


מינהל

אזרחי

רשויות אגניות בפריסה ארצית  11

:תפקידים
מניעת נזקי שיטפונות  

(1957חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות )

שמירה שיקום ופיתוח סביבות נחלים 
(1965חוק רשויות נחלים ומעיינות )
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2018אפריל –90נחל רחף כביש 



חריגיםלשיטפונותייחוסתרחיש – 2015
לאומיתמבטנקודת



הגדרת שיטפון הייחוס  

'סביר–חמור 'תרחיש 

על סמך אירועי השיטפונות מוגדר 
ועל בסיס השפה המשותפת  , המוכרים

.  בתחזיות השירות ההידרולוגי

בסיכויי התרחשותוסבירשיטפון 
. בהשפעותיו האפשריותחמורו

90-2014נחל צפית כביש 



משך  עוצמה'מס

*השפעה

פגיעה  זמן התרעה

בתשתיות

זרימה באפיק1

(כחול)

ללא השפעהימים ומטה3שעות בודדות

תחזית שיטפון  2

(ירוק)

ללא השפעהימים ומטה3יממה–שעות 

שיטפון משמעותי  3

(צהוב)

שתי  –יממה 

יממות

פגיעה  ימים ומטה5

תחזוקת  )"

"(שבר

שיטפון חמור  4

(כתום)

פגיעה  שבוע ומטהימים ספורים

משמעותית

שיטפון חמור ביותר  5

(אדום)

מספר –שבוע 

שבועות

פגיעה חמורה  שבוע ומטה

–קימום )ביותר 

reconstructio

n)

תעשייה ותשתיות, אוכלוסייה, השפעה על מגיבים ראשונים*



הימשכות  עוצמה

שיטפונות  

לסירוגין

זמן  

התרעה

נזק משקיאוכלוסייהפגיעה בתשתיות

שיטפון  

חמור  

(כתום)

5-3

ימים

שבוע  

ומטה

בנקודות  90כביש הרס•

. סחף רב. חציית נחלים

הדרדרות  -נזקי מזג אוויר •

.על כבישיםבולדרים

ניתוק מרחבים למשך שעות  •

.עד ימים

:  פגיעה בקווי תשתית•

קולחים  , תקשורת, חשמל

.ב"וכיו

פגיעה במרקם החיים•

רפואה וחינוך: ביישובים

/  מטיילים/ היפגעות תיירים•

.עוברי אורח

ריבוי מקרי חילוץ ומחסור  •

.במגיבים ראשונים

האיזוריותברמת המועצות •

טיפול ימי10-נדרשים כ

.ראשוני

נזק ישיר  •

בעלות עשרות  

.  ח"מיליוני ש

פגיעה•

משמעותית  

בתפקוד 

מרחבי  

.  התיירות

פגיעה קיימת  •

בתפקוד 

.תעשייה

(4רמה * )חמור סביר-מתווה תרחיש הייחוס הנבחר 



ש"יו
דרום

רשויות מקומיות•
ל"רח•
משטרת ישראל•
א"כב•
א"מד•
יחידות חילוץ•
צבא•
נתיבי ישראל•
ג"רט•
משרדי ממשלה •
רשות ניקוז•

גבולות  
מנהליים  

במרחב  
ים המלח 

כאתגר פיקוד 
ושליטה



מגילות

עין גדי–מצדה 

סדום

מרחבי התייחסות

:חלוקה לפי
מאפיינים הידרולוגיים•
שימושים•
התאמה יחסית לגבולות  •

כולל תת  : בוקקמנהלתיים
מרחב מלונות



סיכום האתגרים המרכזיים–תרחיש הייחוס 

(תחבורה; חינוך; רווחה; בריאות; תשתיות ואנרגיה)ח "מלפגיעה בהיבטי

פיקוד ושליטה בין גבולות מנהלתיים שונים וריבוי גופים

שמירה על מרקם חיים בתתי אזורים מנותקים זה מזה בעיקר בהיבטי 
.החינוך והתעסוקה,הרפואה

.י גופי תשתיות"צירי תנועה ותשתיות אורכיות קריטיות נוספות עהשמשת

.תיירים ונהגים; מטיילים: היקלעות מבקרים ועוברי אורח לשיטפון

.פעולה בתנאי מחסור במשאבים ומגיבים ראשונים



דוגמאות מייצגות 
לאירועים מהם מורכב  

תרחיש הייחוס



מטיילים-פגיעות בנפש 



פגיעות בנפש 
עקב חציית  
נחלים ברכב

כביש כניסה  –נחל צין 

27.4.18לכיכר סדום 



הילכדות מגיבים  
ראשונים בזמן  

ניהול  /מאמצי חילוץ
קהל

90כביש –נחל צאלים 

26.4.18



הרס  
תשתיות  

מוחלט  

90כביש –נחל ערוגות 

2001מאי 



הרס תשתיות 
מוחלט 

90כביש –נחל צפית 

29.10.2004



הרס  
תשתיות  

חלקי

90כביש –חימרנחל 

2015פברואר 



חסימת כבישים  
בולדרים/בסחף רב

90כביש –נחל פרס 

2014מאי 

90כביש –עיינות צוקים 



חסימות ופקקים  
בכבישים וניהול קהל  

בשל זרימות  
דרדרת  /סחופת/נחלים

או תאונת דרכים  



ניתוק יישובים

26.4.2018



פריצת  / גלישה
מאגרים ונזקי משנה

מאגר צין



פגיעה בפעולת מקומות  
.תעסוקה גדולים

עובדי ואורחי אתרי תיירות  
ומלונות

עובדי מפעלי התעשיה



(חשמל, תקשורת, קולחים, ביוב, מים)פגיעה בקווי תשתית 

גז

חשמל

קולחים



סיכום

.למונחי נזקהידרומטריתרגום תכן •

יצירת שפה משותפת אזורית בהערכות  •
.לשיטפונות

בסיס להערכות לשיטפונות ברמה •
תכנית מענה לשיטפונות  –המוניציפלית 

.א תמר.במסגרת תיק האב לחירום של מ




