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על -פי "העולם של ו" ,ספר עולם ,ירושלים 1997
שמציף שטחים מוכים .בתקופה
שיטפון הוא זרם מים חזק ,בדרך כלל פתאומיֵ ,
האחרו ה א ו שומעים יותר ויותר על שיטפו ות במקומות שו ים בעולם ,על
א שים ש לכדו במי השיטפו ות ,על בתים שהוצפו ,על רחובות ועל כבישים
ש הרסו וגם על פעולות הצלה מיוחדות .יש שיטפו ות שבהם מים מן הים ְמציפים
את החופים ,ויש שיטפו ות שבהם ה הרות וה חלים עולים על גדותיהם.
שיטפון ב הרות וב חלים מתרחש כאשר מים רבים מהרגיל זורמים אל ה הר או
אל ה חל ,וגובה המים עולה .המים מתחילים לזרום במהירות גוברת והולכת ,עד
שהם ְמציפים את היבשה .כאשר מים רבים מכסים את היבשה ,וצר מצב של
שיטפון במקומות שו ים בעולם )רוסיה ,צרפת ואיסל ד( ,באזורים הרריים וקרים.
השיטפו ות מתרחשים בעיקר בעו ת האביב .השלג והקרח שהצטברו בחורף על
פסגות ההרים ,מפשירים באביב והופכים למים .המים הרבים זורמים ל הרות
והם מתמלאים בקצב מהיר .באזורים אלה יורדים גשמים גם באביב ,ומי
הגשמים מתווספים למים הזורמים ב הרות .ה הרות מתמלאים בפתאומיות
ועולים על גדותיהם .כך וצר שיטפון .לכן בדרך כלל אי-אפשר לחזות אותו מראש
ולהיזהר מפ יו.
ה הר העולה על גדותיו ליד מקום יישוב עלול לגרום להצפה ובעקבות כך ל זקים
רבים.
א שים החיים ליד הרות צריכים לדאוג לכך שבתיהם לא יוצפו וייסָ חפו במי
השיטפו ות .הם יכולים לב ות את בתיהם מחומרים חזקים ,במקומות גבוהים או
על עמודים .התרחקות מ הר בזמן שיטפון תציל אף היא חיי אדם .פתרון וסף
למ יעת הצפות הוא ב יית סכרים .סכר הוא חומה הב ויה לרוחב הר או חל,
והיא חוסמת את זרם המים .בחומה יש פתחים שאפשר לפתוח או לסגור כדי
ברכה שהמים אגרים
לכוון את כמות המים שזורמים ב הר .יש סכרים שיוצרים ֵ
בברכה יוכלו לשמש את התושבים בעו ות היבשות להשקיה,
בה .מים ה אגרים ֵ
לשתייה ועוד.
בישראל מתרחשים שיטפו ות בעו ת החורף במקומות אלו :במדבר יהודה ,ב גב
ובערבה .לאזורים אלו מב ה גאוגרפי בו הרים ו חלים מצאים סביב המדבר .מי
הגשמים יורדים בהרים ,זורמים במהירות וסוחפים כל מה ש מצא בדרכם ,אל
עבר המדבר שלמרגלות ההרים .ה חלים היבשים בדרך כלל מתמלאים פתאום
כמויות עצומות של מים ועולים על גדותיהם.
מי שזכה לראות שיטפון באזורים אלה ,מתאר אותו כמראה מיוחד ומרהיב .עם
זאת קשה לתכ ן מראש טיול שבו אפשר יהיה לצפות בשיטפון ,מפ י שהתופעה
פתאומית ,אי ה מתרחשת לעתים קרובות וחולפת במהירות.
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