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 0591-6102בישראל בתקופה טמפרטורה ב השינוי מגמת

 יצחק יוסף, עמוס פורת, אבנר פורשפן

 1028 מרץ שמ"ט, אגף אקלים,

 01221828 דו"ח מחקר מס':

 

 תקציר

 השירות ביצע ישראלב טמפרטורהבשל השינוי  ת הטווחוארוכ מגמותה את לשקף במטרה

 נתוני עובדו, זאת לאור. האפשר ככל ארוכה שנים מסדרת נתונים על המבוסס ניתוח המטאורולוגי

 ( מתחנות מטאורולוגיות בפריסה ארצית.1021ועד לאחרונה )שנת  2510שנת מ טמפרטורה

תור ותיקון השפעות הנתונים בתחנות שנבחרו עברו, בנוסף לבקרת איכות קפדנית, גם תהליך לאי 

מלאכותיות הקיימות בסדרות ארוכות )דוגמת מעבר מציוד מדידה ישן לחדש, שינויים בהצבה של 

 הסוכה המטאורולוגית וכד'( להן עשויה להיות השפעה מכרעת על המגמות ושיעורן.

האלמנטים שנבדקו הם טמפרטורת מקסימום יומית, טמפרטורת מינימום יומית, טמפרטורה 

 לשתי ל"הנ האלמנטים עבור חושבו המגמותהיומית. הטמפרטורה מוצעת ומשרעת יומית מ

 .1021-2588 , לשניםקצרה והשניה 1021-2510 , לשניםארוכה האחת, תקופות

כל בהמחקר הנוכחי מצביע על כך שקיימת מגמה מובהקת של התחממות בכל אזורי הארץ 

האלמנטים של הטמפרטורה )טמפרטורה מקסימלית, מינימלית וממוצעת(. מגמת ההתחממות 

קיימת בתקופה הארוכה, אך היא בולטת במיוחד בתקופה הקצרה יותר. כמו כן, נמצא שבתקופה 

בטמפרטורת המקסימום העליה בטמפרטורת המינימום גדול יותר משיעור העליה הארוכה שיעור 

בטמפרטורת המקסימום גדול יותר.  בחלוקה אזורית העליה ה, ככלל, שיעור בעוד שבתקופה הקצר

ואזור ההר( שיעור  , צפון הנגב, השפלהנראה שבחלקים המערביים של הארץ )מישור החוף

שיעור ההתחממות הוא בהם נמצא כי אזור העמקים )מזרח וצפון( ביחס לההתחממות גדול יותר 

 ם הן בתקופה הקצרה והן בתקופה הארוכה. הקטן ביותר. ההבדל האזורי הזה קיי
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 . מבוא0

 בישראל אקלימיים שינויים על מחקר עבודות מספר המטאורולוגי השירות ביצע האחרונות בשנים

 המשקעיםהשינוי בכמות  מגמתבעבודות אלו נבחנו (. 1021 וחובריו יוסף, 1021 ט"שמ, 1022 ט"שמ)

 אווירה מזג באירועי טווחה ארוכות מגמותה וכן השנים לאורך בישראל טמפרטורההשינוי ב תמגמו

 על התבסס טמפרטורההשינוי ב מגמת ניתוח ,(1021) ט"שמ( ו1022) ט"שמ עבודותב. קיצונייםה

 שבוצעו מקדמיות בדיקות. 2512 -ב לפחות שמתחילה ארוכה נתונים רשומת שלהן תחנות חמש

 המבוסס ממוצע עם יציב הפרש מקיים הללו התחנות חמש על המבוסס ממוצע כי הראו לכן קודם

 שפורסמה מהעבודה. האחרונים העשורים שלושת במהלך תחנות של יותר ומגוון גדול מדגם על

 10-ה בשנות יחסית גבוהים מערכים ירדה הממוצעת השנתית הטמפרטורה כי עלה 1022 בשנת

 50-ה שנות במהלך בולטת בצורה עלתה ,80-ה בשנות התייצבה ,00-ה בשנות יותר נמוכים לערכים

ממצאים דומים עלו גם בפרסום משנת . 1000-ה בשנות ,10-ה שבשנות מזו גבוהה רמה על והתייצבה

על אותן חמש תחנות, אולם לאחר שנתוניהן עברו תהליך של הומוגניזציה  שהיה מבוסס 1021

 .)המדידה לתנאי הזמן במהלך שחלו לשינויים המדידות סדרת תאמתה(

 במספר הקודמים חות"הדו את ומעדכןבטמפרטורה  השינוי הפרסום הנוכחי מתייחס למגמת

ב.  ,יותר הרבה גדול תחנות מספר בסיס על בישראל טמפרטורהשינוי בה מגמת בחינת. א: היבטים

 לאזורי בחלוקה טמפרטורהשינוי בה מגמת בחינת. ג, 1021משך התקופה הנבחנת הוארך עד לשנת 

 1021-2510 ארוכה האחת תקופות שתי בין השוואה. ד, ארציות הכלל למגמות בנוסף השונים הארץ

 .1021 – 2588והשניה קצרה 

 

 שיטת העבודהו מתודולוגיה. 6

 בחירת התחנות

וכן נדרש כיסוי  2510-הבדיקה נדרשו תחנות מטאורולוגיות ותיקות עם בסיס נתונים החל מ לביצוע

תחנות מהן ניתן היה ליצור סדרות זמן ארוכות  12מלא ככל האפשר לאזורי הארץ השונים. נמצאו 

בשל מחסור בתחנות ארוכות יחסית באזורים דוגמת רמת הגולן ובקעת הירדן, נוספו שנים.  10בנות 

)התחנה עם בסיס הנתונים הקצר  בסיס נתונים קצר יותר לטובת עיבוי הייצוג האזוריעם תחנות  20

 . (2588בשנת ביותר הינה חצבה בה הרשומות מתחילות 

. התחנות המסומנות בנקודות שחורות 2לצורך העבודה והן מוצגות במפה תחנות  42נבחרו בסך הכל 

בעוד שתחנות המסומנות במעוין אדום הינן התחנות  ההארוכעם סדרת המדידות הן התחנות 

מפרטת את שמות  2טבלה  .ניתן לראות שיש כיסוי לרוב אזורי הארץ פרט לאזור הר הנגב הקצרות.

 החל.התחנות ומידע בסיסי על כל תחנה כולל השנה בה עיבוד הנתונים 

http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/C5A08C0E-A799-492C-ABAD-182AF72C1F53/0/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%A52015_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/C5A08C0E-A799-492C-ABAD-182AF72C1F53/0/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%A52015_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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 -0591להן בוצע החישוב לתקופה תחנות  יסת התחנות המשתתפות בעבודה זו. עיגול שחור מציין. פר0מפה 
 בלבד. 6102-0511תחנות להן בוצע חישוב לתקופה  . מעוין אדום מציין6102
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 .טמפרטורהשינוי בהמשתתפות בחישוב מגמות ש. התחנות 0טבלה 

קוד  שם תחנה מס
 1תחנה

LAT LONG  גובה
 )מ'(

תחילת 
 הסדרה

 1950 8 35.102 32.932 280 עכו 1

 1950 180 35.072 32.556 1192 גלעד 2

 1950 15 34.938 32.388 1546 עין החורש 3

 1950 10 34.759 32.058 2410 תל אביב 4

 1950 31 34.814 32.007 2523 בית דגן 5

 1950 50 34.724 31.817 3081 קבוצת יבנה 6

 1950 95 34.680 31.659 3502 נגבה 7

 1984 140 34.791 31.630 3551 גת 8

 1950 110 34.389 31.272 3891 חוות בשור 9

 1977 945 35.804 33.129 4191 מרום גולן 10

 1975 300 35.217 33.065 4441 ןואיל 11

 1950 936 35.507 32.980 4642 צפת 12

 1987 830 35.329 32.956 4696 חרשים 13

 1986 375 35.762 32.817 4798 אבני איתן 14

 1950 145 35.406 32.705 5358 תבור 15

 1950 50 35.150 32.683 5501 כפר יהושע 16

 1950 60 35.277 32.596 5811 עפולה 17

 1950 810 35.222 31.781 6771 ירושלים 18

 1950 355 34.976 31.725 7151 בית ג'מל 19

 1974 950 35.123 31.664 7246 ראש צורים 20

 1950 115 34.648 31.504 7333 דורות 21

 1959 460 34.873 31.381 7416 להב 22

 1950 279 34.800 31.252 7841 באר שבע 23

 1967 195 34.717 31.267 7847 חצרים 24

 1950 475 34.795 30.870 8206 שדה בוקר 25

 1950 135 35.635 33.228 8263 דפנה 26

 1950 75 35.613 33.172 8472 כפר בלום 27

 1950 200- 35.650 32.880 8730 בית צידה 28

 1950 200- 35.584 32.702 9111 צמח 29

 1950 185- 35.511 32.439 9376 שדה אליהו 30

 1950 388- 35.392 31.031 9571 סדום 31

 1988 135- 35.239 30.779 9630 חצבה 32

 1955 70 35.077 29.885 9772 יטבתה 33

 1950 22 34.952 29.553 9974 אילת 34

 

                                                           
, קודים ממספר מורכבת תחנה סדרת ככלל) data.govמספר התחנה האקלימי כפי שמופיע במאגר המידע  1

 (.האחרונה התקופה של התחנה קוד מצוין בטבלה

https://ims.data.gov.il/he/ims/2
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 איכות הנתוניםבקרת 

. בנתונים איכותיים ואמיניםצורך  ישבצורה מהימנה  בטמפרטורהמגמת השינוי לחשב את  כדי

הנתונים  ,איכות. כמו כן ם קפדניים של  בקרתבעבודה זו השתמשנו במערך נתונים אשר עבר תהליכי

מלאכותיות תקן השפעות לו , לנטרלתר. זהו תהליך אשר תפקידו לאהומוגניזציה עברו תהליך של

על נתוני הטמפרטורה דוגמת הזזת הסוכה המטאורולוגית, החלפת ציוד המדידה, שינויים בסביבת 

 אי, שכן אקלים בשינויי מגמות לבחינת הכרחי תנאי הינו אלו השפעות /מזעורנטרול התחנה ועוד.

 ,.Yosef et al) מלאכותי אקלימי שינוי בדמות שגויות למסקנות להוביל עלול אלו גורמים נטרול

2017; Yosef et al., 2015). 

 

 ותקופות הבדיקה האלמנטים שנבדקו

 האלמנטים הבאים: בוצעה על בסיס מערך הנתונים ההומוגני עבורהשינוי מגמת  תבדיק

היומית טמפרטורה ה(, TN) היומית (, טמפרטורת המינימוםTX) היומית טמפרטורת המקסימום

שהינה ההפרש בין טמפרטורת  היומיתהטמפרטורה ( ומשרעת TM=(TX+TN)/2ממוצעת )ה

 החושבבאלמנטים הנ"ל  השינוי מגמת(. DTR=TX-TN)המקסימום לבין טמפרטורת המינימום 

התקופה הקצרה מתחילה . 1021-2588והשניה קצרה  1021-2510לשתי תקופות, האחת ארוכה 

של  סטטיסטיתהת ומובהקה הנבדקבנוסף כמה שיותר תחנות. לכלול בשל הרצון  2588בשנת 

 . השינוי הממוצע בטמפרטורה לכל עשר שניםשיעור , כלומר מוצגת כשינוי לעשור ההמגמ. המגמה

 

 וחלוקת הארץ לאזוריםמיפוי 

(; השפלה CP)פוליגונים(: מישור החוף ) , חולקה הארץ לשמונה אזורי אקליםכדי לבצע את המיפוי

(; גליל תחתון, גליל מערבי ודרום רמה"ג CMהרי המרכז )(; NM(; הרי הצפון )LOומערב השומרון )

(GG( עמקי הצפון ;)NV( עמקי המזרח ;)EV( צפון הנגב ;)NN מפה .)מתארת את החלוקה לאזורי  1

הפוליגון של הרי הצפון )בסגול( מחולק לשניים וכך גם  .אקלים השונים באמצעות פוליגוניםה

ם שוכפלו בהתאמה )לא בוצע חישוב נפרד לכל תת פוליגון(. הפוליגון של עמקי הצפון )בצהוב(. הערכי

 1אזור הר הנגב, פוליגון זה נשאר ללא ערך. טבלה מאין אף תחנה בעבודה זו כמו כן, מכיוון ש

בכל אזור נלקחו התחנות המטאורולוגיות השייכות אליו  מפרטת את השיוך האזורי של כל תחנה.

 -ו 1000-2502לערכים הממוצעים בשתי תקופות ייחוס ונבדקו ערכי הטמפרטורה בכל שנה ביחס 

( בהתאמה. 1021-2588( ועבור התקופה הקצרה )1021-2510, עבור התקופה הארוכה )1021-2588

ערכים אזוריים על בסיס תחנות שונות נעשה חישוב של האנומליות )הסטיות יהיה לחשב ניתן כדי ש

צפון הנגב מבוסס על התחנות באר שבע, חצרים מהממוצעים של תקופות הייחוס(. לדוגמה: אזור 

ושדה בוקר ובכל שנה חושבה האנומליה הממוצעת של התחנות הללו בהשוואה לתקופות הייחוס 

  שצוינו.
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ומובהקותה חושבה לכל סדרה אזורית עבור כל ( least square regression) הליניארית המגמה

 2502חוס יאפשרה לייצר עבורן סטייה מתקופת הילא ש ,. תחנות להן תקופת פעילות קצרהאלמנט

 ההמגמ החושב ,1021-2588 עבור התקופה הקצרה. ארוך הטווח האזורי, לא הוכנסו לחישוב 1000 -

 כל התחנות. באמצעות 

 

 .וקיצורי שמות הפוליגונים פוליגונים( 01. חלוקת הארץ לשמונה אזורי אקלים )סה"כ 6מפה 

 

 לכל אזור. מהן חושבה המגמה הממוצעתש. פרוט אזורי האקלים והתחנות 6טבלה 

 ר"ת תחנות אזור  

 מישור החוף 1
עכו, גלעד, עין החורש, תל אביב, בית דגן, קבוצת יבנה, נגבה, 

 CP בשור, דורות

 LO גת, בית ג'מל, להב השפלה ומערב השומרון 2

 NM מרום גולן, צפת, חרשים הרי הצפון 3

 CM ירושלים, ראש צורים הרי המרכז  4

5 
גליל תחתון, גליל מערבי 

 ודרום רמה"ג
 GG אילון, אבני איתן, תבור

 NV כפר יהושע, עפולה, דפנה, כפר בלום עמקי הצפון 6

 EV בית צידה, צמח, שדה אליהו, סדום, חצבה, יטבתה, אילת עמקי המזרח 7

 NN באר שבע, חצרים, שדה בוקר צפון הנגב 8



 מדינת  ישראל                                                                                                                             
 משרד התחבורה  

 השירות המטאורולוגי
 

7 
 

 

 תוצאות. 3

לידי ביטוי באזורים  שהיא באהטמפרטורה כפי שינוי בהתוצאות עבור מגמת ה נהוצגתבחלק זה 

 הצג המגמתות המקסימום והמינימום ואחר כך וטמפרטורב הוצג המגמתהשונים. תחילה 

 .היומית במשרעת הלבסוף המגמו הממוצעת היומית בטמפרטורה

 

 המקסימום והמינימום הממוצעותת ובטמפרטור השינוי מגמת. 3.0

טמפרטורת המקסימום היומית ב)מ"צ/עשור(  השינוי מגמתניתן לראות את  2-4במפות 

 ת התחממות מובהקת בכל האזוריםקיימת מגמ ,ככלל .בהתאמה טמפרטורת המינימום היומיתבו

 מוצגותהמגמות האזוריות כפי ש רוכזותמ 2באיור . הן בתקופה הקצרה והן בתקופה הארוכה

בתקופה  גדול יותרניתן לראות ששיעור ההתחממות הינו חד וובמפות  זהבאיור . 2-ו 4במפות 

שם ניתן לראות טמפרטורת המקסימום ב דחבמיו . הדבר בולטלתקופה הארוכה בהשוואההקצרה 

מ"צ לעשור  0.18-ל 0.25( נע בין 1021-2588בתקופה הקצרה ) , באזורים השונים,ששיעור השינוי

טמפרטורת במ"צ לעשור.  0.25-ל 0.20 נע בין ( שיעור השינוי1021-2510בעוד שבתקופה הארוכה )

-תקופה הקצרה ובמ"צ לעשור  0.10-ל 0.22ונע בין ההבדל קטן יותר, אולם עדיין בולט  ימוםינהמ

 הארוכה.תקופה עשור במ"צ ל 0.11עד  0.28

מוצגים ההבדלים בקצב מגמת ההתחממות בין טמפרטורת המקסימום לבין טמפרטורת  1באיור 

המינימום כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקופה הארוכה ובתקופה הקצרה. בחלקו העליון של האיור 

(2a) ( שיעור ההתחממות של טמפרטורת המינימום 1021-2510ניתן לראות כי בתקופה הארוכה )

 גדול יותר משיעור ההתחממות של טמפרטורת המקסימום בכל האזורים. 

, ניתן לראות כי (2b)(, המוצגת בחלקו התחתון של האיור 1021-2588לעומת זאת בתקופה הקצרה )

ור העלייה בטמפרטורת המקסימום גדול יותר משיעור בכל האזורים )למעט עמקי המזרח( שיע

בשני האלמנטים, טמפרטורת העליה העלייה בטמפרטורת המינימום. במישור החוף שיעור 

 0.10-ו 0.18המקסימום וטמפרטורת המינימום, בתקופה הקצרה דומה והוא הגבוה ביותר עם 

 מ"צ/עשור בהתאמה. 

וצפון  )מישור החוף, השפלה ים המערביים של הארץככלל, בהתייחס לשתי התקופות, נראה שבחלק

שיעור בהן אזור העמקים )מזרח וצפון( ל ביחסשיעור ההתחממות גדול יותר  ואזורי ההר( הנגב

ההתחממות הוא הקטן ביותר. החלוקה האזורית הזאת נראית ברורה יותר בטמפרטורה היומית 

 .4.1הממוצעת כמפורט בסעיף 
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 והמפה 6102-0591לתקופה  תשמאליהמפה המקסימום. השינוי )מ"צ/עשור( בטמפרטורת ה. מגמת 3מפה 
           ,אזורים שבהם השינוי מובהק סטטיסטיתשטחים מנוקדים מציינים . 6102-0511לתקופה  תימניה

P-value≤0.05. 
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 והמפה 6102-0591לתקופה  תשמאליהמפה ההמינימום. . מגמת השינוי )מ"צ/עשור( בטמפרטורת 4מפה 
           ,אזורים שבהם השינוי מובהק סטטיסטיתשטחים מנוקדים מציינים . 6102-0511לתקופה  תימניה

P-value≤0.05. 
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 6102-0511)באפור(  6102-0591 :. המגמות באזורים השונים )מ"צ/עשור( בחלוקה לשתי תקופות0איור 

 .(b) תחתון טמפרטורת המינימוםה ובגרף (a) מקסימוםהעליון טמפרטורת ה בגרף)בכתום(. 
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 וגרף( a) 6102-0591עליון לתקופה  גרףשתי התקופות. ב. המגמות באזורים השונים )מ"צ/עשור( 6איור 
  ע כחול. צב. טמפרטורת המקסימום בצבע אדום וטמפרטורת המינימום ב(b) 6102-0511תחתון לתקופה 

 

 הממוצעת היומית בטמפרטורה השינוי מגמת. 3.6

טמפרטורה היומית הממוצעת מראה כי גם באלמנט זה קיימת מגמת התחממות בכל הבחינת 

( ובחלוקה אזורית היא הולכת ופוחתת ככל 1021-2588תקופה הקצרה )בהארץ. היא בולטת 

. באזור מישור החוף, השפלה וצפון הנגב מגמת ההתחממות (מימין 1מפה ) שמתקדמים מזרחה

מ"צ/עשור; באזור הרי הצפון, בגליל ודרום רמת הגולן  0.11-היא בשיעור של כהקצרה בתקופה 

מ"צ/עשור ובאזור עמקי הצפון ועמקי המזרח שיעור  0.10א סביב ווהרי המרכז ערך המגמה ה

 .מ"צ/עשור 0.11-0.10המגמה הוא הקטן ביותר, 

( ניתן 1021-2510ה הארוכה )בתקופ הממוצעתמית והיבטמפרטורה  השינוי תבהתייחס למגמ

המגמה  (. בחלוקה אזוריתמשמאל 1מפה לראות שקיימת מגמת התחממות, אולם היא מתונה יותר )

העומד על  עמקי המזרחלמעט אזור  ,מ"צ/עשור 0.10 -ועומדת על כ ברוב חלקי הארץ אחידה למדי

 מ"צ/עשור.  0.22
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 6102 - 0591לתקופה  תשמאליהמפה ההיומית הממוצעת.  וי )מ"צ/עשור( בטמפרטורה. מגמת השינ9מפה 

אזורים שבהם השינוי מובהק שטחים מנוקדים מציינים . 6102-0511לתקופה  תימניה והמפה

 .P-value≤0.05, סטטיסטית

 

, 1021-2510הטמפרטורה היומית הממוצעת בתקופה  שלהארצי האנומליה מהלך  מוצג 4איור ב

. ככלל ועבור מיצוע האזורים )בשחור( עבור כל אזור 1000-2502לממוצע של תקופת הייחוס ביחס 

השנים האחרונות האנומליות חיוביות )הערכים הם מעל הממוצע( בעוד  11-10-בשניתן לראות 

כדי לבחון בצורה טובה יותר את  ממוצע.ה נעות יותר סביבהאנומליות לה שבתקופה שקדמה 

מהלך את המתאר בצורה מוחלקת קו מגמה )קו מוצג באיור בצבע ירוק  ,ווחהמגמות ארוכות הט
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קו המגמה הזה  .(1פולינום מדרגה אלא מעוקל, עם נקודת שפל )השינוי(. קו המגמה אינו לינארי 

מחלק בצורה גסה את מהלך הטמפרטורה בארץ לשתי תקופות עיקריות. האחת משנות החמישים 

השנייה מאמצע שנות השבעים ועד בה רואים ירידה בערכי הטמפרטורה ו ,ועד אמצע שנות השבעים

זאת בדומה למה שהוצג בפרסומים קודמים של המאופיינת במגמת עליה בערכי הטמפרטורה.  1021

 מהלך הטמפרטורה(. בנוסף ניתן לראות ש1021; השמ"ט, 1022השירות המטאורולוגי )השמ"ט, 

 .םכל האזוריומשותף לדומה  די הכללי

 

 .6111-0590, ביחס לתקופה 6102-0591: מהלך אנומליית הטמפרטורה היומית הממוצעת בתקופה 3איור 

 

 הטמפרטורההיומית של  במשרעתהשינוי  מגמת .3.3

משרעת הטמפרטורה היא ההפרש בין טמפרטורת המקסימום היומית לבין טמפרטורת המינימום 

מוצגת מגמת השינוי במשרעת היומית של הטמפרטורות עבור שתי התקופות  1היומית. במפה 

( קיימת מגמה 1021-2510, ניתן לראות שבתקופת הזמן הארוכה )משמאל 1מפה בהנבחנות. 

היומית, שמשמעותה הקטנת הפער בין טמפרטורת המקסימום מובהקת של ירידה במשרעת 

לטמפרטורת המינימום. הדבר נגרם כתוצאה מעליה מהירה יותר של טמפרטורת המינימום ביחס 

 .4.2לטמפרטורת המקסימום כפי שהוצג בסעיף 

מגמה של  קיימת , נמצא כישל הטמפרטורה היומיתבמשרעת  ארוכת הטווחהירידה למגמה בניגוד 

אם  ,(מימין 1)מפה  ברוב חלקי הארץ(, 1021-2588בתקופת הזמן הקצרה ) משרעת היומיתבעליה 

 כולל אזור רמת הגולן, הצפונית והמרכזית,שדרת ההר ב. האזוריםברוב ת מובהק המגמה אינהכי 

מובהקת סטטיסטית. הדבר  נמצאהש (בשיעור המשרעת היומיתעליה קרי, קיימת מגמה חיובית )

לשיעור  בהשוואהבאזורי ההר  יותר בטמפרטורת המקסימום גדול  עלייהנגרם כתוצאה משיעור 

נעה המגמה  -אין שינוי במשרעת היומית באזור מישור החוף  טמפרטורת המינימום.של  העלייה
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אינה  אף קיימת ירידה קלה במשרעת היומית, אולם המגמה באזור עמקי המזרח. אפססביב 

 מובהקת.

 

 - 0591לתקופה  תשמאליהמפה ה .טמפרטורהיומית של הבמשרעת ה. מגמת השינוי )מ"צ/עשור( 2מפה 
אזורים שבהם השינוי מובהק שטחים מנוקדים מציינים . 6102-0511לתקופה  תימניה והמפה 6102

 .P-value≤0.05, סטטיסטית
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 סיכום. 4

סדרות נתונים ארוכות, אשר עברו תהליכי בקרה בדיקת ערכי הטמפרטורה בתחנות עם 

 והומוגניזציה, מראה שקיימת מגמת התחממות מובהקת בכל רחבי הארץ במשך השנים.

עם התחממות בשיעור ממוצע של                    80-מגמת ההתחממות בולטת במיוחד מאז סוף שנות ה

מ"צ בתוך  1-מעט פחות מצב של בק הממוצעת מ"צ לעשור, שמשמעותה עלייה בטמפרטורה 0.1-כ

 שנים. 40-כ

, אולם שיעורה הממוצע קטן 2510-מגמת  התחממות מובהקת קיימת גם בטווח שנים ארוך יותר, מ

מ"צ לעשור עבור הטמפרטורה ממוצעת. זאת, כיוון שההתחממות במשך  0.1-יותר ועומד על כ

ורק לאחר מכן  00-ועד שנות ה 10-תקררות משנות הההתאפיינה בהשנים אינה לינארית ולמעשה 

 החלה מגמת ההתחממות.

. שיעור החימום הגדול השונים נמצא כי קיים הבדל בשיעור ההתחממות בין אזורי הארץכמו כן, 

ששיעור החימום הקטן ביותר נמצא בעמקי  ודביותר ככלל קיים במישור החוף ובצפון הנגב בע

 המזרח. 

, כיוון ששיעור 80-אה מגמת עלייה מסוף שנות הבהתייחס למשרעת הטמפרטורה היומית, נמצ

ההתחממות של טמפרטורת המקסימום היה גדול מזה של טמפרטורת המינימום. עם זאת השינוי 

הבדל משמעותי בין בהם קיים הוא קטן ולא קיים בצורה מובהקת בכל הארץ למעט באזורי ההר )

ומת זאת בטווח השנים הארוך קצב העליה בטמפרטורת המקסימום לטמפרטורת המינימום(. לע

 0.08-היתה דווקא ירידה קלה שמשמעותה הקטנת ההפרש בין טמפרטורת המקסימום למינימום )כ

הקטנת פער המשרעת נגרמה  מ"צ/עשור שהם הקטנת ההפרש בכחצי מעלה בתקופה הארוכה כולה(.

סימום בעיקר כתוצאה מגידול מהיר יותר של טמפרטורת המינימום ביחס לטמפרטורת המק

 בתקופה זו.

 

 

 תודות

ברצוננו להודות לעובדים נוספים מאגף אקלים אשר סייעו בעבודה זו, ד"ר נועם חלפון, ד"ר איזבלה 

 צדקי, לינס אוזן, אפרת אברמוביץ ודורון מור.-אוסטינסקי

 

 

 

 



 מדינת  ישראל                                                                                                                             
 משרד התחבורה  

 השירות המטאורולוגי
 

16 
 

 

 מקורות

 , בית דגן.ם בישראלישינויים אקלימי: 1021השירות המטאורולוגי, 

 , בית דגן.שינויים אקלימיים בישראל: 1022השירות המטאורולוגי, 

 אוויר מזג באירועי מגמות: 1021. א, ופורשפן. א, צדקי-אוסטינסקי., ע, פורת., נ, חלפון., י, יוסף

 .המטאורולוגי השירות, 12512221' מס מחקר ח"וד. בישראל קיצוניים

-A3D1-4D12-5635-http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/E3BA0152

1C3B83DFFF63/0/ExtremetrendsoverIsrael.pdf 

Yosef Y, Aguilar E, Alpert P. 2017. Detecting and adjusting artificial biases of long-

term temperature records in Israel. International Journal of Climatology. DOI: 

10.1002/joc.5500 (Accepted). 

Yosef Y, Osetinsky-Tzidaki I, Furshpan A. 2015. Homogenization of monthly 

temperature series in Israel – an integrated approach for optimal break-points 

detection. Proceedings of the 8th Seminar for Homogenization and Quality Control 

in Climatological Databases, Budapest, Hungary, 12-16 May 2014, WCDMP-No. 

84, WMO. 

http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/C5A08C0E-A799-492C-ABAD-182AF72C1F53/0/שינוייםאקלימיםבישראל_מרץ2015_סופי.pdf
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/6B4C2F09-1BAF-41E8-9081-9F4D0D3F04A0/0/ClimateChangeIsrael.pdf
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/6B4C2F09-1BAF-41E8-9081-9F4D0D3F04A0/0/ClimateChangeIsrael.pdf
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/E3BA0152-5635-4D12-A3D1-1C3B83DFFF63/0/ExtremetrendsoverIsrael.pdf
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/E3BA0152-5635-4D12-A3D1-1C3B83DFFF63/0/ExtremetrendsoverIsrael.pdf
http://ims.gov.il/NR/rdonlyres/AF16463D-3D5A-4362-AED2-2D0BF22CC030/0/wcdmp_84_en.pdf
http://ims.gov.il/NR/rdonlyres/AF16463D-3D5A-4362-AED2-2D0BF22CC030/0/wcdmp_84_en.pdf

