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 ך נערכים לשיטפון? אי

ולסיום האירוע לעומק השיטפון . אמת המידה שלו בניית תיבת נוח, ככל הידוע לנו, ההייתההיערכות הראשונה לשיטפון 

השילוב של  .ך אליהםטפונות ולהיערישלהתגונן ממצוא דרכים להשתכלל ולמאז, אנחנו מנסים  היה ענף של עץ זית.

, טפונות רבים באזורים עירוניים ולאבדן בנפש וברכושילש גורם ,חריגיםבניה עירונית אינטנסיבית יחד עם מופעי גשם 

לשיטפונות  שלושה מודלים חדשים, שתורמים למאמץ ההיערכותלהלן,  .ההיערכות וההתגוננות הולך וגדל גרכך שאת

 שלושתם אגב מאסיה.  ,עירוניים

אמנם  לתשתיות העירוניות.  להרס הרב ביותר םורגטבע הההם אסון טפונות ישנטען כי [ 1מאמר מעניין מאוד מקוריאה]ב

מכיוון ששינוי לצמצם את פליטת גזי החממה אך  בעניין משבר האקלים והצורךהסכמה בינלאומית רחבה כיום יש 

יש צורך בתוכנית שתאפשר ה. ספיקהפחתת גזי החממה אינה מהאקלים מתרחש לאורך זמן ומלווה בחוסר ודאות, 

 ( ותגדיל את החסינות.risk)הסיכון הסתגלות להשלכות השינוי, תקטין את 

יתה לסייע למקבלי הימזרח קוריאה הדרומית, -שנערך באולסן, עיר מטרופולין ששוכנת לחוף הים בדר' מטרת המחקר

חידה הקטנה יהצפה ברמת הבניין, ההסיכונים לסווג ע"י  ,החלטות בתחומי התכנון העירוני והטיפול במשבר האקלים

 עירוני.המרחב בביותר 

מתקן יחד עם של היחסת לפונקציה יהמת תהסיווג האנגלישיטת : מבנים תי שיטות לסווגבמחקר נעשה שימוש בש

( והשיטה הקוריאנית שמתייחסת לתפקיד (Planning Policy Statement - PPS25שיטפונות  בפני  / פגיעותועמידותו

, רמת החשיפה hazard)פונקציה של הסכנה )כניסוחים של הסכמי פריז, בהתאם ל ,נבחנה riskהמבנה. רמת הסיכון 

(exposure )( ורמת הפגיעותvulnerability .)רשויות מקומיות להעריך  ן שלהמשמעות של השיטה טמונה באפשרות

על ידי שילוב טכניקות הערכת סיכונים פיזיות ומבוססות אינדקס שהוצעו במחקרים ני שיטפון ברזולוציה גבוהה סיכו

 .קודמים

משיטפון , מתייחס אף הוא למידול הסיכון זה מחקר[.  2] בצפון מערב איראן Zanjanחקר נוסף בנושא דומה נערך בעיר  מ

 . שפגיעה בהם תהווה סיכון מיוחדבנים למרק אך במקרה הזה ההתייחסות היא , בהתייחס לרמת הבניין

רשויות המטפלות להן מיועדות, בדרך כלל, . גבוההלשיטפון ת ּורגישלשיטפונות מגדירות אזורים בהם הת ּורגישמפות 

 היום משתמשים הקיימים  אך יכולות לשמש גם עבור רשויות המתכננות שימושי קרקע. המודלים ,בהיערכות לחירום

לסכנה לתשתית העירונית כתוצאה  מתייחסמודל המוצע במאמר ה .הצפה בלבדסיכון מל ת בהתייחסותּורגישבמפות 
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שיגרם כתוצאה מפגיעת שיטפון  המצרפי ואזורי הצפה, מכיוון שהנזק 1קשר בין מתקנים מסוכניםבדגש על ה מהצפות 

 הוא בעל השפעה רחבה במיוחד.  אלובמתקנים 

 מתבססותיכולת להפעילו גם במקומות שאין עבורם נתוני עבר )התחזיות במודלים דומים מוצע הוא בהיתרון של המודל ה

לחשב את  להם ותמאפשרהת ּות רגישומפ למקבלי החלטות ציג (. בנוסף, הוא מבלבד אירועי עברנתונים מעל בסיסי 

לפי רמת הסיכון. כמו כן הוא מאפשר למקבלי החלטות מאמצים לנתב כדי הסיכונים להצפות באזורים העירוניים השונים 

 ההצפה.  ילהכיר במגבלות הפיתוח ולבחון השפעה של תרחישי בניה שונים על נתיב

מודלים נומריים עם "רשת עצבית מלאכותית" . החוקרים בחנו שילוב של [3מסין ], מגיע אחרון להיוםשלישי והההמודל 

בזמן שיטפון.  חיזוי מהיר של עומק המים המצטבריםכן מודל סימולציה לזיהוי אזורים עירוניים בהם צפוי שטפון ו ובנו

, עיר שטוחה יחסית עם חוף מפרץ בוהאי(ל  Haiheעל שפך נהר  הנמצא )מחוז עירוני סיןצפון מזרח ב Tianjinעיר ה

  טפונות שימשה לכיול המודל. ימרובים וש מופעי גשם

חוזה במידה טובה,  ואהנמצא שמרחביים ו קודמים וכן בנתונים שיטפונותרועי יאמ סטטיסטייםמשתמש בנתונים המודל 

במרחב. היתרון של המודל  ומה עומק המים בנקודות שונות גשם, היכן מצטברים מיםרוע יתוך כדי א ומהירה, מדויקת

ימוש במודל יכול לעשות זאת במהירות רבה. ש ובו זמנית וביכולתנקודות רב של של מספר ניתוח מרחבי הוא בהמוצע 

 ים חכמות. טפונות וכחלק ממערכות ניהול עריחוף, בהפחתת ההשלכות של ש לסייע במניעת הצפות בערי

 המתגברת מגמת העיורמו מצד אחד האקליםמשבר מ ההשפעותבין ב ולישבחשיבות הבנה כיום הנראה שישנה לסיכום, 

תכנון  בעזרת עירוניותבמקביל למאמצים לצמצם את פליטת גזי החממה יש צורך לפתח חוסן במערכות המצד שני. לכן, 

 פויים.צההאקלימיים להתמודד עם השינויים  יתן יהיהעל מנת שנערים ושימושי קרקע 

 יםמודעות לשינויו חדשיםכלים פיתוח אולי בעזרת . ששרדמינימלי תה תיבה ומדגם יהינוח לואם אנו חוזרים לתיבת נוח... 

 זית. עץ הבצלו של  תוליהנו"מעל המים" יותר רבים  , ניתן יהיה להשאירהנחוצים

 

  .מרכזת מידע במרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, סמדר אמירכתבה: 
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1 petrol station, electricity tower, electric control box (outdoor), electric pole, gas manhole, gas pipe, electric 

manhole, and high voltage transition, 
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