
 

 

 13:00בשעה  19/12/2021זמן הפקת התחזית יום א' 
 23/12ועד יום ה'  14:00בשעה  19/12/2021התחזית בתוקף מיום א' 

 תקציר התחזית:

היום ללא צפי לגשם ושטפונות. מחר יתחיל גשם בצפון הארץ ויתפשט למרכז ולצפון הנגב, עם אפשרות לשיטפונות במדבר יהודה 
גם גשם מקומי בערבה. במהלך היום תחול התחזקות של הזרימות בנחלי הצפון וכן ייתכנו הצפות במישור  ובנחלי הנגב הצפוני. יתכן

החוף הצפוני, בכפרי הגליל ובאזור המשולש. בימים שלישי ורביעי ימשיכו לרדת גשמים בצפון ובמרכז הארץ ותימשך זרימה חזקה 
טחים בנויים במישור החוף. ביום חמישי הגשם יתמעט משמעותית וייפסק בנחלי הצפון וייתכן שגם בנחלי במרכז. ייתכנו הצפות בש

 במרבית האזורים, אך עדיין תימשך הזרימה בערוצי הנחלים.
 

 ירוט התחזית:פ
 19/12יום א' 

 ללא צפי לגשם ולשטפונות הזרימות בנחלי הצפון והמרכז תחלשנה.
 

 14:00עד  08:00-מ 20/12יום ב' 
מישור החוף. גשם מקומי גם במרכז הארץ וכן ייתכנו גשמים מקומיים גם באזור הנגב והערבה. סבירות גשום בצפון הארץ ולאורך 

 נמוכה לשטפונות במדבר יהודה ובנגב. הזרימות בנחלי הצפון יתחדשו )היכן שנחלשו ביממה האחרונה(.
 

 20:00עד  14:00-מ 20/12יום ב' 
. הזרימות בנחלי 90לשטפונות במדבר יהודה ובצפון הנגב שיגרמו לסגירת כביש גשום וסוער מהצפון עד צפון הנגב. סבירות גבוהה 

 הצפון והמרכז יתגברו. אפשרות להצפות לאורך מישור החוף, וכן בערי וכפרי ואדי עירון, המשולש והגליל.
 

 02:00-ב 21/12עד יום ג'  20:00-מ 20/12יום ב' 
עד בינונית בנחלי הצפון )גליל מערבי, כרמל ורמות מנשה(, וכן אפשרות להצפות גשום בצפון ובמרכז הארץ. זרימות בעוצמה נמוכה 

 .90במישור החוף הצפוני. עדיין ישנה סבירות בינונית לשטפונות במדבר יהודה וסגירת מקטעים בכביש 
 

 08:00עד  02:00-מ 21/12יום ג' 
ן וכן אפשרות להצפות במישור החוף הצפוני.  חשש להצפות גשום בצפון ולאורך מישור החוף. זרימות בעוצמה בינונית בנחלי הצפו

 . 70סנאן, ראמה, סגור, שזור, מג'ד אל כרום, וסיכוי לסגירת כביש -בכפר מזרעה, כפר יאסף, גו'ליס, אבו
 

 14:00עד  08:00-מ 21/12יום ג' 
אזורים בנויים לאורך מישור החוף. חשש גבוהות בנחלי הצפון. כמו כן אפשרות להצפות ב-גשום בצפון ובמרכז. זרימות בינוניות

 . 70סנאן, ראמה, סגור, שזור, מג'ד אל כרום, וסיכוי לסגירת כביש -להצפות בכפר מזרעה, כפר יאסף, גו'ליס, אבו
 

 20:00עד  14:00-מ 21/12יום ג' 
ל ורמות מנשה( ואפשרות לעליית גבוהה בדגש על נחלי הצפון )גליל מערבי, כרמ -גשום בצפון ובמרכז עם זרימות בעוצמה בינונית 

חלק מהנחלים על גדותיהם. סיכוי להצפות לאורך מישור החוף. חשש להצפות בנהריה, שכונת רסקו, רחוב שפרינצק, כפר מזרעה, 
.  חשש להצפות בערי המשולש וחסימת 70סנאן, ראמה, סגור, שזור, מג'ד אל כרום, וסיכוי לסגירת כביש -כפר יאסף, גו'ליס, אבו

 ישה לבית חולים שער מנשה.הג
 

 בלילה 21/12יום ג' 
 גשום מצפון הארץ ועד מרכזה. עדין זרימות חזקות בצפון, בכרמל, ברמות מנשה ובשרון. חשש להצפות באזורים בנויים.

 
 22/12יום ד' 

ה בינונית תתכן בנחלי גשום בצפון ובמרכז עם אפשרות לשטפונות במדבר יהודה. זרימה בעוצמה גבוהה תימשך בנחלי הצפון וזרימ
 לילה ייחלשו הגשמים ויתמעטו.-המרכז. ייתכנו הצפות באזורים בנויים לאורך מישור החוף והשפלה. לקראת ערב

 
 23/12יום ה' 

 גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ, ברובו קל. ללא צפי לשטפונות/הצפות. הזרימות בנחלי הצפון ובמרכז יחלשו בהדרגה.



 
 
 

 
 
 



 

 

השיטפונות מוגדרת כהערכת המצב העתידי ואין פירושה ניבוי, ידיעה או רמיזה תחזית 

להתרחשותו הוודאית של מצב כלשהו. המשתמש במידע עושה זאת באחריותו ועל סמך שיקול 

 דעתו בלבד.


