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תצפיות על האקלים העולמי בעשורים האחרונים 

  שינויים חזויים לפי מודלים 

התיכון-התמקדות בתצפיות ובתחזיות לאזור הים 

מגמות נצפות ועתידיות לאקלים הישראלי 

סיכום 

 מבנה ההרצאה



 תצפיות

The IPCC AR5 Summary (2014) and Hansen (2015) 



כל אחד משלושת העשורים האחרונים היה חם מקודמו בשיעור גדול יותר 

  1983-2012, הארץ הצפוני-בחצי כדור. 1850מאשר כל עשור אחר מאז 

 השנים האחרונות 1400-שנה החמה יותר ב 30היא כנראה התקופה בת 

Global surface temperatures relative to 1951-1980. ENSO 
index (12-month running mean) is based on sea surface 
temperature in Niño 3.4 area (5N-5S, 120-170W) in tropical 
Pacific3 for 1951-1980 base period.  
Green triangles mark volcanic eruptions producing an 
extensive stratospheric aerosol layer. 

בהתחממות הגלובלית  " האטה"ה

ההתחממות  , 2014-הסתיימה ב

 2015-התחדשה ביתר שאת ב



 שנה שוברת שיאים  2015



 השינוי המצטבר בטמפרטורה השנתית במבט עולמי



ובאנטארקטיקה   בגרינלנדבשני העשורים האחרונים כיפות הקרח 

כמות , הקרחונים היבשתיים בכל העולם הצטמקו, המשיכו לאבד קרח

 השלג באביב בחצי הצפוני ובים הארקטי בירידה מתמשכת

 לינארית שמגיבה בעוצמה ובפתאומיות-מערכת לא



גדול יותר מהקצב באלפיים   19-קצב שינוי מפלס מי האוקיינוסים מאז המאה ה

 .מ"ס 19היא  1901-2010העלייה במפלס העולמי בתקופה . השנים הקודמות



חמצני באטמוספרה נמשכת ברציפות וחצתה את  -העלייה בריכוז הפחמן הדו

כמות הגז המומסת במי האוקיינוסים נמצאת בעלייה  . חלקים למיליון 400סף 

 (יורד pH)והחומציות שלהם ממשיכה לעלות 

 הוואי –אדום 

 אנטארקטיקה -שחור 

 –כחול כהה /ירוק
 באוקיינוס האטלנטי

 
 –כחול בהיר /ירוק

 באוקיינוס השקט



 שינוי בכמות המשקעים השנתית

 –יש מרוויחים ומפסידים עקב שינויים בכמויות ובפריסת המשקעים 
בצורות  . 20-המגמות בולטות במיוחד במחצית השנייה של המאה ה

 .וכן באגן הדרומי של הים התיכון, מזרח אסיה-ובדרום בסהאלממושכות 



 עונת גידולים יותר ארוכה –בשורה טובה 

 הקרקע מפשירה מוקדם יותר ומאפשרת זריעה ונביטה מוקדמים , בשל עליית הטמפרטורה



 שכיחות גדלה והולכת של ארועי קיצון

 New: מקור
Scientist 



 ב"שכיחות ארועי קיצון בארה

 בצורות ויובש ימים גשומים במיוחד

 EPA: מקור



The historical Atlantic hurricane 
record does not provide compelling 
evidence for a substantial 
greenhouse warming induced long-
term increase in the number of 
storms. 

 4-5הוריקנים בקטגוריות 

 אין –באוקיינוס האטלנטי 

 מגמה ברורה

 ,Katrina, Ritaאבל לא שוכחים את 
Sandy ... 



 מודלים

Global Circulation Models 



 האקליםמודלים של 

קיים שיפור מתמשך  

בביצועים של מודלים של 

 .מערכת האקלים

 

המודלים מצליחים לשחזר  

מגמות טמפרטורה  

בסקלות של יבשות  

שלמות על פני העשורים  

כולל  , האחרונים

ההתחממות המהירה 

 20-מאמצע המאה ה

וההתקררות בעקבות  

התפרצויות געשיות 

 .גדולות

 

 

 



 23.12.2013יום עיון איכות הסביבה 

 (AR5)תרומות יחסיות לאילוץ הקרינתי 

VH –  דרגת בטחון גבוהה

 מאד

 
H – דרגת בטחון גבוהה 

 
M – דרגת בטחון בינונית 

 
L – דרגת בטחון נמוכה 

= אילוץ קרינתי 

ההפרש בין  

האנרגיה הנכנסת  

לבין היוצאת חזרה 

לחלל במערכת 

 הארץ-כדור

 

אילוץ קרינתי חיובי  

פירושו שקיים 

, עודף אנרגיה

המוביל  

 להתחממות



 חממה-תרחישים לפליטת גזי

Hansen, 2015 עלייה בריכוז גזי חממה פירושה גידול באילוץ הקרינתי 



לפי תרחישי , ההתחממות העתידית במודלים שונים

 IPCC AR5פליטה שונים של 

 מעלות   2תעבור את הסף של  21-בתרחישי פליטה שונים ההתחממות עד אמצע המאה ה



 גלי חום ממושכים וחזקים יותר באקלים העתידי
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הטמפרטורה הממוצעת . 1

יותר ימים חמים ויותר  : עולה

 ימים שוברי שיאים

 

 

 

:  גדלה( ואריאנס)השונות . 2

גם   –יותר ארועים קיצוניים 

 חמים וגם קרים מהממוצע

 

 

 

 

שילוב של עלייה  . 3

בטמפרטורה הממוצעת וגידול  

בשונות מביא לכך שיהיו יותר 

ימים חמים ויותר ארועים  

והפחתה , קיצוניים חמים

 בארועים קרים



 הטמפרטורה הגלובאליתתחזית 

 תחזית המשקעים



 23.12.2013יום עיון איכות הסביבה 

 קיצים ללא קרח: כיפות הקרח בחצי הצפוני בראשית הסתיו

 מי האוקיינוסים יותר חומציים במרבית העולם

 



 (AR5)העלייה החזויה במפלס האוקיינוסים 

עלייה איטית ורציפה שתימשך מאות שנים 

בעיקר  )בגלל הפשרה של קרחונים יבשתיים 

ובשל התפשטות  ( וגרינלנדאנטארקטיקה 

 של המים תרמלית



העלייה הצפויה בשכיחות סופות ברקים במתאר של התחממות 
 ,.Romps et al)לכל מעלה התחממות  12%-גידול ב: עתידית

2014) 

 ההצתה-יותר ברקים שכיחות גבוהה יותר של גורם•

הקרקע מתייבשת במהירות משום שהשלגים  , עונת השריפות מתארכת בגלל שינוי האקלים•
 (All-year fire season)מפשירים מוקדם יותר 

מחלות לעצים מחטניים בשל התפשטות אזור התפוצה של מזיקים / יותר צמחים יבשים ביערות •
 Bark Beetleכגון חיפושיות 

 



 חם ויבש: המזרח התיכון

 מגמות אזוריות



 אנומליות בטמפרטורה ובמשקעים

 .1961-1990בהשוואה לממוצע של  2006עד  1500-סדרות זמן משוחזרות מ



 טמפרטורה: תחזיות אקלימיות

Patterns of changing mean summer maximum (JJA) and mean winter minimum (DJF) 
temperatures, daytime max TX (top) and  daytime min TN (bottom), respectively, calculated 
from PRECIS output. The left panels show the mean changes for 2040–2069 and the right 
panels for 2070–2099 relative to the 1961–1990 control period 

 קיץ

 

 

 

 

 

 

 

 חורף

 2040-2069                                                  2070-2099 



התאדות  -המאזן הכולל של משקעים

 מצביע על מגמת התייבשות ברורה
התאדות   (mm/day)  התאדות -משקעים  (mm/day) 
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 The A1B warming scenario effect on the per capita groundwater and surface water 
availability during the twenty-first century (Chenoweth  et al., Wat. Resour. Res. 47, 
W06506; 2011)..  

שינוי באחוזים בכמות המים הזמינים לנפש במזרח התיכון במחצית השנייה של  

חממה-תחת תרחיש התפתחות ללא הקטנת פליטות גזי 21-המאה ה  
29 



וגרמו לנזקים , פגעו ביערות טבעיים 2013-2014-ספרד צרפת ב, שריפות היער ביוון

זאת מעבר לנזקים הישירים של )המקומיות עקב הפחתה בתיירות  לכלכלותקשים 

 התחזית היא ליותר שריפות קשות בעתיד בשל היובש(. שריפת רכוש והרס תשתיות

 שריפות יער תהיינה שכיחות יותר



 התמקדות בישראל

Global change 



 אוקטובר  -מאי, לחודשים החמים' והמקס 'המינמגמת השינוי בטמפרטורות 

השיעור הממוצע נע 

, לעשור  0.5Cסביב 

  2 -כלומר קרוב ל

 !שנים 35 -מעלות ב

 ואלפרט סערוני, זיו: מתוך

ח של "כפי שמופיע בדו( 2011)

מרכז הידע להיערכות לשינוי  

 2013, אקלים בישראל



 העירוני" אי החום"ולכל זה מתווספת תרומת אפקט 
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התפתחות הערים בעולם  

בפרט צריכת אנרגיה  , ובישראל

,  במכוניות ובמיזוג אוויר

 אי החום העירונימעצימים את 

Ben Dor and Saaroni 1997; Saaroni et 
al. 2000 

חלה בה  ( Saaroni and Ziv, 2010 JAM)על פי מחקר שנעשה על באר שבע 

 שנים 35 -ב 2-3Cהתחממות ביחס לסביבתה בשיעור של 



 מגמת השינוי במספר הימים החמים
עין   בית דגן ירושלים הר כנען מסדה

 החורש
שדה  

 בוקר
 אילת

 

מספר הימים  

החמים ממוצע  

 מעל ספים שונים

33 < 145.1 11.9 11.3 16.0 13.7 50.6 172.8 

36 < 90.6 1.5 1.5 4.5 4.3 9.9 130.0 

39 < 23.1 0.0 0.0 1.1 1.0 1.1 69.5 

42 < 2.6 68.0 

 

 מגמת השינוי

  (ימים בעשור' מס)

33 < +3.4 +2.6 +2.8 +3.2 +2.0 +7.6 +2.4 

36 < +9.7 +0.2 -0.1 +0.5 +0.7 +1.0 +5.0 

39 < +5.6 +0.0 +0.0 -0.0 +0.0 +0.1 +8.2 

42 < +0.6 +8.9 

בהם הטמפרטורה עוברת ספי חום משמעותיים  ( נובמבר-למרץ)מספר הימים הממוצע 

 מודגשות 95% -מגמות מובהקות ב(. בימים לעשור)ושיעור מגמת השינוי 

המגמה במספר ימי  . בכל האזורים מספרם של הימים החמים עולה

 לעשור ברוב האזורים 5%מובהקת ושיעורה עולה על ( 33C)השרב 



 (Ziv et al. 2013)השנתית השינוי בכמות המשקעים מגמת 

 (שנה/מ"מ)מגמת השינוי 

,  המגמה הכללית היא הפחתה

אם כי אינה מובהקת מבחינה  

 !סטטיסטית

קיימת מגמה של התארכות  

התחנות  במרבית פרקי היובש 

,  מ ומעלה"מ 200 -המקו 

 לעשור 6.4% -בבממוצע 

חודשי מרכז   3גם עבור 

 החורף המגמה דומה

,  הגשםפרקי עבור אחידה אין מגמה 

 הם מתקצריםלאזור הצחיח בו פרט 



 השנתית  מכמות הגשם  90%ו  50%, 10%המהלך של מועדי הצטברות 

 (לא מובהק)יום בממוצע  12 -החורף התקצר ב

ימים במהלך תקופת   8.5 -נסוג ב( 90%מועד צבירת )סוף העונה 

 ימים 3.5 -התאחר ב( 10%מועד צבירת )וראשיתה המחקר 

 שינויים באורך עונת הגשם



 סיכום לישראל

 

גלי חום קשים  : יגברו תופעות קיצוניות הנובעות ישירות מההתחממות•

 ( אפיקי ים סוף)התעצמות הסופות הטרופיות וממושכים ואולי 

התקצרות החורף והפחתה בכמות המשקעים השנתית תוריד את כמות •

 .המים הטבעיים הזמינים ותגביר את התלות בהתפלה

 (מקומית)שלג חמורות יחריפו את סכנת השטפונות /סופות גשם•

 

 

 

 העתיד נראה חם ולא מגניב 


