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העלייה בריכוז הפחמן 
הדו-חמצני באטמוספרה 
נמשכת בשל תוספת של 

50 מיליארד טון בשנה



IPCC – AR6



מהלך הטמפרטורה הממוצעת בעולם



ההפשרה בגרינלנד
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עלייה רציפה במפלס פני-הים
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עליה בנזקים של אסונות טבע וארועים 
( Munich-Re נתונים של) קיצוניים



תצפיות במזרח התיכון וישראל
שינוי אקלים אזורי



המזרח התיכון מתחמם מהר יותר ממרבית 
(Cramer et al., 2019) כדה"א



 (Cook et al., 2016)מדד הבצורת באגן הים התיכון
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מגמת שינוי בכמויות הגשם 1953-2019
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הממוצע הכלל ארצי מלמד על מגמת ירידה של 25 
מ"מ גשם לעשור. 

בגרף התחתון נתוני גשם בתחנת בית-דגן של 
השרות המטאורולוגי מ-1962 עד 2019 המגמה 
הכללית היא של הפחתה איטית בכמות הגשם 

הכוללת, עם שונות רב שנתית ובין-שנתית רבה 



ישראל התחממה > מ-2 מעלות ב-40 שנה
טמפרטורת המינימום בירושלים



תחזיות של מודלים אקלימיים
Global Circulation Models



שיפור ניכר במודלים לחיזוי אקלים



RCP תרחישים לפליטת גזי-חממה

Hansen, 2015 עלייה בריכוז גזי חממה פירושה גידול באילוץ הקרינתי





IPCC - טמפרטורה באמצע ובסוף המאה ה-21

גם בתרחיש האופטימי, התחממות ב-C 1.5 כנראה בלתי נמנעת.



משקעים בסוף המאה ה-21

בכל תרחיש, המזרח התיכון מתייבש בעשרות אחוזים ביחס 
למצב הנוכחי



תחזית למזרח התיכון: חם ויבש
חיזוי אקלימי של מגמות אזוריות



התחממות צפויה בישראל בשני תרחישים: 
RCP4.5; RCP8.5 (יוסף וחוב' 2019)

לפי תרחיש  RCP4.5 הטמפרטורה הממוצעת בתקופה 2021 עד 2050 צפויה להיות גבוהה ב- 1.5 מעלות בממוצע, 
21וב-1.8 מעלות בממוצע לפי תרחישRCP8.5  וזאת ביחס לממוצע התקופה 1961 עד 1990



השינוי הצפוי בכמות הגשם: מגמת 
הפחתה רציפה (יוסף וחוב' 2019)
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עליית מפלס הים התיכון

עד סוף המאה צפויה עליה של לפחות 60 ס"מ – תהיה 
השפעה על נמלים ועל בסיסי חיל-הים, וכן על תשתיות ובסיסים 

הנמצאים על קו החוף של ישראל



יובש ממושך -> שריפות יער שכיחות יותר

שריפה בחיפה 2010 (צילום: אביתר אלקובי)



יגברו תופעות קיצוניות הנובעות ישירות מההתחממות: גלי חום קשים •
וממושכים וגם התעצמות של ארועי קיצון

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

 טמפרטורה גבוהה והפחתה במשקעים יגרמו להתייבשות מהירה של •
הקרקע

המגמות בלתי-הפיכות בעתיד הנראה לעין•

סיכום


