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?מה זה שינוי אקלימי

י  "שינוי במצב האקלים שיכול להיות מזוהה ע-שינוי אקלים 
על  . סביב הממוצעהתנודותאו במידת /ובממוצעשינויים 

(.IPCC)יותר או עשרות שנים , השינוי להתמיד זמן רב

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains1.html
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf


IPCC 2013 Figure SPM.1 | (a) Observed global mean combined land and ocean surface temperature anomalies, from 1850 to 2012 from three data sets. Top panel: annual mean 
values. Bottom panel: decadal mean values including the estimate of uncertainty for one dataset (black). Anomalies are relative to the mean of 1961−1990. 

גם ישראל מתחממת ישראל

התחממות גלובלית



צ בתקופה  "מ1.4-הטמפרטורה הממוצעת בישראל עלתה בכ

שלושים השנים האחרונות תרמו תרומה מכרעת  )1950-2017

(.לעליה זו

  הטמפרטורה הממוצעת בישראל צפויה לעלות מהתקופה הנוכחית

צ בתרחיש האופטימי  "מ0.9-בעוד כ2050ועד סוף ( 2018-מ)

(RCP4.5 )צ בתרחיש הפסימי "מ1.2-או בכ(RCP8.5.)

  נמצאה עליה בתדירות מספר הימים והלילות החמים ביחד עם

.מגמה שצפויה להימשך, ירידה בתדירות הימים והלילות הקרים

הן במדידות העבר  , מגמת ההתחממות בולטת יותר בעונת הקיץ

.  והן בתחזיות

  בשלושים השנים האחרונות ישנה מגמת הפחתה בכמות

.המשקעים הכללית

כמות המשקעים צפויה לפחות  , על פי המודלים האקלימיים

ביחס  )2100עד 2071בתקופה 20%-10%-כבשיעור ממוצע של 

(.  2017-1988-ל

נמצאה נטייה להפחתה במספר ימי הגשם בעשורים האחרונים  .

.על פי המודלים האקלימיים מגמה זו צפויה להימשך

  מגמות ההפחתה בכמות המשקעים ובמספר ימי הגשם בסדרות

*.המדידה אינן מובהקות סטטיסטית

השגת מובהקות סטטיסטית במגמות הגשם  *  

,  קשה לאור התנודתיות החזקה משנה לשנה

.עוצמת השינוי ואורך הסדרה/שיעור



2100עד : טמפרטורה

(08/2020)

כאן ביחס לתקופה

!הרצנטית

2017-1988

1990-1961



2100עד : בקיץמינימום טמפרטורת 

(08/2020)

כאן ביחס לתקופה

!הרצנטית

2017-1988



עד כה–משקעים 

בכמותהשינוימגמת.10איור

2019/8-1952/3,לתקופההמשקעים

Theil–Sen.(עשור/מ"מ) estimator.

-לSPIמדד 

שנים  5
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הערכה לעתיד–משקעים 

עבורהאנסמבלממוצע,(בשחור)התצפיותממוצע.1990-1961לתקופהביחס(מ"מ)בישראלהכלליתהגשםבכמותהשינוי.11איור

המודליםתוצאותפיזוראתמצייניםדקיםקווים.(בולטבכתום)RCP8.5תרחישעבורהאנסמבלממוצע,(בולטבתכלת)RCP4.5תרחיש

המודליםממוצעיהתפלגותאתמתארים(boxplots)הקופסהתרשימי.(בכתום)RCP8.5-ו(בתכלת)RCP4.5לתרחישיםבהתאםהשונים

.שחוראופקיבקומצוייןההתפלגותחציון.2100-2071-ו2050-2021לתקופה,תרחישלכלהשונים



אירועי מזג אוויר קיצוניים מאד

נדיר ואפילו  , חריג, אירוע מזג אוויר קיצוני•

!חסר תקדים יכול להתרחש בכל אקלים שהוא

הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה אי •

.1942-נמדדה ב( צ"מ54)פעם בישראל 

השלג הכבד ביותר שכיסה את כל הארץ •

1950התרחש בפברואר ( למעט הערבה)

!(.שלג בתל אביב)

הסיכוי שאירועים  , אבל ככל שהעולם חם יותר•

!עולה, יתרחשו, או חמורים יותר, כאלה
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http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/ccl16/teco/documents/ppt/TECO-Presentations-PDF/02-07-2014/Session8/0920-0940/Peterson-Attribution-of-Extremes-TECO-July-2014.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/ccl16/teco/documents/ppt/TECO-Presentations-PDF/02-07-2014/Session8/0920-0940/Peterson-Attribution-of-Extremes-TECO-July-2014.pdf
https://www.nap.edu/catalog/21852/attribution-of-extreme-weather-events-in-the-context-of-climate-change
https://www.nap.edu/catalog/21852/attribution-of-extreme-weather-events-in-the-context-of-climate-change


https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/extreme-event-attribution-climate-versus-weather-blame-game
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/extreme-event-attribution-climate-versus-weather-blame-game


https://jakubmarian.com/highest-recorded-temperature-by-country-in-europe/
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פורמלי מאושר אך לגבי 

מדינות חשובות כמו  
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(  כדוגמה)ופינלנד 

המקור הוא השירות  
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,  ככל שהעולם חם יותר

,  הסיכוי שאירועים כאלה

,  או חמורים יותר

!עולה, יתרחשו

ככל שהעולם חם  

אירועים  , יותר

חמורים  ואף , כאלה

מהם מתרחשים  

!!!  בפועל

https://jakubmarian.com/highest-recorded-temperature-by-country-in-europe/


ישראל
מקיפה של אירועי מזג אוויר קיצוניסקירה 

של  20-מראשית שנות ה•
.המאה הקודמת

.מוגבלים בזמןאירועים •

http://www.ims.gov.il/ims/odot/news/extreme+events.htm

הסטוריתפרספקטיבה 

" סביר-חמור"בסיס לתרחיש ייחוס 

(ל"רחהנחיית )

http://www.ims.gov.il/ims/odot/news/extreme+events.htm


גלי חום ממושכים–תרחיש ייחוס 

. כל הארץ:מרחב •

.באותו החודשלעיתים בשני גלים, ימים7-5:משך •

(.  ספטמבריוני עד )חודשי הקיץ :מסגרת הזמן •

והביל חם מאד ויבש בהרים ובפנים הארץ :תיאור •

עומסי חום שוררים כמעט בכל . במישור החוף( חם ולח)

החוף רק במישור . צ"מ41-38: בשיא. שעות היממה

70%-65%צ אבל עם לחות יחסית של "מ34-33

28-26וטמפרטורות מינימום גבוהות ( עומס חום כבד)

!צ בירושלים"מ44–8/1881!  צ"מ54–6/1942.עומסי חום גם בלילה-90%צ עם לחות יחסית "מ

.  04.09.20-ב! צ"מ42.7ירושלים עם 

נצטרך לעדכן 
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1881 1942 2020



אירוע גשם קיצוני  –תרחיש ייחוס 
בגוש דן ובמישור החוף

ובפרט אזורים הסמוכים לנחלים איילון  גוש דן :מרחב •

.וירקון

.בין יומיים לחמישה ימים:משך •

פברואר  -אוקטובר:התכנות/ מסגרת הזמן •
(.בעיקר בנובמבר ובדצמבר)

בגוש דן או מ "מ350עד 300-כ:תיאור התרחיש•

במעלה

(.שעות12-כמ תוך פרק זמן של "מ150)

. באזורים אחריםמ "מ250עד 

!שבו יתמקד הגשם ברצועת החוףקושי להצביע מראש על אזור ספציפי 



אירוע גשם קיצוני  –תרחיש ייחוס 
בגוש דן ובמישור החוף

ודיווחים על . רוחות עזות, ברד, סופות רעמים:תופעות נלוות משמעותיות•
."מערבל רוח דמוי טורנדו"

:פי אירועי העבר-נפגעים על/ נזקים •

:יכולת חיזוי התרחיש

ימים  5-כהתראה ראשונית 

,  מועד התחלת האירוע. מראש

משך הזמן שבו יתרחש  מיקוד
48-24עד –ומידת חריגותו 

.  לפני תחילתושעות

1954דצמבר 29-28שיטפונות 

http://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?parm=wkRqukROXLZSd7UaMm8Zij6YIOhUXgKgkZKbMXD15HZ1SkY0D7swH94nYbnBeXT+Yw==&mode=image&href=DAV/1954/12/30&page=1&rtl=truehttp://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?href=DAV/1954/12/30&page=1
http://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?parm=wkRqukROXLZSd7UaMm8Zij6YIOhUXgKgkZKbMXD15HZ1SkY0D7swH94nYbnBeXT+Yw==&mode=image&href=DAV/1954/12/30&page=1&rtl=truehttp://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?href=DAV/1954/12/30&page=1


אירוע גשם קיצוני -ייחוס תרחיש 
באזור מפרץ חיפה

אזורי הצפה  , העיר התחתית, מפרץ חיפה:מרחב •
.גדורה ונעמן, הנחלים קישוןסביב 

.בין יומיים לחמישה ימים:משך •

,  יתכן גם בנובמבר. מרץ-דצמבר:היתכנות/ מסגרת הזמן 

.אך במתווה פחות חמור

:התרחישתיאור 

וזאת על גבי קרקע רוויה עוד מ ויותר"מ200-כ

. מגשמים קודמים

.בודדותתוך שעות מ "מ100-50-כהאירוע בתחילת 

ייתכנו נזקים גם עם כמויות קטנות יותר אם השטח היה  

.רווי לפני כן



אירוע גשם קיצוני  –ייחוס תרחיש 
מפרץ חיפהבאזור 

.גלים גבוהים. האירוערוחות חזקות בתחילת :תופעות נלוות משמעותיות

".טורנדומערבל רוח דמוי "על ודיווחים , ברד, רעמיםסופות 

:פי אירועי העבר-נפגעים על/ נזקים 

פגיעה קשה בתחבורה ובתפקוד של אזורי  . ציריםהיצרות / חסימת . הצפות נרחבות

.והמסחרהתעשייה 

.ממושכותחשמל הפסקות הקריות נרחב באזור בתים פינוי 
.הצפות בשכונת בת גלים–חדירת מים -גלים גבוהים 

,  מועד התחלת האירוע. ימים מראש5-התראה ראשונית כ:חיזוי התרחישיכולת 
.שעות לפני תחילתו72-48עד –מיקוד משך הזמן שבו יתרחש ומידת חריגותו 

לסקר את יעקב: צילום/ 2020ינואר , נהרייה מוצפת



קיצוניים בדגש ממטרים –תרחיש ייחוס  
על דרום הארץ ומזרחה

כולל עבר )כל הארץ ובדגש על דרום הארץ ומזרחה :מרחב •
(.הירדן המזרחי

(.שישה ימיםנדירות עד לעתים )שלושה ימים :משך •

(.  כל עונת הגשם)מאי -ספטמבר:היתכנות/ מסגרת הזמן •
.  מאי-אפריל; דצמבר–ספטמבר : לרוב

גשם בעוצמה חזקה יורד במקומות רבים  :התרחישתיאור 

.  המדברייםבעיקר באזורים לשיטפונותבארץ וגורם 

לעתים בעוצמות גבוהות עם  ; לעתים גשם מתון ברציפות

.הפסקות

,  הגשם הגדולות גורמות לסחף רב ולדרדור סלעיםכמויות 

.להצפות מקומיותובאזורים עירוניים 



ממטרים קיצוניים–ייחוס תרחיש 
בדגש על דרום הארץ ומזרחה

ברד כבד , שריפות/קטלני–ברקים:תופעות נלוות משמעותיות

".מערבל רוח דמוי טורנדו. "פרצי רוח, מ"ס5-4בקוטר של 

;מיםשל נחשול של גלישה :פי אירועי העבר-נפגעים על/ נזקים 

פגיעות מקריסות מבנים  ; דליקות; פתעשיטפונות ; גלישות קרקע

.חקלאיתקרקע סחיפת ארעיים ועצים 

חיזוי האירוע המטאורולוגי בסבירות גבוהה  :חיזוי התרחישיכולת 

חיזוי ספציפי של המיקום המדויק של  , ימים לפני תחילתו3-2-כ

משלוש  לרוב פחות )בהתרעה קצרה בלבד תאי הגשם הכבד 

(.  שעות



החוףגשם קיצוניות בערי תרחיש עוצמות 

ערי החוף:מרחב

.ימים4עד , ואף מספר שעות, מיום בודד:משך

(.אפשרי גם בחורף ובאביב, עם זאת). דצמברעד סוף ספטמבר :היתכנות/מסגרת זמן

.מ בתוך מספר שעות"עשרות מ. גשם בעוצמות גבוהות לפרקי זמן קצרים:תיאור התרחיש

".מערבל רוח דמוי טורנדו"רוחות עזות ודיווחים על , ברד, רעמיםסופות:תופעות נלוות משמעותיות

:פי אירועי העבר-נפגעים על/ נזקים 

(בניה-אלה ויינר: צילום)ברעננה רחוב אחוזה 

ימים  5-התראה ראשונית כ:יכולת חיזוי התרחיש

,  גם סמוך למועד האירוע, קשה לקבוע, עם זאת. מראש

משך הזמן ומידת החריגות של  , את השילוב של המיקום

האירוע

.קושי להצביע מראש היכן תתרחש ההצפה

30.11.2015פ"לבטהמשרד , מתאר שיטפונות–השתלמות מזג אוויר קיצוני 



ישראל מתחממת•

.צפי להמשך התחממות משמעותית•

.יש להיערך לאפשרות של הפחתה בכמות המשקעים•

קרוב לוודאי שיהיה  . אירועי מזג אוויר קיצוניים ימשיכו להתרחש•
.....(במיוחד גלי החום אבל לא רק)בתדירותם /גידול בעוצמתם

סיכום

מהווים כלי חשוב  האוויר הקיצוניים תרחישי הייחוס לאירועי מזג 

(עם הערכה לגבי תקפותם אחת למספר שנים)זו בהיערכות 



!תודה

Changes aren't permanent... 
but change is! Lyrics: Neil Peart and Pye Dubois

In “Tom Sawyer” From “Moving Pictures”, RUSH 1981

https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Peart


a) Precipitation regime G applies to all areas in the Netherlands for which the statistics of extreme precipitation is the 

same as for De Bilt, both for the current climate and for the future.

b) For the 2004 statistics, 'current' implies the full historical period 1906 - 2003, (without any adjustment for the trend). 

With the 2015 statistic, 'current' implies the climate around the year 2014 (assuming the trend in the historical period 1906 

– 2014).

c) Precipitation statistics for 2050 wasn't available yet in 2004, but in this review is based on the 2050 precipitation 

statistic that were included in Meteobase in 2013. The displayed range concerns the scenarios G+ (lowest value) and W 

(highest value).

d) The displayed range reflects all four climate scenarios (GL, GH, WL and WH) plus three sub-scenarios ('lower', 'centre' 

and 'upper'). In most cases, the lowest value corresponds with GH_lower and the highest value with WL_upper.

-2016http://www.h2oהולנד , עם ההתחממות, דוגמה לשינויים צפויים בכמות הגשם בהסתברויות נתונות
watermatters.com/includes/partials/printArticle.php?ed=201604&art=04_Artikel

http://www.h2o-watermatters.com/includes/partials/printArticle.php?ed=201604&art=04_Artikel

