ד"ר עמיר גבעתי ,השירות ההידרולוגי  -רשות המים

היערכות לעונת המעבר וחורף  - 2017/18שיטפונות
• השירות ההידרולוגי מהווה את מוקד הידע הלאומי
בנושא שיטפונות ,ומופקד על נושא מדידה וחיזוי
שיטפונות .על הנוהל שנקבע במשרד לבט"פ השירות
מעביר לגורמי החירום )"מגיבים ראשונים"( ,ובראשם
משטרת ישראל ,התרעות לקראת אירועי שיטפונות.
• משנת  2016/17החלה משטרת ישראל להפעיל נוהל של
"ויעוד" בין משרדי לקראת ובמהלך אירועי מזג אוויר,
הכולל גם בין היתר גם צפי לשיטפונות.
• השירות ההידרולוגי גיבש גם נהלי עבודה ספציפיים מול
הגורמים השונים )כב"ה ,צה"ל ,עיריות ,רשויות ניקוז(.

עיקרי השינויים בתחום חיזוי השיטפונות בשנה האחרונה
•
•
•
•
•

•
•

מעקב  24/7בחדר הבקרה החדש של משרד האנרגיה והמים
בבאר שבע.
הוספת נתונים מדודים בזמן אמת המתקבלים מהשירות
המטאורולוגי )תחנות גשם ,מכ"מ( למודל השיטפונות.
הרצת מודל השיטפונות על בסיס תחזיות משקעים המתקבלים
מהשירות המטאורולוגי
ייצור אינסמבל )צבר( של תחזיות לשיטפונות המאפשר לקבל
טווח חזוי אשר ייסע בקבלת החלטות ,במקום תחזית בודדת כפי
שהיה עד כה.
עדכון מודל השיטפונות והרצתו כל שעתיים במקום כל  6שעות
בשנה שעברה .תדירות כזו תאפשר לנו לזהות שינויים בצפי
ביחס להרצות קודמות ועדכן את ההתרעות.
שידרוג אתר השיטפונות והוספת מידע רב למשתמש :נתונים
מדודים וחזויים.
השקת אפליקציה חדשה לחיזוי שיטפונות

אמצעי תקשורת להתראות
• שליחת התראות במייל
• קבוצת  what's upייעודית להתרעות/העברת מידע
• מידע והתראות "מתפרצות" בדחיפה באפליקצית
השיטפונות "שירות הידרולוגי".
להורדה ,יש לכתוב באנדרואיד/אייפון:
 במכשירי אנרואיד" :שירות הידרולוגי" במכשירי אייפון"hydrological service” :כתובת ליישום באינטרנט לתחזית מז"א וחזוי שטפונות:
WWW.http://floods.online/home/map

אפליקציית
השיטפונות:
מסך כניסה

דוגמא למשלוח התרעה בדחיפה מהאפליקציה:

אפליקציית השיטפונות

דגשים לשנת 2017/18
• אמצע אוקטובר  -אמצע דצמבר :הצפות עירוניות בערי החוף .יש
לתת דגש למוכנות באזור חיפה והקריות )בדצמבר  2016היה שם
אירועי עם נפגעים( ,ערי השרון וגוש דן )בעיקר חלקו הדרומי(.
• אוקטובר – נובמבר :אוקטובר – נובמבר :שיטפונות של עונת
מעבר במדבר יהודה ,הנגב וערבה .מופעים קצרים ו"אלימים".
קשים יותר לחזוי .בעלי זמן התרעה קצר יותר .מתפתחים בדרך
כלל באזור בקע ים המלח ולא במעלה במדבר יהודה או רמת
הנגב )סדום ,עין גדי(.
• יש לתת דגש מיוחד גם השנה לאזור עין גדי )נחל ערוגות! ודוד(
עקב יעדר מעביר מים בכביש.
• דגש מיוחד למרחב העיר אילת )מטיילים בוואדיות ,לינה
בחניונים בהרי אילת(

דגשים לשנת 2017/18
•
-

-

דצמבר – פברואר:
מ רכז ה א רץ :
נתיבי איילון בקטע שבין המחלף השלום למחלף ארלוזורוב
מורד נחל איילון ,מאזור אור יהודה ,כפר חב"ד ,חולון ,אזור
)נחל שפירים ,נחל אזור ,נחל כופר(.
דרום הארץ:
שיטפונות יותר "חורפיים" ,מתאפיינים בפריסה מרחבית גדולה
ומשך זמן ארוך יותר .מביאים לסגירת כבישים נרחבת בנגב עקב
שיטפונות בנחלים הגדולים צין ופארן ונחל הערבה :כביש ,90
כביש  ,40כביש ) 232נגב מערבי( ,גשר צאלים.
צפון הארץ:
הצפות עירוניות ומנחלים בישובים במגזר הערבי )בעיות ניקוז(
מורד אגן הקישון )קריית חרושת ,אזור הצ'ק פוסט(
נחל חילזון באזור כביש 70
נחל געתון בנהרייה

