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זוקינה ןגאב  םיריפש  םימ  תורוקמב  םדאה  שומיש  בקע  הנש , הזמ כ-60  יגולורדיה  ןועריגב  יוצמ  חלמה  םי 
.תויתיישעת תורטמל  םיה  ימ  יודיאו  ולש 

לעופב .ןתמתי  סלפמה  תדירי  בצקש  יופצ  היה  תחלמתה , זוכירב  היילעהו  יודיאה  חטש  םוצמצ  תובקעב 
.םימושגה ףרוחה  ישדוח  בורב  םג  דרוי  סלפמה  תונורחאה  םינשה   30- בו ֵלדג , בצקה 

תונש ה-80 תליחתב  הנשל  "ק  מלמ לש כ-400  ןועריג  ףירחמו –  ךלוה  חלמה  םי  לש  יגולורדיהה  ןועריגה 
.ןורחאה רושעב  הנשל  "ק  מלמ  700- כל לדג 

תלדגהמ אלו  זוקינה , ןגאב  םיריפש  םימ  לש  תרבגומ  הריכסמ  הארנה , לככ  תמרגנ , הדיריה  בצק  תפרחה 
.םילעפמב תיתיישעתה  תוליעפה 
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ריצקת

תרניכה תריכס  רחאל  .יודיאב  ונממ  תואיציה  ןיבל  םגאל  םימה  תוסינכ  ןיב  שרפהה  ידי  - לע עבקנ  חלמה  םי  סלפמ 
תונשמ .יגולורדיה  ןועריגב  יוצמ  אוה  זאמו  חלמה , םי  לש  םימה  ןזאמ  רפוה  האמה ה-20  לש  הנושארה  תיצחמב  ךומריהו 

יפ לע  .םימה  ןועריג  תא  ולידגהו  חלמה , םי  םורדב  גלשאה  ילעפמ  לש  יודיאה  תוכרב  לועפל  ולחה  האמה ה-20  לש  ה-60 
סלפמ תדירי  םילעפמה , תמקה  רחאל  ונתשה  אל  חלמה  םי  לש  זוקינה  ןגאב  םיאנתהש  םיחינמה  םייגולורדיה , םילדומ 

לשב תונורחאה , םינשה  תורשעב  םגאה  ינפמ  יודיאב  הלעמלב מ-20%  תוחיפ  חכונל  ןתמתהל  היופצ  התייה  חלמה  םי 
םירושעב תצאומ  חלמה  םי  סלפמ  תדירי  לעופב , .םגאה  ימ  תוחילמב  היילעו  םגאה  חטשב  תומצמטצה  לש  בוליש 

םימרוגה לש  יתנוע  חותינ  לע  ססבתהב  חלמה , םי  סלפמ  תדיריב  הצאהל  םימרוגה  תא  ןחבנ  הז  רמאמב  .םינורחאה 
ףרוחה ישדוחב  לדג  חלמה  םיב  םימה  ןועריג  יכ  הלוע  תויתנועה  תומגמה  חותינמ  .זוקינה  ןגאב  םייגולורדיהה  םינתשמהו 

.ולש זוקינה  ןגא  יבחרב  םירכס  ומקוה  םכלהמבש  םינורחאה , םירושעב 

אובמ

םיסנכנה םימה  ןיב  ןזאמה  ידי  - לע עבקנ  וסלפמב  יונישה  בצק  ןכלו  רויא 1 ,) ( ) terminal lake זוקינ , אלל   ) יפוס םגא  אוה  חלמה  םי 
תונורחאה םינשה  תורשעב  ותיעקרקב  . חלמה  תורבטצה  בצקו  יודיאה  בצק  ןיבל  םיעקשממו , תונייעממ  זוקינה , ינגאמ  וילא 

הינגד רכס  תמקה  םע  הלחה  וז  המגמ  ילילש  . םימ  ןזאממ  האצותכ  רויא 2 )  ) הדירי לש  תיללכ  המגמב  חלמה  םי  סלפמ  אצמנ 
ךומריהמ םימה  תייטהו  תרניכהמ  תוביאשה  תלדגה  םע  רקיעב  האמה ה-20 , לש  תונש ה-50  ףוסמ  תיתועמשמ  הרבגתהו  ב-1932 ,
הנשב דראיליממ מ"ק  הלעמלמ  ותחפ  חלמה  םיל  ךפשה  תברקב  ימורדה  ןדריב  תויתנשה  תוקיפסה  הללאדבע .)  ) רו ' עה תלעתל 

(45%  ) תיצחמכ םה  ךומריה , ירקיעה  ולבויו  ןדריה , לש  זוקינה  ןגא  חטש  ןורחאה  . רושעב  "ק  מלמ תורשעל  האמה ה-20  תליחתב 
םיעקשמה תויומכ  ךומריהו  ןדריה  לש  זוקינה  ןגא  חטש  בורב  רויא 1 .) "ר , מק כ-43,000   ) חלמה םי  לש  ללוכה  זוקינה  ןגא  חטשמ 

לש ישארה  קרועה  אוה  ןדריה  וז , הביסמ  ןגאה .) חטש  ראש  בורב  תוחפ מ-200 מ"מ  תמועל   ) הנשב ןה 200–1,000 מ"מ  תויתנשה 
.חלמה םיל  םימ  תקפסא 

לש זוקינה  ןגא  .חלמה  םי  סלפמב  תיטמרד  הדיריל  ומרג  האמה ה-20  עצמאב  ןדריה  לש  זוקינה  ןגאב  ולחש  םיינגופורתנא  םייוניש 
, וחטש בורב  ןוציק  חיחצ  דע  חיחצ  םילקאב  ןייפואמ  אוה  ךא  חלמה , םי  לש  זוקינה  ןגא  חטשמ  יתועמשמ  קלח  אוה  םג  הברעה 

–100  ) רתוי תוהובג  םיעקשמ  תויומכב  םינייפואמ  חלמה  םיל  םייברעמה  תווקיהה  ינגא  .תילוש  םגאה  לש  םימה  ןזאמל  ותמורתו 
תווקיהה ינגא  חטש  "ש  . מלמ םגאל 4–5  םימירזמו  ללוכה , ןגאה  חטשמ  דבלב  לע כ-4%  םיערתשמ  םה  ךא  הנשב ,) 600 מ"מ 

לש םיעקשמ  תומכב  ןייפואמ  אוהו  חלמה , םי  לש  זוקינה  ןגא  חטשמ  אוה כ-15%  ןונראהו , ( Wala  ) הלאוו םילודגה , םייחרזמה 
. סיסב תמירזב  תיצחמכ  םכותמ  חלמה  , םיל  "ש  מלמ דחי כ-100  םימרות  םינגאה  ינש  .הנשל  50–300 מ"מ 
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רויא 1
( הנשל מ"מ   ) םשג יווש  םיווקו  םינגא  - יתתל הקולחב  חלמה  םי  לש  זוקינה  ןגא 

( בוהצ  ) םייחרזמה םינגאה  םרק ,)  ) הברעה קורי ,)  ) ןדריה םילודגה : םינגאה  תעבראל  םתוכייש  תא  םינייצמ  םינגאה  יעבצ 
םוגיאה חפנל  יסחי  לוגיעה  לדוג  .זוקינה  ןגאב  םייתועמשמ  םירכס  םינייצמ  םילוגיעה  ההכ .) םותכ   ) םייברעמהו

לש תיסחיה  םתובישחמ  םשרתהל  ןתינ  םירכסה  לדוגו  םינגאה  חטש  םשגה , יווש  םיווקה  חכונל  .רכסה  לש  ילאיצנטופה 
Greenbaum et al, 2006  ךותמ דבועמ  .חלמה  םי  לש  םימה  ןזאמל  םייחרזמה  םינגאהו  ןדריה  לש  זוקינה  ןגא 

םימ יפוגכ  םידקפתמ  םה  זאמו  חלמה , םי  לש  וינגא  ינש  ןיב  דירפמה  ץניל ' רצמ  הבוגל  תחתמ  חלמה  םי  סלפמ  דרי  תנשב 1979 
םיילארשיה גלשאה  ילעפמ  ידי  - לע יודיא  תוכרבכ  קזחותמש  ימורדה , ןגאהו  זוקינ , אלל  םגא  אוהש  ינופצה  ןגאה  םידרפנ :

ןגאל תיפוסה  תחלמתה  תרזחומ  תוכרבב , םיחלמ  שוביגו  יודיא  רחאלו  ינופצה , ןגאהמ  תחלמת  םיבאוש  םילעפמה  .םיינדריהו 
תונש ה-70. ףוסב  ןדריבו  האמה ה-20 , לש  תונש ה-60  ףוסב  לארשיב  םילעפמב  הלחה  תוכרבה  תמקה  .הברעה  לחנ  ךרד  ינופצה 
לש כ-280 יתנש  ןועריג  לע  דמוע  אוהו  ינופצה , ןגאה  לש  ילילשה  םימה  ןזאמב  יתועמשמ  םרוג  אוה  ימורדה  ןגאהמ  יודיאה  ךשמה 

לש כ-45 סלפמ  תדיריל  םימגרותמש  "ק  ,) מלמ "ק  ו-330  מלמ  271 "ק  , מלמ ןיב 250  תוענ  םירקוחה  תוכרעה   ) "ק מלמ
רתויב מ-4%  הלע  םיחלמה  זוכירו  רויא 1 ,)  ) רתויב מ-20% ינופצה  ןגאה  חטש  םצמטצה  םינגאה  ןיב  לוציפה  זאמ  .הנשל  ס"מ 

יודיאה חטשל  ינויצרופורפ  ןפואב  יודיאה  בצקב  הנטקהל  תוַּפצל  ןתינ  הלוע , םימה  תוחילמו  םצמטצמ  םגאה  חטש  רשאכ  . 
.יודיאה יחטש  תומצמטצה  םע  סלפמה  תדירי  בצקב  תונתמתהל  תופצל  שי  עובק , יגולורדיה  ןזאמ  ןתניהב  ןכל , רתוי מ-20% .) )

(. רויא 2  ) ןמזה םע  ץאומ  חלמה  םי  לש  סלפמה  תדירי  בצק  לעופב ,

לש תויורשפאל  סחייתנ  הפוצמכ ? יגולורדיה  ןוזיאל  סנכתמ  וניא  חלמה  םיש  ךכל  םימרוגה  םה  המ  הלאשב : ןודנ  הז  רמאמב 
רמאמה .זוקינה  ינגאב  רגנ  ימ  תריכסו  גלשאה  תיישעת  ידי  - לע תוביאש  תרבגה  םימשג ,) תוטעמתה   ) םיימילקא םימרוג  תועפשה 

. יגולואיגה  ןוכמה  "ח  וד לע  ססובמ 
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רויא 2
( יגולורדיהה תורישה  ינותנ   ) חלמה םי  לש  םידודמ  םיסלפמ 

הפוקתה ףוסב  רסח  תכרעהו  הפוקתה  תליחתב  רתי  תכרעה  תנתונ  םודא )  ) סלפמה ינותנ  לש  תיראניל  היסרגר 
יוטיב תנתונ  קורי )  ) ינש רדסמ  םונילופ  לש  המאתהש  דועב  (, R =0.97  ) סלפמה תדירי  בצקב  תורבגתה  לשב 

(. R =0.996  ) סלפמה תדירי  בצקב  תורבגתהל  רתוי  בוט 

תוטישו םינותנ 

םגאה סלפמ  לש  תוקיודמ  תודידמ  תוכזב  ןמזה , ריצ  ךרואל  תיסחי  תקיודמ  הרוצב  עובקל  ןתינ  חלמה  םי  לש  םימה  רגוא  תא 

2
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תורסח ללככ , .תואיציהו  םימה  תוסינכ  תכרעהב  הלודג  תואדו  - יא הנשי  תאז , תמועל  .םגאה  תיעקרק  הנבמ  לש  טרופמה  יופימהו 
לע ורקיעב  ססובמ  ונכרעש  חותינה  ןכל , .סלפמ  תדידמ  לש  קוידהמ  תיתועמשמ  ןטק  תומייקה  תודידמה  לש  קוידה  םגו  תודידמ ,

רגואב םייתנועה  םייונישהש  ךכב  ונרזענ  .תיגולורדיהה  תכרעמה  הצק  תא  גציימכ  חלמה , םי  לש  רגואה  ייוניש  לעו  סלפמ  ינותנ 
רגנ תוסינכ  ידי  - לע תטלשנ  תכרעמה  ףרוחב  ןגאה : לש  יבחרמ  - יתנועה יגולורדיהה  דוקפתל  תורישי  םירושק  חלמה  םי  לש  םימה 

רגנה תאז , תמועל  ץיקב , ןטק ; םילעפמהמ  ןועריגהש  דועב  ןופצב , ןדריהמ  תוסינכ  רקיעב  םשג –  יעקשמל  הבוגתכ  םילחנהמ 
תא ןוחבל  רשפאמ  הז  ןייפאמ  .הקופתה  אישב  ןה  יודיאה  תוכרבל  ינופצה  ןגאהמ  םימה  תוביאש  וליאו  לפשב , אצמנ  םילחנהמ 

םי לש  ינופצה  זוקינה  ןגאב  םייוניש  לש  העפשהה  תא  ןהל  םאתהב  ךירעהלו  ףרוחבו , ץיקב  רגואה  יונישב  תויתנש  - ברה תורומתה 
. יגולואיגה  ןוכמה  "ח  ודב עיפומ  תוטישה  לע  רתוי  בחרנ  טוריפ  .םורדב  גלשאה  ילעפמ  לשו  חלמה 

יוניש בצק  תא  ונבשיח  תנש 1976 . זאמ  יגולורדיהה  תורישה  ידי  - לע שדוחל  תחא  םידדמנ  רויא 1 )  ) חלמה םי  סלפמ  הבוג  ינותנ 
: םינפוא השולשב  רגואב  יונישהו  סלפמה 

; הנש לש  רעפב  תודידמ  ןיב  שרפהה  יתנש –  יוניש  בצק 
; שדוח לש  רעפב  תודידמ  ןיב  שרפה  ףוצר –  יתנוע  יוניש  בצק 

– רבמצד םישדוחה  עצוממ  ףרוח –  רבמטפס , - ינוי םישדוחה  עצוממ  ץיק –  הנש : לכב  ףרוחלו  ץיקל  ינייפוא  בצק 
.ץרמ / ראורבפ

Multi- תרזעב תנשב 2007  וקפוהש  ההובג  היצולוזרב  םיירטמיתב  םינותנ  ונשמתשה ב סלפמה  ינותנ  ךותמ  רגוא  בשחל  ידכ 
. םירטמ  את 5  לדוג  , beam

תויומכב תויתנועו  תויתנש  - בר תומגמ  חותינ  ךרוצל  ושמיש  ילארשיה , יגולורואטמה  תורישה  ידי  - לע ודדמנש  םיעקשמ , ינותנ 
יפואב ונשמתשה  .םייקלח  זוקינה  ינגאב  תוקיפסה  ינותנ  .חלמה  םי  יסלפמב  יונישה  תומגמ  לע  םתעפשה  יכרדו  םיעקשמה 

.ץיקב  תותחפומו  ףרוחב  תורבגומ  תומירז  םילחנה –  תומירז  לש  יתנועה 

Mann-Kendall לש ירטמרפ  - אה ןחבמבו  תיראניל  היסרגרב  ונשמתשה  םינושה  םינותנב  תומגמה  תוקהבומ  לש  יטסיטטס  חותינל 
.תילמרונ הניאש  םינותנ  תוגלפתהלו  ןוציק , יכרעב  םינייפואמה  םינותנל  דחוימב  םיאתמ  הז  ןחבמ  (. (MK

יוניש בצקב  תויתנש  - ברהו תויתנועה  תומגמה  תואצות :
חלמה םיב  סלפמה 

תנשמ 1976 םינותנ  סיסב  לע  רויא 3 , םיעיפומ ב םגאה  לש  רגואה  ייונישו  חלמה  םי  סלפמ  לש  םייתנש  - ברהו םייתנועה  םייונישה 
, ףרוחב וליאו  שדוחל ,) רטמ  וא 0.17  הנשל  םירטמ  כ-2   ) הובג סלפמ  תדירי  בצק  ץיקב  הרורב : תיתנוע  תויתדונת  הנשי  דע 2015 .

: תיתנש - ברה יונישה  תמגמ  ןלהל  .ךומנ  הדיריה  בצק  סלפמ , תיילע  תמשרנ  אל  םא 

זאמ הנשל  אוה כ-2.2 ס"מ  הצואת )  ) הרבגהה רועישו  רבגומ , בצקב  דרוי  םגאה  סלפמ  תיתנש : - בר תיללכ  המגמ 
700- כל האמה ה-20  לש  תונש ה-80  תליחתב  הנשל  "ק  מלמ  400- כמ הלע  חלמה  םי  רגואב  יתנשה  ןועריגה  . 1976

יוניש השעמל , הנשל . "ק  מלמ לש כ-10  רועישב  ןמזה  םע  לדג  רגואה  יוניש  בצק  .ןורחאה  רושעב  הנשל  "ק  מלמ
רבטצמש חלמ  לשב  םג  ןטק  רגואהש  ןוויכ  חטשו , סלפמ  יוניש  ךמס  לע  חפנה  בושיחמ   10%- כב לודג  רגואה 

. תיעקרקב 
המגמה .הדידמה  תונש  ךלהמב 39  סלפמה  תדירי  בצק  לש  םיביצי  םיכרע  ודדמנ  רבמטפס ) – ינוי  ) ץיקה ישדוחב 

הטאה לש  תקהבומ  המגמ  הארמ  רגואה  יוניש  הנשל . לש 0.2 ס"מ  רועישב  סלפמה  תדירי  בצקב  הטאה  לש  איה 
. הנשל "ק  מלמ לש 9.5  רועישב  ץיקה , ישדוחב  רגואה  ןועריג  בצקב 

תונשב םיפרוחה  ךלהמב  .סלפמה  תדירי  בצקב  תיתועמשמ  היילע  הדדמנ  ץרמ ) / ראורבפ – רבמצד  ) ףרוחה ישדוחב 
םינורחאה םירושעה  ינשב  וליאו  ףרוחה , ישדוחב  םיה  סלפמ  הלע  האמה ה-20  לש  תונש ה-80  תליחתבו  ה-70 
תורבגתה איה  תיללכה  המגמה  .ףרוחה  ישדוחב  םג  סלפמ  תדירי  ךשמה  אלא  סלפמ , תיילע  תמשרנ  אל  טעמכ 

ןכו ראורבפ  – רבמצד םישדוחה  תא  ונקדב  ףרוחה , ישדוח  יבגל  הנשל . לש כ-4.3 ס"מ  רועישב  סלפמה  תדירי  בצקב 
דצמ ךא  םימשגה , תנוע  ףוס  לש  רגנב  ןייפואמ  אוה  דחא  דצמש  התייה  ץרמ  שדוח  יבגל  תוטבלתהה  .ץרמ  – רבמצד

.םילעפמה לש  תוביאשה  תוליחתמ  הז  שדוחב  ינש ,
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רויא 3
ב)  ) חלמה םי  לש  רגואבו  א )  ) סלפמב םייתנש  - ברו םייתנוע  םייוניש 

ישדוח עצוממ  בצק  לוחכב -  ץיקה , ישדוח  עצוממ  בצק  םודאב -  יתנש , יוניש  בצק  קוריב -  ישדוח , יוניש  בצק  רופאב - 
לק ןותימ  לש  המגמ  האצמנ  ץיקה  ישדוחב  .ףרוחה  ישדוחב  רקיעבו  םייתנשה , םיעצוממב  תרכינ  יונישה  תמגמ  .ףרוחה 

.רגואה ןועריג  בצקב 

ןתינ הז  רויאב  .ישדוח  חוליפב  םינשה  ךרואל  חלמה  םיב  סלפמה  יוניש  תא  גיצמה  רויא 4א , תוארל ב ןתינ  הלא  םיאצממל  הכימת 
ףרוחה ישדוחב  אסיג , ךדיאמ  .יסחי  ןפואב  ביציו  הפוקתה , לכ  ךרואל  הובג  סלפמה  תדירי  בצק  ץיקה  ישדוחבש  רוריבב  תוארל 

האמה ה-20. לש  תונש ה-90  עצמאמ  סלפמ  תודירי  לש  בצמל  סלפמ  תוילעֵמ  רבעמ  לש  תיתנש  - בר המגמ  הנשי 
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רויא 4
יעקשמ תומכבו  א )  ) חלמה םי  לש  סלפמה  יוניש  בצקב  םייתנש  - ברו םייתנוע  םייוניש 

ב)  ) םילשוריב םיישדוחה  םשגה 
, הפוקתה לכ  ךרואל  הובג  סלפמה  תדירי  בצק  ץיקה  ישדוחב  חלמה ; םיב  סלפמה  יוניש  בצק  לש  םיכרע  םיגצומ  רויאב 4א 

סלפמה תדיריש  םיפרוחל  םהב , הלע  םגאה  סלפמש  םיפרוחמ  רבעמ  לש  הרורב  המגמ  הנשי  ףרוחה  ישדוחב  וליאו 
רגנה תומכ  ףרוחה -  ישדוחב  חלמה  םיב  רגואה  לודלד  תמגמל  יוטיב  והז  םינורחאה .) םירושעב   ) םכלהמב םג  תכשמנ 

ןגאה תא  תגציימכ  םילשורי , לש  הנחתב  םייתנש  םיעקשמ  יכרע  םיגצומ  רויאב 4ב  .הנטקו  תכלוה  םגאל  ףרוחב  העיגמש 
תיתנש - בר יוניש  תמגמ  תרכינ  אל  ךא  תוכומס , םינש  ןיב  ףרוחב  םיעקשמה  תומכב  םייתועמשמ  םייוניש  םנשי  . 

.תקהבומ

 

סלפמה יוניש  תומגמל  םימרוגה  ןויד :

ץיקה ישדוח 

תיתנש - ברה המגמה  תאש  איה  םינורחאה  םירושעה  תעבראב  ץיקה  ישדוחב  סלפמה  תדיריב  תיסחי  עובקה  בצקה  לש  תועמשמה 
תיגולורדיהה תכרעמה  תעפשומ  ץיקה  ישדוחב  .וללה  םישדוחב  רבגומ  ןועריגל  סחייל  ןתינ  אל  סלפמה  תדירי  בצקב  תורבגתה  לש 

ןגאה חטשש  דועב  .ימורדה  ןגאהמ  יודיא  תללוכש  םילעפמה , תוליעפמו  ינופצה  ןגאב  םימה  ינפמ  יודיאמ  רקיעב  חלמה  םיב 
, םיזזקתמ הלא  םייתנש  - בר םייונישש  ןכתיי  .הרבגתה  םילעפמה  לש  תוליעפה  , 20%- כב םינשה  םע  תיתועמשמ  ןטק  ינופצה 

ןגאב ושחרתהש  םיירקיעה  םייונישה  .טעמב  ןטק  ףא  רגואה  יוניש  בצקשו  סלפמה , תדירי  בצק  יונישב  יוטיב  ידיל  םיאב  םניאו 
יודיאה יחטשב  לודיג  םיללוכ  ינופצה , ןגאהמ  םימה  תכירצ  תא  לידגהל  םילוכי  ויהש  םינורחאה , םירושעה  תעבראב  ימורדה 

ינותנ  ) תיגיגב  םודסב  דדמנש  יפכ  תוכרבב , יודיאה  בצקב  הרבגה  ןכתית  דועו , תאז  .ינדריה  לעפמב  רקיעב  םילעפמה , תוכרבב 
ובאשנ תוכרבה  תא  אלמל  ידכש  ךירעהל  ןתינו  תוינדריה , יודיאה  תוכרב  ומקוה  תונש ה-80  תליחתב  יגולורואטמה .) תורישה 

העפשה ןהל  התייהו  ףרוחב , םג  ועצוב  הלא  תוביאשש  ןכתיי  םינש .) עבראכ  הפוקתה , לכל   ) "ק מלמ ינופצה 100–250  ןגאהמ 
(. לש 15–35 ס"מ סלפמ  תדיריל  ךרע  הווש   ) ינופצה ןגאה  סלפמ  תדירי  לע  חווט  תרצק 

תדירי יוניש  בצקב  יוטיב  ידיל  אב  רבדה  ןיא  םינורחאה , םירושעב  םילעפמה  תוליעפב  תמיוסמ  תורבגתה  ןכתיתש  תורמל  םוכיסל ,
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.רגואה ןדבאבו  סלפמה 

ףרוחה ישדוח 

ךכל שיו  ףרוחב , םגאל  םיעיגמ  םימ  תוחפש  ךכמ  תעבונ  רויא 4 ) רויא 3 ,  ) ףרוחה ישדוחב  סלפמה  יוניש  לש  תיתנש  - ברה המגמה 
ימ תסיפת  לש  המגמ  .ב  רגנ ; תוחפ  ךכמ  האצותכו  ןגאה  לע  םיעקשמ  תוטעמתה  לש  תיתנש  - בר המגמ  .א  תוירשפא : תוביס  יתש 

.םינגאה הלעמב  רגנ 

ןגא לעמו  לארשיב , םיעקשמה  תומכב  יוניש  לש  תקהבומ  המגמ  האצמנ  אלש  עבוק  יגולורואטמה   תורישה  לש  ינכדע  "ח  וד
תומכב הדירי  לש  תיתנש  - בר המגמ  תיארנ  אל  ךא  םיכומס , םיפרוח  ןיב  םייוניש  תוהזל  ןתינ  .טרפב  חלמה  םי  לש  זוקינה 

רושעל  דע 25 מ"מ  לש  המרב  תקהבומ  הניאש  המגמ  שיש  ןכתיי  ןמזה , תרדס  לש  ההובגה  תונושה  לשב  תאז , םע  .םיעקשמה 
.

דהוא םוליצ : יגולואיגה | ) ןוכמה   ) חלמה םי  ףוחב  תמקוממ   , eddy covariance תטישב חלמה  ַםיִמ  יודיא  לש  הדידמ  תנחת 
ןייטשלימ

וא סלפמ  תיילע  ןנשי  המושגה  הנועב  סלפמה : יוניש  בצקבו  םיעקשמה  תומכב  םייתנועה  םייונישה  ןיב  תומיאת  הנשיש  הארנ 
רסוח שי  ףרוחה  ישדוחב  תיתנש  - ברה המגמב  תאז , תמועל  .הובג  בצקב  סלפמ  תדירי  הנשי  ץיקה  תנועבו  הדיריה , בצקב  תונתמתה 

דועב ףרוחה , ישדוחב  רבגתמו  ךלוה  סלפמה  תדירי  בצק  םינשה ; ךרואל  םיעקשמה  תויומכל  סלפמה  יוניש  בצק  ןיב  תומיאת 
(. רויא 4  ) תקהבומ הניא  תמייק , םא  םג  םיעקשמה , תומכב  יוניש  לש  המגמהש 

םי לש  יגולורדיהה  ןזאמה  לע  ךומריהו , תרניכה  תריכס  רחאל  ונבנש  םירגאמהו , םירכסה  לש  תירשפאה  םתעפשה  תא  ונחב 
לש יחרזמה  וקלחב  ןדרי  תכלממב  "ק  מלמ רתוי מ-300  לש  ללוכ  םוגיא  חפנ  ילעב  םילודג  םירכס  הנומש  ונבנ  זאמ 1977  .חלמה 
ונבנ ללככ , רמאמה  .) ירבחמ  תאמ  "ח  ודב חפסנ 1  רויא 5 , רויא 1 ,  ) חלמה  םיל  םייחרזמה  םינגאבו  ןדריה  לש  זוקינה  ןגא 

םימקוממ םבורש  חלמה ) םי  לש  תווקיהה  ןגא  חטשמ  כ-43%   ) "ר מק םירכוס כ-18,500  םהו  תווקיהה , ינגא  דרומב  םירכסה 
הירוסב ונבנ  םיפסונ  םירכס  לעמ 40  הנשל .) רתוי מ-200 מ"מ   ) ינוכית םי  דע  הצחמל  חיחצ  םילקאב  םינייפואמה  םירוזאב 

ןכו האמה ה-20  , לש  תונשב ה-80–90  רקיעב  ונבנ  םירכסה  ק  ; "' מלמ לש 245  חפנב  דקור , – ךומריה לש  זוקינה  ןגא  הלעמב 
דרומב םיינדריה  םירגאמה  ןובשח  לע  םימ  םירצוא  הירוסב  ונבנש  םירגאמהמ  קלחש  ןכתיי  ןורחאה  . רושעב  םירכס  דוע  ונבנ 

האמה לש  תונש ה-90  ףוס  ךלהמב  םקוהש  הצרת  רגאמ  .ק  " מלמ לע 550  הלוע  םייחרזמה  םינגאה  לע  םירגאמה  חפנ  .זוקינה  ינגא 
רויא 1)  ) הברעה לש  זוקינה  ןגא  ךרואל  .ק  " מלמ ולש כ-5  םוגיאה  חפנו  ןדריה , לש  זוקינה  ןגא  ברעמב  לודגה  רגאמה  אוה  ה-20 ,

.ק " מלמ לעמ 10  טעמ  לש  ללוכ  חפנב  תונופטיש , ימ  תסיפתל  םירגאמ  רפסמ  םינורחאה  םירושעב  ומקוה 

השק ןדריה , רהנ  דרומו  חלמה  םי  לש  םייחרזמה  םינגאה  תודוא  לע  בחרמב  םיטרופמו  םיפיצר  םייגולורדיה  םינותנ  רדעיהב 
ימ לש  תיתנש  הקפה  לע  םייקלח  םיחוויד  ךמס  לע  .חלמה  םי  לש  םימה  ןזאמב  םירכסה  םירצויש  ןועריגה  תא  קיודמב  ךירעהל 

םירגאמב םימהמ  קלח  .םינשה  םע  ןזאמהמ  ערגנה  ללוכ  םיחפנ  חווט  בשחל  ןתינ  םייללכ , םייגולורדיה  םינותנ  יפל  ןכו  םירכסה ,
רגנהמ םירכסה  ידי  - לע ערגנש  םימה  חפנ  תכרעהל  םומינימ  דדמ  ןייוול .) ימולצתב  תוארל  ןתינש  יפכ   ) ץיקה ףוס  דע  םירמשנ  הלא 
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. םוגיאה חפנמ  לע 50-75%  דמועש  םינוש ,) םישומישל  םירגאמהמ  םיבאשנה  םימ   ) םהמ הקפהה  תדימ  אוה  ןגאב  יליעה 
חלמה םי  ןגא  חרזמב  םירכסהמ  לצונמה  םימה  חפנ  הלוע  ךומריה ) לע  [ Al Wehdah  ] הדחוו לא  רכס  תמקה   ) רחאל 2006 רמולכ ,

לש רועישב  םימ  תריכס  תורבגתהל  סחייתמה  המגמ  וק  גצומ  רויא 5ב  ב הנשל  . "ק  מלמ לע 275–415  זאמ 1977 ) ומקוהש  )
.ןוילע לובגכ  "ק  מלמ ךרעומש ב-500  יחכונה  בצמל  דע  הנשל , "ק  מלמ  10

"ק מלמ  700- כל האמה ה-20  לש  תונשב ה-80  "ק  מלמ  400- כמ חלמה , םיב  םימה  רגואב  יתנשה  ןועריגב  היילעה  תמגמ  ךכיפל ,
לש זוקינה  ןגא  לש  םייחרזמה  םינגאב  וז  הפוקתב  ונבנש  םירכסה  חפנמ  לש כ-75%  לוצינב  תרבסומ  תויהל  הלוכי  ןורחאה , רושעב 

לש ופוסב  םיערגנ  םימה  קשמ  תא  םישמשמה  םימ  יחפנ  רויא 5ב .)  ) םירגאמהמ םימה  לוצינ  לע  חווידל  םאתהב  חלמה , םי 
.סלפמה תדירי  בצקב  הצאהל  יזכרמ  םרוג  םיווהמו  חלמה , םי  לש  זוקינה  ןגאמ  רבד 

יונישל לאיצנטופ  םיללוכ  חלמה  םיל  םיעיגמש  םימה  תורוקמ  תומצמטצה  לש  המגמל  ףרטצהל  םילוכיש  םיפסונ  םיביכרמ 
םילחנלו חלמה  םיל  םוהת  ימ  תועיפש  תומצמטצהו  ליעל ) ןיוצמכ  תקהבומ , הניא  םיעקשמה  תומכב  תוטעמתהה   ) ימילקא

ךא חלמה , םי  יסלפמ  לע  תיתנוע ) אל   ) תיתנש - בר העפשה  תויהל  הלוכי  הלא  םימרוגל  .תוביאשמ  האצותכ  וילא  םיזקנתמה 
.םירגאמה תעפשהל  סחיב  תינשמ 

רויא 5
: ןמז תרדס 

חלמה םי  לש  םייחרזמה  םינגאב  ונבנש  םירכס  לש  רבטצמ  חפנ  .ב  םילשוריב ;) הנחת   ) תיתנש םשג  יעקשמ  תומכ  .א 
לודיגה בצק  תכרעה  תא  גציימ  רופא )  ) המגמ וק  תוגרדמ .) ףרג   ) Al Wehdah)  ) הדחוו לא  רכס  ללוכ  ךומריל , םורדמ 
בצק "ק .) מלמ לש כ-550  ללוכ  חפנב   ) וז הפוקתב  ךומריה  ןגאב  םג  ונבנש  םירכסה  ללכמ  םימה  תקפה  לש  עצוממה 

 - חלמה םי  לש  רגואה  יוניש  בצק  .ג  איה 75% ;) םירגאמהמ  תלוצנהש  החנהב   ) הנשל 2 "ק  מלמ  10- כב ךרעומ  לודיגה 

[9  ]

[10 , 5]

2

[15 , 4  ]

[ [9
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ריבסהל לוכי  ףרוחה  ישדוחב  םירכסב  רגאנש  םימה  חפנ  הנשל 2 . "ק  מלמ לש כ-10  רועישב  ןועריג  לש  תרבגתמ  המגמ 
םיב רגואה  יוניש  לש  תויתנש  - בר תומגמ  .ד  הנשל 2 ;) "ק  מלמ כ-10   ) חלמה םיב  רגואב  תיתנש  - ברה ןועריגה  תמגמ  תא 

(. המאתהב םודאו  לוחכ   ) ץיקו ףרוח  תונוע  יפל  חוליפב  חלמה 

תונקסמו םוכיס 

, ןמזה םע  רבגתמ  סלפמה  תדירי  בצק  .רטמ  הלעמל מ-30  לש  ללוכ  רועישב  םינורחאה  םירושעה  תעבראב  דרי  חלמה  םי  סלפמ 
לע כ-2.2 ס"מ דמוע  הצואתה  רועיש  הנשל ; רטמ  לע 1.2  םויכו  הנשל , רטמ  לע 0.7  דמע  האמה ה-20  לש  תונשב ה-70–80 

תחלמתה זוכירב  היילעו  םגאה  חטש  םוצמצ  לש  בוליש  תובקעב  רתויב מ-20%  ןוטקל  רומא  היה  םגאה  לעמ  יודיאה  בצק  הנשל .
ןזאמ ילוקישמ  .היילע  תמגמב  אוהש  תוארמ  תודידמה  ךא  ןתמתהל , יופצ  היה  סלפמה  תדירי  בצק  ךכיפל , .ולש  חטשה  ינפבש 

וא םיעקשמ ) תונייעמ , םילחנ ,  ) םגאל םימ  תוסינכ  טועימב  תרבסומ  תויהל  הלוכי  סלפמה  תדירי  בצקב  היילעל  הביסה  יגולורדיה ,
תומירזהש הדבועב  ונרזענ  םילעפמה  לש  תוביאשה  ןיבל  ןגאל  תומירזה  ביכרמ  ןיב  ןיחבהל  ידכ  .גלשאה  ילעפמ  ידי  - לע הביאשב 

ךלהמב .ץיקה  ישדוחב  רקיעב  שחרתמ  םילעפמה  לש  ןועריגה  דועב  םשגה , יעקשמל  הבוגתכ  ביבאהו  ףרוחה  ישדוחב  תועיפומ 
ןועריגב הז  ביכרמו  ןמזב , עובק  םילעפמה  תוליעפמ  רצונש  ןועריגה  ךכיפל , .סלפמה  בצק  תדירי  תמגמב  יוניש  אצמנ  אל  ץיקה 

המגמ האצמנ  ףרוחה  ךלהמב  תאז , תמועל  .סלפמה  תדירי  בצקב  תורבגתהה  לש  תיללכה  המגמה  תא  ריבסהל  לוכי  אל  םימה 
תצאומה הדיריה  לש  תיתנש  - ברה המגמה  תא  הריבסמ  ףרוחב  וז  המגמ  .םינשה  םע  סלפמה  תדירי  בצקב  תורבגתה  לש  הרורב 
םירכסב םימ  םוגיא  וא  ףרוח  יעקשמ  תוטעמתה  םה  ףרוחב  סלפמה  תדירי  בצקב  היילעל  םיירשפאה  םימרוגה  .םגאה  סלפמב 

אל םינורחאה  םירושעה  תעבראב  יכ  םיעיבצמ  יגולורואטמה  תורישה  ינותנ  .זוקינה  ינגא  הלעמב 

יקסנל בדנ  םוליצ : חלמה |  םיב  רקחמ  תחיגל  תדרומ  תילגת '  ' רקחמה תניפסל  תכיישה  הריס 
חותיפה םע  הרבגתה  םירגאמב  םימה  תסיפת  תאז , תמועל  .חלמה  םי  לש  זוקינה  ןגא  לעמ  םשגה  יעקשמ  תומכב  קהבומ  יוניש  לח 

ומקוה רו , ' עה תלעתל  ךומריה  ימ  תייטהו  יצראה  ליבומה  תלעפה  הינגד , רכס  תמקה  זאמ  .תונורחאה  םינשה  תורשעב  ירוזאה 
(. תלוצנ 50-75%  ) "ק מלמ לעמ 550  לש  חפנב  היקשהלו , הייתשל  םימ  תסיפת  ךרוצל  םילודגה  םייחרזמה  םינגאה  לכ  לע  םירכס 

םירגאמ לש  המורתה  הנשל . "ק  מלמ  10- כב ךכיפל , ךרעומ , םינורחאה  םירושעה  תעבראב  םימה  תוסיפת  לש  תורבגתהה  בצק 
תיתועמשמה היילעה  .ק  " מלמ תוחפב מ-20  תמכתסמו  הברהב , הנטק  םורדב  הברעבו  חלמה  םילו  ןדריה  רהנל  ברעממ  םינגאב 

תאטבתמש םגאב , םימה  ןזאמ  לש  תכשמתמה  הרפהה  תא  ריבסהל  הלוכי  חלמה  םי  לש  זוקינה  ןגא  הלעמב  רכסנה  םימה  חפנב 
.ולש סלפמה  תדירי  בצק  תורבגתהב 

2
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םיוניש חפסנ 1 .
םייתנש - ברו םייתנוע 

רגואבו א )  ) סלפמב
ב)  ) חלמה םי  לש 
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