפון בנחל יעלון . 4ד 

בנחל  שיטפוןהתרחש אירוע גשם באזור המחקר שהביא להיווצרות  ,בשעות אחר הצהריים ,2015בנובמבר  17 -ביום שלישי, ה

 שיטפוןמ"מ משקעים בתפרוסת כללית, התפתח  10 -ל 5יעלון. בעקבות מכת גשם קצרה שהורידה על אגן הניקוז של נחל יעלון בין 

 שעות. 3 -בנחל שערך לכל היותר כ

 היה בעוצמה לא גבוהה.  שיטפוןה

מילולית על פי הנראה בהן ועל פי ( ואתן התייחסות 16:00בעמודים הבאים אראה את התמונות שנלקחו מהשטח בשעת ההגעה )

 .  שיטפוןהנתונים שנלקחו מהשטח בזמן ה
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 17/11/2015 -תפרוסת משקעים באזור המחקר ביום שלישי ה

 

 

 

 
 

 

 -המציגה את מיקומי המגז"ים באזור המחקר והנתונים שנאספו על ידיהם ביום שלישי ה )ראה איור למטה( במפה

מג"ז אחד בנאות סמדר אשר מוסיף לתיארוך ד וניתן לראות כי ישנם שני מגז"ים בנחל יעלון וע ,בנובמבר 17

 4.5-ירדו כ ,בסמוך לנאות סמדר ,ירידת המשקעים בנחל מעצם קרבתו לאזור. בחלק ההתחלתי של אגן הניקוז

 ,לכן מתייחסים למד גשם בנאות סמדר שבקרבת מקום(, כאשר בהמשך ,מ"מ בקירוב )אין נתונים מתחילת הנחל

 -ירדה כמות גדולה של כ ,סמוך ליהל 90באזור כביש  ,מ"מ ובמוצא הנחל 5-ו כירד ,באזור "הברך" של נחל יעלון

 מ"מ. 10

 17/11/15: מפת משקעים באזור המחקר 22איור מס' 
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המזרחי של הנחל סמוך לקיבוץ יהל כאשר תמונות מחלקו 

 אנחנו מתקדמים במעלה הנחל לכיוון מערב.

: ניתן לראות כי הזרימה לא חזקה 1תמונה מס'  -

רחב יחסית, כך שהזרימה הבחלק זה של הנחל 

מתפצלת למספר נתיבים וכך גם נחלשת. נתיב 

כזה מוצג בתמונה בתקריב. מבנה זרימה זה נקרא 

 דגם פזרות.  

 

 

 

 

 

 

: חלק מהאפיק הרחב בו הזרימה 2תמונה מס'  -

כולה עוברת בנתיב אחד. בנקודה זו ניתן לתארך 

תצפיות אמת בשטח כמו רוחב זרימה ועומק 

זרימה, מכיוון שבנקודה זו עוברים כל מי 

 כיחידה אחת. שיטפוןה

מטר, ואילו  10 -רוחב הזרימה שנמדד הוא כ

 ס"מ.  10 -מה הוא כיעומק הזר

 

 

 

 

 

: בתמונה זו נראה שלב בו תוואי 3ס' תמונה מ -

האפיק מפגיש שני נתיבי זרימה נפרדים מדגם 

הפזרות ומרכז אותם ליחידה אחת אותה ניתן 

לראות בתמונה הקודמת. המפגש נוצר כמובן 

ולכן המים  ,בנקודה הנמוכה ביותר בשטח

 מתנקזים לנקודה שכזו.

 1תמונה מס' 

 2תמונה מס' 

 3תמונה מס' 
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: נתיב "בודד" מדגם הפזרות 4 תמונה מס' -

ם מעט קובמעלה הנחל. בחלק זה של הנחל, הממ

מערבית לקיבוץ יהל, תוואי האפיק מפוצל 

למספר גדול של ערוצים קטנים כאלה, כמו 

מניפת סחף קטנה. ההתפצלות למספר נתיבים 

נובעת בין השאר מריבוי צמחייה בנחל. צמחים 

ונות גדולים כפי שנראים בתמונה יוצרים שרט

 בנחל וכך מפצלים את הזרימה.  

 

 

 

: תמונה זו נמצאת בנקודת רוחב 5תמונה מס'  -

ומראה את הזרימה  4זהה למיקום תמונה מס' 

 באותו שלב של הנחל בנתיב מקביל . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: מתמונה זו עולה המסקנה כי 6תמונה מס'  -

שלנו נעשתה לאחר שיא  שיטפוןתצפית ה

התמונה ניתן לראות . בחלק הימני של שיטפוןה

סימנים המעידים כי היתה במקום זרימה 

שנפסקה. שלוליות, רטיבות טרייה וסימני סחיפה 

טריים על האדמה ועל הצמחייה, ובנוסף צמחייה 

ירוקה שנסחפה, שמוכיחה כי הצמחייה שנסחפה 

 היא עכשווית. זאת אומרת שהיא לא יבשה.

 4תמונה מס' 

 5תמונה מס' 

 6תמונה מס' 
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: מבט על האפיק מתצורת ציחור. 7תמונה מס'  -

מה שמדגיש כי  ,הזרימה לא נראת במובהק בתמונה

 לא היה עוצמתי.  שיטפוןה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: תמונה זו גם היא מרמזת על כך ששיא 8תמונה מס'  -

ת שלולית גדולה בצד יעבר. בתמונה נרא שיטפוןה

הימני של האפיק. השלולית היתה נתיב זרימה 

נתיב זה הפסיק  ,באפיק, וכאשר נחלשה הזרימה

 לזרום ונותרה שלולית גדולה. 

עוד דבר הנראה בתמונה הוא סלעי גיר בהירים 

מתצורת ציחור שמתחילים להתגלות באפיק 

ו העליון ומרמזים על משטחי הסלע שנחשפים בחלק

 יותר של הנחל. 

 

 

 

: התחנה ההדרומטרית. באזור התחנה 9 -תמונה מס -

נחשפים משטחי הסלע מתצורת ציחור. המשטחים 

ולכן הזרימה  ,אטימים לחלוטין, קשיחים וחלקים

את בהם מהירה יותר וחזקה יותר. בתמונה נראה 

המגלש )חלקי הבטון המווסתים את הזרימה(. בחלק 

 מטר.  3 -רוחב זרימה של כשלפני המגלש נמדד 

 7תמונה מס' 

 8תמונה מס' 

 9תמונה מס' 
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: תקריב על זרימה חלשה במשטחי 10תמונה מס'  -

 הסלע הגירניים, מזרחית לתחנה ההדרומטרית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: זרימה חלשה בתחנה ההדרומטרית. 11תמונה מס'  -

הזרימה נחלשה ככל שעבר הזמן, ובתמונה זאת 

רואים כי הזרימה מתפזרת לרוחב האפיק על משטחי 

 הסלע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

: זרימה מועטה מאוד עם חזרתנו 12תמונה מס'  -

 מעט מזרחית לתחנה ההדרומטרית.   ,לרכב

 10  תמונה מס'

 11תמונה מס' 

 12תמונה מס' 
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 מיקום לקיחת התמונות על תצלום אווירי של נחל יעלון: 24, 23איורים מס' 

1 2 3 4 
5 
6 

7 8 

9 10 11 

12 
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הידרוגרף מנחל יעלון

17-18/11/15משיטפון בתאריכים 

ק"מלמ 0.044: נפח כולל בשיטפון

שניה ק"מ 3.14: ספיקת שיא

 

  

 

 

 

 

 17/11/2015 –סיכום שיטפון בנחל יעלון 

  :מטר במבנה אחיד בתחנה הדרומטרית 3מטר בדגם פזרות,  10רוחב זרימה 

  :ס"מ 10עומק זרימה 

 :מ"מ 9ממוצע גשם שנמדד באגן 

 זרימה: לא חזקה. חזקה יותר על משטחי הסלע ופחות בדגם הפזרות 

  :מ"ק 44,000ספיקה כוללת 

  :מ"ק/שניה 3.14ספיקת השיא 

  :24%אפקטיביות גשם 

 

 17/11/15)א'(: הידרוגרף נחל יעלון  24איור מס' 
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 פרק ה': נחל שיטה

 

 רקע גאולוגי . 1 ה

חשופים סלעי  )ראה איור למטה( נחל שיטה מצוי בשוליים המזרחיים של הנגב הדרומי. באגן הניקוז

(. גיל 2קרטון  מהחלק העליון של תצורת מנוחה וצור וגיר מהחלק העליון של תצורת מישאש )איור 

סלעים אלו סנטון וקמפן. עיקר החשיפה של הסלעים הינה ברכסים בשולי הנחל הפעיל. המדרונות 

 מכוסים לרוב בקולוויום דק ועשיר באבני גיר וצור .

רטון. גובה ימטרסות נחל אלוביאליות הכוללות חלוקי גיר, צור ומעט קמרבית השטח של העמק בנוי 

מטר מעל האפיק הפעיל. בשוליים המזרחיים של הנחל נחשפת קרקע מאובנת אדומה של  1-5הטרסות כ 

(. יחידה גיאולוגית זו מכסה לא ברציפות את חלקו המזרחי של העמק של נחל 2תצורת צחיחה )איור 

בעומק רדוד מתחת לטרסות הנחל בחלקו המערבי. גיל תצורת צחיחה פליסטוקן  שיטה וכן מצויה כנראה

 (. 1997מליון שנה( )גינת,  1.2-1.8תחתון )

ביצי בעומק של שישה מטר מצויה תצורת ערבה. תצורה זו כוללת קונגלומט ובו חלוקי גרניט, ריוליט ו

בעמק של נחל שיטה כאשר הוא זרם הושקע  ,מליון שנה( 3-5פליוקן ) יונים. קונגלומרט זה, שגילו

המערבי. בתקופה זו כבר התקימו מפרץ אילת וים המלח. אזור גב הערבה  במערבה מהרי אדום לכיוון הנג

מעלות היא  2מטר לפחות בהשוואה לגובה הנוכחי. הטייה טקטונית בעוצמה של עד  400היה גבוה ב 

 שגרמה  להיפוך בכיוון הניקוז.

פוע בעמק היה בסביבות אפס מעלות התפתחה היחידה האדומה )ראה פרוט כאשר השי ,בשלב ראשון

 (.1997הקיימת כיום )גינת,  ה נמשכה והתפתחה מערכת הניקוזבהמשך(. ההטיי

עדויות נוספות לקיומו של עמק קדום: א. נחל שיטה כיום מנקז אגן ניקוז יחסית קטן. מאידך העמק בו הוא 

 זורם כיום רחב מאוד ומתאים לאגני ניקוז של מאות קמ"ר לפחות. 

ב. חלקו המערבי של נחל שיטה תחום בקו פרשת מים שכיוונו צפון דרום והוא בניצב לעמק. שלא כמו 

 חילתו של הנחל, בצידו המערבי, לא בערוצים מסדר ראשון ושני אלא בעמק רחב.ת ,נחלים אחרים

כיוונם הפוך לכיוון הזרימה הנוכחי של נחל שיטה. לפיכך מוצע שהם  ,ג. הערוצים הצדדיים מדרום

 התנקזו בתקופת הפליוקן אל העמק הקדום שזרם ממזרח למערב

 מפה גאולוגית של נחל שיטה. : 25מס'  איור
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 :)ראה איור למטה( ההיסטוריה הגיאולוגית בנחל שיטה

 .מ"ש( 70-85קרטיקון עליון ) – טתיסבים  משאש ומנוחההשקעת סלעי משקע ימיים, תצורת  .א

 .פליאוקן –נסיגת הים ובליית טור הסלעים מעל משאש ומנוחה  .ב

  .התפתחות בקע ים המלח כולל מפרץ אילת וים המלח החל מתקופת האוליגוקן המאוחר .ג

התחתרותו של נחל שיטה, בעמק רחב ידיים מכיוון ירדן מערבה אל הנגב המרכזי ומשם לים המלח.  .ד

מטר מעל פני הים. בעמק הנחל הושקעה תצורת  600באותה תקופה אזור נחל שיטה היה  בערך בגובה 

  .הינו נחל יעלון בהערבה שכללה חלוקים שהגיעו מהרי אדום. נחל נוסף שזרם לכיוון מער

יה טקטונית מזרחה גורמת לניתוק הנחל ממקורות ותקופה של סטגנציה. בתקופה זו התפתחה בעמק הטי .ה

. קרקע אדומה דקת גרגר המכילה (25-27)ראה איורים  כתצורה צחיחההקדום קרקע אדומה שהוגדרה 

פלייסטוקן  -מ"מ בשנה. 150תצבירי קרבונט שמעידה על אקלים לח בעל כמות משקעים ממוצעת של 

 דם.מוק

המשך ההטייה לכיוון מזרח , היפוך כיוון הזרימה של נחל שיטה, השקעה של חלוקים קטנים ומזוותים  .ו

 מתצורת משאש. 

המשך ההטיה, זרימה של הנחל באפיק הנוכחי. באפיק הפעיל מושקע  ,מעבר לאקלים צחיח  קיצון .ז

 הטרסות האלוביאליות מתפתחתעם חלוקים קטנים ויחידות דקות גרגר, בשולי הנחל על גבי קונגלומרט 

  : הסטוריה דיאולוגית של נחל שיטה26איור מס' . הולקן )בן זמננו( -.קרקע רג
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 היחידה האדומה 

סוג התשתית הנפוץ בנחלי האזור הוא אלוביום, המורכב בעיקר מאבנים. עוביו מספר מטרים וחלקו 

הוא קרקע אדומה, המורכבת בעיקר  ,פחות העליון אף נמצא בתנועה בשיטפונות. סוג תשתית נוסף, שכיח

 ,ס"מ 5מחרסית וסילט. כמות החלוקים ביחידה זו קטנה מאוד. בקרקע גם תצבירי קרבונט שקוטרם עד 

 והם בולטים בצבעם הלבן.  ,יותר לעתיםו

תצבירים אלו התפתחו במהלך יצירתה של הקרקע באקלים לח יותר מהאקלים הנוכחי. התכולה הגבוהה 

ולכן  ,תאחיזה טובה יותר של המים תים הדקים מסוג חרסית וסילט ביחידה האדומה מאפשרשל החומר

זמינותם עבור עצי השיטים גבוהה יותר. זאת בשונה מתאחיזת המים הנמוכה מאוד באלוביום או בטרסות 

הנחל הבנויות מחלוקים לצד האפיק הפעיל. תוצאות ראשונות של בדיקות קרקע מצביעות על הבדלים 

 0.4% -ביחידה האדומה, לעומת כ 2% -כרים בין שני סוגי התשתית: תכולת לחות היגרוסקופית של כני

 באלוביום. 

לצד כביש הערבה.   )ראה איור למטה( במסגרת עבודה זו בוצע חתך מייצג במחשוף של היחידה האדומה

כנראה באי  ,מציג את החתך של היחידה האדומה ומעליה מונח 4מטר. איור  2.20-גובה המחשוף הוא כ

 קונגלומרט צעיר יותר.  ,התאמה

)גינת ושלומי  : חתך  עמודי מיצג של היחידה האדומה ומעליו מונח באי התאמה קונגלומרט27 'איור מס

2016) 
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 לדוגמאתצביר 

 תצבירי קרבונט בתוך היחידה האדומה. : 29, 28ורים מס' אי

 

 

 

 

 

 

 היחידה האדומה כפי בהופעתה בנחל שיטה. :30איור מס' 
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 אקלים והידרולוגיה. 2 ה

נחל שיטה מצוי בחלק הצפוני של הערבה הדרומית באקלים צחיח קיצון. כמות המשקעים הרב שנתית 

השנים שקדמו לכך לא  15 -(. ב5מ"מ בשנה )איור  30הממוצעת שנרשמה בשש השנים האחרונות היא 

כמות המשקעים  ,ואולם על פי מדידות שנערכו בערבה בשנים אלו ,נעשתה מדידה ישירה בנחל שיטה

ים (. במהלך שנים אלו היו בהחלט שנGinat et al, 2010באזור היתה נמוכה למדי ))ראה איור למטה( 

 2015וחובריו, גינת  ללא שטפונות בכלל ובאחרות שטפונות עם ספיקת  מים מעטה.

 

 

 

 

 .2015-2009: כמות המשקעים בנחל שיטה בשנים 31מס' איור 
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 26/10/2015 -שיטפון בנחל שיטה. 3ה 

, להלן חומר כתוב ותיאור האירוע כפי 2015לאוקטובר  25,26 -בהמשך למה שנכתב על אירועי השיטפון בנחל יעלון בימי ראשון ושני ה

 שהתרחש בנחל שיטה, הנחל השני באזור המחקר ומקבילו הצפוני של נחל יעלון. 

רם ביום שני בבוקר בלבד. נתון זה מעניין מכוון ששני בשונה מנחל יעלון שזרם בראשון בצהריים ובבוקר שני לאחר מכן, נחל שיטה ז

 הנחלים נמצאים בסמיכות זה לזה ומקבלים בדרך כלל כמות דומה של משקעים.

בניגוד לשיטפון בנחל יעלון, לא הייתה לי הזכות לצפות בשיטפון בנחל שיטה ולצלם תמונות, ולכן באלבום זה אעסוק בעיקר בנתונים 

 בנחל על ידי מכשיר הדייוור המתופעל על ידי רחמים שם טוב בשיתוף עם חנן גינת, ינאי שלומי וערן מאירי.  שיטפוןשנרשמו בזמן ה

 גיאולוגית.-בעמודים אלה אעסוק בניתוח הנתונים שנצפו והתקבלו מהנחל בעת השיטפון ולאחריו, מבחינה הידרולוגית, הידרומטרית והידרו
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אפיק מים סוף מעל אזורנו גורם למזג אוויר חם מהרגיל. שקע עמוק  תיאור המפה הסינופטית:

 26/10/15: מפה סינופטית 32איור מס'  מעל כרתים והים השחור גורמים למזג אוויר סוער.

 תחזית לאירוע

 

   

הגשמים על מפות משקעים: מפות הצטברות משקעים חזויות אשר נלקחו מאתר השירות המטאורולוגי וצופות את תחזיות 

 המפות מספקות תחזית הצטברות משקעים בהפרשים של שש שעות בכל מפה.  האירוע.

 שעות הצהריים ויגיעואשר יחלו ביום ראשון מ ,ניתן היה לחזות אירוע אשר יכלול ירידה של גשמים באזור המחקר ,לפי המפות

: מפות 33איור מס'  לילה צפויה הפוגה מהגשמים אשר יתחדשו ויתחזקו בבוקר יום שני.בלשיא בשעות אחר הצהריים. בערב ו

 26/10/15הצטברות משקעים 
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 )ראה איור למטה( ל עם נתוני ירידת משקעים באירועמיקומי המג"זים והדייור בנח

 

 

 

 

 

 26/10/15משקעים בנחל שיטה : מפת 34איור מס' 

 מד גשם זעיר:

Diver השיטפון(:   )מד גובה 

 

מוצבים מדי הגשם הפזורים בנחל שיטה. בנוסף להם מוצב  ,ומציגה את נחל שיטהGoogle Earth  -על גבי התמונה אשר לקוחה מ

 במיקום המדויק בו הוצב לפני השיטפון לצורך המדידה.  Diver-מכשיר ה

 19-20מ"מ, כמות משקעים נמוכה יותר מאשר בחלקו המזרחי, שבו ירדו  13 -הנתונים מראים כי בחלקו המערבי של הנחל ירדו כ

מ"מ, כאשר לעומתו הפרש המשקעים בין מד הגשם  2 -מ"מ, כאשר החל ממד הגשם המרכזי בנחל עד למזרחי הפרש המשקעים הוא

ת משקעים נמוכה מאוד,ולעומת מרת שממערב הנחל למרכזו ישנה אחידוומ"מ, כמות גדולה למדי. זאת א 6-המערבי למזרחי עומד על כ

 אחידות משקעים גבוהה.  -זאת ממרכזו  למזרחו

היכן שמוקמו מדי הגשם. דבר מעניין  ,נתון נוסף המופיע בתמונה הוא עומק ההרטבה, או לחילופין עומק החלחול של הגשם בקרקעות

, במערב הנחל, עומק ההרטבה הוא הגבוה ביותר שעולה מן הנתונים הוא שדווקא בצמוד למד הגשם בעל כמות המשקעים הנמוכה ביותר

שם כמות המשקעים הייתה גבוהה בהרבה מבמערב הנחל עומק ההרטבה  ,ס"מ. בשאר המקומות, במרכז ובמזרח הנחל 17 -ועומד על כ

 ס"מ.   13-ל 10–בסמוך למדי הגשם נע בין

 הגורמים המכתיבים את עומק ההרטבה הם: 

 כמות הגשם 

 עוצמת הגשם 

 דת הגשםזמן ירי 

 :מבנה הקרקע 

 אחוזי החרסיות בקרקע, אחוזי המסלע לעומת החומר הדק בקרקע ואחוז החלוקים בקרקע.

 

מכלול הגורמים הזה משתנה לאורך הנחל ובאירועי הגשם, ודבר זה עשוי להסביר את השוני בעומק ההרטבה 

בנקודה מסוימת.  לאורך הנחל ואת חוסר ההתאמה בין כמות המשקעים היורדת לבין עומק ההרטבה  
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 "ממעוף הציפור" שנלקח על ידי רחפן שיטפוןתצלום של ה 
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 גרף גובה זרימה בשיטפון 

. מכשיר Diver-שנאספו על ידי מכשיר ההגרף המוצב למטה מציג את גרף גובה השיטפון בנחל שיטה. גרף זה הוא עיבוד הנתונים 

האפיק והשנייה מוצבת מעל  בנוי משתי צינוריות אשר מודדות לחץ אטמוספירי . צינורית אחת מוצבת בנחל בגובה  Diver-ה

האפיק בגובה של מטר מעל פני הקרקע. בשיטה זו הצינורית התחתונה שבאפיק מודדת את הלחץ האטמוספרי הנוצר על ידי המים 

על מנת לאפס את הלחץ האטמוספירי של המים עם הלחץ האטמוספירי  שיטפוןואילו השנייה מוצבת מעל גובה ה שיטפוןהבעת 

 הכללי הקיים בנקודה זו באותו הזמן. 

את תרשים גובה השיטפון באפיק על סרגל של זמן, וזהו הדבר  Diver -מספק ה ,שיטפוןעל ידי מדידת הלחץ המופעל בעת  ,כך

 .  המוצג בגרף

 

 

 26/10/15: גרף גובה זרימה בנחל שיטה 35איור מס' 
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 גובה הזרימה בנקודות שונות באפיק

מציגים את החתך הטופוגרפי של אפיק נחל שיטה בשלוש נקודות שונות לאורכו של הנחל,  )ראה איורים למטה( הגרפים הבאים 

כשעליו מסומן )באדום( קו שיא גובה הזרימה של השיטפון. החתך מציג את רוחב האפיק בעמודה הרוחבית, ואת גובה הטופוגרפיה 

מתקבל סך כל שטח האפיק בו מובלים מים  ,החתך של האפיק בעמודה האנכית. על ידי הוספת קו שיא גובה הזרימה בשיטפון על

 בשיא השיטפון. כלומר, שטח )מ"ר( הזרימה בחתך, המצוין בכותרתו.

 26/10/15: חתכים טופוגרפיים בנחל שיטה לאחר שטפון 38, 37, 36איורים מס' 
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 חתך קודם
ר"מ 119.6:   26-החתך לפני השטח   
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5.11.15 
ר"מ 133  :26.10 -החתך אחרי השטח   

 שינוי הטופוגרפיה באפיק בעקבות השיטפון

 -מציגים את הטופוגרפיה בנקודה מסוימת בערוץ נחל שיטה לפני ואחרי השיטפון שהתרחש ב )ראה איורים למטה( גרפים אלה 

לאוקטובר. הגרף הראשון מציג את מאפייני הטופוגרפיה בערוץ לפני השיטפון, והגרף השני מציג את מאפייני הערוץ לאחר  26

 ה של ערוץ הנחל בעקבות השיטפון.כך ניתן להראות את השינויים בטופוגרפי לנובמבר. 5 –בתאריך ה  שיטפוןה

 "( מציב את שני התרשימים משני הגרפים יחדיו עם קו שיא הזרימה בנוסף על אותו הגרף. 1הגרף התחתון ביותר )"גרף חתך 

: חתך רוחב טופורפי בנחל שיטה לאחר 40. איור מס' 26/10/15: חתך רוחב טופוגרפי בנחל שיטה לפני שיטפון 39איור מס' 

 : שני החתכים יחד41. איור מס' 26/10/15שיטפון 
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)ראה  מפת אגן הניקוז של נחל שיטה ועליה מסומנים מיקומי ביצוע חתכי הרוחב הטפוגרפיים המציגים את גובה הזרימה בנחל

 רוחב טופוגרפי בנחל שיטה. . בתמונה התחתונה נראה רחמים שם טוב בעת ביצוע חתךאיור למטה(

 : מפת מיקום ביצוע חתכי רוחב בנחל שיטה42איור מס' 

 

 

 

 

11  

 מדידת החתך הטופוגרפי בעקבות השיטפון )רחמים שם טוב(: 43איור מס' 

 מיקום ביצוע חתכי הרוחב הטופוגרפיים
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 17/11/15: מפה סינופטית 44איור מס' 
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 17/11/15: מפות הצטברות משקעים 45איור מס' 
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 17/11/15: מפת חיזוי משקעים 46איור מס' 
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 17/11/15: מפת משקעים באזור המחקר 47איור מס' 
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 : תצלום לוויין עם מיקום ערוצון בנחל שיטה4948,מס'  יםאיור  
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: מיקום לקיחת התמונות על תצלום לויין ומפת אגן ניקוז נחל 51 50איורים מס' 

 שיטה
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 : מפת מיקום לקיחת התמונת בנחל שיטה52איור מס' 
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 שיטפוןשינוי הטופוגרפיה בערוץ בעקבות ה
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ר"מ 133 17.11.15 -החתך לפני השטח   
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30.11.15 

ר"מ 127.6:  17.11-החתך אחרי ה שטח  

: חתכי רוחב טופוגרפיים בנחל שיטה לפני ואחרי שטפון 54, 53איורים מס' 

17/11/15 
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 הגיאוהדרולוגיה של הנחלים יעלון ושיטה ':ופרק 

 

חשופים סלעי משקע ימיים מחבורת יהודה והר הצופים.  ,לצד האפיקים הפעילים של הנחלים שיטה ויעלון

מאגני  90%בפרק זה יינתן תיאור קצר של הסלעים השונים הבונים את מדרונות הסלע בעמקי הנחלים. 

 10%מכוסים בקולוביום.  לעתיםחשופים ו לעתיםהניקוז של כל אחד מהנחלים בנוי ממדרונות סלע, 

מהשטח אלו האפיקים הפעילים של הנחלים שבהם מתבצעת בפועל עיקר הזרימה. בעקבות ירידת גשם 

שבחלקה מגיעה לערוץ הראשי. אופי ועוצמת  ,מתפתחת זרימה על גבי המדרונות ,ולאחר הרטבת השטח

 ,25.10 -ב שיטפוןבאירוע הזרימה מוכתבים מסוג הסלע וממידת החשיפה של הסלע ביחס לקולוביום. 

זכיתי לראות  ,17.11 -ב שיטפוןזכיתי להיות עד להתפתחות הזרימה באגן הניקוז בנחל יעלון. באירוע 

זו. בפרק זה ישולב מידע איכותי  בנחלים יעלון ושיטה. תמונות משטפונות אלו משולבות בעבודה שיטפון

 תוני ספיקות בכל אגן הניקוז מצויים בפרק ד'. שקשור בתגובת סוגי הסלע והמדרונות השונים לזרימה. נ

 מפה גיאולוגית של נחל שיטה :55 איור מס'
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 מפה גיאולוגית של נחל יעלון :56 איור מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצורת ציחור 

תצורת ציחור בנויה בעיקר מגיר אפור בחילופין עם יחידות דקות של גיר קירטוני וחוואר. החתך שנמדד 

עשיר במשקע ביוגני. סלעי הגיר  ,מטר. בבסיס היחידה חוואר צהוב בעובי של עד שני מטר 24עוביו 

כוללים גם הם כמות רבה מאוד של שברי שבלולים וצדפים. ריבוי שברי המאובנים בסלע הגיר ומציאות 

מעידים על סביבה ימית רדודה ועשירה בבעלי חיים )גינת ח.,  ,מרכיבים קלסטים בחתך של תצורת ציחור

1986 .) 

בנויה בעיקר מגיר קשיח, ובעלת אפקטיביות  ,תצורת ציחור -תגובת סלעי התצורה לירידת משקעים

גשם גבוהה. התצורה נחשפת במופע של משטחי סלע נרחבים בנחל יעלון. טיפות גשם אשר יורדות על 

נאגרות תחילה באוגר השקערוריות, עד אשר אלה מתמלאים והנגר מתחיל לנוע משטחי תצורת ציחור 

)משמאל(  :59, 58, 57 איורים מס'כלפי מטה ומתרבה לזרימה משמעותית יותר של נגר עילי בנחל.  

 משטחי הסלע, אוגר השקערוריות, וזרימה על משטחי הסלע.
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 תצורת מנוחה

ובהם מופיעים דרגשים לא עבים של צור, גיר  ,וחוואר רכיםתצורת מנוחה בנויה בעיקר סלעי קירטון 

ודולומיט. סלעי התצורה מופיעים מצפון לבקעת קטורה, ממערב לבקעת עובדה, שם תפוצתם נרחבת 

 13 -פרטים. הפרט הראשון בנוי מ 3-מטר. את התצורה ניתן לחלק ל 86 –מאוד. עוביו של החתך המייצג 

י. בקירטון כתמי לימוניט, עורקי קלציט, גבס ומעט שיני כרישים. בחלקו מטר של קירטון לבן, רך ומאסיב

התחתון נמצאו מספר גרגירי קוורץ. החלק העליון קשה יותר וכולל דרגש של גיר חווארי עם עדשות של 

צור ובולבוסים. הפרט החווארי מתאפיין בליתולוגיות שונות ומגוונות הכוללות חוארים, חרסיות, 

ירוק כאשר מתוך המדרון הרך, המכוסה  -ים, צור ופורצלניט. לחלקו התחתון גוון צהובקירטונים, גיר

לרוב בטאלוס, מבצבצים אופקי הבולבוסים. בחלק העליון של הפרט, שני דרגשים בולטים בנוף, הבנויים 

הן שכבות דקות ידשות מאורכות של צור, ובינם בעיקר מסלעי גיר עם בולבוסים, בחלקם מצוררים, ע

רקות של קירטון וחוואר. בגג הדרגש העליון מופיעה שכבה רציפה של צור אפור, שעליו קווים מקבילים ו

מטר. הפרט הקירטוני השני בנוי כולו  28 –וצפופים ועוביה עד חצי מטר. עוביו של הפרט החווארי 

(. הפרט 1986, קירטון מאסיבי, לבן, רך, בהשוואה לפרטים שמעליו ומתחתיו, ואחיד בהופעתו )גינת ח.

מתאפיין במדרון מתון ומכוסה ברובו בטאלוס כהה שמרכיבו העיקרי הוא צור מישאש. בחלק העליון קים 

גם  מסוימים בו מופיעות שכבות דקות של צור אפור בהיר ובמקומות ,"אזור מעבר" לתצורת מישאש

 45 –י הפרט הקירטוני מטר. עוב 5 -שכבת חרסית ירוקה בין שכבות הקרון. עובי אזור המעבר הוא כ

 מטר. 

תהיה  ,בהתאם למרכיבי המסלע המגוונים של תצורת מנוחה –תגובת סלעי התצורה לירידת משקעים 

גם תגובתה לגשם הממוטר עליה. לכן נתייחס לשני מרכיבי סלע שונים בנפרד: החלק התחתון הקירטוני 

חלק החווארי ומעליו חלק המעבר הקשיח, יחד עם דרגש קירטוני וסלעי עם ריבוי בולבוסים מעל ה

בעלות קירטון המתחלף עם גיר קירטוני  ,למישאש שגם הוא קשיח ובעל אפקטיביות גבוהה. יחידות אלה

בנוסף לבולבוסים ומעט צור. שילוב זה של סלעים קשיחים יוצר אפקטיביות גשם גבוהה וספיגה נמוכה 

תהייה אפסית לחלוטין, ובחלק הקירטוני הרך  של מים בסלע. בחלק הגירני ועל פני הבולבוסים הספיגה

בעל אפקטיביות גשם נמוכה במקצת.  הוא תהייה ספיגה גבוהה במקצת, אך לא מרובה. הפרט החווארי

המים  ,יחידה זו רכה ומפוררת, אך עם זאת בעלת אחוזי חרסיות גבוהים. כך נוצר מצב שבעת הרטבה

ם בודדים. בנקודה זו הקרקע נאטמת "בזכות" תכונות נספגים ומחלחלים לשכבה דקה מאוד של מילימטרי

 החרסית שבה, והנגר מתחיל לזרום במדרון.

 : )משמאל( תצורת מנוחה כולל, הפרט החווארי, והפרט הקירטוני התחתון.62, 61, 60 איורים מס'
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 תצורת מישאש

מטר. מצפון  24 -היחידה הואתצורת מישאש בנויה בעיקר צור עם מעט קירטון, גיר ופוספוריט. עובי 

לבקעת קטורה וממערב ומדרום לבקעת עובדה תפוצתם של סלעי התצורה נרחבת מאוד. התצורה מונחת 

בהתאמה על גבי תצורת מנוחה. החלק התחתון של תצורת מישאש  בנוי בעיקרו מצור שכבתי. הצור, 

מטר  15 -צור המאסיבי מופיע בצבעו החיצוני חום כהה, הוא רציף והופעתו מצוקית ובולטת. עיקר ה

ונים של התצורה. כלפי מעלה מתמעטת כמות הצור ומופיעים אופקים עבים יותר של גיר תהתח

 ופוספוריט. 

בנחלים שיטה ויעלון, תצורת מישאש מכסה חלק גדול מאגן  –תגובת סלעי התצורה לירידת משקעים 

הניקוז, והיא מהווה את גגו, כלומר את פסגת הגבעות והמדרונות. כפי שנכתב לעיל, התצורה בנויה 

מסלעים קשיחים כגון צור, קירטון וגיר. סלעים אלה לא אוגרים מים, והם אטימים כמעט לחלוטין. 

בעת גשם הוא כניסת מים בין הסדקים שבסלעים. לכן תצורה זו בעלת  החלחול היחיד המתקיים ביחידה זו

אפקטיביות גשם גבוהה. מים אשר ממוטרים על פני תצורת מישאש בדרך כלל יהפכו לנגר עילי באופן 

 מידי. המים זורמים מהמדרונות הגבוהים מטה אל עבר הערוץ המרכזי.  

באדום( בגג אגן הניקוז של נחל יעלון, חילופי )משמאל( תצורת מישאש )מוקף  :64, 63 איורים מס'

 צור/קירטון בתצורת מישאש.
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 מניפות סחף/קרקעת רג

קרקעות רג וטרסות נחל אלוביאליות הכוללות חלוקי גיר, צור ומעט קרטון. קרקע זו מתפתחת על 

פני  :מאופיינת במבנה הבאקעת רג בוגרת באקלים צחיח קיצון. קר מפלסים יציבים המכוסים באלוביום

השטח העליונים מכוסים בריצוף המורכב לרוב משברי סלע של חלוקים שמקורם בבליה של סלעי 

מטרים יהסביבה. האבנים עברו השחרה על ידי פאטינה. שברי הסלעים שקועים בתוך סילט בעובי מיל

קר סילט חרסית וחול דק. בודדים. תחת שכבה זו קיימת שכבה נטולת סלעים וחלוקים והיא מכילה בעי

 1-5עם חלוקים המרוסקים על ידי מלחים. גובה יחידה זו הוא   השכבה תחתיה עשירה בגבס דק גביש

בשוליים המזרחיים של נחל שיטה נחשפת קרקע מאובנת אדומה של  מטר מעל האפיק הפעיל.  בנוסף,

י של העמק של נחל שיטה וכן תצורת צחיחה. יחידה גיאולוגית זו מכסה לא ברציפות את חלקו המזרח

 מצויה כנראה בעומק רדוד מתחת לטרסות הנחל בחלקו המערבי. 

בעלות  הן קרקעות הרג הבונות את טרסות הנחל ומניפות הסחף –תגובת התצורה לירידת משקעים 

אפקטיביות גשם גבוהה יחסית. כפי שתואר בפסקה הקודמת, קרקע זו מרוצפת שברי סלעים וחלוקים על 

פני השטח, ובעלת אחוזי חרסיות ומלחים גבוהים מתחת פני השטח. שני גורמים אלה מביאים להיווצרות 

טין אשר מרצפים נגר מהירה יחסית. מים אשר מומטרים על הקרקע פוגשים את הסלעים האטומים לחלו

את פני השטח. שאר המים המחלחלים בין הסלעים מרטיבים את שכבת הסילט החרסיתי והמלחים. אלה 

הנגר העילי  ,הופכים אטימים לאחר הרטבתם, כך שבמקרה של מספר דקות של ירידת משקעים רציפה

קרקעות הרג,  יחל להיווצר.  בניסוי המטרת גשם באמצעות ממטיר גשם נייד שנעשה בנחל שיטה על

למטה(, ואילו בבדיקה איור ס"מ )ראה  4 -מצאנו כי הנגר עילי החל להיווצר לאחר חלחול לעומק של כ

נמצא כי עומק החלחול בקרקעת  ,17/11/2015בנחל שיטה בתאריך  שיטפוןשנעשתה בזמן אמת במהלך 

 יות גשם טובה בתצורה זו. למטה(. נתון זה מצביע על אפקטיבאיור ס"מ )ראה  3 -הרג בעת הזרימה היה כ

)משמאל למעלה( קרקעות רג בנחל שיטה, קרקעת רג בתקריב, חלחול  :69, 68, 67, 66, 65 איורים מס'

, נגר עילי 17/11/15בתאריך  שיטפוןברג בנחל שיטה בעת ניסוי המטרה, חלחול ברג בנחל שיטה בעת 

 . 17/11/15 שיטפוןעל קרקעת רג בנחל שיטה בעת 
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 האפיקים הפעילים

האפיקים הפעילים בנויים מסחף נחלי. סחף נחלי זה שונה מהסחף הנחלי הקיים בטרסות הנחל וקרקעות 

זאת מכוון שהוא נמצא בתהליכי השקעה עכשווים. זרימה  ,אשר מופיעים לצד האפיקים הפעיליםהרג 

בנחל מביאה איתה חומרי סחף וסוחפת איתה קרקעות קיימות. כלומר, ההשקעה הנחלית היא דינאמית 

ונתונה לשינויים. חומרי הסחף הם חלוקי נחל מתצורות המסלע המגוונות באגן הניקוז, בגדלים שונים ולא 

עם חומר דק וחרסיות, משטחים של חרסית, ושכבת חצץ בנויה חלוקים  אחידים, אשר מושקעים בשכבות

קטנים במיוחד ומזוותים )בעיקר צור(. חלקה העליון של שכבה זו נקי מחרסיות לגמרי, ואילו ככל 

גדל אחוז החרסיות. שכבה זו בונה את מרכז האפיק וממלאת אותו. בחלק השולי והגבוה יותר  ,שמעמיקים

עה של שכבות בנויות חלוקים בינוניים וקטנים בעיקר עם חומר בלית דק, וגם של האפיק ישנה השק

ת על כל שולי האפיקים והערוצונים המרכזיים. לאורך ומשטחי החרסית והחומר הדק. יחידות אלה נפרס

 מופיעה על פני השטח או בעומק של עד מטר אחד היחידה האדומה.  ,הערוץ הפעיל של נחל שיטה

השכבה החצצית של האפיקים הפעילים בעלת אפקטיביות גשם  –רידת משקעים תגובת התצורה לי

נמוכה מאוד ובעלת פוטנציאל חלחול גבוה מאוד. גשם שמומטר על יחידה זו מחלחל בין האבנים הקטנות 

מצאנו כי מים  ,עד לעומק רב יחסית. בניסוי המטרת גשם באמצעות ממטיר גשם נייד שנעשה בנחל שיטה

ס"מ . מעבר לעומק זה ישנו ריבוי חרסיות שאוטם  30-יחידה זו מחלחלים עד עומק של כהמומטרים על 

את קרקעית השכבה החצצית ובשלב זה מתחיל להיווצר נגר. לפיכך, פרט זה בעל אפקטיביות גשם נמוכה 

 בעלות אחוזי חומר דק גבוהים וחלוקים בינוניים מרוצפים בעלות יכולת הןמאוד. שכבות המשקע הנחלי 

ספיגה טובה. המים מחלחלים והופכים את החומר הדק לבוצי עד אשר נוצר נגר. לכן פרט זה בעל 

אפקטיביות גשם נמוכה בדומה לקודמו. החרסיות והחומר הדק הפרושים בשולי האפיקים בדפנות 

ובשרטונות שבערוץ מייצרים נגר במהירות גבוהה יותר. החרסית נרטבת עד מילמטרים בודדים ונאטמת, 

ואז נוצר נגר. כמובן שהחלוקים הבודדים בעלי אפקטיביות גשם של מאה אחוז אך הם מהווים חלק מזערי 

משטח הפנים בערוץ. כיחידה אחת כוללת, האפיקים הפעילים בעלי אפקטיבות גשם נמוכה.  חשוב לציין 

 אפקטיביות הגשם גבוהה יותר.  ,בהם נחשפת היחידה האדומה ,כי באזורים בנחל שיטה

  .שיטפוןהנחל בעת ו)משמאל( מרכז ערוץ נחל שיטה, מרכז הנחל החצצי,  :72, 71,70 יורים מס'א
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 היחידה האדומה בנחל שיטה: 73 איור מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתך עמודי של התצורות באזור המחקר :74 איור מס'
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 סיכום  :'זפרק 

 מיקום המחקר

ק"מ  ההמצויים בערבה הדרומית. הנחלים נמצאים במרחק של ששמחקר זה נערך בנחלים יעלון ושיטה 

זה מזה, כאשר נחל יעלון נשפך בסמוך לקיבוץ יהל, ונחל שיטה מצפון לו. שני הנחלים זורמים ממערב 

למזרח ומתנקזים לנחל שעלב אשר במרכז הערבה הדרומית, וזורם דרומה אל עבר מלחת יטבתה, 

 -אזור המחקר בחלקה הצפוני של המועצה האזורית חבל אילות, כ ובהמשך למלחת עברונה ומפרץ אילת.

ק"מ צפונית לעיר אילת. האקלים באזור המחקר הוא צחיח קיצון, בו כמות המשקעים השנתית  60

שטפונות בשנה. אחת לחמש  1-2תדירות השטפונות הממוצעת היא  מ"מ. 30 -הממוצעת אינה עולה על כ

 . (2016, וגינת ח. וחובריו, 1993. )גינת ח., וההשנים בנחלים שטפונות בעוצמה גב

 סלעי משקע ימיים

 באזור הושקעו הבאות השנים מליוני 60 במהלך. טתיס ים ידי על האזור הוצף שנה מליון 100 – כ לפני

 הסלעים הם הימיים המשקע סלעי .רדוד בים לרוב ,וחרסית חוואר, קרטון, דולומיט, גיר סלעי בעיקר

 (2016., , גינת ח1983)גינת ח.,  .לאילת ועד הדרומי הנגב של המרחב בכל ונחשפים ביותר השכיחים

 שטפונות בשטח המחקר

 :2015בנובמבר  17 -באוקטובר וה 26במהלך המחקר זכינו לשני שטפונות בתאריכים 

 25-6/10/2015 אירוע גשם מאפיק ים סוף שארך יממה, בין יום ראשון לשני בצהריים ואולם :

אחד בשיטה.  שיטפוןברציפות. האירוע הביא להיווצרות של שני שטפונות בנחל יעלון ולא 

האחד בראשון אחר צהריים בנחל יעלון, ושניים נוספים למחרת בבוקר בשני הנחלים. תחילת 

האירוע בראשון בצהריים.  גשמים שירדו  בנחל יעלון הביאו לזרימה בעוצמה נמוכה יחסית 

נרשם  שיטפוןם של העמק בו חשופות תצורות ציחור ומישאש. שיא השהגיעה בעיקר מהשוליי

. לאחר הפוגה מהגשמים בלילה, התחדשו 19:00על ידי התחנה ההידרומטרית בנחל בשעה 

ח ספוגים במים מיום ראשון, הגשמים באופן משמעותי לפנות בוקר, מה שהתווסף לפני שט

ם בנחל יעלון ובנחל שיטה. שיא הספיקה לזרימה משמעותיתו חזקה הרבה יותר מיום קוד והביא

 . 06:00ובשיטה סביב השעה  07:00ביעלון נרשם סביב השעה 

 17/11/2015 אירוע גשם מאפיק ים סוף שפקד את אזור המחקר אחר הצהריים. גשם חזק :

שנרשם בנחל שיטה  שיטפוןמאוד וקצר הביא לזרימה מידית בשני הנחלים יעלון ושיטה. שיא ה

 . 16:00וביעלון בשעה  14:00היה בשעה 

 

 

 :סיכום אפקטיביות הגשם ע"פ תצפיות בשטח 
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בעלת אפקטיביות גשם גבוהה, זאת מעצם היותה סלעית וקשיחה מאוד, ונחשפת  תצורת ציחור:

 במבנה של משטחי סלע.

בעלת אפקטיביות גשם בינונית. מצד אחד רכה בהרבה מתצורות מישאש וציחור  תצורת מנוחה:

החרסיות והקירטון שבה, אך גם נאטמת בחלקה למים בתגובה לרטיבות מסיבה זו,  ,מהחוואר

 ולכן בעלת אפקטיביות גשם בינונית. 

בעלת אפקטיביות גשם בינונית. מכילה שכבות של סלע צור קשיח יחד עם  תצורת מישאש:

יא שכבות של קירטון שהוא רך יותר. שילוב זה גם יוצר חוסר אחידות מסוים בתצורה המב

 לסדקים ופירוק רב בתצורה המאפשר חלחול רב. לכן בעלת אפקטיביות גשם בינונית.

בעל אפקטיביות גשם נמוכה. בעל מבנה לא אחיד המכיל חומר דק בשילוב עם  קונגלומרט ערבה:

 חלוקים בגדלים שונים. מבנה זה יוצר תנאי חלחול טובים ומייצר מעט נגר באופן יחסי.

גבוהה. ריצוף שברי סלעים בפני  -בעלות אפקטיביות גשם בינונית סחף:קרקעות רג/מניפות 

השטח ואחוזי מלחים וחרסיות גבוהים "הודפים" את המשקעים המומטרים עליהם. מצד שני 

 גבוהה.  -יחידה זו אינה קשיחה ובעלת מבנה רך יחסית, לכן אפקטיביות גשם בינונית

 הגשם ואפקיטיביות העמק בקרקעית החשופה בעיקרה חרסיתית קדומה קרקע האדומה: היחידה

 גבוהה עליה

 הרווחים בין אל המים מחלחלים הזרימה את יש בו במקום העמק בקרקעית  פעיל: נחלי סחף

 האלוביום עובי שיטה בנחל. זה חלחול החוסמת אטימה שכבה אין יעלון בנחל. החלוקים שבין

 .למים אטימה שכבה המהווה האדומה היחידה מטר חצי ובעומק קטן

 

במסגרת המחקר נמדדה כמות המשקעים באגני הניקוז שיטה ויעלון במספר מגז"ים. כמו כן 

 נמדדה ספיקת המים הכוללת וספיקת שיא בשני השטפונות שתוארו קודם לכן.  

 

 תאריך , נחל 

 

כמות הגשם 

הממוצעת 

 )מ"מ( באירוע

ספיקה כוללת 

 )מ"ק(

ספיקת שיא 

 (/שניה)מ"ק

אפקטיביות 

 הגשם

26/10/15     

 20% מ"ק 10.24 מ"ק  106,000 מ"מ 25 יעלון

 41% - מ"ק 70,000 מ"מ 18 שיטה

17/11/15     

 24% מ"ק 3.14 מ"ק 44,000 מ"מ 9 יעלון

 28% 10.2 מ"ק 28,246 מ"מ 9.5 שיטה
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הטבלה לעיל מציגה את סיכומי השטפונות שנחקרו במהלך העבודה. בטבלה איסוף כל הנתונים שנאספו 

מהנחלים בעת שטפונות, באמצעות מכשירי מדידה הידרולוגיים והידרומטרים ומדידות שערכנו אני 

ישובים (. עיבוד הנתונים יחדיו על ידי חשיטפוןועמיתים נוספים בשטח בזמן אמת)כלומר, בעיצומו של 

מתמטיים מספק את המסקנות לגבי אפקטיביות הגשם. בטבלה להלן מוצגת אפקטיביות הגשם של כל 

בכל אחד מהנחלים שבהם נאספו מספיק נתונים המאפשרים את פיענוח האפקטיביות. ניתן  שיטפוןאירוע 

 לנתח ולהשוות בין האירועים השונים על בסיס הנתון הזה.

נמדדו כל הנתונים הרלוונטיים משני הנחלים ואפקטיביות הגשם  ,26/10/15-בתאריך ה שיטפוןבאירוע ה

נחלים שונה, כאשר בפוענחה, על כן אערוך השוואה בין האירועים בשני הנחלים. אפקטיביות הגשם 

-של כ יותרואילו בנחל שיטה נרשמה אפקטיביות גבוהה  20%בנחל ביעלון נרשמה אפקטיביות של 

תן להסביר מהבחינה הגיאולוגית של הנחלים ומהבחינה ההידרולוגית של . את השוני הגדול ני40%

האירועים. מבחינה גיאולוגית, השוני הוא מכלול היחידות הגיאולוגיות הנחשפות בנחלים. נחל יעלון מכיל 

מכלול רחב יותר של יחידות שונות זו מזו כדוגמת ציחור, מנוחה, מישאש וקונגלומרט ערבה, בנוסף על 

המשקע הנחלי שהם קרקעות הרג וכן ערוץ זרימה רחב. נחל יעלון שטחים רחבים יחסית יחידות 

 צר יחסית הנחל ערוץ. ורג מישאש מתצורת צור הוא המסלע עיקר שיטה בנחל בקרקעית העמק של סחף.

 שבנחל מזו משמעותי באופן  גבוהה שיטה בנחל הכוללת הגשם אפקטיביות לפיכך. גדול שטח גבי על ולא

. מבנה היחידות השונה יוצר התפלגות  ברמת האפקטיביות בהשוואה למצב בנחל שיטה, בו אחוז יעלון

קרקעות הרג באגן, אשר בעלות אפקטיביות גשם גבוהה, גדול בהרבה מנחל בנחל יעלון. פרט לקרקעות 

ה למים, הרג , בשיטה נחשפות גם כן היחידות מנוחה ומישאש, ובחלקים גם "היחידה האדומה", האטימ

אך במופע מועט יותר מאשר ביעלון. כלומר, נחל שיטה מכיל אחוז גבוה יותר של קרקעות רג, ומתוך כך 

התפלגות האפקטיביות לרמות השונות נמוכה יותר, מה שיוצר פוטנציאל התחלתי לאפקטיביות גשם 

 מתחת מטריםמ פחות בעומק האדומה היחידה של הופעתה בזכותגבוהה יותר מהבחינה הגיאולוגית. 

מבחינה הידרולוגית, עוצמת הגשם  .יעלון מבנחל בהרבה קטנים הפעיל באפיק המים אובדני הפעיל לאפיק

היא גורם משעותי המשפיע על אפקטיביות הגשם. לכן, שוני בעוצמות הגשם בין הנחלים באירוע זה הביא 

להפרש הגדול באפקטיביות הגשם. הסברה היא שבנחל שיטה הומטר גשם בעוצמה חזקה בהרבה מבנחל 

 ביות הגשם בין הנחלים. יעלון באירוע זה, וזהו גורם נוסף לשוני הגדול באפקטי

השוואה נוספת שניתן לערוך בעקבות הטבלה לעיל היא בין סיכום שני אירועי השטפונות בנחל שיטה, 

( גבוהה יותר 26/10/15. אפקטיביות הגשם בנחל באירוע הראשון )17/11/15-ושני ב 26/10/15-אחד ב

באירוע השני. אשר מ 2דולה פי מהשני. בנוסף, כמות המשקעים והספיקה הכוללת באירוע הראשון ג

ההשערה שלי, היא שהשוני נובע משוני באופן ירידת המשקעים. יתכן והגשם שירד באירוע הראשון היה 

בעוצמה חזקה יותר ובזמן קצר יותר. דבר זה משפיע כמובן על אחוז תפוקת הנגר של הקרקע, מה שמוביל 

 לאפקטיביות גשם גבוהה יותר. 
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 :כיוונים בכמה המחקר את להמשיך ממליץ אני

 תחנות ממוקמות הנחלים בשני. נוספים בשטפונות ויעלון שיטה מהנחלים הנתונים איסוף המשך א.

 .הגשם אפקטיביות של המחקר בכיוון לפתח כדאי אותם נתונים שרושמות הדרומטריות

 באגני החשופים סלעים של מאוד רחב מגוון הדרומי בנגב. נוספים נחלים לערוצי המחקר הרחבת .ב

  .באזור אחרים לנחלים זה מסוג מחקר להרחיב ונכון חשוב. שונים בגדלים ניקוז
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