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 שאלון רגישויות ענפיות לשינוי אקלים .1נספח 
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 משמעותי

  למדד

 תקופה

 המדדש

 משמעותי

 בה

 חודש/ים)

 ( בשנה

 הזמן משך

 זה מדדש

 הופך

 למשמעותי

 של רצף)

, ימים, שעות

 (חודשים

 םיגאוגרפי אזורים

 רלוונטי המדדש

  בהם

, גלילה] )צפון

 גולן[,ה

 פנימיים, עמקים

 החוף, מישור

 צפוני,ה נגבה

 ערבה, אחר(ה

 רגישות

 למדד

 האקלימי

, קריטית)

, גבוהה

, בינונית

 (נמוכה

 – היבול על צפויה השפעה

 אם) יבול איכות וגם כמות גם

(. כמותית השפעה לציין ניתן

 נא, כמותית לציין ניתן לאאם 

 השפעה – איכותית לציין

 נמוכה, בינונית, רבה
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 לציין ניתן אם)

 השפעה

 לא אם(. כמותית

 לציין נא, ניתן
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 איכותית

צעדי היערכות 

לשינוי אקלים 

והערכת עלויותיהם 

: השקעה ה)דוגמ

בבקרת טמפרטורה 

 בלולים(

          חמים ימים מספר

         חמים לילות מספר

 חום עומס ימי מספר

 גבוה

        

 עומס לילות מספר

 חום

        

         שרב ימי מספר

שרב  ימי מספר

 רצופים

        

י רבערך חודשי מ

 (רביתמ הרטורטמפ)

        

י רבערך חודשי מ

רטורת טמפ)

 (מינימום
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ערך חודשי מינימלי 
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שירדו  םימיה מספר

בהם גשמים עזים 

 ?(מ"מ כמה)
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 פגע
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