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ךרכ 9(3)תוריקס ויתס 2018 /  2018ןויליג  רבוטקואב ,  12

העיגמה ( global radiation  ) תללוכה שמשה  תנירק  תא  םידדומ  וללה  םינשייחה  .ריתי  רעיבש  םיפטשה  תודידמ  לדגמ  לע  תבצומה  הנירק  ינשייח  תכרעמ 
תנירק ללכ  יחמצה ; ךוותב  םיכילהת  תנבהל  םיבושחה  לגה  יכרוא  העבראב  שמשה  תנירק  הזתניסוטופ ; וב  םיעצבמ  םיחמצהש  םוחתב  שמשה  תנירק  הרפסומטאהמ ;
תא םיטלוקה  םיהז , םינשייח  םיבצומ  טומה  לע  ןכ , ומכ  .הרפסומטאל  רעיה  ןיב  וטנ )  ) הנירקה תייגרנא  ףוליח  הרפסומטאהמ ; העיגמה  ( thermal radiation  ) םוחה

גרבנטור ליא  םוליצ : הרפסומטאל |  יחמצה  ףונהמ  םיטלפנש  וללה  הנירקה  יביכר 

לארשיב תורעיה  דיתעו  םילקא  רועיי ,

גלזמה הצק  לע 

ינזאמ תומיכב  ברה  ןיינעה  ןאכמו  תימלועה , תוממחתהל  םימרוג  ינצמח  – וד ןמחפ  םשארבו  הממח  יזג 
.תורעי ןהבו  תונוש  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  היגרנאהו  ןמחפה 

ךות םילקאה , ןיבל  הבורקה , םתביבסו  שרוחה  רעיה , ןיב  ןילמוגה  תועפשה  לע  עדיה  תא  רקוס  רמאמה 
(. ריתי רעיב  רקיעב   ) ץראב םינש  ךורא  רקחממ  רבצנש  יטנוולרה  עדיב  תודקמתה 

םיחותפו םירעוימ  םירוזאב  הממח  יזג  יפטש  יבגל  בושח  עדימ  רוקמ  ןה  רקחמב  תוראותמה  תואצותה 
.ללכב הצחמל  םיחיחצ  םילקא  ירוזאבו  ץראב ,

תוממחתהה לעו  ימלועה  םילקאה  לע  רעיה  תוכרעמ  לש  העפשהה  תנבהל  הבר  תובישח  הלא  םינותנל 
.הב בשחתהל  םיכירצ  תוינידמ  יעבוקו  תוטלחה  ילבקמש  העפשה  תימלועה ,

תכרעמה
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ריצקת

עפשומ חמוצה  .ןוציחה  ללחה  םעו  ץראה  רודכ  ינפ  לע  םינושה  םירוזאה  ןיב  היגרנא  ינזאמ  לש  האצות  אוה  םילקאה 
םעבוקב םיחמצל , .תימלוע  תוממחתהל  תמרוג  הרפסומטאב  הממח  יזג  יזוכירב  היילע  .םהילע  עיפשמו  וללה  םינזאמהמ 

תעילב לע  םג  העפשה  םיחמצל  .ץראה  רודכ  םילקא  לע  תררקמ  העפשה  ינצמח , - ודה ןמחפה  בושחה , הממחה  זג  תא 
ששחה .םילקאה  לע  עיפשהל  םייושע  הלא  םגו  דועו , תוחורה  רטשמ  לע  םוחו , תודאתה  יפטשב  יוניש  לע  שמש , תנירק 
רשקה תנבהב  תוקסועש  רקחמ  תונחת  לש  תימואל  - ןיב תשר  תמקהל  איבה  תישונא  תוליעפ  תובקעב  םילקאה  יונישמ 

לע הדיחי  תינרעי  הנחתכ  וז  תשרל  ריתי  רעיב  רקחמ  תנחת  הפרטצה  תנשב 2000  .םלועה  יבחרב  חמוצל  םילקאה  ןיב 
אצמנ .הלא  ןילמוג  יסחיב  תושדח  תונבותל  איבה  הצחמל  חיחצ  םילקא  רוזאב  הנחתב  חווטה  ךורא  רקחמה  .רבדמה  ףס 

ןמחפ םרג  כ-200   ) הפוריאב םינרואה  תורעי  לש  הזל  המוד  ריתי  רעיב  יתנשה  ןמחפה  עוביק  בצק  שבויה  יאנת  ףא  לעש 
הרוטרפמטה תאז , תורמל  .תירבדמה  ותביבסמ  שמש  תנירק  רתוי  לעמ ל-15%  טלוק  ההכה  הוולעה  לעב  רעיה  "ר .) מל

.רעיהמ םוח  תנירק  תטילפב  הדירי  ררוגה  רבד  עצוממב , תולעמ   5- כב בבוסה  חטשה  ינפ  לש  וזמ  הכומנ  רעיה  תוולע  לש 
טקפא  ' ארקנש ךילהתב  רעיב  טלקנה  ברה  הנירקה  סמוע  לע  הצפמ  יחמצה  ךוותהמ  רבגומ  ישחומ  םוח  תטילפ 

םוחה תעסה  תרבגה  איה  ויתואצותמ  תחאו  ריוואל , הוולעה  ןיב  םוחה  ףוליח  תוליעי  תא  ןייצמ  טקפאה  רוטקוונוקה .'
ןמחפה תטילק  בקע  תררקמה  רעיה  תעפשהל  תדגונמשו  הרפסומטאה  תוממחתהל  תמרותש  יחמצה  ךוותהמ 

דע 80 ףולחב כ-50  קרו  תממחמ , תינושאר  העפשה  ריתי  רוזאב  רועיילש  הלוע  הלא  םיכילהת  תומיכמ  .הרפסומטאהמ 
הדבעמ תרזעב  תודידמה  תבחרה  .תררקמה  העפשהה  רבגת  ינצמח , - וד ןמחפ  לש  תרבטצמ  תומכ  ןהב  ֵעּבַקי  רעיהש  הנש ,

ןיב ןוזיאה  ןמז  .םיימוקמה  םיאנתל  שיגר  רעיה  לש  רוריק  / םומיחה ןזאמש  התארה  לארשיב  םיפסונ  רעי  ירוזא  לא  תדיינ 
תלדגהש םיארמ  םיירוזא  םילקא  - חמוצ ילדומ  .לילגבש  היריב  רעיב   80%- כב רצקתמ  תררקמה  וזל  תממחמה  העפשהה 

תרבגהל םג  םירוזאהמ  קלחבו  תויטפוניסה , תוכרעמב  יונישל  איבהל  היושע  הצחמל  םיחיחצ  םירוזאב  רעיה  ףקיה 
לש ןמחפה  ןזאמבו  םילקאב  יונישל  תויזחתה  ןתניהב  לארשיב  תורעיה  דיתעל  הריקסה  תסחייתמ  ךכ , לע  ףסונ  .םיעקשמ 

.לארשי תנידמ 

םילקאל רעי  ןיב  רשקה 

םינשה האמב  שרוחה  חופיטבו  רועייב  םיבר  םיצמאמ  ועקשוה  לארשיב  .תושביה  חטשמ  םיסכמ כ-30%  שרוחהו  רעיה 
ןיסולכואה יוביר  רובדמ , יכילהת  םילקאה , תונתשה  םע  2.5X10 מ"ר .)  ) הנידמה חטשמ  םיסכמ כ-11.5%  םה  םויכו  תונורחאה ,

לע עיפשמ  חמוצה  םאה  ךא  םילקאה , יאנתמ  עפשומ  חמוצה  יכ  עודי  .ץראב  שרוחהו  רעיה  דיתעל  ששחה  הלוע  חותיפ  יכילהתו 
לע שגדב  (, semi arid  ) הצחמל םיחיחצ  םירוזאב  םילקא  - חמוצ ןילמוגה  יסחי  תועמשמ  דציכ ? ןכ , םאו  םילקאה , תכרעמ 

. וז הריקס  דקומב  היוצמ  לארשיב , םינרוא  תורעי 

וללה םייונישה  .תוחלבו  הרוטרפמטב  םייוניש  העינמה  הרפסומטאב , היגרנא  תעילבמ  תורזגנ  ץראה  רודכב  םילקאה  תוכרעמ 
תורישי העיגמה  הנירק  תעילבב  הרוקמ  הרפסומטאב  תטלקנה  היגרנאהמ  .םשג כ-17%  לעו  תוננע  לע  ריווא , תומירז  לע  םיעיפשמ 
ינפש תויה  חפסנ 1 .)  ) םימיהמו  תושביהמ  םוחו  הנירק  יפטש  רבעממ  אוה  הרפסומטאב  תטלקנה  היגרנאה  ראשו  שמשהמ ,

היגרנאה יפטש  לש  בכרההו  תומצועה  לע  הקזח  העפשה  עקרקה  תוסכב  יונישל  שמשה , תנירקמ  םיטלוק כ-47%  ץראה  רודכ 
ורוקמ ראשהו  ןהינפמ , תודאתהב  ורוקמ  תושביה  לע  דרויה  םשגהמ  כ-74%  ריוואל  . עקרקה  ןמ  םירזחומ  וא  םיטלפנש 
הרוטרפמט תמגודכ  הביבסה , יאנת  לעו  םילקאה  תוכרעמ  לע  תונוש  תועפשה  הפוח )  ) רעיה תוסכב  םייונישל  םיסונייקואב  .

ונאש רורב  םויכו  ןמזה , ךרואל  הנתשמ  ץראה  רודכ  ינפ  לע  םילקאה  ונשומישל  . םינימזה  םימה  תומכ  לע  ןכו  ריוואה  , תוחלו 
אשונ איה  םילקאהו  הייחמצה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  לע  הלא  םייוניש  תעפשה  .תיסחי  הריהמ  תוממחתה  תפוקתב  םייוצמ 

חפט םילקאה . יוניש  בצק  לע  תיתועמשמ  עיפשהל  הייחמצה  לש  התלוכיב  הרכה  ךותמ  םלועב  םינעדמ  יפלא  קיסעמה 
.ןאכ רקסיי  ונרוזאל , תדחוימ  תוסחייתה  םע  הז , אשונל  יעדמה  עקרהמ 

? םילקאה לע  חמוצה  עיפשמ  דציכ 

.םתביבס לע  העפשה  םהל  שיש  םירמוח  ףוליחמ  םיעבונה  םיימיכואיגויב , םיכילהת  .א  תורוצ : יתשב  םילקאה  לע  עיפשמ  חמוצ 
.יחמצה ךוותה  לש  תוילקיזיפה  תונוכתהמ  םיעבונה  םייזיפואיגויב , םיכילהת  .ב  םיפוליחה ; תומצוע  תא  תסוול  תלוכי  שי  םיחמצל 
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םיטלוק םיחמצה  הכלהמבש  העמטה ,)  ) הזתניסוטופ תמגודכ  םיכילהת  םה  םיימיכואיגויב  םיכילהת  םיימיכואגויב –  םיכילהת 
תולודג תויומכ  םיחמצה  םיטלופ  וכלהמבש  (, evapotranspiration  ) תּוִיד ןכו  ןצמח ,) םיטלופו   ) הרפסומטאהמ ינצמח  - וד ןמחפ 
בושח .הרפסומטאה  םע  ינצמח  - וד ןמחפ  יחמצה  ךוותה  ףילחמ  המישנהו  הזתניסוטופה  יכילהתב  .הרפסומטאל  םימ  ידא  לש 
יפכ ןמחפ ,'  ' תודיחיב םינזאמהו  תויומכה  תא  אטבל  לבוקמ  ךא  םידדמנ , ינצמח  - ודה ןמחפה  יפטש  םנמואש  ןייצל 

כ- םימוצע : םיברועמה  םיפטשה  תימלועה , המרב   (. ינצמח - וד ןמחפ  =3.67 ק"ג  ןמחפ ג״ק  וז (1  הריקס  ךרוא  לכל  םג  השענש 
, תוהז המישנב  תטלפנה  תומכהו  הזתניסוטופב  תטלקנה  ןמחפה  תומכ  לקשמ , יוויש  יאנתב  הנשב  . ןמחפ  תונוט  דראילימ   120

םינשה םייתאמב  תאז , םע  .הרפסומטאב  תעצוממה  ינצמח ) - ודה ןמחפה  וא   ) ןמחפה תומכ  לע  העפשה  לכ  וללה  םיכילהתל  ןיאו 
תיתועמשמ היילעל  תומרוגו  םיפטשה , ןיב  לקשמה  יוויש  תא  םדאה ) תוליעפ  תובקעב   ) תוינגופורתנא תוטילפ  תונשמ  תונורחאה 
ךילהתב ץראה  רודכ  תייחמצ  תטלוק  םויכש  תוארמ  תונורחאה  םינשה  תודידמ מ-50  ינש , דצמ  .הרפסומטאב  ןמחפה  זוכירב 

תוטילפה תעפשה  ןותימל  תמרות  ךכו  םימזינגרואה , ללכ  ידי  - לע המישנ  יכילהתב  טלפנה  הזמ  ןמחפ  רתוי  הזתניסוטופה 
.תוינגופורתנאה

םויכ םיטלפנ  תורעי  אוריבו  היגרנא  תקפה  לשב  הרפסומטאהו ? הייחמצה  ןיב  ינצמח  - ודה ןמחפה  ןזאמ  תרפה  תובישח  המ 
כ-2.5 וזה  , תישונאה  תוליעפה  רצות  תוטילפמ  תטלוק כ-25%  הייחמצה  .הנשב  ןמחפ  תונוט  דראילימ  הרפסומטאל כ-10 

םילקאל רשקה  .הרפסומטאב  רתונ  תוטילפהמ , כ-50%  ראשהו , םיסונייקואב , םיטלקנ  םיפסונ  .ןמחפ כ-25%  לש  תונוט  דראילימ 
םיקלח הלע מ-280  הממחה , טקפא  תמצוע  לע  רתויב  עיפשמה  זגה  אוה  םימ  ידאל  טרפש  ינצמח , - ודה ןמחפה  לש  וזוכיר  רורב :

חמוצה ידי  - לע ינצמח  - וד ןמחפה  תטילקל  תודוה  תנשב 2017 . ןוילימל  םיקלח  דע ל-400  תיתיישעתה  הכפהמה  תליחתב  ןוילימל 
.תוינגופורתנאה תוטילפה  תובקעב  היופצה  וזמ  הברהב  הנותמ  וז  היילע  םיסונייקואהו 

םישרוש רעיו ) שרוח  יחמצ   ) םיצועמ םיחמצל  .א  םיכרד : עבראב  יוטיב  ידיל  האב  ותעפשהו  תוידה , אוה  ותובישחב  ינשה  ךילהתה 
(. םויב םימ  םירטיל  תואמ  תיידל  לוכי  דדוב  ץע   ) הנשה לכ  ךשמבו  תולודג  תויומכב  םתוידו  םימ  תטילק  םירשפאמה  םיקומע ,
םוהת ימל  ולחלחי  םימש  ילבמ  תיתנשה  םשגה  תומכ  לכ  תא  טעמכ  תיידל  םיצעה  םילוכי  לארשיב , םגו  םלועב , םיבר  תומוקמב 
םשו הרפסומטאל  םימה  ידא  םע  תאשינ  היגרנאה  .סומכ  םוחכ  היגרנא  תעקשה  שרוד  םילעהמ  םימה  יודיא  .ב  .םילחנל  ועיגיו 

חטשה ינפ  .הרפסומטאה  יהבוגל  חטשה  ינפמ  היגרנא  לש  תולודג  תויומכ  תורבעומ  וז  ךרדב  .םיננעב  יוביעה  ךילהתב  תררחתשמ 
בושחה הממחה  זג  םהו  הרפסומטאל , םימה  ידא  קפסמ  תוידה  .ג  .ריווא  תומירזל  היגרנא  קפסמ  ותוללכב  ךילהתהו  םיררקתמ ,

תרוטרפמטב םייוניש  תובקעב  הנתשמ  ריוואב  םידאה  זוכיר  החינז ) . ריוואב  וזוכיר  לע  םדאה  לש  הרישיה  ותעפשה  ךא   ) רתויב
- לע ץראה  רודכ  ינפ  רוריקב  םיעייסמ  םה  .םילקאה  לע  המוצע  העפשה  םיננעלו  תוננע , לע  העפשה  תלוכי  תוידל  .ד  .הרפסומטאה 

.הממחה טקפא  תא  ריבגהל  םייושע  םיהובג  םיננע  ךא  ללחל , שמשה  תנירקמ  רכינ  קלח  תרזחה  ידי 

תדימ ןוגכ  םיחמצה , לש  תוילקיזיפה  תונוכתהמ  םיעפשומה  םיכילהת  םה  םייזיפואיגויב  םיכילהת  םייזיפואגויב –  םיכילהת 
חמוצה תוסכ  לש  סופסחה  תדימו  תימרת ) הנירק  תטילפ  םדקמ  , emissivity  ) תּוטִילְּפה (, reflectivity  ) שמש תנירק  לש  הרזחהה 

. ריווא  תומירז  לע  העיפשמש 

גרבנטור ליא  םוליצ : ביבאב 2015 |  ריתי  רעי  דילש  ירבדמ  רוזאב  תדיינה  הדבעמה  תרזעב  היגרנאו  םימ  ןמחפ , יפטש  תדידמ 
עקרקה לש  םעבצ '  ' .הרפסומטאב םיטלקנו  עקרקהמ  םיטלפנש  היגרנאה  יפטש  תמצוע  לע  הרישי  העפשה  חמוצה  יוסיכל 

.ץראה רודכ  ינפב  תעלבנה  הנירקה  תומכ  תא  םג  ךכו  וֵדּבלא ,)  ) עקרקהמ שמשה  תנירק  לש  הרזחהה  תדימ  תא  עבוק  חמוצהו 
תטלקנה היגרנאה  תומכ  תאו  םירכינ , םיזוחאב  הנירקה  לש  הרזחהה  תדימ  תא  תונשל  םילוכי  םינוש  םיגוסמ  תועקרקו  םיחמצ 
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.ללחל שמשה  תנירקמ  ץראה כ-30%  רודכ  ריזחמ  עצוממב  .םהב 

דואמ שיגר  םוחה  תנירק  ףטש  המודא .) - תת הנירק   ) תימרת הנירקכ  טלפנ  הנממ  לודג  קלחו  תעלבנ , תרזחומ  הניאש  הנירק 
הרפסומטאל הנירקה  ףטש  תויד , תובקעב  ותוא  תררקמ  לשמל  הרוטרפמטה , תא  הנשמ  הייחמצה  םאו  חטשה , ינפ  תרוטרפמטל 

הרפסומטאל תרבעומ  םימ , יודיאב  סומכ  םוחכ  תרבעומ  וא  תימרת  הנירקכ  תטלפנ  הניאו  תרזחומ  הניאש  היגרנא  .ןֵטק  ללחלו 
, ךוותה לש  העסהה  תונוכתב  היולת  וז  ךרדב  הרפסומטאל  חטשה  ינפמ  תרבעומה  םוחה  תומכ  םח .) ריוואכ  רמולכ   ) ישחומ םוחכ 

ריווא בוברעל  םרוגו  חטשה  ינפ  סופסח "  " תא ריבגמ  חמוצה  הפושח , עקרקל  דוגינב  .תונוש  תונוכת  ילעב  חמוצ  ייוסיכמ  בכרומה 
.הפוחה הנבמבו  התופיפצב  הייחמצה , הבוגב  יולת  סופסחה  .הרפסומטאל  דחאכ ) סומכו  ישחומ  םוח   ) םוח רבעמ  תשחהלו  ליעי 

רורגל לוכי  יחמצה  יוסיכב  יונישש  רורב  ןאכמו  הרפסומטאה  , םע  היגרנא  יפולח  לע  עיפשהל  םייושע  םיפסונ  בושמ  יכילהת 
.חטשה ינפ  לש  רוריק  וא  םומיח 

תורצוויה לע  העפשה  ןהלש  ( VOC  ) תופידנ תוינגרוא  תובוכרת  לש  הטילפ  ןוגכ  תופסונ , תורישי  יתלב  תועפשה  תיחמצה  תוליעפל 
.םיירוזאה םילקאה  יאנת  םע  היצקארטניא  שי  הכ  דע  וראותש  םיכילהתה  לכל  .הרפסומטאה  לש  תויטפואה  היתונוכת  לעו  םיננע 

העפשה םירקה  םירוזאב  רועיילו  םילקאה , לע  תררקמ  תללוכ  העפשה  םייפורט  םירוזאב  רועייל  יכ  םיארמ  םיימילקא  םילדומ 
. יוארכ  העודי  הניא  ןיידע  הצחמל  םיחיחצו  םיגזוממ  םירוזאב  יחמצה  ךוותה  תעפשה  ךא  תממחמ ,

הצחמל םיחיחצ  םירוזאל  םיידוחייה  םילקא  - רעי יטביה 

תודייאתהל דרויה  יתנש  םשגה  תומכ  ןיבש  סחיה  יפל  תושביה  . ינפ  חטשמ  בורק ל-20%  םיסכמ  הצחמל  םיחיחצ  םירוזא 
חיחצ רוזאכ  עבש  ראבל  ןופצמ  לארשי  תנידמ  לש  חטשה  בור  רדגומ  ( Brutsaert  לצא חנומל  רבסה  ואר   ) תילאיצנטופה

ביבס םייוצמה  הצחמל , םיחיחצ  םירוזאב  ינוכית  . םיה  םילקאה  תא  םג  ללוכה  ( sami-arid and sub-humid  ) הצחמל
ןזאמ .הנירקה  ןזאמ  לע  הקזח  העפשה  חמוצה  יוסיכב  םייונישלו  דחוימב , הקזח  שמשה  תנירק  תימלועה , תוירבדמה  תרוגח 

םינשהמ םילקא  ילדומ  םיירוזאה  . םילקאה  יאנת  לע  ףאו  םיימוקמה  םילקאה  יאנת  לע  רכינ  ןפואב  עיפשהל  יושע  הנירקה 
ןוגכ םינוש , םימרוגמ  םיעפשומ  הצחמל  םיחיחצה  םירוזאבו  םיחיחצ  םירוזאב  םיעקשמה  תומכב  םייוניש  דציכ  םיארמ  תונורחאה 
, שמשה תנירק  תומצועב  םייונישמ  םרותב  םיעבונה  המחה   השביל  רקה  סונייקואה  ןיבש  תורוטרפמטה  ישרפהב  תויתדונת 

. תודאתהל  םיעקשמה  תמר  ןיב  ןוזיה  ילגעמבו  חמוצה , תוסכב 

חטשל המוד  הלא  םירוזאב  רעוימה  חטשה  ךס  ךא  הכומנ , םלועב  הצחמל  םיחיחצ  םירוזאב  תורעי  לש  תופיפצהו  תוחיכשה 
תורעי רבעבש  תוכרעה  תומייק  יפורטה  . רוזאב  וא  הקירמאבו  הפוריאב  היסאבש , ( boreal  ) םיינופצה םירוזאב  תורעיה 

שבויה יאנת  תרבגהלו  תוממחתהל  תויזחתה  הצחמל  . םיחיחצהו  רבדמה  ףס  לעש  םירוזאב  רתוי  םיבחרנ  םיחטש  וסיכ 
תורוגחב רובדמה  יכילהת  תרבגהבו  חמוצה  יוסיכב  הדיריל  תויזחתב  תוולמ  םישביה  םירוזאב  תוחלב ) הדירי  םימשגב , התחפה  )

בל תמושתל  וכז  אל  םילקאה  ןותימל  םתמורתו  הצחמל  םיחיחצ  םירוזאב  ןמחפ  עוביק  ךכ , לשב  ץראה  . רודכ  לש  רבדמה  רפס 
םירוזאב םיעוטנ  תורעי  לש  םמויק  יכ  אצמנ  םירקחמבו  וז , המגמב  יוניש  לח  תונורחאה  םינשב  .רבעב  יעדמה  רקחמב  היואר 

ןמחפה זוכיר  תיילע  תא  ןתמלו  תיתועמשמ  תויהל  היושע  הלא  תורעיב  ןמחפ  עוביקל  תורשפאה  יכ  אצמנ  ירשפא  . םינוחש 
הרכהה ךכמ , הרתי  יופצהמ  . םילודג  יוזחה  םילקאה  יונישל  םתודימעו  םיצעה  לש  תולגתסהה  רשוכ  יכ  ןכו  ינצמח , - ודה

בצקב םייונישהמ  רכינ  קלח  סחייל  ןתינ  יכ  םיארמה  םישדח  םירקחמ  רואל  םג  הרבג  הצחמל  םיחיחצה  םירוזאב  חמוצה  תובישחב 
חמוצה לש  הזתניסוטופה  תוליעפבו  םיעקשמה  תומכב  םיליבקמ  םייונישל  םינש  ןיב  הרפסומטאב  ינצמח  - וד ןמחפה  יזוכיר  תיילע 
. םיחל  םירוזאל  האוושהב  עקרקב  םימה  תומכל  רתוי  םישיגר  םיחמצה  הלא  םירוזאבש  ןוויכ  הצחמל , םיחיחצ  םירוזאב 

הברה םתעפשה  ןמחפ , יטלוק  תורעי  םייקל  םתלוכי  לודגה , םחטש  תוביס : המכמ  הבר  תובישח  הצחמל  םיחיחצה  םירוזאל  רמולכ ,
רודכ יבשותמ  שילש   ) הלא םירוזאב  תנכושה  תימלועה  הייסולכואה  תומכו  הרפסומטאב , ינצמח  - ודה ןמחפה  יזוכירב  םייוניש  לע 

.תורעיה לש  תכרעמה  יתורישב  דואמ  היולתש  ץראה )

[16]

[27 , 24 , 22]

[41 , 12]

[ [17

[ [41[36]

[47 , 19]

[30]

[64]

[26 , 12]

[35]

[42]

[58]

[60 , 39 , 23]

[50 , 8]

https://magazine.isees.org.il/?p=16502



.םיפסונ םייגולויזיפ  םידדמו  תוידה , הזתניסוטופה , בצק  תדידמו  רצק  ןמז  ךשמל  וכותב  ףנע  תריגס  רשפאמה  יטמוטוא  הדידמ  את 
( | רויא 2ב ואר   ) רקחמה לדגממ  תודידמה  תא  תומילשמה  תופיצר  תודידמ  םיקפסמו  ריתיב  רקחמה  רתאב  םירוזפ  הלאכ  םיאת 

גרבנטור ליא  םוליצ :

? םילקאה לע  רעי  תועפשה  םיתמכמ  דציכ 

רקחמ תוינכות  שוביגל  הליבוה  םיירוזאה , םילקאה  יאנת  לע  דוחייבו  ימלועה  םילקאה  לע  תרכינ  העפשה  חמוצה  יוסיכל  יכ  הנבהה 
זכרמב .ללחבו  הרפסומטאב  עקרקה , ינפ  לע  תוינשדח  הדידמ  תוטישב  שומיש  ןהב  השענש  םיהובג , םיביצקתבו  ימלוע  ףקיהב 
, םימו היגרנא  הממח , יזג  יפטש  תדידמל  רויא 1א ) ריתי -  רעיבש  הז  תמגודכ   ) רקחמ ילדגמ  תשר  תמקה  תטלוב  הז  ץמאמ 

לעמ םיאשנתמ  םלועה , יבחרב  םירוזפ  רקחמ  ילדגמ  .הרפסומטאהו כ-600  תורעי ) רקיעב   ) םייתשביה לודיגה  יתב  ןיב  םיפלחומה 
.הרפסומטאהו הייחמצה  ןיבש  לובגה  תבכשב  יעדמ  רושכמ  תבצה  םירשפאמו  םירטמ , תורשע  לש  הבוגל  םיתיעל  הייחמצ  תופוח 

ינצמח - וד ןמחפ  יפטש  תמכל  תרשפאמו  תויגולורואטמ , - ורקימ תוטיש  לע  תססובמה  תודידמ  תכרעמ  הנחת  לכ  לש  הבילב 
םיפלחומה תופידנ ) תוינגרוא  תובוכרתו  ןאתמ  ןוזוא , ומכ  םיפסונ  םיביכרמ  םג  םיתיעלו   ) היגרנאו םימ  ןמחפ ,) תויומכל  םירמומה  )

(. חפסנ 2  ) תובר םינש  ינפ  לעו  ףיצר  ןפואב  הרפסומטאהו  םיחמצה  תופוח  ןיב 
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רויא 1
רקחמה תצובק  תא  ושמישש  םיפטשה  תדידמ  תוכרעמ 

.ריתי רעי  זכרמבש  םוחו  הממח  יזג  הנירקה , יפטש  תודידמל  לדגמה  שאר  לש  רופיצה ' ףועמ   ' םוליצ .א  1

( למשח תקפסאל  רוטרנגו  הרקב  ןורא   ) הוולנ הלעפה  דויצו  םינשייחה  ןרות  םע  םיפטשה  תודידמל  תדיינ  הדבעמ  .ב  1
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.ןיעידומ לבח  רוזאב  תודידמ  בבס  ךלהמב 

, ינגרואה רמוחה  תומכ  םימ  , תלוכת  םוח , תריגא  לש  עקרקב  תודידמ  ןוגכ  תומילשמ , תודידמ  תוכרענ  הבילה  תודידמ  ביבס 
, םילעה לש  הזתניסוטופה  תמר  ןוגכ  םיצעב , תורישי  תודידמ  תילאיבורקימה ; תוליעפהו  םירחאו ) ןקנח    ) םיניזמה תמר 

תובכשב םיכילהת  לש  תודידמ  םינימ ; רשוע  ןוגכ  רעיה , - תתב תודידמ  רטוק  ; ייונישו  םימ  תמירז  לש  םיעזגב  תודידמ 
. ללחהמ  תודידמו  לעמש   הרפסומטאה 

 

רקחמה לש  ילארשיה  דצה 

וז הנשמ  .עדמל  ןמציו  ןוכממ  תווצ  ידי  - לע ריתי  רעיב  רקחמה  לדגמ  םקוה  תע  תנשב 2000 , הז  ימלוע  רקחמל  הפרטצה  לארשי 
לובג לעש  הצחמל  חיחצה  רוזאב  עטינ  רעיהש  ןוויכ  תימלועה , תשרב  תידוחיי  ריתי  תנחת  .םויה  דע  תופיצרב  תודידמה  תוכשמנ 

לארשיב .הנשב  לש כ-1,600 מ"מ  תילאיצנטופ  תודאתהו  285 מ"מ  ( ±90  ) לש תעצוממ  תיתנש  - בר םיעקשמ  תומכ  םע  רבדמה ,
לע הרורב  העפשה  ימילקאה  ןורדמל  .מ  ןטקה מ-200 ק" קחרמב  םשג  לעמ 500 מ"מ  לש  םורדל , ןופצמ  לודג  םיעקשמ  לפמ  שי 
רויא 1ב)  ) תדיינ הנחת  תנשב 2012  ףיסוה  רקחמה  תווצ  .ולש  ימורדה  הצקב  אצמנ  ריתי  רעיו  חמוצה , תוליעפ  לעו  ףונה  תוסכ 

לואתשא רוזאב  תודידמ  הללכ  וז  הבחרה  .הז  ןורדמ  ךרואל  םיימילקאו  םייגולוקא  םיאנתל  תודידמה  לש  הבחרה  תרשפאמש 
תדיינ הנחת  לש  בולישה  .םיכומס  םיחותפ  םיחטשבו  תורעיב  755 מ"מ )  ) היריב רוזאבו  לש 540 מ"מ ) יתנש  - בר םיעקשמ  עצוממ  )

רקחמהש רחאמ  תדחוימ , תובישח  תילארשיה  הנחתל  .תימלועה  תשרב  תילארשיה  הנחתל  ידוחיי  העובק  רקחמ  תנחת  םע 
הנעמש םויכ , רקחמה  תיזחב  חתפמ  תולאש  .ןוכיתה  חרזמה  רוזא  לעו  הצחמל  חיחצה  רוזאה  לע  ןיטולחל  טעמכ  חספ  ימלועה 

עוביק תמר  ןוגכ  םיטביה  תוללוכ  תימלועה , תיגולוקאה  תכרעמה  תא  הנוכנ  םיגציימה  םירוזאהמ  םינותנ  םויקב  יולת  ןהל  םלוה 
תוכרעמ לע  םייזיפואיגויבה  םידדמהו  םיימיכואיגויבה  םידדמה  תועפשה  ןיב  רשקה  תומיכ  הצחמל , םיחיחצה  םירוזאב  ןמחפ 

לגתסהל םיחמצה  תלוכיו  ץראב , ימילקאה  ןורדמה  ךרואל  ומכ  דח  םילקא  יונישל  תויגולוקאה  תוכרעמה  תושיגר  םילקאה ,
.תימלועהו תירוזאה  םילקאה  תכרעמב  םיידיתע  םייונישל 

רקחמה תואצות 

ריתי רעיב  ןמחפה  לש  יתנש  עוביק 

, תינושאר תונרצי   ) הזתניסוטופה ךילהתב  הייחמצה  לא  הרפסומטאהמ  ינצמח ( - וד ןמחפכ   ( ןמחפ יפטש  תינמז  - וב םימייקתמ  רעיב 
תכרעמב המישנ   ) המישנ ךילהתב  הרפסומטאל  עקרקבש  תילאיבורקימה  תוליעפהמו  יחמצה  ךוותהמ  הטילפ  דגנמו  (, GPP

שרפהה  ) וטנ ינצמח  - ודה ןמחפה  ףטש  תא  קר  דודמל  רשפאמ  חפסנ 2 )  ) רקחה תונחתב  ירקיעה  הדידמה  דויצ  (. Re תיגולוקאה ,
יתנשה ןמחפה  לש  עוביקה  בצק  תא  ראתמ  אוהו  ןמחפ ,) תודיחיל  רמומה  , NEE תיגולוקאה , תכרעמב  טלפנל  ךרצנה  ףטשה  ןיב 

.NEE=GPP-Re האוושמב : ראותמה  ךורא , ןמזל  רעיב  רמשנה 

תומילשמ תוטיש  חותיפ  תבייחמה  הדידמה , תטיש  לש  הלבגמ  איה  דבלב  וטנ  ינצמח  - ודה ןמחפה  ףטש  תא  דודמל  תלוכיה 
' ןמחפ עוביק   ' יכ וארה  ריתיב  תודידמה  .הביבסה  יאנתב  םייונישל  םתבוגת  תניחב  תאו  האוושמב  םינושה  םיביכרמה  תכרעהל 

םימוד םהש  תויה  םיעיתפמ , םיאצממה  הלבט 1 .)  ) הנשל רעי  "ר  מל ןמחפ  םרג  היה כ-190  םינשה 2000–2015  ןיב  עצוממ 
לע כ-260 דמועש  תימלועה  תודידמה  תשרב  עצוממהמ  םיקוחר  אלו  "ר ) מל םרג  כ-200   ) הפוריאב םינרוא  תורעיב  יתנשה  עצוממל 

תורעי ןיב  םילדבההש  הארמ  תולבוקמ ) תוטישב   ) האוושמב םיראותמה  םיפטשה  יביכרמ  תדרפה  רעי  . "ר  מל ןמחפ  םרג 
ןמחפה לש  עוביקה  יפטש  םיחלה  תורעיב  םיפטשה : תומצועב  םה  הצחמל  חיחצה  רוזאבש  ריתי  רעיבו  םיחל  םירוזאב  םילדגה 

(. הלבט 1  ) םירוזאה ינשב  המוד  וטנ ,' ןמחפה  עוביק  , ' םהיניב שרפהה  ךא  ריתיבש , הלאמ  םילודג  המישנה  יפטשו 
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הלבט 1
ריתיבו הפוריאב  ןרוא  תורעימו  םלועב  טחמ  תורעימ  ןמחפ  יפטש  עצוממ  תאוושה 

תשר ה– יפ  לע   ) תימלועה תשרב  םיינטחמ  תורעיו   CarboEurope רקחמה תשר  יפ  לע  הפוריאב  םינרוא  תורעי  ינותנ 
תודידמה וליאו   , 2005 םינשה 1995 —  סיסב  לע  תוימלועה  תונחתה  ינותנ  .ריתי  רעיב  תודידמה  ינותנמו   FluxNet) 

 . 2010 םינשהמ 2001 —  ןה  ריתי  רעימ 

םרטשמו םיעקשמה  תומכ  ןוגכ  םינוש , םימרוגב  היולת  איהו  םינשה , ןיב  דח  ןפואב  תונתשהל  היושע  תיתנשה  ןמחפה  עוביק  תמר 
יושע הלא  םימרוגב  םייוניש  תובקעב  .ריווא  תוחלו  הרוטרפמטכ  םילקא  יאנתב  םייונישו  תומדוק  םינשב  םיעקשמה  תמר  יתנשה ,

(2005–2004  ) םשג הב 373 מ"מ  ודריש  הנשב  "ר  מל םרג  ןיב 350  עונל  ריתיב  תיגולוקאה  תכרעמב  וטנ  יתנשה  ןמחפה  ףוליח 
ךרואל ףסאנש  חטש , תדיחיל  ןמחפ  עוביק  לע  יתנש  - בר עדימ  (. 2009–2008  ) םשג םע 166 מ"מ  תרוצב  תנשב  "ר  מל םרג   80- כל
.הילע םיעיפשמה  םימרוגל  תכרעמה  תושיגר  תנבהלו  ןמחפה  לש  חווט  ךורא  עוביק  לע  הנימא  הנומת  תלבקל  ינויח  תובר , םינש 

םישדח םינותנ  קפסמ  רויא 1ב )  ) תדיינה הדבעמה  תרזעב  ףסאנש  עדימ  הלבט 1 .)  ) דבלב ריתי  רעי  יבגל  הז  עדימ  םייק  לארשיב 
תורעיב ןמחפה  עוביקש  ןמתסמ  הז  ינושאר  עדימ  ךמס  לע  .ריתיבמ  רתוי  םהב  חל )  ) ןותמ םילקאהש  םירוזאב  םיעוטנה  תורעי  לע 

.המאתהב ריתי  רעימ   40%- בו הובג ב-10%  יאמ ) דע  ץרמ  םישדוחה  ךלהמב   ) םיצעה תוליעפ  תפוקת  אישב  היריבו  לואתשא 
ךסל הוותשמ  עקרקהו  םיצעה  לש  המישנה  ךילהתב  ןמחפה  תטילפ  ךס  רמולכ   ) ןמחפל עלבמ  תויהל  קיספמ  ריתי  רעישכ  ץיקב ,
ךא ךשמנ , היריב  רעיבו  לואתשא  רעיב  וטנ  ןמחפה  עוביק  וילע ,) הלוע  ףאו  םויה  ךלהמב  הזתניסוטופה  ךילהתב  ןמחפה  תטילק 

תררקמה ותעפשה  ללגב  הבר  תובישח  תורעי  ידי  - לע יתנשה  ןמחפה  עוביקל  רומאכ , ביבאה  . תפוקתב  רשאמ  רתוי  ךומנ  בצקב 
.םילקאה לע 

םילקאה לע  תויזיפואיגויבה  תועפשהה 

תמועלש וארה  ריתי  רוזאב  רקחמה  תואצות  .םיילקיזיפה  םייונשה  תעפשה  תא  םג  ללוכ  םילקאל  חמוצה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  רקח 
תעלבנ רעיה  תפוחבו  ךומנ , ודבלא  תלעב  איה  רמולכ , .שמש  תנירק  תוחפ  הריזחמ כ-17%  ההכה  רעיה  תפוח  ביבס , רבדמה 

.ץיקה אישב  דוחייב  הבר , תפדוע  היגרנא 

םרוריק תאו  םיחמצהמ  יודיאה  תא  ליבגמ  עקרקב  םימה  טועימ  הפוחב , תעלבנה  שמשה  תנירק  תומכב  הדחה  היילעה  תורמל 
םוי ירהצב  תולעמ  דע ל-20  עיגמ  הרוטרפמטה  שרפה  .הביבס  רבדמב  עקרקה  ינפמ  הרק  רעיה  תפוחש  אצמנ  תאז  םעו  וז , ךרדב 

תיסחי הוולעה , תרוטרפמטב  הדיריה  .תולעמ  שמחל  עיגמ  הביבסל  רעיה  תפוח  ןיב  תורוטרפמטה  שרפה  לש  יתנש  עצוממ  .ץיקה 
' רוחש ףוג   ' לש םוחה  תנירק  ףטשש  ןוויכ  הרפסומטאל , רעיה  תפוחמ  תימרת  הנירק  תטילפב  תרכינ  התחפה  תררוג  עקרקה , ינפל 

שמש תנירק  תעילבב  היילעל  תמרוג  ריתיב  רעיה  תפוח  עקרה , תועקרקל  תיסחי  רמולכ , תקזחב 4 . הרוטרפמטל  רשי  סחיב  אצמנ 
, תומוד וללה  םיכילהתה  ינש  תומצוע  רעיה .) תפוח  תוררקתה  תובקעב   ) תימרת הנירק  תטילפב  הדירילו  ודבלאב ,) הדירי  ללגב  )

ךרעומ ב- רויא 2 )  ) ותביבסל ריתי  רעי  ןיב  הנירקה  תטילקב  שרפהה  רעיה  . ףונ  לע  ללוכה  הנירקה  סמוע  תא  ליפכמ  םבולישו 
היגרנא קפסמה  הכומסה , השביל  םיה  ןיבש  ונרוזאב  הנירקה  סמוע  שרפהל  ולדוגב  המודה  שרפה  יתנש – ) עצוממ   ) "ר מל טאו   47

.השביל םיה  ןיב  הזירב  ומכ  ריווא , תמירזל 
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רויא 2
רוזאהו ריתי )  ) רבדמה לובג  לעש  רעיה  לעמ  "ר ) מל טאו   ) יסופיט יתנש  היגרנא  ןזאמ 

ךומסה רעוימ  אלה 
תא םינמסמ  םייקפואה  םיווקה  .םהילעמ  המושרש  םתמצוע , תא  יטמכס  ןפואבו  םיפטשה  ןוויכ  תא  םינמסמ  םיציחה 
תנירק  ) הרפסומטאהמ תונירקה  תומצוע  ףושחה .) ירבדמה  רוזאל  םותכו  רעיל  קורי  הרפסומטאל , לוחכ   ) הנירקה רוקמ 

םג ךכו  הביבסה , לשמ  הכומנ  רעיהמ  תרזחומה  שמשה  תנירק  תמצוע  .ףושחה  חטשלו  רעיל  תוהז  םוח ) תנירקו  שמש 
ןיב ןוזיא  רשפאמה  ירקיעה  םרוגה  אוהו  בר , ישחומה  םוחה  ףטש  םירוזאה  ינשב  .רעיהמ  תטלפנה  תימרתה  הנירקה 

2010 םינשה 2000 —  ןיב  תופיצר  תודידממ  םה  ריתיב  רעיה  ינותנ  .הטעומ  תטלפנה  סומכה  םוחה  תומכ  .היגרנאה  יפטש 
 — םינשה 2012 ןיב  תדיינה  תכרעמה  תרזעב  ושענש  תודידמ  לש  בוליש  םה  רעיה  ביבס  רעוימ  אלה  רוזאהמ  םינותנ  , 

.  2015 םינשל 2000 —  לדומ  תרזעב  הבחרהו   2016

, הפושחה עקרקכ  אלש  יחמצה , ךוותה  ותביבסמ ? רק  תויהל  תאז  םעו  הבר  היגרנא )  ) הנירק טולקל  רעיל  רשפאמה  ןונגנמה  והמ 
רשפאמש ריווא  םיפקומו  בחרמב  םירוזפה  םילעו , םיפנע  רקיעב  םינטק , םיפוגמ  בכרומה  תיסחי , הובג  ידממ  - תלת הנבמ  אוה 

, הפופצ רעיה  תפוח  תקפסמ , חמצל  םימה  תקפסאשכ  םייפורט ) םירוזא  ןוגכ   ) םיחל םילקא  ירוזאב  .םהיניב  הליעי  םוח  תרבעה 
( סומכ םוח  ףטשכ   ) םיחמצהמ תוידכ  הרקיעב  תררחתשמ  םויה  ךלהמב  תטלקנה  שמשה  תנירק  .הכומנ  םוחה  תרבעה  תוליעיו 

תפוח ךא  לבגומ , יודיאה  הובג , הנירקה  סמועשכ  םיחיחצ , םירוזאב  םימ .) רוריק   ) התביבסל תיסחי  הוולעה  לש  רוריק  רשפאמה 
וזה העפותה  תא  וניניכ  ריווא .) רוריק   ) ישחומ םוח  ףטשכ  רקיעב  הרפסומטאה , םע  םח  ריווא  תפלחה  תרשפאמ  החותפה  רעיה 

. רעיב  עלבנה  רבגומה  הנירקה  סמוע  לש  תירקיע  תתסוומכ  האצמנ  איהו  (, The convector effect  ) רוטקוונוקה טקפא  םשב 
לע תממחמ  העפשה  וז  תפדוע  היגרנא  תטילקל  .םלועב  תורעיב  ודדמנש  תוהובגהמ  איה  ריתי  רעיב  ישחומה  םוחה  ףטש  תמצוע 

.םילקאה

לפמ ךרואל  תימילקא , הניחבמ  םינותמ  םירוזאב  רועיי  תובקעב  רוטקוונוקה  טקפאו  ודבלאה  טקפא  םינתשמ  הדימ  וזיאב 
, ריתי רעי  לש  הזל  המוד  היריבו  לואתשא  תורעיב  ודבלאה  יכ  וארה  תדיינה  הדבעמהמ  ולבקתהש  תואצותה  לארשיב ? םיעקשמה 

חתופמה חמוצה  לשב  ריתי , לבחב  ירבדמה  רוזאל  תיסחי  ךומנ  הלא  תורעיל  םיכומסה  םירעוימ  אלה  םיחטשה  לש  ודבלאה  ךא 
ירוזאב ךומנ ב-40%  ותוא  בבוסה  חטשל  רעוימה  רוזאה  ןיב  ודבלא  שרפה  האצותה –  .ההכ  ןעבצש  תועקרק  תואצמיה  לשבו  רתוי 

, ריתיבמ רתוי  םינטק  ותוא  םיבבוסה  םיחטשל  רעוימה  רוזאה  ןיב  הרוטרפמטה  ישרפה  םג  .ריתי  לבחבש  הזמ  היריבו  לואתשא 
סמוע שרפה  ךא  ונחבנש , םירוזאה  לכב  הנירקה  סמוע  תא  ריבגמ  םנמוא  רועייה  .רתוי  הנטק  תימרתה  הנירקה  תעפשה  ךכ  לשבו 

(. רויא 3  ) ןטק ב-55%  חלה , ינוכית  םיה  רוזיאב  תמקוממה  היריבל  ירבדמה  ריתי  רוזא  ןיב  הנירקה 

[51  , 43]

[57]

[51 , 43]

https://magazine.isees.org.il/?p=16502



רויא 3
םע םייתנשה  "ר ) מל טאו   ) היגרנא יפטש  יפוליח  תומצוע  לע  ףונה  תוסכ  תועפשה 

רקחמה  ירתאב  הרפסומטאה 
יחטשב םידודמה  הנירקה  ירזחה  לש  יטמתירא  עצוממכ  בשוחמה  ודיל  חותפ  חטשו  רעי  לש  יתנש  ודבלא  עצוממ  .א  3

עצוממ .ג  .םיחותפה 3 םיחטשבו  תורעיב  םיעלבנש  ( Rn  ) וטנ הנירקה  יפטש  לש  יתנש  עצוממ  .ב  3 תודיחי .) רסח   ) רקחמה
יפטש לש  יתנש  עצוממ  .ד  .םיכומסה 3 םיחותפה  םיחטשהמו  תורעיהמ  םיטלפנה  ( H  ) ישממה םוחה  יפטש  לש  יתנש 
חטשהו היריב  רעי  היריב —  רוזא  רקחמה : ירתא  .םיכומסה  םיחותפה  םיחטשהמו  תורעיהמ  םיטלפנה  ( LE  ) סומכה םוחה 

רבדמהו ריתי  רעי  ריתי —  רוזא  ןיעידומל ; םורדמש  חותפה  חטשהו  לואתשא  רעי  לואתשא —  רוזא  אתידקב ; חותפה 
.רעיל ברעממש 

'? ררקמ  ' וא םמחמ '  ' רעיה םאה 

וז העפשהו  הממחה , טקפא  תא  הניטקמ  הרפסומטאב , הז  בושח  הממח  זג  זוכיר  תא  התיחפמ  חמוצה  ידי  - לע ןמחפ  תטילק 
.וב םייח  ונאש  רוזאה  תא  רמולכ  הנותחתה , הרפסומטאה  תא  םיממחמ  הרפסומטאל  םיטלפנה  ישחומ  םוחו  סומכ  םוח  .תררקמ 

לש הטילפו  שמש  תנירק  תרזחה  לש  הרבגהש  דועב  םילקאה  , לע  תממחמ '  ' העפשה רעי  ךוותב  הנירק  לש  הטילקל  ןכ , לע 
, ליעלש תודידמהו  רקחמה  סיסב  לע  .רוריקב  תועייסמ  תוהובג  ריווא  תובכשל  וא  ןוציחה  ללחל  ץראה  רודכ  ינפמ  תימרת  הנירק 

עיבצהלו םילקאה  לש  תוררקתהל  וא  תוממחתהל  תיגולוקא ) תכרעמ  לכ  לשו   ) רעי לש  םינושה  םימרוגה  תמורת  תא  תמכל  ןתינ 
, םיימעפ - דח םה  ודבלאב ) לשמל   ) םייזיפואיגויבה םיביכרמב  םייונישש  בל  םישל  בושח  הז  חותינב  חפסנ 3 .)  ) ללוכה טקפאה  לע 

.תובר םינש  ךשמב  ןמחפ  רוגאלו  טולקל  לוכי  רעיש  ןוויכ  רבטצמ , ךילהת  איה  ןמחפ  תטילק  ךא 

טביהב םומיח  / רוריקה ןזאמל  רועייה  לש  תוירקיעה  תומורתה  תא  תוארל  ןתינ  הלבט  ב הלבט 2 . םיגצומ ב הלא  תואצות  ירקיע 
סמוע תיילע  לע  רבגת  תרבטצמה  תררקמה '  ' העפשההש ידכ  ןמחפ  עוביק  תונש  דע 80  תושרדנ כ-50  ריתי  רוזאב  .ימילקאה 

חווטב וליפא  הביבסה  יאנתב  יונישה  םע  תוריהמב  הנתשמ  םילקאה ) תניחבמ   ) הז יתליחת  ילילש  ןזאמ  םמחמה .'  ' הנירקה
היהת רועיילש  דע  דבלב  םינש  ושרדיי כ–22  ריתי  רוזאמ  קחורמה כ-190 ק"מ  היריב  רוזאב  ךכו , .לארשיב  רצקה  יפרגואיגה 
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רעי ןיב  ודבלאה  טקפא  תונטק : תוממחמה  תועפשהה  רתוי  חלה  רוזאל  רבדמה ' רפס  רועיימ ב' רבעמב  רמולכ , .תררקמ  העפשה 
תררקמה העפשהה  דגנמ , רתוי ; הנותמ  הדימב  ןטק  תימרתה  הנירקה  תוטילפ  שרפהו  הבר , הדימב  םצמטצמ  חותפה  חטשל 

יפרגואיג הדימ  הנקב  קר  הכ  דע  הפצנ  םינוש  םירוזאב  רועייה  תעפשהב  הז  גוסמ  ינוש  .תיתועמשמ  הלדג  ןמחפה ) עוביק  רמולכ  )
(. םילקאה תוממחתהל  איבי  רועייה  םש   ) ינופצה רעיה  רוזאל  רוריקב ) ליעי  רועייה  םש   ) יפורטה רוזאה  ןיב  האוושהב  ןוגכ  לודג ,

.תינשדח איה  תוחפ מ-200 ק"מ  לש  חווטב  ורקי  םימוד  םייונישש  תורשפאה 

הלבט 2
הרפסומטאהו הייחמצה  ןיב  םיפלחומה  םייתנשה  הנירקה  יסמועב  לדבהה  תכרעה 

תוסכ לש  תוילקיזיפה  תונוכתבו  ןמחפ  עוביקב  יוניש  בקע  ( radiative forcing)
רועייה תובקעב  עקרקה 

( היריב  ) חלה רוזאהו  ריתי )  ) הצחמל  חיחצה  רוזאה  רובעו  ףונ  חטש  תודיחיל  רעוימ  אל  רוזאו  רעוימ  רוזא  ןיב  האוושה 
.  2015 תוליעפה 2011 —  תונשל  תדיינה , הדבעמה  םעו  ריתיבש  לדגמב  תופיצרה  תודידמה  בולישמ  תלבקתמה 

' יבויח  ' ןמיס .חותפה  חטשל  לעמש  הזל  רעיה  לעמ  ודדמנש  וטנ  םיפטשה  ןיבש  שרפהכ  בשוחמ  הנירקה  יסמוע  יוניש 
ררוגה רעיה , לעמ  הנירק  סמוע  רתוי  ותועמשמ 

(. םילקאהו  ) הרפסומטאה לש  םומיחו  םוח  תוטילפ 

תוינידממ םיעפשומ  היגרנא  יפטש  יפוליחו  ןמחפה  עוביק  תומצוע  .ולוהינ  תוינידמב  םג  הבר  הדימב  תויולת  רעיה  תועפשה 
איה רעיב  ןמחפ  תריגא  .רעיה  - תתב הייערה  תמצועמו  ףונה  תושדחתה  בצקמ  תורכה , ץעב  שומישהמ  םיצע , תתירכמ  םילולידה ,
תררקמ תימילקא  המורת  רעילש  ןאכמו  המודכו ,) התומת  התירכ , בקע   ) ואצוהש םיצע  םיפילחמ  םישדח  םיצע  םינש : ךורא  ךילהת 

המדאב תרמשנה  תרבגומ , ןמחפ  תריבצ  תרשפאמו  הכומנ  תועיטנה  ינפל  ןהב  ןמחפה  תומכש  תועקרקב  דוחייב  חווט , תכורא 
לע רעיה  לש  םיפסונ  תכרעמ  יתורישו  תועפשה  ךירעהל  שרדינ  תורעי  עוטנל  ונאובבש  ןייצל  בושח  .שבי  םילקאב  ןמז  ךרואל 

, ץע תקפסא  עקרק , ףחסמ  הנגה  יגולויבה , ןווגמה  ןוגכ  תישונאה , הרבחה  לעו  הבורקה  הביבסה  יאנת  לע  תויגולוקאה , תוכרעמה 
.שפונ ירתאו  הייער  ירוזא 
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םילקאה לע  רעי  לש  ולדוג  תעפשה 

תבכש תא  םיהיבגמ )  ) םיחפנמ רוטקוונוקה ) טקפא   ) םילודגה ישחומה  םוחה  יפטשש  הארה  תונורחאה  םינשב  ריתיב  רקחמה 
בורקה ל-2 הבוגל  רוזאב  םויה  ירהצב  העיגמה  לובגה , תבכש  רעיה  . לעמ  ( Planetary Boundary Layer  ) ירפסומטאה לובגה 

לש וז  ההבגה  .תיסחי  ןטק  וחטשש  רעיב  תאזו  חפסנ 4 ,)  ) רעוימ אל  רוזאל  האוושהב  םירטמ  דע 250  דועב 100  תחפנתמ  ק"מ ,
לככ הֵלדג  לובגה  תבכש  הבוג  לע  העפשהה  .תרבוג  התעפשה  השלח  הזירב  יאנתבו  רוזאב , ריווא  תומירזל  השיגר  לובגה  תבכש 

לש ןטקה  הדימה  הנקב  ףא  .ר  " מק תואמל  םיעיגמ  רעיה  ידממשכ  םירטמ  תואמל  עיגהל  הלוכי  הבוגה  תפסותו  לודג , רעיה  חטשש 
ריווא תומירזב  יונישל  איבהל  םילוכי  הלאכ  םייוניש  לודג  הדימ  הנקב  תוימוקמה  . ריוואה  תומירזב  םייוניש  תוהזל  ןתינ  ריתי  רעי 

.םילקאה יאנתב  הלקהלו  תוננעל  חל , ריווא  תסנכהל  רתוי , תולודג 

יססובמ םילדומב  שמתשהל  ךירצ  לודג  הדימ  הנקל  םנוד ) כ-28,000   ) ריתיכ ןטק  לדומ  רעימ  רקחמ  תואצותמ  ךילשהל  ידכ 
תפלחה הילרטסואב , המוד  םילקא  רוזאבו  הקירפאבש  הצחמל  חיחצה  להאסה  רוזאב  יכ  וניארה  ילבולג  לדומ  תרזעב  .בשחמ 
םימשגה תרבגהל  איבת  ריתי , רעיב  ומכ  םיילקיזיפ  םינייפאמ  םע  רעיב  םימנוד  ינוילימ  תורשע  לש  הדימ  הנקב  ימוקמה  חמוצה 

ןגאב םילודג  םיחטש  רועיי  תועמשמו  םחטשב , םינטק  לארשי  תורעי  רומאכ , .תוירפסומטאה  תומירזה  לע  רעיה  תעפשה  תובקעב 
דומלל ןתינ  רבעב  ושחרתה  םירחא  ןילמוג  יסחיש  תורשפאל  זמר  .ןיידע  הנחבנ  אל  ירוזאה  םילקאה  לע  ןוכיתה  םיה  לש  שביה 
לשב ודחכנ  הלא  תורעי  .תיאמורה  הפוקתה  דע  םירעוימ  ויה  ןוכית  םיה  ןגאב  רבדמה  רפְס  לש  םירוזא  יכ  םיארמה  םירקחממ 

. םדאה  םהב  השעש  שומיש 

 

לש ירפסומטאה  ןמחפה  יפטש  ןזאמו  ןמחפה  עוביק 
לארשי

םינותנב ונשמתשה  הלא  תורעיב  ןמחפה  עוביק  ןדמואל  לארשיב . רעיהו  שרוחה  יחטש  ללכמ  םה כ-20%  םינרוא  תורעי 
ךומנ םינרואה  תורעיל  םיכומסה  םיחותפ  םיחטש  לש  יתנש  - ברה עוביקה  םינשה 2000–2016 . ןיב  ריתי  רעיב  ופסאנש 

, ןכ ומכ  .החינז  ןמחפה  עוביקל  לארשיב  רבדמה  יחטש  לשו  הלא  םירוזא  לש  םתמורתש  חינהל  ןתינ  .תורעיה  ירוזאמ  תיתועמשמ 
םתמורתש חינהל  ןתינ  תורעיל , האוושהב  רצק  םהלש  לודיגה  רוזחמש  םושמ  ךא  םייאלקח , םיחטש  לש  עוביק  לע  םינותנ  ןיא 

ידכ לש כ-1 מ"ר  רעי  חטש  עצוממב  םישרדנ  ריתי , רעיב  ודדמנש  עוביקה  יכרע  יפ  לעש  הלוע  ןאכמ  .החינז  ןמחפה  תוטילפ  ןזאמל 
המרב .ןיזנב  רטיל  תפירשב  ררחתשמה  ןמחפ  הנשב  טולקל  רעי  -3.5 מ"ר  כו "ש   טוק רוצייב 1  טלפנה  ןמחפ  הנשב  עבקל 

(. חפסנ 5 הלבט ב ואר   ) הנשל ןמחפ  תונוט   8.7X10 םיעבקמ כ- לארשיב  םישרוחהו  תורעיה  יחטש  ךס  יכ  ךירעהל  ןתינ  תיצראה ,
םרוקמ םכותמ  ש-97%  תונוט ,  7.01X10 לע כ- דמע  םינשב 2010–2016  לארשיב  טלפנש  ןמחפה  לש  יתנשה  עצוממה  דגנמ ,
תסמה ללוכ  אל   ) םיישונא תורוקממ  טלפנה  ןמחפה  ללכמ  ןזאל כ-5%  לוכי  לארשיב  ןמחפה  עוביק  ןכ  לעו  םיקלד  , תפירשב 

[(. לארשי לש  ןוכיתה  םיה  ימ   ] לארשי לש  ידעלבה  ילכלכה  רוזאב  ינצמח  - וד ןמחפ 

איה ןשייחה  תדידמ  תושיגר  .ריתי  רעיב  רקחמה  תנחתב  בצומה  ןרוא , ץע  עזג  רטוק  לש  ימויה  יונישה  ךלהמ  תדידמל  ןשייח 
גרבנטור ליא  םוליצ : ןורקימה |  תירישע 
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דיתעל טבמ 

הרפסומטאב ינצמח  - ודה ןמחפה  זוכירב  היילע  םע  דבב  דב  תושבייתהו  תוממחתה  תופוצ  ונרוזאב  םילקאה  יוניש  יבגל  תויזחת 
ףוס דע  םימשגה  רטשמב  םייונישו  םיעקשמה  תמרב  דע כ-30%  לש  הדירי  םייופצ  ןוכיתה  םיה  לש  יחרזמה  ןגאב  לשמל  .) )

עצוממב לבקמ  םלועב , ןרוא  יצע  תוחתפתהל  םיעקשמו  תורוטרפמט  תניחבמ  הצופתה  לובג  הצקב  םקוממה  ריתי  רעי  האמה  .
איה 410 מ"מ, םויכ  וב  תיתנשה  םיעקשמה  תומכש  רוזאב  רובעל  הז  םיעקשמ  וק  לולע  האמה  ףוסב  .הנשב  םשג  כ-285 מ"מ 

.הינטירב קראפ  םורדל  תג  תיירק  רוזאמ  רבועש  וקב  רמולכ 

היופצ םילקאה  תוממחתה  .תידיתעה  םתודירש  יוזיח  לע  השקמה  רבד  תבכרומ , םילקאה  יונישל  םישרוחו  תורעי  לש  םתבוגת 
ךא םיחלה , םירוזאב  ןמחפ ) עוביק   ) ינושארה רוצייה  תא  רפשל  לכותש  העפות  ביבאה , תמדקה  ןוגכ  לודיגה , תנועב  םייוניש  רורגל 

העפשה תויהל  הלוכי  הבוטרה  הנועה  ךלהמב  םיעקשמה  תקולחב  יונישל  .הצחמל  םיחיחצ  םירוזאב  שבויה  תפוקת  תא  ךיראת  םג 
ךא ןטקי , םשגה  יעוריא  רפסמש  הכרעה  יווילב  רוזאב  םיעקשמה  תומכב  הדירי  םיפוצ  םילדומה  .תורעיה  תודירש  לע  תערכמ 

דע כ-30% לש  הדירי  םע  םג  ההובג  תיגולויזיפ  תוליעפ  רמשל  לוכי  ריתי  רעיש  םיארמ  םייתנש  - ברה םינותנה  לדגת  . םתמצוע 
תיבל םימ  תרידח  וחיטביש  לעמ ל-20 מ"מ , םיעקשמ  תומכ  םע  םייתועמשמ  הפוס  יעוריא  רפסמ  ומייקתי  םא  םשגה , תומכב 

תודאתמה תונטק  תויומכבו  בר  רוזיפב  עיגי  םשגה  םא  הקע , ינמיס  רעיה  הארי  תעצוממ  םימשג  תנשב  תאז , תמועל  .םישרושה 
. הוולעהמו  עקרקהמ  תוריהמב 

הצחמל םיחיחצ  םירוזאב  תורעי  תודירש 

תוליעפה איש  דעומ  תאוושה  .ןרואה  יצע  לש  תומישרמו  תובר  תויגולויזיפוקא  תומאתה  לע  םיעיבצמ  ריתיב  םינותנה 
הרוטרפמטהש לככ  ףרוחה  רבעל  יגולונפ ) יוניש   ) םתוליעפ תפוקת  תמדקה  לע  העיבצמ  םלועב  םינרוא  תורעי  לש  תיטתניסוטופה 

וניארה הנורחאל  .תיזכרמ  הקע  יאנתמ  תוענמיהל  היגטרטסא  הארנכ  יהוז  .תדרוי  םימה  תונימזו  הלוע  הנירקה  תמצוע  הלוע ,
ץרמ שדוחב  תוליעפה  איש  שחרתמ  ריתיב  טסוגואב ,)  ) ץיקב שחרתמ  הפוריא  ןופצב  םינרואה  תורעיב  ןמחפה  עוביק  איש  דועבש 

תנמתסמ שבויו  םוח  תקע  לש  תופוקת  רחאל  דימ  האלמ  טעמכ  תיטתניסוטופ  תוליעפל  הרזחהו  הריהמה  תוששואתהה  . 
רתוי תבכרומ  ןבומכ  היהת  ריתי , תמגודכ  הצחמל  םיחיחצ  םירוזאב  תודירש  דורשל  . ןרואה  יצעל  רשפאמה  ףסונ  בושח  ןונגנמכ 

הייער בוליש  הביבסה  , יאנתל  רעיה  תופיפצ  תא  םיאתיש  םילוליד  רטשמ  לולכיש  רעי , לוהינ  יכ  הארנ  ךא  וערוי , םיאנתה  םא 
, םינוש םילקא  ירוזאמ  םיפיטוקא )  ) הצחמל חיחצה  רוזאל  םימיאתמה  ןרוא  יצע  תעיטנו  רעיה  - תת תייחמצ  תוסיוול 

.דורשל ריתי  רעיל  רשפאל  יושע 

תרוצב תונשמ  עבונ  ומויקל  ששחהו  ריתי , רוזאב  םויכ  םיאנתב  רעי  םויקל  הלבגמ  וניא  לש 285 מ"מ  ביצי  יתנש  םשג  עצוממ 
הלא םינשב  םיעקשמה  תמר  בטיה : תאז  תושיחממ  תופוצרה 2007/08 ו-2008/09  תרוצבה  תונש  .בחרמל  תוינייפואה  תוינוציק 

םיצעהש ךכ  הכומנה מ-5 מ"מ , תומכב  םידדוב  םשג  ימיו   ) שבוי ימי  וררש 349  םהיניבו  המאתהב , -166 מ"מ  בו המכתסה ב-201 
דרוש היה  רעיה  םא  קפס  ריתיב  . ןרואה  יצעמ  לש כ-5-7%  התומתל  הנושארל  ואיבה  תרוצבה  תונש  םימ .) טולקל  ולכי  אל 

םימשגה 2008/09. תנוע  ףוסב  םוי  לש 47  הפוקתב  ודריש  םשג  ילג  ינש  אלול 

לש תיגולויזיפ  תוליעפ  לש  םילדומ  .םילקאה  יוניש  לשב  ןרוא  יצע  לש  תבחרנ  התומת  לע  םיעיבצמ  םלועה  יבחרמ  םירקחמ 
יוניש ינופצה  . רודכה  יצחב  םיבחרנ  םירוזאמ  טחמ  יצע  תומלעיהל  םורגל  הלולעש  התומת  םיפוצ  האמה  ףוסל  םינרוא 

, םיעקשמ תניחבמ  הצופתה  לובג  הצקב  יוצמ  ריתי  רעיש  ןוויכ  .וילא  םיצעה  לש  המאתהה  בצקמ  רתוי  ריהמ  תויהל  יושע  םילקאה 
.לארשיב םינותמ  םירוזאב  םילדגה  תורעי  דיתע  יבגל  ףאו  ודיתע , יבגל  קפס  םג  הלוע 

הלא םיחטש  לדוג  הלעי  דיתעב  םא  קפס  .םיזוחא  תואמב  םישרוחהו  תורעיה  יחטש  ולדג  לארשיב  תונורחאה  םינשה  האמ  ךלהמב 
לארשיב םישרוחו  תורעי  לש  תלוכיהש  הארנ  .תיתרבח  וא  תיתביבס  הניחבמ  ללכ  יוצר  רבדה  םא  רורב  אלו  םידדוב , םיזוחאב  ףא 

.םות דע  התצומ  טעמכ  ונבשיחש , יפכ  ןמחפ  עבקל 

לודיג דגנמ , תנש 2030 . דע   26%- כב שפנל  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפהל  ינתפאש  דעי  לארשי  המצעל  הביצה  ךלהמב 2015 
םייושע ןכלו  תוטילפב , לודיגל  ואיבי  םינש  ןתוא  ךלהמב  םייחה  תמרב  היילעהו  םייניב  ,) תיזחת  ךרע   ) 28% יופצה , הייסולכואה 

ןמחפ לש  עוביקה  בצק  לע  עיפשהל  יופצ  וניא  דע 2030  םיידיתעה  םייתביבסה  םייונישה  לולכמ  .וז  התחפה  ןיטולחל  לטבל 
תנידמ ןיסולכואה  לודיג  בצקב  ןותימ  וא  עצומהמ  הברהב  תיטמרד  התחפה  אללש  ןאכמו  םירחא , םיחטשבו  רעי  חטש  תדיחיל 

.וילע העפשה  תלוכי  םדאלש  ירקיעה  הממחה  זג  אוהש  ןמחפה , תוטילפ  לש  ימלועה  התחפהה  ץמאמל  םורתל  לכות  אל  לארשי 

םישרוחהו תורעיה  תודירש  אשונ  יכ  רעשל  ןתינ  לארשי  תנידמב  םייופצה  חותיפה  יצחלבו  יוזחה  םילקאה  יונישב  בשחתהב 
.הב היחמה  יאנתלו  היפונל  םידרחה  תאזה  ץראה  יבשותל  רגתא  ווהי  ותיא  דדומתהל  ונתלוכיו  לארשיב 
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תודות

רקחמה דימלתלו  בונירטט , רודויפו  ץרווש  תרפא  םיעובקה , רקחמה  תצובק  ירבחל  תנפומ  תדחוימ  הדות 
.ןושאר ראותל  וידומיל  תליחתמ  דוע  רקחמה  תא  הוולמה  רלזירפ , ריקי  טרוטקודל 

- ובא דבע  ריתי  רעי  להנמ  "ל : קק ישנא  לש  םינשה  תכורא  הכימתה  תרזעב  עצבתה  הז  חווט  ךורא  רקחמ 
תקלחמ להנמ  דוחייבו  דנרב , דוד  רועייה ד"ר  ףגא  להנמ  לאילוא , ימע  םורד  בחרמ  להנמ  ותווצו , ןילקלא 

יגח לש  תינכטה  הרזעה  ןורו ; יטי  דצמ  םינותנה  דסמ  לש  הקוזחתבו  היינבב  הרזעה  השמ ; קיציא  רעיה 
ידימלת ןמציו ; ןוכמבש  םיבכוכה  רקחו  ץראה  רודכ  יעדמל  הקלחמהמ  רתס  - ונינ זעובו  רנלפ  םהרבא  איגש ,

הטלוקפהמ תוינמז  תורשמב  םיבר  םיטנדוטס  תרזעו  רקחמה  תצובק  לש  םימדקתמ  םיראתל  רקחמה 
.םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה  לש  תואלקחל 

: תרזעב "ת ) יב "ף- לא רדס  יפל   ) םינשה ךרואל  ונמומ  תדיינה  הנחתה  תרזעב  רקחמהו  ריתי  רעיב  רקחמה 
BSF, DIP, FPEU, EU-FP7, IAEA, IMOA, IMOE, IMONI, IMOS-French, IMOS-Germany, ISF-NESF, 
ISF, IWA, KKL ,Kaplan Sanford, Minerva, Robert & Cathy Lewis funding, USDA, University of
.Arizona
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"ל: קק רועייה , ףגא  ינאורק , ףסאו  השמ  קחצי  דנרב , דוד  ד"ר 

תובישח תא  שיגדמו  "ל  קק תורעיב  ןמציו  ןוכמ  ירקוח  ידי  – לע םיעצבתמה  חווט  יכורא  םירקחמ  לע  ססבתמ  רמאמה 
ץראה ירוזאב  תורעיה  לש  םימה  ןזאמ  תנבהל  תומרות  הלא  םירקחמ  תואצות  .הממח  יזג  תעילבב  םיינטחמה  תורעיה 
תורעיה תומייק  תחטבהל  שרדנ  קשממה  .םינוש  םיליגב  רעיה  תופיפצו  םילולידה  קשממ  תעיבקב  תועייסמו  םינושה ,

"ל קק תכרענ  רועייה  לעפמ  תרגסמב  .ונרוזאב  יופצה  םילקאה  יוניש  חכונל  םינווגמ  םייגולוקא  םיתוריש  תקפסאלו 
םיאנתל םימיאתמה  תושרוחו  תורעי  תעיטנ  ראשה , ןיב  תוללוכ , היתולועפ  .אמייק  – ינב תורעי  תחטבהלו  םילקא  יונישל 

ימ ףוסיא  תולועפ  ןכו  שבויל , םידימעה  חמוצ  יגוס  לש  העיטנו  הניחב  םינושה , ץראה  ילבח  תא  םינייפאמה  םייגולוקאה 
"ם ואה ידעי  .תונופטישה  תמצוע  תוסיוולו  עקרקה  תוחל  תלדגהל  הקיתעה  תואלקחה  תונורקע  לע  תוססובמה  רגנ 
םוקיש תאו  רובדמב  קבאמה  תא  תורעיה , לש  םתמורתו  םתוינויח  תא  ראשה , ןיב  םישיגדמ , אמייק 2030  – רב חותיפל 

"ל קק השיגדה  ילויב 2018  ( COFO 24  ) "ם ואה לש  תימלועה  רועייה  תדיעווב  .םיחיחצ  םירוזאב  תורדרודמה  תוכרעמה 
םילקאה יוניש  חכונל  הצחמל  םיחיחצו  םיחיחצ  םירוזאב  תורעי  לוהינב  תובכרומה  תא  ינוכית  םיה  רועייה  םורופ  ינפב 

םיבר הלועפ  יפותישו  הלא , םיאשונב  "ל  קק תויחמומ  תא  הכרבב  תולבקמ  םלועה  תונידמ  .הנופצ  רובדמה  וק  תיילעו 
.םיינשבוי םירוזאב  תורדרודמ  רעי  תוכרעמ  םוקישל  תרבוגה  תימלועה  תוביוחמה  ביבס  םימקרנ 
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