אקולוגיה וסביבה 45–39 :)4(10 ;2019

טופורוב ואחרים  /היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים

נספח  .1שאלון רגישויות ענפיות לשינוי אקלים
מדד אקלימי

ערך סף

תקופה

משך הזמן

אזורים גאוגרפיים

רגישות

השפעה צפויה על היבול –

השפעה צפויה

צעדי היערכות

משמעותי

שהמדד

שמדד זה

שהמדד רלוונטי

למדד

גם כמות וגם איכות יבול (אם

על ההוצאות

לשינוי אקלים

למדד

משמעותי

הופך

בהם

האקלימי

ניתן לציין השפעה כמותית).

(אם ניתן לציין

והערכת עלויותיהם

בה

למשמעותי

(צפון [הגליל,

(קריטית,

אם לא ניתן לציין כמותית ,נא

השפעה

(דוגמה :השקעה

(חודש/ים

(רצף של

הגולן],

גבוהה,

לציין איכותית – השפעה

כמותית) .אם לא

בבקרת טמפרטורה

בשנה)

שעות ,ימים,

עמקים פנימיים,

בינונית,

רבה ,בינונית ,נמוכה

ניתן ,נא לציין

בלולים)

חודשים)

מישור החוף,

נמוכה)

הנגב הצפוני,
הערבה ,אחר)
מספר ימים חמים
מספר לילות חמים
מספר ימי עומס חום
גבוה
מספר לילות עומס
חום
מספר ימי שרב
מספר ימי שרב
רצופים
ערך חודשי מרבי
(טמפרטורה מרבית)
ערך חודשי מרבי
(טמפרטורת
מינימום)

השפעה
איכותית

אקולוגיה וסביבה 45–39 :)4(10 ;2019
מדד אקלימי

טופורוב ואחרים  /היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים

ערך סף

תקופה

משך הזמן

אזורים גאוגרפיים

רגישות

השפעה צפויה על היבול –

השפעה צפויה

צעדי היערכות

משמעותי

שהמדד

שמדד זה

שהמדד רלוונטי

למדד

גם כמות וגם איכות יבול (אם

על ההוצאות

לשינוי אקלים

למדד

משמעותי

הופך

בהם

האקלימי

ניתן לציין השפעה כמותית).

(אם ניתן לציין

והערכת עלויותיהם

בה

למשמעותי

(צפון [הגליל,

(קריטית,

אם לא ניתן לציין כמותית ,נא

השפעה

(דוגמה :השקעה

(חודש/ים

(רצף של

הגולן],

גבוהה,

לציין איכותית – השפעה

כמותית) .אם לא

בבקרת טמפרטורה

בשנה)

שעות ,ימים,

עמקים פנימיים,

בינונית,

רבה ,בינונית ,נמוכה

ניתן ,נא לציין

בלולים)

חודשים)

מישור החוף,

נמוכה)

הנגב הצפוני,
הערבה ,אחר)
ערך חודשי מינימלי
(טמפרטורה מרבית)
ערך חודשי מינימלי
(טמפרטורת
מינימום)
ימי/שעות קרה
גלי קור (משך)
גלי קור (עוצמה)
ימי צינה
מספר ימי ברד
מספר ימי שלג
משרעת טמפרטורה
מספר ימי גשם
מספר הימים שירדו
בהם גשמים עזים
(כמה מ"מ?)

השפעה
איכותית

אקולוגיה וסביבה 45–39 :)4(10 ;2019
מדד אקלימי

טופורוב ואחרים  /היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים

ערך סף

תקופה

משך הזמן

אזורים גאוגרפיים

רגישות

השפעה צפויה על היבול –

השפעה צפויה

צעדי היערכות

משמעותי

שהמדד

שמדד זה

שהמדד רלוונטי

למדד

גם כמות וגם איכות יבול (אם

על ההוצאות

לשינוי אקלים

למדד

משמעותי

הופך

בהם

האקלימי

ניתן לציין השפעה כמותית).

(אם ניתן לציין

והערכת עלויותיהם

בה

למשמעותי

(צפון [הגליל,

(קריטית,

אם לא ניתן לציין כמותית ,נא

השפעה

(דוגמה :השקעה

(חודש/ים

(רצף של

הגולן],

גבוהה,

לציין איכותית – השפעה

כמותית) .אם לא

בבקרת טמפרטורה

בשנה)

שעות ,ימים,

עמקים פנימיים,

בינונית,

רבה ,בינונית ,נמוכה

ניתן ,נא לציין

בלולים)

חודשים)

מישור החוף,

נמוכה)

הנגב הצפוני,
הערבה ,אחר)
מספר הימים שירדו
בהם גשמים עזים
במיוחד (כמה מ"מ?)
מספר ימי גשם
רצופים
מספר ימי יובש
רצופים
כמות גשם מרבית
ליום
עוצמת משקעים
ממוצעת (סך
משקעים /מספר ימי
גשם)
מספר הימים שירדו
בהם גשמים עזים
בצורה קיצונית

השפעה
איכותית

אקולוגיה וסביבה 45–39 :)4(10 ;2019
מדד אקלימי

טופורוב ואחרים  /היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים

ערך סף

תקופה

משך הזמן

אזורים גאוגרפיים

רגישות

השפעה צפויה על היבול –

השפעה צפויה

צעדי היערכות

משמעותי

שהמדד

שמדד זה

שהמדד רלוונטי

למדד

גם כמות וגם איכות יבול (אם

על ההוצאות

לשינוי אקלים

למדד

משמעותי

הופך

בהם

האקלימי

ניתן לציין השפעה כמותית).

(אם ניתן לציין

והערכת עלויותיהם

בה

למשמעותי

(צפון [הגליל,

(קריטית,

אם לא ניתן לציין כמותית ,נא

השפעה

(דוגמה :השקעה

(חודש/ים

(רצף של

הגולן],

גבוהה,

לציין איכותית – השפעה

כמותית) .אם לא

בבקרת טמפרטורה

בשנה)

שעות ,ימים,

עמקים פנימיים,

בינונית,

רבה ,בינונית ,נמוכה

ניתן ,נא לציין

בלולים)

חודשים)

מישור החוף,

נמוכה)

הנגב הצפוני,
הערבה ,אחר)
היחס בין משקעים
בימי גשם קיצוני
לכלל המשקעים
כמות משקעים
שנתית
אורך עונת הגשמים
בימים
התאדות
רוחות עזות במיוחד
(עוצמה)
רוחות עזות במיוחד
(משך)
מנות קור
שעות מעלה לגידול
שעות מעלה למזיק/
פגע

השפעה
איכותית

אקולוגיה וסביבה 45–39 :)4(10 ;2019
מדד אקלימי

טופורוב ואחרים  /היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים

ערך סף

תקופה

משך הזמן

אזורים גאוגרפיים

רגישות

השפעה צפויה על היבול –

השפעה צפויה

צעדי היערכות

משמעותי

שהמדד

שמדד זה

שהמדד רלוונטי

למדד

גם כמות וגם איכות יבול (אם

על ההוצאות

לשינוי אקלים

למדד

משמעותי

הופך

בהם

האקלימי

ניתן לציין השפעה כמותית).

(אם ניתן לציין

והערכת עלויותיהם

בה

למשמעותי

(צפון [הגליל,

(קריטית,

אם לא ניתן לציין כמותית ,נא

השפעה

(דוגמה :השקעה

(חודש/ים

(רצף של

הגולן],

גבוהה,

לציין איכותית – השפעה

כמותית) .אם לא

בבקרת טמפרטורה

בשנה)

שעות ,ימים,

עמקים פנימיים,

בינונית,

רבה ,בינונית ,נמוכה

ניתן ,נא לציין

בלולים)

חודשים)

מישור החוף,

נמוכה)

הנגב הצפוני,
הערבה ,אחר)
אחר
אחר

השפעה
איכותית

