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הדבכה ןוגכ  הז , רמאמב  תוראותמה  תוימילקא , תועפות  ןווגמל  ףיקעו  רישי  ןפואב  םרוג  םילקאה  יוניש 
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תואירבב ךוראה  חווטב  עוגפל  םג  ומכ  םיירטינמוה , םירבשמל  םורגל  הלולע  תוימילקא  תועפות  תנצקה 

.תושלחומ תויסולכוא  ברקב  רקיעב  ותחוורבו , רוביצה 
ךרעיהל הל  םאתהבו  םיינוציק , םילקא  יעוריאל  תימואלה  םינוכיסה  תכרעה  לש  דימתמ  ןוכדע  שרדנ 

.םתעפשה םוצמצל 
, המדא תדיערל  ןכו  םיינוחטיב  םוריח  יבצמל  הנעמ  תתל  רקיעב  תנווכמ  תימואלה  םוריחה  תכרעמ  לארשיב 
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.םיינוציק

ריצקת

םהמ קלחש  םימשגהו , תוחורה  רטשמב  םייונישב  הוולמ  תוממחתהה  .הדמתהב  םמחתמ  םלועה  תונש ה-70  עצמא  זאמ 
םוח ילג  תוברתהל  תורישי  םורגת  תוממחתה  .ושוכרלו  םדאל  עבטל , הנכס  םיווהמה  םיינוציק , םיעוריאב  םיוולמ 

םיכשוממה םוחה  ילג  .םדאה  רובע  תישחומ  הנכס  הווהמ  ןכלו  חמוצהו , יחה  לע  םוחה  סמועב  היילעלו  םתוכראתהלו ,
םיסונייקואה תוממחתה  .תבחרנ  התומתל  םויכ  רבכ  איבמש  ןהמ , םרגנה  ריוואה  םוהיז  תאו  תופרשה  תנכס  תא  וריבגי 

עיגתש םיה , ינפ  תיילעל  ןהיתש  תומרוג  םירישפמה  השביה  ינוחרקמ  םימ  תמירז  תפסותב  וזו  םימה , תוטשפתהל  תמרוג 
תמצוע .עגפיהל  םילולע  ףוח  ינקתמו  םיחוטש , םיפוחל  הפצה  תנכס  שי  .רטמ  יצחמ  רתויל  האמה ה-21  ףוסל  דע 

היילע לוחת  םייפורטה ) םירוזאה  ןוגכ   ) םימיוסמ םירוזאב  .תונופטישה  תנכסב  הפרחהל  םורגלו  תולעל  היופצ  םימשגה 
.הדירי שחרתת  ינוכית ) םי  םילקא  ילעב  םירוזאב  לשמל   ) םירחאבו תללוכה , םיעקשמה  תומכב 

ילג ןוגכ  תורחא , תועפות  .ורימחה  םרט  ךא  תוממחתהה , בקע  רימחהל  תויופצ  תויפורט , תופוס  ןוגכ  תומיוסמ , תועפות 
ינשמ תועפות  רוקסא  הז  רמאמב  .דציכו  תימלועה  תוממחתהל  חרכהב  רושק  רבדה  םא  רורב  אל  ךא  תורימחמ , רוק ,

.יתדמע תאו  ןהיבגל  םינועיטה  תא  גיצא  םיגוסה ,

תנועש רתוי , םיכוראו  םידבכ  ושעיי  םוחה  ילגש  תופצל  שיו  תושבייתהו , תוממחתה  תעכ  רבכ  תושגרומ  לארשיב 
, עקרקה ינפמ  תודאתהה  תא  הריבגמ  תוממחתההו  ליאוה  .וכראתי  םשגה  יעוריא  ןיבש  תוגופההשו  רצקתת  םימשגה 
םישק תונופטישל  ךרעיהל  שי  ןמזב , - וב .תופרש  ינפמ  תרבגומ  תוכרעיהלו  היקשה  תפסותל  תימוקמה  תואלקחה  שרדית 

.םייררהה םירוזאב  דבכ  גלש  יעוריאלו  רתוי 

אובמ

ילג .שוכרבו  שפנב  םישק  תונברוק  ובגו  עבט  תונוסאל  ומרגש  תוינוציק , ריווא  גזמ  תועפות  םלועה  יבחרב  ועריא  תונורחאה  םינשב 
תופוס היסאב  ועריא  ויתסב 2013  ודוהבו ב-2015 . היסורב ב-2010  הפוריא ב-2003 , ברעמב  תונברוק  יפלא  ובג  םילודג  םוח 

' ויתמ  ' ןקירוהה תפוס  .תיב  ירסח  םיפלא  תורשע  וריתוהו  םיגורה  יפלא  םיניפיליפב  ובגש  ןקירוהה ,) לש  יתייסאה  ומש   ) ןופייט
םתמצועב הרמחה  תנמתסמ  המאהבה ב-2019 . ייאב  בחרנ  סרה  המרג  ןאירוד '  ' הפוסהו יטיאהב ב-2016 , םיגורה  תואמל  המרג 

תא ףרוחב 2013–2014  ודקפש  רוקה  ילג  םה  םיעיתפמה  ףרוח 2013–2014 .) ךלהמב  הינטירב , םורדב  לשמל   ) תונופטיש לש 
ףרוחב 2017–2018. םיאיש  רבשש  "ב , הרא חרזמ  - ןופצב רוק  לגו  תוממחתהה , תמגמ  ףרח  "ב , הרא חרזמ  תאו  ריביס  חרזמ 

ןוחבל הסנא  הז  רמאמב  .תימלועה  תוממחתהל  רושקה  םילקא  יונישל  תוא  ליעל  וראותש  םיעוריאה  תא  גיצהל  םיטונ  תרושקתב 
.תימלועה תוממחתהל  םירושקה  םיכילהתמ  םיעבונ  וללה  םיעוריאה  יגוסמ  וליא 

תימלועה תוממחתההמ  תורישי  תועבונה  תועפות 

תועבונה תועפות  רפסמ  ןלהל  תאז , םע  .תוהובג  תורוטרפמט  טעמל  ריוואה , גזמב  הנצקהל  תפדרנ  הלימ  חרכהב  הניא  תוממחתה 
.תימלועה תוממחתההמ  תורישי 

םוחה סמועב  הדבכה 

תונידמב קלדה  תכירצ  לע  ססבתהב  הממחה  יזג  זוכירב  היופצה  היילעה  תא  םירידגמה  םישיחרת  לע  םיכמתסמ  םילקאה  יוזיחב 
תימלועה הרוטרפמטה  הלעת  תוימואל , - ןיבה תונמאל  םאתהב  ןוסיר  םלועה  תונידמ  וגהני  ויפלש  לקמה , שיחרתה  יפ  לע  .תונושה 

הרקמב וזמ  הלופכ  היילע  היופצ  אסיג , ךדיאמ  האמה ה-20 . תליחתל  האוושהב  תולעמ  יתשמ  תוחפב  האמה  ףוסל  דע  תעצוממה 
לולע תוממחתהה  ךשמהש  ןיבהל  ונל  לק  ילארשיה , ץיקה  לש  הדבכה  ודי  תא  םיווחש  ימכ  םישיחרתב  . עורגה  שממתיש 
השקתי םדאה  ףוגש  דבכ  םוח  סמועל  ופשחייש  המדאה , ידבועל  טרפבו  םלועה , לש  םימחה  םירוזאב  םייחה  רובע  ינלטק  תויהל 
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.תאשל

םיה ינפ  סלפמ  תיילע 

איה םיה  ינפ  תיילעל  תפסונ  הביס  .תולעל  םיה  ינפ  סלפמל  םרוגש  המ  םחפנב , היילעל  תמרוג  םיסונייקואב  םימה  תוממחתה 
םייופצ תלבוקמה  , הכרעהה  יפ  לע  .םיסונייקואל  םימרוז  םהימימש  דנלנירגב , לשמל  בטוקה , ירוזאב  םייוצמה  םינוחרק  תרשפה 

האוושהב הנותמ  תיזחת  יהוז  האמה ה-20 . תישארב  םהבוגל  סחיב  רטמ  יצחמ  רתויב  האמה ה-21  ףוס  דע  תולעל  םימה  ינפ 
.תתחופ הניא  הקיטקראטנאב  חרקה  תסמש  הכרעההמ , תעבונ  איהו  האמה ה-20 , ףוסב  ומסרופש  תויטפילקופא  תויזחתל 

גלשה תורבטצה  בצק  הלוע  ןמזב  - וב םלוא  םיממחתמה , סונייקואה  ימ  לא  יטקראטנא  חרק  לש  תוסמ  תוסרוק  םעפ  ידמ  םנמוא 
יטקראטנאה חרקה  תסמל  ףסוותמ  הזה  גלשה  ספאל , תחתמ  קחרה  תואצמנה  ימורדה , בטוקב  תורוטרפמטל  תודוה  .םש  דרויה 

.רישפמ וניאו 

, הדירולפב ומכ  םיירושימ , םיפוחב  קר  השביה  יחטשב  תיתועמשמ  הגיסנל  םורגת  םיבורקה  םירושעב  םיה  ינפ  סלפמ  תיילע 
.םירטמ ףוחה ב-50  תגיסנ  השוריפ  רטמ  יצחב  םיה  ינפ  תיילע  ועופישש 1% , ףוחב  .םייבידלמה  ומכ  םיחוטש , םייאבו  דנלוהב 

ךות לא  רתוי  קומע  רודחל  םילולעש  ימנוצל , וא  תורעסל  םירושקה  םילג  לש  םתעיגפב  הרמחה  איה  הז  ךילהתל  תיוולנ  הנכס 
תולודג למנ  ירע  לש  ןדוקפתב  עוגפל  הלולע  איה  ךכ , לע  ףסונ  הזכ .) אוה  לשמל , ביבא , - לתב םילשורי  ףוח   ) םיירושימ םיפוח 

.םידבכ םיילכלכ  םיקזנ  רורגלו 

םימשגה תמצועב  היילע 

הלדג םיעקשמה  תומכ  םג  םשגל , םיכפוהו  םיננע  ךותב  םיבעתמ  וללהשכו  םימ , ידא  לש  רתוי  הלודג  תומכ  ליכהל  לגוסמ  םח  ריווא 
תומוקמב םויכ  רבכ  תרכינ  וז  המגמ  .רבעבמ  רתוי  תולודג  םשג  תויומכ  תדרל  תויופצ  םירצק  ןמז  יקרפבש  איה  האצותה  .םאתהב 

תאו תונופטישה  תנכס  תא  ריבגמ  רבדה  .תיטסיטטסה  הניחבהמ  קהבומ  רבדה  ןיא  ןיידע  יכ  םא  ץראב , ללוכ  םלועב , םיבר 
.םימשגה ימ  תא  גופסל  עקרקה  לש  התלוכיב  תעגופה  תצאומה , היינבה  לש  תילילשה  התעפשה  לע  ףסונ  תאזו  םתרמוח ,

.םיקזח חור  יבשמו  םימער  תופוס  דרב , ןוגכ  םשגל , תוולנ  תועפות  ריבגהל  הלולע  םימה  תובעתה  תעב  תררחתשמה  היגרנאה 

תויפורט תופוס  לש  ןתומצעתה 

לככ .םימב  רוצאה  םוחהמ  ןהלש  היגרנאה  תא  תובאוש  ןה  .םייפורטה  םיסונייקואה  לעמ  ןרבועב  תומצעתמו  תורצונ  הלא  תופוס 
וא יתייסאה ) היוניכב  " ) ןופייט (, " יטנלטאה סונייקואב  " ) ןקירוה ךופהל ל" תיפורט  הפוס  לש  הייוכיס  םילדג  רתוי , םימח  םימהש 

לש םייחרזמה  םיקלחבו  םייפורטה  םייאב  תועגופ  ןה  רשאכו  הברעמ , תוענ  הלא  תורומח  תופוס  ידוהה .) סונייקואב  " ) ןולקיצ "
תיתנשה תומכל  הלש  לדוגה  רדסב  המודה  תומכ   ) םויב תואמל מ"מ  םיעיגמה  ףעז , ימשגלו  תוזע  תוחורל  םהב  תומרוג  ןה  תושביה 

(. ץראב

.הרימחמו תכלוה  העפותהש  םשור  םירצוי  הלא  תופוס  לש  קזנהו  םיעגפנה  ףקיה  לע  הנורחאל  םימסרפתמה  םיעזעזמה  םיטרפה 
שיא לש 22,000  םהייח  תא  הבגש  לש 1780 ," לודגה  ןקירוהה   " ןוגכ תוחפ , אל  םירומח  רבע  יעוריא  לע  תדמלמ  הירוטסיהה  םלוא ,

ןושארה היצחב  םג  .היבשותמ  שילש  הליכו  ססקטב  ןוטסוולג  ריעה  תא  תנשב 1900  בירחהש  ןקירוההו  סודברבו , קיניטרמ  םייאב 
קלחש ריבס  הדובעה ." םוי  ןקירוה  "ש ב" מק לש 320  אישל  חורה  תוריהמ  העיגה   1935- בו תורומח , תופוס  ועריא  האמה ה-20  לש 

תויטמרדב הזב  הז  תורחתהל  תרושקתה  ילכ  לש  הייטנהמו  תונוסאל , םויכ  שיש  תרבגומה  הפישחהמ  עבונ  יטפילקופאה  םשורהמ 
.םהיפבש םירסמה  לש 

.םהב תושחרתמ  ןהש  םירוזאה  יבחר  לכב  תויפצת  לש  הקיטסיטטס  לע  ןעשיהל  הכירצ  הלא  תופוסב  תומגמה  לש  הנימא  הכרעה 
הדירי תמגמ  הארמו  רויא 1 , תגצומ ב תנכדועמה  הסרגה  םלועה  . לכב  תויפורטה  תופוסה  לע  "ח  וד םסרופמ  םינש  שמחכ  ידמ 

, רמולכ תיטסיטטס , תוקהבומ  ןניא  תומגמה  יתש  .תוינוציקה  תופוסה  רפסמב  תירעזמ  היילע , ךא  ללוכה , תופוסה  רפסמב  הלק 
ךא תורעסה , תא  השילחמה  המגמב  תימלועה  תוממחתהה  םע  םינתשמש  םיפסונ  םימרוג  םימייקש  ןכתיי  .יאדו  וניאו  יטיא  יונשה 

.ורקחנ םרט  םה 
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רויא 1
( ןוילע וק  ( ) ןולקיצו ןופייט  ןקירוה ,  ) ןקירוה סופיטמ  תויפורטה  תופוסה  תוחיכש 

הפוקתב 1980– םייפורטה  םיסונייקואה  לכב  ןותחת ) וק   ) תורומחה תופוסה  רפסמו 
 2019

.רשק תוחפל 96  המצועה  תורומחה  תופוסב  וליאו  רשק , תוחפל 64  חורה  תמצוע  תופוסה  לכב 

תימלועה תוממחתההמ  ןיפיקעב  תועבונה  תועפות 

םילודגה תוירבדמה  יחטש  לש  תוטשפתה 

, ילדה גרו ' םש ג' לע  ארקנה  ( circulation  ) המירז לגעמ  (, hadley  ) ילדה את  רושק ל תימלועה  תוממחתהל  רושקה  גיאדמ  ךילהת 
רויא  ) ויתוביבסמ םח  הוושמה  רוזאש  םושמ  םש  םימייקה  הוושמה , וק  לש  וידיצ  ינשמ  הלאכ  םיאת  ינש  הנש  ינפל כ-300  ההיזש 

(. 2

, ךכל יא  המורדו  . הנופצ  ילדה  יאת  תוטשפתהל  תמרוג  הוושמה  רוזאב  תוממחתהה  תויפצתב , םיכמתנה  םירקחמ , יפל 
, םיעקשמה תומכב  התחפהל  ןוכיתה  םיהו  הקירפא  ןופצ  תונידמב  איביש  רבד  ןוכיתה , םיה  רבעל  טשפתהל  דיתע  הרהס  רבדמ 

, רבדמה לובג  לע  תאצמנ  לארשי  ץראב  . תויפצתב  אצמנ  ןכאש  יפכ  םימשגה , תנוע  תורצקתהלו  תורוצבה  תוחיכשב  היילעל 
ותוא קיתעהל  דיתע  ראותש  ךילהתהו  עבש , ראב  רוזאב  םויכ  רבוע  הז  וק  .מ  לש 200 מ" תיתנשה  םשגה  תומכ  וק  ידי  - לע רדגומה 

.הנופצ
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רויא 2
דצהמ  טבמב  ילדה  יאת  ינש  לש  יטמכס  הארמ 

.םיעקשמ םידרויו  םיננע  וב  םירצונ  חל , אוהש  רחאמו  ררקתהל , ול  תמרוג  ריוואה  תיילע  .הוושמה  וקב  הלוע  םחה  ריוואה 
.המורדו הנופצ  לצפתמ  אוה  לש 10 ק"מ  הבוגל  ריוואה  עיגהב  .םלועב  םושגה  אוה  יפורטה  רוזאה  ילדה , אתל  תודוה 

ןכלו שבייתהל , ריוואל  תמרוג  הדיריה  .הוושמה  וק  ידיצ  ינשמ  הטמ , יפלכ  עקושו  םלבנ  אוה  בחורה 25°  וק  תוביבסב 
יברעה רבדמהו  הרהס  רבדמ  תמגודכ   ) םיימלועה תוירבדמה  םהב  םייוצמו  םימשגה  םיטעומ  הלא  בחור  יווקב 

. הוושמ  וקל  םרוזו  ריוואה  בש  עקרקה  דיל  הידועסבש .)

לולסמב תדקמתמ  םתדובע  .ץראב  םימשגב  תיתועמשמ  התחפה  הזוחה  רמאמ  ןמציו   ןוכממ  םירקוח  ינש  ומסרפ  תנשב 2017 
הנהנ ןוכיתה  םיה  רוזא  םג  .הפוריא  ןופצ  ךרד  חרזמל  ברעממ  ללכ  ךרדב  םיענה  םשגה , יאשונ  םיירטמורבה  םיעקשה  לש  םתעונת 

קתעוי 2 םייפוריאה  םיעקשה  לש  םתעונת  לולסמש  םיזוח  םירקוחה  .ףרוחה  ימשגב  תאטבתמה  הלא , םיעקש  לש  םתעפשהמ 
תא ךופהיש  המ  ןונבל , רבעל  קתעוי  לארשיב  רבדמה  לובגש  ןאכמו  םאתהב , ןיפצי  םתעפשה  לובגש  ךכמ  םיקיסמו  הנופצ , תולעמ 

םיב םירצונה  םיעקשמ  םימרגנ  םללכב , לארשיו  ןוכיתה , םיה  ימשגש  םיארמ  םהל  ףתוש  יתייהש  םירקחמ  .רבדמל  הלוכ  הנידמה 
. םמצע  םייפוריאה  םיעקשה  תעפשהב  אלו  םייפוריאה , םיעקשה  לולסממ  המורד  כ-2,000 ק"מ )  ) תולעמ  20 ומצע , ןוכיתב 

םיעקשה לש  לולסמה  תזוזת  תא  םגרתל  ןיא  תאז , םע  .םייפוריאה  םיעקשל  םמויק  תא  םיבח  םיינוכית  םיה  םיעקשה  םנמוא 
.ומצע ןוכיתה  םיה  ןגא  לש  םייפרגואיגה  םיאוותה  ידי  לע  רקיעב  עבקנש  םיינוכית , םיה  םיעקשה  לולסמב  ההז  הזוזתל  םייפוריאה 

, םימשג הב  םיריטממו  לארשיל  םיעיגמה  םיינוכית  םיה  םיעקשה  רפסמב  התחפהל  ליבות  םייפוריאה  םיעקשה  תוקחרתהש  ריבס 
ערתשמה וקה  ךשמהב  אוה  רבדמה  לובג  לש  ומוקימ  םיבר  םירקוח  תעדלש  ןייצל  שי  .ינטשפ  ןפואב  הרועיש  תא  עובקל  ןיא  לבא 

םיעקשמה תומכמ  ערגתש  םגה  םיינוכית , םיה  םיעקשה  תומכב  התחפהש  איה  תועמשמה  .החרזמ  יאקירפאה  ןופצה  ףוחהמ 
היופצה התחפההש  הארנ  םוכיסל , .תיתועמשמ  ךכ  לכ  הרוצב  הנופצ  רבדמה  לובג  תזוזת  תא  חרכהב  רורגת  אל  לארשיב , תללוכה 

.לילגל שולפל  דמוע  רבדמהש  ךכמ  קיסהל  ןיא  ךא  הגאד , ררועל  הכירצ  לארשי  ימשגב 

םוח ילג 

היילע היהי  ידיחיה  יונישה  םא  םג  ורימחי  הלא  תועפותש  ןבומ  .תימילקאה  תואיצמהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ורתונו  ויה  םוח  ילג 
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םצעמ עבונל  רבעמ  רתוי  םידבכו  רתוי  םיכורא  ושעיי  ץיקב  םוחה  ילג  ןהיפלש  תוכרעה  ןנשי  תאז , םע  .תעצוממה  הרוטרפמטב 
םירקוחה קמועל  . רקחנ  ץיקב 2003 , הזכרמו  הפוריא  ברעמ  תא  דקפש  ךשוממו , השק  םוח  לג  .תעצוממה  הרוטרפמטב  היילעה 

העיגמה תיברעמה  חורה  תא  המסחו  תשביה  לעמ  הרצונש  תירטמורב , המר  היה  ותוחתפתהל  ינושארה  םרוגהש  ואצמ 
הלעהש המ  חמוצבו , עקרקב  תושבייתהל  המרגו  תודאתהה  הרבג  םוחה  בקע  .הפוריא  תא  ץיקב  תננצמו  יטנלטאה  סונייקואהמ 

.םוחה לג  תועבקתהלו  םורה  לא  תירטמורבה  המרה  תוטשפתהל  םרג  הז  בצמ  .הרוטרפמטה  תא  דוע 

ברעמ לעמ  המר  לש  תוחתפתה  תמגמ  הארמ  םינורחאה  םירושעב  םורב 5 ק"מ  תעצוממה  המירזה  תוחתפתה  רחא  בקעמ 
הפוריא תא  ודקפו  ובש  םימוד  םינייפאמ  ילעב  םוח  ילג  ןכאו , .םוחה  ילגל  םש  םרוגש  ןונגנמה  תוקזחתה  לע  דיעמ  רבדה  .הפוריא 

לכ לש  הרוטרפמטה  יאיש  ורבשנו  הילטיאבו  תפרצב  ףס ה-45°  תא  הרוטרפמטה  התצח  זא  ץיקב 2019 , ללוכ  תונורחאה , םינשב 
רבד סונייקואה , לש  וזל  האוושהב  תוממחתהל  הפוריא  תשבי  לש  הריהמה  התבוגתל  רושק  ראותמה  ךילהתהש  ןכתיי  .םינמזה 

.החכוה ןועט  ןיידע  הז  רשק  םלוא  הפוריא , לעמ  המרו  יטנלטאה  סונייקואה  לעמ  עקש  םורב  רצויש 

ןפקיהבו רעי  תופרש  לש  ןתוחיכשב  תיתועמשמ  היילעל  םימרוג  הייחמצ  יריתע  םירוזאב  םיחתפתמה  םוח  ילג 

רעי תופרש 

עבונ רבדה  .ןפקיהבו  רעי  תופרש  לש  ןתוחיכשב  תיתועמשמ  היילעל  םימרוג  הייחמצ  יריתע  םירוזאב  םיחתפתמה  םוחה  ילג 
תעב ושחרתהש  תופרשה  .תולק  רתיב  קלדנה  רמוחל  םתוא  תכפוהש  םוח , סמועב  םינותנ  םהשכ  םיחמצב  םימה  תלוכתב  הדירימ 

ןוויב המצע  לע  הרזח  העפותה  .םיבר  םדא  ינב  לש  םתומל  איבהש  השק  ריווא  םוהיזל  םש  ומרג  היסורב ב-2010  היהש  םוחה  לג 
לגוטרופבו ב-2018. ב-2016 

רוק ילג 

חכונל דחוימב  אילפמ  רבדה  .רוק  ילג  לש  םתמצועב  הנצקהה  אוה  םינעדמה , ןיב  המכסה  ויבגל  הגשוה  םרטש  עיתפמ , אשונ 
בחורה יווק  ןיב  רעפה  תנטקהל  םרוגש  המ  רתויב , ריהמה  רועישב  תוריהמב  םיממחתמה  הלא  םה  בטוקה  ירוזאש  הדבועה 

ריווא תעונתל  םימרוגה  תירפסומטאה , המירזב  םימייקש  םילגה  לע  ססבתמ  וז   הנצקהל  עצוהש  רבסה  .םיכומנהו  םיהובגה 
- ןופצמ הרירק  המירז  תחת  הנותנ  לארשי  ראותמה  בצמב  רויא 3 . םגדומש ב יפכ  הרוטרפמטב , םייונישל  ךכו  ךפיהלו , םורדל  ןופצמ 

תוחורה תעפשהב  החרזמ  ותומלשב  עוני  לגה  ליגר , בצמב  .תיסחי  תוררקתהל  םורגיו  היקרוטמ  ריווא  הילא  עיגי  הממי  ךות  .ברעמ 
תיברעמ - םורדל חורה  גוחת  ילוא  וירחאלש  םויבו  המוד , ןפואב  רירק  ןווימ , ריווא  ץראל  עיגי  תרחמלו  םורב , תוטלושה  תויברעמה 
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ריווא עיגי  ישילשה  םויבו  ןילופמ , ריווא  היקרוטל  ינשה  םויב  עיגי  םמוקמב , וראשיי  םילגה  םא  תאז , תמועל  .הלעת  הרוטרפמטהו 
השלחהל םורגל  הרומא  הרוטרפמטה  רעפ  תנטקה  ןאכ , ראתל  העיריה  רצקתש  תוביסמ  .ינוציק  רוק  לגל  הב  םורגיו  לארשיל , הז 

עונל םילגל  םורגת  וללה  תויברעמה  תוחורב  היופצה  השלחהה  .ףרוחב  דוחייב  הרפסומטאה , םורב  תוטלושה  תויברעמה  תוחורב 
.םתוא ךיראי  ףאו  םוחהו , רוקה  ילג  תא  ףירחי  רתוי , חיכש  תויהל  ליעל  ראותש  ךילהתל  םורגיש  המ  רתוי , טאל 

רויא 3
לש ילגה  הנבמה  תא  הארמה  כ-5 ק"מ )  ) תוינוניבה תובכשה  לש  חורה  הדש  הנבמ 

המירזה
.יסחיה ןמוקימ  תא  םינייצמ  ןילופו  היקרוט  לארשי , ילגד 

תוננובתה וזמ , הרתי  םיככורמ ."  " תויהל רוקה  ילגל  םורגת  םיבטקה  לש  תרבגומה  תוממחתההש  איה  וז  הירואת  תרתוסה  הנעט 
.םורב תויברעמה  תוחורה  תמצועב  יוניש  תמגמ  הארמ  הניא  ןיידע  תונורחאה  םינשה  תורשע  לש  תויגולורואטמה  תופמב 

םג .דבכ  גלש  יעוריא  יובירב  ןייטצה  ףאו  תונורחאה  םינשה  האמב  רתויב  םושגה  היהש  רק , ףרוח  לארשי  לע  רבע  תנשב 1992 
" תפצה המרגש ל" תישעג  תוצרפתה  המדק  הלא  םיפרוח  ינשמ  דחא  לכל  .גירח  ןפואב  םושגו  רק  ףרוח  היה  תנשב 1983 

תא הלידגה  םייתנירק  םיכילהת  לע  הז  רפא  לש  ותעפשה  ישעג  . רפאב  25 ק"מ ) ןיבש 10 ל - םיהבגב   ) הכומנה הרפסוטרטסה 
.תויברעמה תוחורה  תא  םיינוניבה  בחורה  יווקב  הקזיחו  םיהובגהו , םיכומנה  בחורה  יווק  ןיב  הלא  םיהבגב  הרוטרפמטה  שרפה 

ןכ לעו  רק  , ריווא  ןוכיתה  חרזמלו  םח  ריווא  הפוריאל  בושו  בוש  איבהש  לג  לש  הליענ " המרג ל" וללה  תוחורה  תוקזחתה 
לש תורשפאה  לע  תוזמרמ  וללה  תוישעגה  תויוצרפתהה  רחאלש  תומושגה  םינשה  .ליגרהמ  םימושגו  םירק  ויה  הלאה  םיפרוחה 
ןיב הרוטרפמטה  שרפהב  היופצה  היילעה  לע  ססובמ  הז  ןויער  דיתעב  . ונרוזאל  ףרוחב  רק  ריווא  תוצרפתהל  הייטנה  תורבגתה 

ןמחפב היילעה  בקע  לש 10 ק"מ ,) הבוגל  תחתמ  הרפסופורטב , המגמל  דוגינב   ) הרפסוטרטסב םיהובגהו  םיכומנה  בחורה  יווק 
דבכה גלשה  יעוריא  תא  ריבסהל  היושע  המגמהש  ןכתיי  .הלא  תובכשל  ועיגהב  ישעגה  רפאה  רצויש  טקפאל  המודב  ינצמח , - ודה

.םימי רפסמל  ןורמושו  הדוהיב  םיבר  םיבושייל  השיגה  תא  רבמצדב 2013  םסחש  הז  ומכ  תונורחאה , םינשב  ועריאש 

רוק ילג  לש  תויוצרפתה  ןיבל  ףרוחב  הרפסוטרטסב  תויברעמה  תוחורה  ךרעמ  הנבמ  ןיב  רשקה  תקידבל  ושדקוה  םיבר  םירקחמ 
בטוקה תא  תכראומ  תעבטכ  תופיקמ  תויברעמה  תוחורה  .ב  " הרא חרזמבו  היסורב  הפוריאב , םינורחאה  םירושעב  ושחרתהש 

ליבומ רבדהו  תרבשנ , תלוברעמה  תומיוסמ  תוביסנבש  אצמנ  (. The polar vortex " ) תיבטוקה תלוברעמה   " תונוכמו ףרוחב , ינופצה 
ורכזוהש םירוזאה  תא  דחוימב  םידקופה  רוק  ילג  לש  הרוצב  ראשה  ןיב  חטשה , ינפל  דע  םיטשפתמה  הרפסופורטב , םייונישל 
רושק רבדהש  הרעשה  התלעוה  תיבטוקה , תלוברעמה  תריבש  לש  םירקמ  וברתה  םינורחאה  םירושעבש  רחאמ  ליעל  .

ןוחבל ידכ  ושענש  בשחמ  תוימדה  .םתרשפה  תובקעב  בטוקה  ינוחרק  תצופתב  יוניש  בקע  בטוקב  הרוטרפמטה  רטשמב  םייונישל 
הלקשמ יבגל  תואדו  ןיאש  הלוע  ןאכמ  .תימלועה  תוממחתהה  אלל  םג  תורקל  לולע  רבדהש  וארה  הז   םרוג  לש  ולקשמ  תא 
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.ךשמית םהב  הרמחהה  תמגמ  םא  עובקל  תורשפא  ןיידע  ןיאו  תונורחאה , םינשב  רוקה  ילג  רפסמ  לש  היילעב 

םוכיס

הרפסומטאה לש  תוממחתהה  תמגמ  ךשמהל  םורגל  קר  אל  תויופצ  הממחה  יזג  לש  תורבגומה  תוטילפה  תויזחתו , תויפצת  יפ  לע 
םלועה לע  טימהל  םילולעש  ורבגיו , וכליש  תוינוציק  ריווא  גזמ  תועפותלו  םייתביבס  םייונישל  םג  אלא  התצאהלו , םיסונייקואהו 

תורבגתהב םיה , ינפ  סלפמ  לש  היילעב  תובחרנ , תופרש  תצירפבו  םוח  ילג  לש  הפרחהב  אטבתי  רבדה  .עבט  תונוסאו  םיעגפ 
בחורה יווק  רבע  לא  םיימלועה  תוירבדמה  תוטשפתהב  ואטבתיש  םיעקשמה , תויומכב  םייונישבו  תונופטיש  לש  םתמצוע 

ועיגיש תויפורטה  תופוסה  זוחאב  היילע  לוחתש  ריבס  .רתוי  דוע  םימושגל  םימושגה  םייפורטה  םירוזאה  תכיפהבו  םיינוניבה 
.םישק רוק  ילג  םינש  המכל  תחא  ווחי  היסור  ןופצו  הפוריא  "ב , הרא חרזמש  הכומנ , תואדו  תמרב  יכ  םא  ןכתייו , תינלטק , המצועל 

תמגמ ךשמית  .תופרשה  תנכס  תפרחהמ  היתובקעבו  ברשה , ימי  רפסמב  היילעמ  ץיקב , םוחה  סמועב  היילעמ  לובסנ  לארשיב 
לש ומוציעב  םשגב  תוכורא  תוגופה  תוברתהבו  תרוצב  יעוריא  תוחיכשב  היילעב  הוולמ  היהתש  םיעקשמה , תומכב  התחפהה 

, תרבגומ היקשהל  שרדינ  םימה  ןזאמ  לע  רומשל  ידכ  הייחמצהו , עקרקה  ןמ  תודאתהה  תא  הריבגמ  תוממחתההו  ליאוה  .ףרוחה 
.המגמל םאתהב  לארשיב  םימה  קשמ  תא  ןנכתלו  וב  ךישמהל  ךרוצ  היהיש  ותיעב , השעמ  איה  םימ  תלפתהל  םילעפמ  תמקה  ןכלו 

, תימלועה תוממחתהה  תורמלש  דאמ  ןכתייו  םדיצב , תונופטישו  ףעז  ימשג  לש  םיעוריא  ץראב  םייופצ  תרוצבה , תמגמ  םע  דבב  דב 
.רבעבמ רתוי  ףא  ילוא  םייתועמשמ , גלש  יעוריאלו  תורומח  םשג  תופוסל  םידע  תויהל  ףיסונ 

תורוקמ

לארשיב םיעקשמבו  םוח  סמועב  הרוטרפמטב , תומגמו  תודונת  .פ 2011 . טרפלאו  ינורעס ה  ויז ב ,  .1
רקחמ "ח  וד .תיטפוניס  - תיגולוטמילק הניחב  ימילקא ? יונישל  תודע  םאה  תונורחאה –  םינשה  ב30 -

(. 8/810 סמ '  ) הביבסה תנגהל  דרשמל  שגוהש 

החותפה הטיסרבינואה  הננער : .א  קלח  היגולורואטמל , אובמ  .ב 2014 . ויזו  ריאי י   .2

Francis JA and Vavrus SJ. 2012. Evidence linking Arctic amplification to extreme  .3
.weather in mid-latitudes. Geophysical Research Letters 39(6): L06801

García-Herrera R, Díaz J, Trigo RM, et al. 2010. A review of the European summer heat  .4
wave of 2003, Critical Reviews in Environmental Science and Technology 40(4): 267-
.306

Givati A and Rosenfeld D. 2013. The Arctic Oscillation, climate change and the effects  .5
.on precipitation in Israel. Atmospheric Research 132-133: 114-124

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2013. The Physical Science  .6
Basis, Summary for Policymakers (contribution of WGI to the 5th Assessment Report
.of the IPCC), WMO and UNEP

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. Climate Change 2014:  .7
Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team,
.Pachauri RK and Meyer LA (Eds)]. Geneva (Switzerland): IPCC

Jin F, Kitoh A, and Alpert P. 2010. Water cycle changes over the Mediterranean: A  .8
comparison study of a super-high-resolution global model with CMIP3. Philosophical
.Transactions of the Royal Society A 368: 1-13

Maue RN. 2011. Recent historically low global tropical cyclone activity. Geophysical  .9

https://magazine.isees.org.il/?p=16706

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Maue%2C+Ryan+N


.Research Letters 38(14). doi.org/10.1029/2011GL047711

Seidel DJ, Fu Q, Randel WJ, and Reichler TJ. 2008. Widening of the tropical belt in a  .10
.changing climate. Nature Geoscience 1: 21-24

Robock A. 2000. Volcanic eruptions and climate. Reviews of Geophysics 38(2): 191-  .11
.219

Seviour WJM. 2017. Weakening and shift of the Arctic stratospheric polar vortex:  .12
Internal variability or forced response? Geophysical Research Letters 44(7): 3365-
.3373

Tamarin-Brodsky T and Kaspi Y. 2017. Enhanced poleward propagation of storms  .13
.under climate change. Nature Geoscience 10: 908-913

Tomassini L, Gerber EP, Baldwin MP, et al. 2012. The role of stratosphere-troposphere  .14
coupling in the occurrence of extreme winter cold spells over northern Europe. Journal
.of Advances in Modeling Earth Systems 4: M00A03. doi:10.1029/2012MS000177

Yosef Y, Aguilar E, and Alpert P. 2019. Changes in extreme temperature and  .15
precipitation indices: Using an innovative daily homogenized database in Israel.
.International Journal of Climatology doi: 10.1002/joc.6125

Ziv B, Harpaz T, Saaroni H, and Blender R. 2015. A new methodology for identifying  .16
daughter cyclogenesis – Application for the Mediterranean Basin. International
Journal of Climatology 35. doi: 10.1002/joc.4250

תפסונ האירק 

תונש ה-70 זאמ  ץראב  תודידממ  תולועש  תוימילקאה  יונישה  תומגמ  תא  רקוסה  תירבעב  ףיקמ  "ח  וד
.הלא םיאשונ  ינשב  םיגיאדמ  םינמיס  הלעמשו  תוחלהו , הרוטרפמטה  םוחתב 

םינשה לארשיב ב30 - םיעקשמבו  םוח  סמועב  הרוטרפמטב , תומגמו  תודונת  .פ 2011 . טרפלאו  ינורעס ה  ויז ב ,
תנגהל דרשמל  שגוהש  רקחמ  "ח  וד תיטפוניס . - תיגולוטמילק הניחב  ימילקא ? יונישל  תודע  םאה  תונורחאה – 

(. 8/810 סמ '  ) הביבסה

םוכיס  " אוה יטנוולרה  קרפה  (. IPCC  ) םילקא יונישל  ימואל  - ןיבה לנאפה  לש  ינכדעה  ףיקמה  "ח  ודה
". תוינידמ יעבוקל 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. Climate Change 2014: Synthesis
Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri RK and Meyer LA
.(Eds)]. Geneva (Switzerland): IPCC

ינותנ לע  ססבתהב  ץראב , תוימילקאה  תומגמל  רשאב  ןכדועמה  עדימה  תא  גיצמש  רמאמ מ-2019 
הרוטרפמטה םוחתב  יוניש  תומגמ  טרפמהו  םתונימא , תחטבהל  הדחאה  ורבעש  יגולורואטמה  תורישה 

https://magazine.isees.org.il/?p=16706

https://doi.org/10.1029/2011GL047711
http://www.bit.ly/E_E103
http://www.bit.ly/E_E103
http://www.bit.ly/E_E103
http://www.bit.ly/E_E101


.ןוציק יבצמ  םיפקשמה  םינתשמ  לע  שגד  םע  םשגהו ,

Yosef Y, Aguilar E, and Alpert P. 2019. Changes in extreme temperature and precipitation
indices: Using an innovative daily homogenized database in Israel. International Journal of
.Climatology

https://magazine.isees.org.il/?p=16706

http://www.bit.ly/E_E102

	תופעות קיצוניות הקשורות להתחממות העולמית וזיקתן לאסונות טבע
	על קצה המזלג
	תקציר
	מבוא
	תופעות הנובעות ישירות מההתחממות העולמית
	הכבדה בעומס החום
	עליית מפלס פני הים
	עלייה בעוצמת הגשמים
	התעצמותן של סופות טרופיות
	איור 1
	שכיחות הסופות הטרופיות מטיפוס הוריקן (הוריקן, טייפון וציקלון) (קו עליון) ומספר הסופות החמורות (קו תחתון) בכל האוקיינוסים הטרופיים בתקופה 1980–2019 [9]


	תופעות הנובעות בעקיפין מההתחממות העולמית
	התפשטות של שטחי המדבריות הגדולים
	איור 2
	מראה סכמטי של שני תאי הדלי במבט מהצד [2]

	גלי חום
	שרפות יער
	גלי קור
	איור 3
	מבנה שדה הרוח של השכבות הבינוניות (כ-5 ק"מ) המראה את המבנה הגלי של הזרימה


	סיכום
	מקורות
	קריאה נוספת



