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חמצני  -של פחמן דו

.נמצאת בעלייה

הסיבה היא קצב גידול  

מהיר יותר בפעילות  

הכלכלית ובדרישות  

האנרגיה מאשר קצב 

המעבר לאנרגיות  

.מתחדשות

מעשה ידינו



חמצני באטמוספרה נמשכת  -העלייה בריכוז הפחמן הדו

כמות הגז  . חלקים למיליון410ברציפות וחצתה את סף 

pH)המומסת באוקיינוסים עולה והחומציות של מי הים גם 
(יורד



אלף שנים800-ללא תקדים ב



חמצני-הפליטה המצטברת של פחמן דו



מגמת התחממות מתמשכת

זאת  ( החוג הארקטי, סיביר)רוחב צפוניים -ההתחממות מדאיגה במיוחד בקווי

בגרינלנדבשל ההפשרה המהירה של הקרח והסיכוי להאצת העלמות הקרח 



“The New Normal”

,  המבנה המורכב של מפת השינוי מעיד על שינויים במשטר הרוחות

מה שמצביע על שינויים במאפיינים נוספים של האקלים



גלי חום קיצוניים: 2019קיץ 

.  ובגרמניה( מעלות46.2)שיאי טמפרטורה נשברו השנה בצרפת 



שרפת יערות מסיבית באמזונס



1964

1928 2000

שטח הקרח , הקרח היבשתי מפשיר ומצטמצם

הימי קטן בצורה מהירה מאד



הקטנת שטח כיפת הקרח הארקטית



12

הים-עלייה רציפה במפלס פני



מגמת העיור הגלובלית מחמירה את עוצמת  

השיטפונות ואירועי הקיצון, החום-גלי

The accumulated losses could be up to 10.9% of a city‘s gross domestic product by 2100. 
Results from a survey of 1,962 cities including Tokyo, New York, Beijing, Lagos, Sao 
Paulo, London and Moscow (Estrarda et al., Nature Climate Change, 2017).
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עליה בנזקים של אסונות טבע וארועים  

(Munich-Reנתונים של )קיצוניים 



התמקדות באגן הים התיכון וישראל

Global change



כמות המשקעים בחורף  : תצפיות
(Hoerling et al. , 2012)

כמותשלהזמןסדרת

התיכון-במזרחהמשקעים
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המשקעיםשלהיחסי

לתקופההקרהבעונה

-1902פחות1971-2010

(התחתוןהגרף)1970
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 .Ziv et al)מגמת השינוי בכמות המשקעים השנתית בישראל 

2013)

מגמת השינוי  

(שנה/מ"מ)

,  המגמה הכללית היא הפחתה

אם כי אינה מובהקת מבחינה  

!סטטיסטית

קיימת מגמה של התארכות 

במרבית התחנות פרקי היובש 

, מ ומעלה"מ200-מקו ה

לעשור6.4%-בממוצע ב

חודשי מרכז החורף 3גם עבור 

המגמה דומה

,  פרקי הגשםעבור אחידה אין מגמה 

פרט לאזור הצחיח בו הם מתקצרים



מכמות הגשם השנתית  90%ו 50%, 10%המהלך של מועדי הצטברות 

(לא מובהק)יום בממוצע 12-החורף התקצר ב

ימים במהלך תקופת  8.5-נסוג ב( 90%מועד צבירת )סוף העונה 

ימים3.5-התאחר ב( 10%מועד צבירת )המחקר וראשיתה 

שינויים באורך עונת הגשם



אוקטובר  -מאי, לחודשים החמים' והמקס'המינמגמת השינוי בטמפרטורות 

השיעור הממוצע נע  

סביב התחממות של  

0.5C לעשור  ,

2-כלומר קרוב ל

!שנים35-מעלות ב

ואלפרטסערוני, זיו: מתוך

ח של "כפי שמופיע בדו( 2011)

מרכז הידע להיערכות לשינוי  

2013, אקלים בישראל



מגמת השינוי במספר הימים החמים
עין  בית דגןירושליםהר כנעןמסדה

החורש

שדה  

בוקר

אילת

מספר הימים  

החמים ממוצע  

מעל ספים שונים

33<145.111.911.316.013.750.6172.8

36<90.61.51.54.54.39.9130.0

39<23.10.00.01.11.01.169.5

42<2.668.0

מגמת השינוי

(ימים בעשור' מס)

33<+3.4+2.6+2.8+3.2+2.0+7.6+2.4

36<+9.7+0.2-0.1+0.5+0.7+1.0+5.0

39<+5.6+0.0+0.0-0.0+0.0+0.1+8.2

42<+0.6+8.9

בהם הטמפרטורה עוברת ספי חום משמעותיים  ( נובמבר-למרץ)מספר הימים הממוצע 

מודגשות95%-מגמות מובהקות ב(. בימים לעשור)ושיעור מגמת השינוי 

המגמה במספר ימי  . בכל האזורים מספרם של הימים החמים עולה

לעשור ברוב האזורים5%מובהקת ושיעורה עולה על ( 33C)השרב 



מגמות נצפות בטמפרטורה בערים מרכזיות  

(Ben-Shalom et al., 2016)בישראל 

עלייה באוכלוסייה ושינוי  , בכל הערים ניכרת התחממות איטית עקב גידול בשטח הבנוי

החום העירוני חזק מאד-בה אפקט אי, שבע-הקצב מהיר במיוחד בבאר. האקלים האזורי



תחזיות של מודלים אקלימיים

Global Circulation Models



SRESחברתיים –תרחישים כלכליים 

,  התרחישים השונים מנסים לתת תמונת עולם שמביאה בחשבון מגמות בגידול אוכלוסייה

תרחישים אלה  . יציבות פוליטית ושיתוף פעולה בינלאומי, חדשנות טכנולוגית, תמהיל אנרגיה

תרחישים  40-יש כ. החממה בעתיד-מגלמים בתוכם את האפשרויות השונות לפליטות גזי

.שונים



RCPחממה -תרחישים לפליטת גזי

Hansen, 2015 עלייה בריכוז גזי חממה פירושה גידול באילוץ הקרינתי



CMIP 5השוואה בין מודלים שונים 



תחזית הטמפרטורה הגלובאלית

תחזית המשקעים



השפעה על אורך עונת הגידול של תבואות  

בתרחישי שינוי אקלים שונים

Mora C, Caldwell IR, Caldwell JM, Fisher MR, Genco BM, et al. 
(2015) Suitable Days for Plant Growth Disappear under 
Projected Climate Change: Potential Human and Biotic 
Vulnerability. PLOS Biology 13(6): e1002167. 
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002167
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.
pbio.1002167

השינויים במשטרי הטמפרטורה  

והמשקעים יובילו לשינויים  

קיצוניים באורך התקופה  

המתאימה לגידול יבולים מסוגים  

-שונים באזורים נרחבים בכדור

', טמפ, לחות קרקע–הארץ 

.גשם

יש אזורים בהם תהיה הפחתה  

משמעותית בכמות הימים  

(  צהוב-אדום)המתאימים 

ואחרים בהם יהיה גידול ניכר 

(גווני תכלת)

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002167


Feng)גובר באקלים העתידי מידבור and Fu, 2013)

השטחים הצחיחים 

למחצה יגדלו  -והצחיחים

בעשורים הבאים של המאה  

ר עקב  "במיליוני קמ21-ה

התחממות וירידה בכמות  

.המשקעים



(AR5)העלייה החזויה במפלס האוקיינוסים 

עלייה איטית ורציפה שתימשך מאות שנים 

בעיקר  )בגלל הפשרה של קרחונים יבשתיים 

ובשל התפשטות  ( וגרינלנדאנטארקטיקה 

של המיםתרמלית



21-התייבשות הסהר הפורה במאה ה
(Alpert et al., 2008)

רזלוציהבמודל אקלימי בעל 2008-התייבשותו של הסהר הפורה נחזתה כבר ב

שמלמד על הפחתה דרמטית בכמות המים הזמינים בסוף המאה  ( מ"ק20)גבוהה 

(1979-2007ביחס לממוצע של השנים 2075-2099בשנים )21-ה



טמפרטורה  A1Bתחזיות אקלימיות בתרחיש 

Leliveled et al., 2012)

.  PRECIPכפי שחושבו במודל TNוהמינימום בחורף TXבקיץ המכסימוםפילוג השינויים בטמפרטורת 

 .1961-1990התוצאות הן ביחס לממוצע של השנים 

קיץ

חורף

2040-2069                                                  2070-2099



תחזיות לטמפרטורה ומשקעים לאמצע המאה  
(Hochman et al., 2018)

החודשיבממוצעשינויים

(למעלה)טמפרטורהשל

החזויים(למטה)ומשקעים

שללתקופהבישראל

ביחס2041-2070

התקופהשללממוצע

1981-2010.

מודלפיעלהןהתוצאות

-COSMOאזוריאקלים
CLMמ"ק8שלברזולוציה

RCPבתרחיש 4.5



וגרמו לנזקים  , פגעו ביערות טבעיים2013-2014-ספרד צרפת ב, שריפות היער ביוון

זאת מעבר לנזקים הישירים של  )המקומיות עקב הפחתה בתיירות לכלכלותקשים 

התחזית היא ליותר שריפות קשות בעתיד בשל היובש(. שריפת רכוש והרס תשתיות

שריפות יער תהיינה שכיחות יותר



מהגרי אקלים

יציבות  -אי

גאופוליטית

טרור



העתיד תלוי בפעולות שננקוט עכשיו



גלי חום קשים  : יגברו תופעות קיצוניות הנובעות ישירות מההתחממות•

(  אפיקי ים סוף)התעצמות הסופות הטרופיות וממושכים ואולי 

התקצרות החורף והפחתה בכמות המשקעים השנתית תוריד את כמות  •

.המים הטבעיים הזמינים ותגביר את התלות בהתפלה

(מקומית)שלג חמורות יחריפו את סכנת השטפונות /סופות גשם•

המחסור במים מחייב היערכות והתאמה של המשק לתנאים היבשים •

.שישררו כאן בעתיד

הפיכות בעתיד הנראה לעין-המגמות בלתי•

סיכום


