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על מטאורולוגיה דרך האינטרנט
,מזג אוויר בארץ: השלמות

עננים
חיזוי

תכנית השיעור-אחרוןשיעור 

כולםרצוןאתלהשביעקשה-עמכםהתיעצותלאחר•

קודמיםבשיעוריםשעלודבריםעלבהשלמותאתמקדאז•

בארץאווירמזגשלכללייםמאפינים

(...ערפלכולל)ומשקעיםעננים

מפותעלסיכוםקצתונספיקבמידה

דומיםודבריםהוריקן,טורנדועל(....נספיקלאבטח)ועוד

www.ims.gov.ilהישראליהמטאורולוגיהשירות•

•אתרIGES-COLA,שלהםומפות

והמטאורוגרמות,ב"ארה,NOAAאתר•

•מפורטגרמניאתר

אקדמיה בכיכר

1
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http://www.ims.gov.il/
http://www.iges.org/home.html
http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
http://ready.arl.noaa.gov/
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html
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3מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

האפיק הפרסי

שקעאסיהמעלנוצר,הקיץבמהלך•

גדולמאודטרמלי

L

הנקרא השקע המונסוני  , שקע זה•

מלווה בזרימה ציקלונית
באזור הקווקז האוויר הזה גולש  •

’מ3000הפרש גובה של 

בעקבות זה נוצרים מדרום לו •

תנאים ללחץ נמוך יותר

מערכת האפיק הפרסי חשובה  •

ביותר מכיוון שהיא מכתיבה את  

נדון  )מזג אוויר בקיץ בישראל 

(בכך בהמשך

4

האפיק הפרסי-קיץ

3
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מאפיינים של קיץ

רמה,המונסוניהשקע:העונהבכלקבועיחסיתסינופטימצב•

אזורית

הקווקזהרימעללדרוםמצפוןאווירמעבירההציקלוניתהזרימה•

האפיק)טופוגרפיאפקטבגלללחץתתאזורנוצר,להםמדרום

(הפרסי

ימיתבריזהידיעלבחלקוהארץברובמוכתב,יומירוחותמשטר•

בדרך:הכלליםמהתנאיםומושפע,(מהיםיותרמתחממתהיבשה)

מערבייםצפון-מערבייםרכיביםכלל

,(סובטרופיותרמותבהשפעת)אזורנומעלכלליתהתמוככות•

הדוחפת-הפרסיהאפיקידיעלמעודדתלחהיםבבריזתמשולבת

קבועדיאינוורסיהמצביוצרת-ולמעלהמזרחהאוויר

6

אינברסיה ימית

5
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אפיק פרסי רדוד

7

8
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אינברסיה מנמיכה

הרי,הפרסיהאפיקזההמערביותהרוחותאתשיוצרשמהמכיוון•

אותםמחליש-שהחלשותו

10

אפיק עמוק

הפרסיהאפיקבהםבתנאים•
שקעלהווצראפילויכול,מתעמק

התיכוןהיםמזרחמעל

בהשראתקורהכללבדרךזה•
"(רוסביגלקדמת)"רוםאפיק

אתמחזקכזהשמצבכמובן•
ומפזר"מעלההאינוורסיהדחיפת"

עליותרטובהבצורההלחותאת
הארץפני

להביאאףעשויקיצונייםבמקרים•
הקיץבמהלךחריגגשםלאירוע

9
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אינברסיה מגביהה

12

חורף

11

12
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מאפיינים לחורף

פרלמתאימושפעים•

הרמה:סינופטימצב•

,אזוריתרמה,הסיבירית

טרופישקע,טורקיתרמה

,גנואהשקע,(סודני)

האזוריתהרמה

שקעיםבמעברמאופיין•

והפוגות

תאי פרל בקיץ
בחורף

14

?מה מתחזק

13

14
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15

שקע חורפי

16

סיכום חזית קרה

15

16



9

17

סיכום חזית  
חמה

18

שקע-דו

17

18
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19

שלג בהרים

....בואו נעשה פתיתי שלג

http://profhorn.meteor.wisc.edu/wxwise/snowflake/makesnow.html

20

כמויות גשם

19
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http://profhorn.meteor.wisc.edu/wxwise/snowflake/makesnow.html
http://profhorn.meteor.wisc.edu/wxwise/snowflake/makesnow.html
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21

אפיק ים סוף-עונות מעבר

22

אפיק פעיל

21

22
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23

שרב

24

שרקיה

23

24
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25

שקעים-סיכום

עונות מעבר

חורףקיץ

26

הגדרת ענן

הנראיםקרחחלקיקיאומיםטיפונותקיימותבומהאווירחלק-"ענן"

לעין

הופעתווגובהצורתולפינקבעהענןאיפיון•

נתוןובמקוםבזמןהאטמוספירהמצבלאבחוןמשמשהענן•

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

25

26
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27מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

LCLגובה בסיס הענן 
.ברוויהלפחותאווירגוששללחותכאשרנוצריםעננים•

שלבתווך(קרח)מוצקיםאו(מים)נוזלייםחלקיקיםשלתרחיףהואענן•

ענןהווצרותלצורךעיבוידרוש,זאתבעקבות.(אוויר)גז

להתרחשיכול(יותראו100%שליחסיתלחות)עיבוי•

לחותשלבהגדרה"המונההגדלת)"אויירבגושהמיםאדיבכמותעליהידיעל

,(יחסית

(המכנההקטנת)נתוןאווירגוששלהטמפרטורהירידתידיעלאו...

,(אינוורסיהלמצביפרט)למעלהנמצאיותרקרהאווירכ'שבדמכיוון•

בולגובהיגיעדברשלובסופויתקררמעלההעולההאווירגושהרי

ענןיווצרושם,100%היחסיתלחותו

liftכמסומןהענניםנוצריםבוהגובה• condensation level LCL

ענניםאזי,יציבותחוסרדרושלעלותייטואווירשגושישבכדימכיוון•

.אחרתאוכזוברמהיציבהבלתיבאטמוספירהכ'בדהתקבלו

28מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

CCNגרעיני התעבות 

.הטמפרטורהאתלהורידמספיקתמידשלא,מתבררבפועל•

חלקיקיםכלללא,וסטרילילחלוטיןנקיבאווירמעבדהמניסיונות•
נוקלאציההנקרא)כאלובתנאיםטיפותשלשעיבוימתברר,מרחפים

!!!יחסיתלחות400%-בכרקמתקבל(הומוגנית

טיפותנוצרותלאאך',טמפלאותהמרוויהמיםאדייותרישבולמצב•
superרוויהעלקוראים saturation.

אומכה,זהום,תנודה)כלשהישהפרעהעד,להמשךיכולזהמצב•
.פתאומית(התעבות)להתגבשותתגרום(כדומה

,צמחיםאבקני,אבק:חלקיקיםשלרבמספרמרחפים"אמיתי"באוויר•
.אחריםאוכאלומזהמיםאומלחיםשלגבישים

CCNהתעבותגרעיניהםאלוחלקיקים• cloud condensation
nuclei.

רקאומרהווה)110%-כשלהיאהמקסימליתיתררוויתכזהבמצב•
.(מעל10%

27

28
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29מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

CCNסוגי 

.הגאוגרפיהמיקוםעםמשתנהCCNהוסוגהרכב•

.מלחשלמיקרוסקופייםגבישיםבעיקר:האוקיאנוסיםמעל•

.צמחיםאבקתאו(אבק)חרסיתחלקיקיבעיקר:היבשהמעל•

אחרותבמיליםאו"מסיסים"היותםהואהשוניםCCNלהמשותף•

.מיםידיעלמורטבים,הידרופילים

לאמיםדוחההיותועקב(שוניםפחמימנים,שומן),הידרופוביחלקיק•

.טיפהלהווצרותעדסביבולהצטברמיםלמולקולותיאפשר

30מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

?לחות100%מדוע אין לעיתים עיבוי ב 

שלמולקולת.פניםמתחשנקראבקרוםעטופיםמים-טומפסוןאפקט•
"הנוזליםמים"ללהצטרףבכדי,הקרוםעל"תתגבר"צריכהאדים

מכאן.יותרגדול"הקרוםחוזק"יותרקטןהטיפונתשרדיוסככל•
יצירתעלמקשהזהשאפקטמכאן.לגדולקטנותלטיפונותשקשה
מדיקטנותטיפות

מים,באוויר"(מיםאוהבי)"הידרופילייםחלקיקיםכשיש:ראולאפקט•
יגרמוכאלושחלקיקיםמכאן.יותררבהבקלותאליהםלהספחנוטים

אפקטעללהתגבריותרקליהיהוכך,יותררבהבקלותלגדוללטיפה
טומפסון

29

30
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31

גודל טיפות
.מיםמולקולותהחלקיקאל"ימשוך",ומרחפיםקטניםחלקיקיםהמצאות•

.למיניהןטיפותלעומתCCNשלהקטןהגודלואתממחישהאיור•

(v)הנפילהמהירויות,(r)מיקרונים-המטרבמיליוניתהטיפותרדיוסי•

-ו,לשניהמ'בס nאווירליטרשלבנפחהאלוהטיפותריכוזהינו.

.הטרוגניתנוקלאציהנקראCCNלמסביבהטיפהיצירתתהליך•

0.1ביןנעשרדיוסםאלוהינםטיפותליצירתביותרהיעיליםהחלקיקים•

.מיקרון0.8ל

32

סוגי עננים  

:באלה ניכר הענן

גלי, ערמתי, שכבתי–במבנהו

מעורב, גבישי קרח, טיפות מים–בהרכבו

הנמדדת בשמיניות–בכמות

הנקבע על פי גבה בסיסו–בגובהו

טרופופאוזה----------------

גבוהים

מ"ק5----------------

בינוניים

מ"ק2----------------

נמוכים

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

31

32
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33

סוגים ושמות

:חלוקה לפי אופי העננים

ענן ערמתי–קומולוס 1.

ענן שכבתי–סטרטוס 2.

ענן דמוי נוצה–צירוס 3.

ענן המוריד גשם–נימבוס 4.

:חלוקה משנית

עננים מורידי גשם–" נימבו"1.

(מ"ק2-5)עננים בינוניים –" אלטו"2.

(מ"ק5מעל )עננים גבוהים –" צירו"3.

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

34

33

34
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35

סטרטוס  -עננים נמוכים 
.  גבולותיו אינם חדים, (מאות מטרים ופחות)ענן שכבתי נמוך מאד -St))טרטוס ס

.  או בקרעים מתחת ענני גשם( עלול להפוך לערפל)מופיע בלילות לחים ויציבים 

.עשוי להוריד רסס קל. מלווה ראות לקויה

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

36

סטרטוקומולוס-עננים נמוכים 

.  ענן שכבתי בעל התפתחות ערמתית מעטה-Sc))סטרטוקומולוס 

עשוי להוריד רסס  . אפור עם גוונים המשתנים בסדירות מסוימת

.  או גשם

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

35

36
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37

קומולוס-עננים נמוכים 
ופסגותיו  , ענן ערימתי שבסיסו אופקי וכהה-Cu))קומולוס 

מצוי בגדלים שבין  (. ראשי כרוב)מעוגלות ומבהיקות בלובנן 

הגדולים שבהם עשויים להוריד  . מאות מטרים לבין קילומטר

.גשם

38

קומולונימבוס-עננים נמוכים מפותחים 
ענן הרעמים  Cb))קומולונימבוס 

נתקלות בה , פסגותיו מגיעות לטרופופאוזה. ענן הערמתי המפותח בטבעה

ומהירות הזרמים , קילומטרים-מידותיו . ומתפשטות בצורת סדן לבן מגבישי קרח

תחת . מוריד מטרות וברד. בענן נוצרות סופות רעמים)!( 'שנ\האנכיים בו עשרות מ

.מלווה פרצי רוח. בסיסו קרעי קומולוס נמוכים

37

38
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39

נימבוסטרטוס-עננים בינוניים 

המכסה בגוון  ( מ"עשרות ק)ענן שכבתי נרחב -Ns))נימבוסטרטוס 

.מוריד גשם או רסס רצוף וממושך. אחיד את השמיים

40

אלטוסטרטוס-עננים בינוניים 

רצועות רכות אפורות או משטח אחיד  . שכבתי-As))אלטוסטרטוס 

.  השמש נראית דרכו כמו דרך זכוכית מפויחת. מבהיק במקצת

עשוי להוריד גשם קל

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

39

40
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41

אלטוקומולוס-עננים בינוניים 

שם  -Ac))אלטוקומולוס 

קולקטיבי למגוון צורות

ערימתיות בגבה בינוני

:אלטוקומולוס טורי

:אלטוקומולוס מגדלי

42

צירוס-עננים גבוהים 
לרוב  . דמוי סיבים או שערות ומכיל גבישי קרח בלבד-Ci))צירוס 

.  שקוף לשמש ולירח

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

41

42
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43

Cs

Cu

צירוסטרטוס  -עננים גבוהים 
מכסה , סיבי או בעל מראה חלבי, שכבתי–Cs))צירוסטרטוס 

סביב  22יוצר הילה בקוטר , שקוף למחצה. ברציפות את השמיים

.השמש או הירח

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

44

צירוקומולוס  -עננים גבוהים 
ענן גלי דמוי כבשים לבן ועדין-Cc))צירוקומולוס 

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

43

44
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45מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

סוגי עננים

 :לשם לימוד סוגי העננים נעקוב אחר המופיע ב•

• http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxm
l

:ניתן גם לגלוש ל•
• http://australiasevereweather.com/photographs/index.php

• http://www.metoffice.gov.uk/learning/clouds
• http://www.sky-chaser.com/schcloud.htm

:באופן כללי שמות העננים מורכבים מ•

אלטו-צירו: מילה שמצביע על הגובה או על היות הענן מוריד גשם- ,
-נימבו

קומולוס, -סטרטו: מילה שמצביע על היות הענן ערמתי או שכבתי

 .במידת האפשר, נשתדל להציג עננים כאלו במציאות•

46מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

45

46

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxml
http://australiasevereweather.com/photographs/index.php
http://www.metoffice.gov.uk/learning/clouds
http://www.sky-chaser.com/schcloud.htm
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47מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

גידול טיפות ענן
הם אינן מספיק כבדות , גם לאחר שנוצרו טיפונות בגודל מיקרוסקופי•

ענן הוא למעשה טיפות מים או קרח.והם מרחפות בענן, בכדי ליפול

תראה שלמעשה מהירות  , התייחסות לכוחות הפועלים על טיפה כזו•

תהיה לכל היותר  ( בלי מערבולות)באוויר שקט לחלוטין ולמינרי נפילתה 

טיפה לעולם לא , במהירות שכזו(. לשעה' מ0.8כ )מ לשניה 'ס0.02

...תגיע לקרקע

המהירות במצב כזה . האוויר הינו תווך שיש בו מערבולות, במציאות•

. לשעה’ מ36-תיהה כ

מכיוון שהאוויר כמעט אף פעם לא , גם מהירויות אלו נמוכות מאוד•

 .הטיפה לא תעזוב את הענן ותיפול כגשם, בפועל. לחלוטין" עומד"

מספר רב של טיפות חייבות  , מכאן שבכדי שהטיפה תרד כגשם•

מהירות תאורטית של )מ 'מ0.4של לפחות , להתלכד לטיפה גדולה יותר

(.  לשעה' מ1300שהן כ , מטר לשניה0.35-כ

48מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

איסוף-התלכדות
.ככל שטיפה קטנה יותר מהירות נפילתה מצומצמת יותר•

טיפות גדולות יותר נופלות מהר יותר מטיפות  הוא ש, מה שיוצא מכך•

ושיש ערך סף מתחתיו טיפות כלל לא נופלות, קטנות יותר

, קטנות ממנה" משיגה"זאת אומרת שככל שטיפה גדולה יותר היא •

וחוזר  , ומגבירה עוד את מהירותה, וגדלה תוך כדי כך, אותם" אוספת"ו

 ...חלילה

" כלפי מעלה"אם יש בתוך ענן זרמים אנכיים , התהליך יעיל עוד יותר•

ומביאים אותם  , שמרימים מעלה את הטיפות הקטנות יותר בתוך הענן

יותר טיפונות לטיפה גדולה וכבדה  " מדביקות"וכך , אל הטיפה הגדולה

יותר

47
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49

תהליכי יצירת משקעים מעננים
התנגשויות מולקולריות של אדי מים היוצרות טיפונות עובריות  :1תהליך 1.

(droplets ) 0.1בגודל - 1µm

(condensation)גידול טיפונות הענן בתהליך ההתעבות :2תהליך 2.

הטיפונות מתעבות על גרעיני התעבות  

(CCN ) 0.2בגודלµm(אבק ,

בתהליך  ( תרכובות גופרית, מלחים

(  1-10µmבגודל )טיפונת : איטי

בגודל  )תהפוך לטיפת גשם 

2000µm )שעות10-תוך למעלה מ

1µm = 10-3mm = 10-6m
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

50

(המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

י  "גידול הטיפונות ע:3תהליך 3.

והתלכדויות  ( collision)התנגשויות 

(coalescence.)

A– טיפונת גדולה נופלת מהר ומתנגשת עם טיפונת קטנה

ואיטית

B– בענן בעל טיפונות בגודל אחיד הסיכוי קטן

להתנגשויות

C–חלק מהטיפונות מוסטות וחלקן נישאב

D–  עירבול בענן והתנגשויות של טיפונות בגדלים שונים

ומסלולים שונים

A

B

C

D ,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

49
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( המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

התנגשות והתלכדות מתרחשים בענן  , תהליכי ההתעבות

(ענן ללא גבישי קרח)חם 

גידול גבישי קרח בתהליך דיפוזיה–ענן קר :4תהליך 
(Bergeron Process)

טיפונות מעל רום הקיפאון בענן קופאות על גבי 1.

– Ice Nuclei)גרעיני התקרחות  IN)

נקבל טיפות מקוררות ביתר  IN-בשל מחסור ב2.

"(ענן מעורב)"וגבישי קרח 
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

52

( המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

(המשך):4תהליך 

"  סופגים"גבישי הקרח 3.

את אדי המים 

מטיפונות המים וכך 

גדל הגביש על חשבון 

הטיפונת

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

51
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53

( המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

גביש הקרח :5תהליך ➢

מתנגש עם גבישים  

אחרים וטיפונות 

מקוררות ביתר בענן  

"  איסוף"בתהליך ה

(Aggregation ) וגדל

.לפתית שלג

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

54מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר
פ"או, מבוא למטאורולוגיה

53

54
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55מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

(הנושא נידון במצגת השלג)סוגי משקעים 
חמים  , קרים מכילים רק קרח. חמים ומעורבים, לקריםעננים מתחלקים •

.ומעורבים את שניהם, רק מים

או , או על ידי קפיאה של טיפונות מים בענןלהווצרגבישי קרח יכולים •

תלוי בטמפרטורההכל(.ההיפך מסובלימציה)דפוזיציהעל ידי 

גם כאן תיתכן  . רב בין תהליך הקפיאה לתהליך העיבוידימיוןקיים •

( 40-)אך זו עלולה להתרחש רק בטמפרטורות של , קפיאה הומוגנית

. קפאוןבמצב רגיל הקפיאה הינה מסביב לגרעין . מעלות

 CCNכגרעינים כאלו יכולים לשמש כל מה שמשמש כ•

אך גם , קפיאה הטרוגנית מאפשרת קפיאה בטמפרטורות גבוהות יותר•

 .מעלות( 5-)בעננים מופיע קרח בטמפרטורות של כ -במקרה זה

מזכיר במידת מה את המתרחש עם , גם תהליך גידול של גבישי קרח•

.גם כאן גבישים מיקרוסקופיים צריכים להתחבר ביניהם. טיפות

שלגהם למעשה -גבישי קרח מאווררים בעקבות כוחות דחיה חשמליים•

56

סוגי משקעים

.  בענן שכבתי הזרם העולה איטי וגם טיפות קטנות נופלות

ורק הגדולות נופלות, על זרמים חזקים" להתגבר"בערימתי על הטיפות 

טיפות זעירות מעננות שכבתית-רסס

עוצמה מתונה, טיפות בינוניות-גשם

מעננים ערמתיים  , טיפות גדולות-מטר

מטר של טיפות מים שהועלו וקפאו לכדורי קרח–ברד

(מעבר ישיר מאדים לקרח)גבישי קרח שנוצרו ככאלה בסובלימציה-שלג

גבוה, מענן בינוני. שובל משקעים שאינו מגיע לקרקע-וירגה

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

55
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57

(המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

גדלים אופייניים של 

,  גרעין התעבות

טיפונת ענן וטיפת  

גשם

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

58מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר
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59מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

ברד
מתרחש תהליך , בעננים מעורבים שהטמפרטורה שלהם מתחת לאפס•

ריימינגהנקרא  

שלא הספיקו לקפוא, קיימות בענן טיפות מים מקוררות ביותר

ההפרעה גורמת לטיפה לקפוא , כאשר גביש קרח מתנגש בטיפה כזו

 .בעת ובעונה אחת

  התנגשות עם עוד ועוד טיפות מקוררות ביתר והקפאתם יוצרת גוש

הנקרא  "( אבטיח אליהו"דומה ל)קרח גדול יחסית וחסר צורה מוגדרת 

 .גראופל

עם זרימות אנכיות חזקות טיפות מים עולות ויורדות  , בעננים מעורבים•

 .בתוך הענן

בעלייתן הן מתקררות וקופאות, 

כך נוצרים גושי ברד . בירידתם חלק מהמעטפת מתנזל במידת מה

 .כמו בצל, בצורת קליפות

60מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

ערפל
 .על פני הקרקע" מונח"ערפל זה ענן ה•

מולקולות מים . נוצר כאשר גוש מים חם מהאוויר שמאליוערפל קיטור •

.  ומתעבות חזרה כשבאות במגע עם האוויר הקר שמעליהן, מתאדות

בימי  , למשל, ניתן לראות ערפל מסוג זה מעל עין תאו או ברכות דגים

.חורף קרים

עד , נוצר כאשר האוויר מתקרר באיטיות במהלך הלילהערפל קרינתי•

התנאים הדרושים לשם הווצרות ערפל . להגיעו לטמפרטורת הטל שלו

יציבות  , העדר רוח, (לשם בריחת קרינה)כזה הם לילה בהיר 

של האוויר הקרוב  ( אינוורסיה)אטמוספרית בכדי לשמור על שכבתיות 

ישנם אזורים בהם , מכיוון שהאוויר איננו הומוגני. ואוויר לח, לקרקע

הערפל נוטה  , מכיוון שמדובר על אוויר קר. הערפל סמיך יותר מאחרים

 .ולהצטבר בתחתית קפלי קרקע" לגלוש"

"סוגי עננים"ניתן להעזר בחלק מהקישוריות בשקף •

59

60

http://www.seasonet.com/article_show.asp?rid=3020&rcid=22
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61מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

(2)ערפל 

נוצר כאשר גוש אוויר לח וחם מוסע אל עבר  ערפל הסעה •

דוגמא לכך היא ערפל שנוצר בלילות קיץ  . משטח קר ממנו

ואם ישנה  , הקרקע מתקררת מהר מהים. מעל מישור החוף

רוח חלשה המסיעה אוויר ימי לח וחמים אל היבשה הקרה  

היכול להחזיק עד לשעות  , נוצר ערפל סמיך למדי, ממנה

.כמו כן הזכרנו כבר את ערפל ההרים. הצהריים

בעקבות עליה של , פשוט ענן הנוצר על פני הר: ערפל הרים•

.גוש אוויר והתקררות על פני השטח

62מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

מפות סינופטיות

.סינופטיותמפותהןהמטאורולוגשלהראשיהעבודהכלי•

כדורפניעלנרחבאזורשלסימולטניתתמונהשנותנותלמפותהכוונה•

.הארץ

,’גריניץשעוןהינואשרUTCמתואםלאומיביןשעוןנקבעכךלשם•

Z2300לדוגמא.לשעהZהאותהוספתידיעלומודגש 11להכוונה,

.חורףשעון,באנגליהבלילה

:מטאורולוגיפרמטרכללתאריכולותסינופטיותמפות•

לחץ

לחות

ו’וכ,משקעים

61
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63מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

מודלים דינמים
?מודלזהמה•

?לתנאיםרגישכךכלהואלמה•

?ישמודליםאיזה•

?אמיניםהםהאם•

https://ims.gov.il/he/node/195?מודליםזהמה

https://ims.gov.il/he/ForecastTools

-https://www.windy.com/-Menu/tools?gfs,2020מודליםהשוואת
12-21-06,32.082,34.812,5

?שוניםבמקומותשהוכנומפותלהשוותאפשרבכללאיך•
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gl)/guides/maps/utc/toutc.rxml

זמנים

יחידות

64מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

רלוונטיותמפות 

:גרמניאתר•

• http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html

:מודלים•

קנדימודל-GEM

אירופימודלECWMF

יפנימודלJMA

בריטימודלUKMO

האמריקאיהצבאמודלNOGAPS

אמריקאי"מודל"GFS(לשעברAVNו-MRF)

"אחראתר)"היווניהמודל-

http://forecast.uoa.gr/LINKS/SKIRON/georain/anim.html

63

64

https://ims.gov.il/he/node/195
https://ims.gov.il/he/ForecastTools
https://www.windy.com/-Menu/tools?gfs,2020-12-21-06,32.082,34.812,5
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gl)/guides/maps/utc/toutc.rxml
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html
http://forecast.uoa.gr/LINKS/SKIRON/georain/anim.html
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65מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

לחץ אטמוספרי

היםפנילגובהמנורמללהיותחייבהלחץ,שהוזכרכפי•

המטאורולוגיתלמערכתראשונימדדומהווה,מפותאתרבכלקיים•

נתוןבמקוםנתוןברגעהנמצאת

:COLAבמפותראשיתאותונראה•

• http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
:הגרמניבאתרכךואחר•

• http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html

גובה מפלס הלחץ

היםפנימעלגובהשהואבאיזההרי,הגובהעםיורדשהלחץמכיוון•

מיליבר500שללערך(למשל)מגיעהוא"(רום)"

"ב"מ500שלהלחץמפלס"נקראזהגובה•

יותרקרובזהורום,יותרדחוסהוא,יותרקרשהאווירשככלכמובן•

.היםפנילגובה

שכבתחמהאוקרהכמה"למדדנותניםהלחץמפלסישרוםמכאן•

"!האוויר

:COLAבמפותראשיתאותוראה•

• http://wxmaps.org/pix/forecasts.html

"ב"מ500ב ל "מ1000הפרש העובי בין "נותנות את מסויימותמפות •

כי הוא מנטרל את השפעת הלחץ , זה נחשב למדד מעט יותר טוב•

בקרקע

66מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

65

66

http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html
http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
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67מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

"850טמפרטורת מפלס הלחץ "

ההבדליםבהשמקוזזים,האווירטמפרטורתלגביאינדיקטורמהווה•

ולילהיוםבין

'מ1500בקירובגובהעלמדובר•

:COLAבמפותראשיתאותונראה•

• http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
זהלחץמפלסשלהמדוייקהגובהאתלראותאףניתןמהמפותבחלק•

(הגרמניבאתרלמשל)

• http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html

68

טורנדו

התרחבההאחרונותבשנים•
ההבנהניכרתבמידה

אלוסופותהיוצריםלתהליכים

כאן:להגדרה•

זהמסוגבסופותמפתחנקודת•
gustיצירתהיא front,חזית
וגוש,קרמטהזרםביןמגע
ולחחםאוויר

67

68

http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/wwhlpr/tornado.rxml?hret=/guides/mtr/svr/modl/spr/torn.rxml
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/wwhlpr/gust_front.rxml?hret=/guides/mtr/svr/modl/line/home.rxml&prv=1
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69

מנגנון כללי לטורנדו

אוויר"הואהכלליהמנגנון•

הנמוכותבשכבותולחחם

ויבשקראווירפוגש

."שמעלבשכבות

לאהמנגנוןכיאףבפועל•

קיימת,תומועדמובן

טורנדויםלחזותאפשרות

גבוההדיבסבירותוסכנתם

פרמטריםמספרסמךעל

70

?אז איך חוזים טורנדו

כאןראה•

שלשילובעלמדוברכלליבאופן•

הרוחאיך)האנכיתהרוחגזירת

(הגובהעםמשתנה

שיכולההאנרגיה,CAPE-וה•

קונבקציהמתנאילהגיע

עללקראמההמוןעודיש•

...טורנדואים

69

70

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/svr/modl/fcst/home.rxml
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/svr/modl/fcst/matrix.rxml
http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/
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הוריקנים

באוניברסיטתההוריקניםפרק•
וניתן,מצוייןפשוטאילינוי
.דרכוהלימודכלאתלעשות

כאןלנעבור,לכן•

שעיבויהיאהמפתחנקודת•
אשר,חוםמשחררמיםטיפות

מגבירוכךהאוויראתמחממם
הירידהואתהתרוממותואת
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תנאי יסוד להוריקן

שיספקומאודגדוליםמיםמשטחי•
פניעלמיםאידוי:"דלק"האת

הקרקע

"קל"יהיהשהאידויבכדי•
להיותחייבתהמיםטמפרטורת

גבוהיחסית

שלעבוישמאפשרוחםלחאוויר•
ברוויההלחותכאשרמיםאדי

חלשהאנכיתרוחגזירת•
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סיכום הקורס
בנושאכמותימבטמעטעם,בעיקרםאיכותייםכליםלתתניסההקורס•

עצומהמידעלכמותשערלפניכםלפתוחהכוונה.ענניםוהווצרותלחות
.מטאורולוגייםבנושאיםהמעונייןלכלשנגישה

אותולשפרהזמןכלמנסיםואנחנו,שנים7-ככברמתקייםהקורס•
הואאליהם,שונהלימודירקעעםהאוכלוסיותשתיביןבתפרוללכת
הסטודנטיםרצוןלשביעותהיולאמהדבריםשחלקיתכן,מיועד

תקדישועםלכםאודה,יותרטובהקורסאתלהעבירללמודכוונהמתוך•
שינוישדורשיםודברים,הארות,הערותדףעללרשוםדקותכמה

(שםשבעילוםכמובן)

.החוגבמזכירותגםלבררוניתן,משרדידלתעלרשומותהקבלהשעות•

כלעלנוסףשאלותמספראפרסם,הפגרהשלהשנילשבועעד•
(במבחןייכללגם,כמובןאשר)החמורותהסופותנושאכולל,הנושאים

(נפרדבקובץאוקובץבאותו)במקביליתפרסםלשאלותפתרוןקווי•
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