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רודכ יעדמלו  הביבסל  רפסה  תיב 
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רט  ' צופ דדוע 
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טרפלא  סחנפ 
רודכ יעדמלו  הביבסל  רפסה  תיב 

- לת תטיסרבינוא  רטרופ , ץראה ע"ש 
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ץלמומ טוטיצ 

רט ' צופ סלאומס ר , םולש ח , - ןב - קחצי
יונישה תיזחת  .פ 2019 . טרפלאו  ע 
עבראב ריוואה  תרוטרפמטב  יופצה 

תנש 2060. דע  לארשיב  םירע 
.43–38 הביבסו 10(3 :) היגולוקא 

רקחמה ךרכ 10(3)תיזח  ויתס 2019 /  2019ןויליג  רבמטפסב ,  25

xiquinhosilva, Flickr, CC BY 2.0 םוליצ : היונבה |  תינוריעה  הביבסב  ררושה  ינוריעה " םוחה  יא  ינמז מ" טלפמכ  ביבא ) - לתב םוליצב ,  ) םיה ףוח 

עבראב ריוואה  תרוטרפמטב  יופצה  יונישה  תיזחת 
תנש 2060 דע  לארשיב  םירע 

גלזמה הצק  לע 

יכ וארה  םילדומ  .תושונאה  ינפב  םויכ  תבצינה  הלעמב  הנושארה  היעבל  םיבר  יניעב  בשחנ  םילקאה  יוניש 
.הלש םינושה  םילקאה  ירוזאב  דחוימב  םילודג  םייונישל  הפושח  תויהל  הלולע  לארשי 

תיברמש תויה  םירעב , דוחייב  העפותה , תמצוע  תדימאב  עייסל  ידכ  יוזיחה  תלוכי  תא  ללכשל  בושח 
.ןהב תררוגתמ  הנידמה  תייסולכוא 

יטירק אשונ  והז  .םאתהב  ןונכתלו  םיידיתעה  םישיחרתה  תנבהל  ינויח  ילכ  אוה  םיידיתע  םייוניש  יוזיח 
.התודירש ףאו  דיתעב  הייסולכואה  ( wellbeing  ) תּומולש תחטבהל  הנידמהמ  תשרדנה  תוכרעיהה  תניחבמ 

תכרעמה

ריצקת

תוממחתהה ורקָמה –  תמרב  םיירקיע : םימרוג  ינשמ  םיעבונה  תוחונה  תשוחתב  םייונישל  הפושח  תינוריעה  הייסולכואה 
םירע עבראב  םילקאב  יונישה  תא  ךירעהו  ןחב  גצומה  רקחמה  .תינוריעה  תוממחתהה  ורקימה –  תמרבו  תימלועה ,

םי םילקא   ) םילשורי ינוכית ,) םי  םילקא   ) ביבא - לת תא  גציימכ  ןד  שוג  םינוש : םילקא  ירוזאב  תומקוממה  תוילארשי 
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תירפכ הנחת  םג  הרחבנ  תינוריע  הנחת  לכ  רובע  חיחצ .) םילקא   ) תליאו הצחמל ) חיחצ  םילקא   ) עבש ראב  יררה ,) ינוכית 
ימילקא לדומ  ינותנל  םג  האוושה  הכרענ  ןכ , ומכ  .רוזאה  ותואב  ררושה  ימילקאה  יפואה  תא  תגציימה  הליבקמ ,

לע תרמוש  ריעה  םישיחרת : השולשב  תנש 2060  דע  היופצה  ריוואה  תורוטרפמט  לש  תיזחתה  בושיח  ךרוצל  ( RegCM)
.תוריהמב הלדג  ריעה  תייסולכואו  דיחא  בצקב  לודגל  הכישממ  ריעה  תייסולכוא  התייסולכוא , לדוג 

רקחמ ןכלו  רתויב , ההובגה  איה  הרוטרפמטהש  תועשב  שחרתמ  ריוואה  תרוטרפמטב  רתויב  יתועמשמה  יונישה  יכ  אצמנ 
ידיל האב  תינוריעה  העפשההש  תוארמ  תואצותה  תנשל 2060 . ריוואה  תרוטרפמט  לש  תיזחתבו  יונישב  דקמתה  הז 

הז רקחמ  תואצותל  .ןד  שוגב  תוינוכית  םיה  םירעה  ףצרל  האוושהב  שבי , םילקאב  תונייפאתמה  םירעב  רתוי  בר  יוטיב 
חותיפבו םילקא  תעדומ  תינוריע  היינבב  ךרוצ  שי  יכ  הלוע  רקחמה  ןמ  .רויעו  היינב  ןונכת , יכילהת  לע  תוימושיי  תוכלשה 

.םיינוריע תוממחתה  יכילהת  ןותימל  תויגטרטסא 

אובמ

רויעה תעפשה  .התוא  הפיקמה  החותפה  תירפכה  הביבסב  םיררושה  הלאמ  םינוש  םילקא  יאנת  תרצוי  היונבה  תינוריעה  הביבסה 
םילקא רוזא  םינייפאמה  םייזיפ  םימרוגמ  רקיעב  תעפשומ  וז  העפות  ינוריע ." םוח  יא   " םשב הנוכמ  הרוטרפמטה  יכרע  תמגמ  לע 

בוחרה  תיירטמואגמו  היינבה  ירמוחמ  ןכו  הייפואמו , תינוריעה  תוליעפה  ףקיהמ  םירזגנה  םייפרגואג  - ופורתנא םימרוגמ  ןותנ ,
הרוטרפמטב היילעב  חורה , תמצוע  תושלחיהב  תוחלב , הדיריב  בורל  ןייפאתמ  ינוריעה  םילקאה  יכ  וארה  םינוש  םירקחמ  . 

םהלש םוחה  תוכילומו  היינבה  ירמוח  יפואו  םילודג  םיקורי  םיינוריע  םיחטשמ  םימהזמהו  . םילוסוריאה  יזוכירב  היילעבו 
םישביה םישדוחב  דוחייב  תטלוב  ינוריעה  םוחה  יא  תעפות  ינוריעה  . םוחה  יא  תושלחיהל  וא  תוחתפתהל  םקלח  תא  םימרות 
בחור יווקב  רתוי  יתועמשמ  ינוריעה  םוחה  יא  ןכ , ומכ  .רחשה  תולע  ינפלו  הלילה  תועשב  רקיעב  ביצי , ריוואה  גזמש  תעב  ףרוחב ,

. םיכומנו  םיינוניב  בחור  יווקל  האוושהב  םיהובג 

הדוריה ריוואה  תוכיאו  ינוריעה  םוחה  יא  תעפות  לש  בולישה  .תימילקא  תוחונ  - יאל רתויב  םישיגרה  םירוזאה  םה  םירעה  יזכרמ 
. ץיקה  תנועב  דוחייב  תימילקא , הקעלו  הרוטרפמטב  היילעל  םרוגו  םיינוריע  םיזכרמ  לע  עיפשמ 

לארשי יבחר  לכב  תויגולורואטמ  תונחתמ  םינותנ  חתינש  רקחמ  .ריעה  תוממחתה  לש  המוד  המגמ  וארה  לארשיב  םינוש  םירקחמ 
לע עיבצמ  לארשיב  תוימויה  םומיסקמה  תורוטרפמט  תויוגלפתה  חותינ  ץיקב  . תויתנועה  תורוטרפמטב  תולודג  תודונת  אצמ 

יכ גיצה  ףסונ  רקחמ  רתוי  . רק  ףרוחהו  רתוי  םח  ץיקה  םויב  תורחא , םילימב  .ןוציקה  יכרע  תוחיכשב  הרבגהל  תקהבומ  הייטנ 
תינוריעה תוממחתהה  יכ  אצמ  עבש  ראבב  השענש  ףסונ  רקחמ  םיעקשמה  . תומכב  תיתועמשמ  הדירי  לארשיב  היופצ  דיתעב 

. ץיקה  תפוקתב  םיירהצה  תועשב  דוחייב  םישח , םדאה  ינבש  תימילקאה  תוחונ  - יאה לש  תורידתהו  המצועה  תא  הריבגמ 

לש ותובישח  תא  טילבמו  לידגמ  תיסחי , ןטק  חטש  ינפ  לע  םיערתשמה  םינושה  םילקאה  ירוזא  ןווגממ  עבונה  לארשי , לש  הדוחיי 
ינוריעה בחרמב  ידיתעה  םילקאה  רקחל  שיש  הברה  תובישחה  לע  תועיבצמ  ליעל  ורכזנש  םירקחמה  תואצות  ןכ , ומכ  .הז  רקחמ 

.רקחנ םרטש  אשונ  לארשיב ,

רקחמה תטיש 

רקחמה תרטמ  .הנש  םישולש  ךשמב  םילקא  רוזא  לכב  תירפכו ) תינוריע   ) תויגולורואטמ תונחת  יתשמ  םינותנ  ונפסא  הז  רקחמב 
םי םילקא   ) ביבא - לת תא  גציימכ  ןד  שוג  םינוש : םילקא  ירוזאב  תוילארשי  םירע  עבראב  ילארשיה  םילקאה  יוניש  תא  ךירעהל  איה 

(. חפסנ 1 ואר  ( ) חיחצ םילקא   ) תליאו הצחמל ) חיחצ  םילקא   ) עבש ראב  יררה ,) ינוכית  םי  םילקא   ) םילשורי ינוכית ,)

הנחת לכל   ) ריוואה תרוטרפמט  ינותנ  לש  יונישה  בצקב  םילדבהה  תא  ונקדב  םירעה  עבראב  דיתעל  תיזחתה  תא  עובקל  ידכ 
חווט םינמזה , תניחבמ  םיליבקמ  םינותנ  הקפיסש  רוזא , ותואב  ררושה  םילקאה  יפוא  תא  תגציימה  תירפכ  הנחת  המאתוה  תינוריע 

ינותנ ןיב  םישרפהה  . RegCM (Reginal Climate Model) לדומ  ינותנ  לומ  תנשל 2010 , דע  הדידמה ) תעשו  םינשה 
ןכמ רחאל  חפסנ 1 .) האוושמ ב ואר   ) ריע לכל  ינוריעה " טקפאה   " תא םיגציימ  תינוריעה  הנחתהמ  םינותנה  ןיבל  תירפכה  הנחתה 

: םישיחרת השולש  יפ  לעו   RegCM םילקאה לדומ  יפל  םירעהמ  תחא  לכב  תנשל 2060  דע  היוזחה  ריוואה  תרוטרפמט  הבשוח 

; התייסולכוא לדוג  לע  תרמוש  ריעה 
; דיחא בצקב  לודגל  הכישממ  ריעה  תייסולכוא 

(. דע 2060  יפ 1.7   ) תוריהמב הלדג  ריעה  תייסולכוא 
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 | תנש 2060 דע  תולעמ  טעמכב 4  תולעל  הלולע  תומחה  םיירהצה  תועשב  הרוטרפמטה  ריהמ , בצקב  לדגת  תליא  תייסולכוא  םא 
xiquinhosilva, Flickr, CC BY 2.0 םוליצ :

תו אצות

" ינוריעה טקפאה  "

תליא איה  הנושארה  .רתוי  שבי  ןהב  םילקאהש  םירעב  אצמנ  רתויב  הובגה  עופישה  תומחה  םיירהצה  תועשב  יכ  תוארמ  תואצותה 
שוגב אקוודש  רויא 1 , תוארל ב ןתינ  ןכ , ומכ  הצחמל .) חיחצ  םילקא  (  ) r =0.6896) עבש ראב  הירחאו  חיחצ ) םילקא  ( ) r =0.626)

הנחתה םוקיממ  תועפשומ  תואצותה  יכ  רוכזל  בושח  .םומיסקמהו  םומינימה  תעשב  רתויב  תוכומנה  ףאו  תוהז  ויה  תואצותה  ןד 
יונישל תיזחת  הכרענ  אל  ןד  שוג  רוזאל  רמולכ , תנשל 2060 . בושיח  ונכרע  אל  ןכלו  חפסנ 2 ) תולבגמה ב טוריפ  ואר   ) היתולבגממו

םילשוריב .ידמ  רצק  היה  ינוריע "  " רוזאב האצמנש  הדיחיה  תיגולורואטמה  הנחתהמ  קדבנש  םינשה  חווטש  ןוויכ  הרוטרפמטה 
לחש בחרנה  ינוריעה  לודיגהמו  החימצהמ  הארנכ  תעבונ  האצותהו  רתויב , הובגה  אוה  םיבשות  רובע 100,000  יונישה  יכ  אצמנ 

(. רויא 1  ) ריעב

רויא 1
םירעה עבראב  ריוואה  תרוטרפמט  יוניש 

טעמל םינשב 1964–2014 , הייסולכואה  לדוג  יפ  לע  ב ,)  ) רתויב ההובגהו  א )  ) רתויב הכומנה  איה  הרוטרפמטהש  העשב 
םניא ןכלו  םינימז , םניא  הממיב  הרקה  העשה  ינותנ  םילשוריב  םינשב 1998–2011 . ןולוח  תנחת  ידי  - לע גצוימה  ןד , שוג 

.א םיגצומ ב-1
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דיתע הווה , רבע , ריוואה : תרוטרפמט 

תשולש יפ  לע  תנש 2060  דע  ילוי  שדוחל  תליאו , עבש  ראב  םילשורי , םירעה , שולשמ  תחא  לכל  תואצותה  וגצוי  הז  קרפב 
(. הלבט 1 רויא 2 ו  ) תיברמה הרוטרפמטה  תועשב  םישיחרתה ,

תא הארמ  רויא 2  ריצ y ב .הרוטרפמטה  תומגמו  ינוריעה  לודיגה  תרזעב  ושענ  היוזיחו  היופצה  ריוואה  תרוטרפמט  בושיח 
יכנאה וקל  ןימימ   ) רובע 2015–2060 ןכו  רוחשה ) יכנאה  וקל  לאמשמ   ) ןמזה 1980–2014 תפוקתל  ריוואה  תורוטרפמט 
הייסולכואה לדוג  תאו  חפסנ 1 ) םג  ואר  , Köppen  ) ןפק לש  םילקאה  גוויס  תא  םינייצמ  רויא  לכ  לש  תרתוכב  םינותנה  רוחשה .)

תנשב 2014.

וקדבנש םינשה  ךלהמב 35  סויזלצ  תולעמ  ריוואה ב-1.3  תרוטרפמט  התלע  תיברמה  הרוטרפמטה  תעשב  יכ  אצמנ  םילשוריב 
םא םלוא  .תולעמ  דועב כ-1.1  דיתעב  תולעל  היופצ  ריוואה  תרוטרפמט  ההז , ראשיי  הייסולכואה  לדוגש  החנהבו  , 2014–1980

.תולעמ דע 4.1   2.9- כב תולעל  היופצ  ריוואה  תרוטרפמט  לדגת , הייסולכואה 
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רויא 2
, םישיחרתה תשולש  יפ  לע  תנש 2060 , דע  ילוי  שדוחל  הרוטרפמטה  יוניש  תיזחת 

רתויב ההובגה  איה  הרוטרפמטהש  העשב  םירעה , שולשב  םילקאה  ירוזאמ  דחא  לכל 
(15:00)

.דיתעב תויופצה  תומגמה  ןיבו  רבעב  ופצנש  תומגמה  ןיב  דירפמ  רוחשה  יכנאה  וקה 
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הלבט 1
השולש יפ  לעו  תנש 2014  דע  ילוי  שדוחל  ריוואה , תרוטרפמט  יוניש  תואצות 
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(15:00  ) רתויב ההובגה  איה  הרוטרפמטהש  העשל  תנש 2060 , דע  םישיחרת 

היילעה רתויב , ההובגה  וא  רתויב  הכומנה  איה  הרוטרפמטהש  תועשב  יכ  אצמנ  הז  רקחמב  םג  םימדוק   םירקחמל  המודב 
ריוואה תרוטרפמט  ההז , ראשיי  הייסולכואה  לדוגש  החנהב  תנש 2014 . דע  תולעמ   3- כל העיגה  עבש  ראב  ריעב  הרוטרפמטב 

, ריהמ בצקב  וא  דיחא  בצקב  לודגל  ךישמת  ריעה  תייסולכואש  הרקמבו  ךלהמב 2015–2060 , תולעמ   0.5- כב תולעל  היופצ 
.תולעמ דע 1.7   1.2- כב תולעל  הדיתע  ריוואה  תרוטרפמט 

הייסולכואה לדוגש  החנהב  .וקדבנש  םינשה  תולעמ ב-35  לש 1.3  תליאב  הקזחו  ההובג  היילע  האצמנ  תומחה  םיירהצה  תועשב 
בצקב לודגל  ךישמת  ריעה  תייסולכואש  הרקמב  תנש 2060 . דע  תולעמ   1.1- כב תולעל  היופצ  ריוואה  תרוטרפמט  ההז , ראשיי 

םימאות הלא  םיאצממ  ךלהמב 2015–2060 . תולעמ  דע 3.9   2.8- כב תולעל  הדיתע  ריוואה  תרוטרפמט  ריהמ , בצקב  וא  דיחא 
. םדוק  רקחממ  םיאצממ 

םינשה 1980–2014 ךלהמב  םומיסקמהו ) םומינימה  תועשב   ) ΔTu-r תוינוריעה תורוטרפמטב  רתויב  ההובגה  היילעהש  ןייצל  שי 
, הייסולכואה לדוגב  לדבהה  תורמל  רמולכ , םישיחרתה , תשולשב  דיתעל  תויזחתה  לע  רזוח  הז  אצממ  .חיחצה  רוזאב  האצמנ 

(. שפנ ב-2012  815,300  ) םילשוריב ואצמנש  תומגמל  המוד  שפנ )  48,140  ) תליאב רבעה  תורוטרפמט  יוניש  יכ  אצמנ 

.העזהב אטבתמ  תימרת  תוחונ  רסוח  תומח  תורוטרפמטב 

[16 , 15]
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תונקסמו ןויד 

תועפותב וא  תוימלוע  תומגמב  ורוקמ  םא  איה  םיינוריע  םירוזאב  םילקאה  יונישל  תועגונה  רתוי  תוניינעמה  תולאשה  תחא 
ידכ .ץראב  םינוש  םיינוריע  םירוזא  העבראב  תודקמתה  תועצמאב  תומגמה  יתש  ןיב  בולישה  תא  ןיבהל  וניסינ  הז  רקחמב  .תוינוריע 

הייסולכואה תומכב  יונישה  לע  עדימ  ףסאנ  תירפכה , הנחתהמ  ולבקתהש  םיאצממה  תא  ןוחבלו  ינוריעה  לודיגה  תא  תוושהל 
לע ותעפשה  לעו  הב  םילקאה  יוניש  לע  ריעב , יפרגומדה  יונישה  לע  דומלל  תרשפאמ  םינשה  ךלהמב  שחרתמה  תנבה  .תינוריעה 

.םינושה םילקאה  ירוזאבו  תונושה  םירעב  הייסולכואהו  םייחה  תמר 

היפרגופוטה וא  םילקאה  גוס  יפ  לע  אלו  תינוריעה  הייסולכואה  תומכ  ךמס  לע  השענ  רקחמב  םילקאה  יוזיח  לש  בושיחה 
םירעה יתשב  האריי  רתוי  יתועמשמ  הרוטרפמט  יוניש  יכ  ונרבס  ההז , היינב  ןונגס  לע  ססבתהבו  ךכיפל , .םילקאה  לע  םתעפשהו 

הנוכמה םירוזא  יפ  לע  גוויסה  םג  קדבנ  הז  רקחמב  רמולכ , .תליאו  עבש  ראב  םירעל  האוושהב  םילשוריו , ביבא  - לת תולודגה ,
.תינוריעה הייחמצהו  םינבמה  הבוג  תופיפצ , ינוריעה , הנבמה  תקולח  יפ  לע  השענ  הז  גוויס  . Local Climate Zone (LCZ)

הרוטרפמטב היילעה  ןכלו  תוריהמב  , הלש  יונבה  חטשהו  לארשי  תייסולכוא  ולדג  תמדוקה  האמה  לש  תונש ה-50  זאמ 
רתוי טלוב  יונישה  .םירעה  עברא  לכב  תינוריע  תוממחתה  לש  תומגמל  וז  הייפיצב  תוכמות  רקחמה  תואצות  .היופצ  תינוריעה 

תובישח לעו  ריוואה  תרוטרפמטב  היילעה  לש  תימוקמה  התעפשה  לע  םיעיבצמ  םינותנה  .רתוי  שבי  םילקאב  תונייפואמה  םירעב 
.םיידיתע םיכילהת  לש  ןונכתה 

תא רתוי  בוט  ריבסיש  ףסונ  רקחמב  ךרוצ  ונשי  םייופצה , םיימוקמה  םייונישה  לש  תינושאר " הכרעה   " שמשל לוכי  הז  רקחמ  דועב 
םירעל םיפסונ , םילקא  ירוזאל  סחייתהל  יאדכ  ידיתעה  רקחמב  .לדגו  ךלוהש  ינוריע  בחרמב  רבודמ  רשאכ  יונישה  תועמשמ 

.דועו רחא  יפרגומד  לודיגל  םינוש , םילדגב 

םוכיס

תמגמ תנש 2060  תארקלו  תונורחאה , םינשב  תוממחתה  לש  המגמ  התפצנ  ןביבס , וקדבנש  םיחותפה  םיחטשבו  םירעה  לכב 
.תיתועמשמ רבגתהל  היופצ  הרוטרפמטב  היילעה 

לככ .םיחותפה  םיחטשב  האצמנש  הרוטרפמטב  היילעהמ  הלודגו  תיתועמשמ , איה  הרוטרפמטה  יכרע  תיילע  לע  רויעה  תעפשה 
.תוממחתהה בצק  לדג  ךכ  הלדג , ריעה  תייסולכואש 

.רקובה תועשב  תשחרתמש  וזמ  תיתועמשמ  הלודג  העשב 15:00  הרוטרפמטה  יכרע  תיילע  יכ  ונאצמ 

, רתוי שבי  םילקא  ירוזאב  תומקוממה  םירעב  רתוי  ההובג  תורוטרפמטב  היילעה  לע  הייסולכואה  לודיג  לש  העפשהה  יכ  אצמנ 
.ינוכית םיה  םילקאה  ירוזאב  תומקוממה  םירעל  האוושהב 

םילקא תעדומ  תינוריע  היינבב  ךרוצה  תא  תושיגדמ  ןהו  רויעו , היינב  ןונכת , יכילהת  לע  תוימושיי  תוכלשה  רקחמה  תואצותל 
.םיינוריע תוממחתה  יכילהת  ןותימל  תויגטרטסא  חותיפבו 
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