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רקע למחקר

Source: IPCC, summary for policymakers figure 
SPM.07_rev1-01; www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

בים התיכון ובאפריקה המשוונית  

יחריף הניגוד בין האוויר העולה  

בסובטרופיםבמשווה ושוקע 

תא הדליבהשפעת 
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תחזיות קודרות בנוגע 

לשינויים בכמות המשקעים



תחזיות מדאיגות



תצפיות מדאיגות

ירידה בכמות המשקעים ובמספר הימים 

 Yosef et)2017-1950בין השנים הגשומים 

al. לא מובהק(. 2019



נתונים ושיטות

של השרות המטאורולוגי שעברו תחנות גשם 51•

(Yosef et al. 2019)2016/17עד לעונת הומוגניזציה

מארכיון  2019/20עד העונות 3השלמת נתוני•

מתוכן שתי האחרונות גשומות, ט"השמ

בה החלה  , 1974/5תקופת המחקר מתחילה מעונת •

התחממות גלובאלית רצופה

הים תיכוני והצחיח  אזור המחקר כולל את החלק •

של ישראללמחצה

על פי דמיון  Wardבשיטת אזורים 9חלוקת הארץ ל •

סדרות הזמן  

Mann-Kendallהקורלציות נעשו על פי שיטת חישובי•

Senוהשיפועים לפי 



משתנים שמגמתם נבדקה

(עונתית וחודשית, שנתית)משקעים כמות•

(מ"מ1עם )ימים גשומים מספר•

ממוצעתיממתיתכמות גשם •

העונה ואורכה מבנה•

המשפיעים על הגשםגורמים•



(Oct.-May)הימים הגשומים ובכמות הגשם השנתית ' במס, מגמות בכמות הגשם היומית הממוצעת

היממתית( עוצמה)בכמות עליהבמספר הימים הגשומים וירידה

בכמות הכוללת מגמה ברורה היעדרהממוצעת גורמות ל



( מ לשנה"מ)מגמות בכמות הגשם 

ובכמות הגשם היומית הממוצעת 

לחלקי העונה( לשנה)% 

(מוצללים95%נתונים המובהקים ב )

עלייה בשני המדדים בשיא החורף יורידה בשניהם בסתיו ובאביב



(.  עמודות, מ לעשור"מ)ומגמות השינוי בגשם החודשי ( קו כחול, מ"מ)מהלך הגשם העונתי 
(90%-המגמות בינואר ובמרץ מובהקות ב)

התקצרות עונת הגשם–משמעותה . עלייה בגשם בשיא העונה על חשבון קצוות העונה



אזור 10%מועד צבירת  90%מועד צבירת 
אורך אפקטיבי  

(ימים)

1 18-Nov 16-Mar 119
2 20-Nov 19-Mar 119
3 20-Nov 14-Mar 114
4 22-Nov 18-Mar 116
5 20-Nov 10-Mar 110
6 18-Nov 7-Mar 109
7 21-Nov 8-Mar 107
8 25-Nov 15-Mar 110
9 26-Nov 11-Mar 105

Avg. 21-Nov 13-Mar 112

שנות המחקר46במהלך ימים 7ב מתקצרתבממוצע עונת הגשם האפקטיבית 

מהכמות לאותה עונה  90%עד 10%פרק הזמן מהצטברות : האורך האפקטיבי של עונת גשם

(Paz and Kutiel 2003 and Reiser and Kutiel 2009)

קלימטולוגיה

בכחול, ואלה המאריכות, מגמות שינוי שמשמעותן קיצור העונה בחום

מגמות השינוי

תחילת העונה סיום העונהאורך העונה



Seasonality Index (SI), developed by Walsh and Lawler (1981)
:פיעל,העונהשיאסביבהגשםריכוזאתמשקף

(אפור)ממוצע רב שנתי , (אדום)צרה , (כחול)רחבה : התפלגות משקעים ביגור:הדגמה

0.99, 1.24, 0.90,בהתאמה, SIערכי ה 



מגמת השנוי מעידה על מעבר החלק הים תיכוני של ישראל מאזור המאופיין 

"חדשים3עונת גשם בת "לאזור המאופיין ב" עונת גשם ארוכה"ב

SI  ממוצע לתקופת התקן
2010-1981

מגמת השינוי לתקופה 
2020-1975



מגמות שינוי בגורמי הגשם

בפרט באלו העמוקים, בשכיחות השקעים הקפריסאיים( בלתי מובהקת)הפחתה •

משקל כפולונותן לעמוקים , המונה את השקעים, (CA)באינדקס הציקלוניות ירידה •

שמשמעה אספקה מוגברת של אדי מים לענני הגשם , (SST)עלייה בטמפרטורת פני הים •

Rain All CLs Deep CLs CA index SST

Average 

(Oct.-May)
545 mm 58.1 d 15.9 d 72.8

Trend

(decade)*
+0.01% -1.0 -1.7 -1.2 +0.4C



ממצאים עיקריים

(   לא מובהקת)ניכרת מגמת הפחתה במספר הימים הגשומים •

(מובהקת בחלק מהאזורים)נמצאה עלייה בעוצמת הגשם היממתית •

אין מגמת שנוי בכמות המשקעים הכוללת:התוצאה המשולבת•

(  לא מובהק)נצפתה הפחתה בכמות המשקעים בשולי העונה ועליה במרכזה , עם זאת•

שנים46ב ( 6%)ימים 7האורך האפקטיבי של עונת הגשם פחת ב , כתוצאה מכך•

שתי המגמות אינן מובהקות ברוב הארץ  . מעידה על התקצרות העונהSIגם המגמה ב •



לממצאיםהערות 

בירידה                   את ההפחתה במספר הימים הגשומים ניתן להסביר •

במספר השקעים הקפריסאיים  

,  ניתן להסביר בהתחממות מי הים התיכוןהיממתיתאת העליה בעוצמת הגשם •

המגבירה את ההתאדות ממנו ואת כמות הגשם הזמינה

,  התקצרות עונת הגשם נגרמת מהתחזקות ההשפעה של הרמה הסובטרופית•

כשהרמה מתקרבת אלינו ממילא, שעיקר ביטוייה בשולי העונה

בפרט לאור ההתחממות  , התקצרות העונה מחייבת היערכות מבחינת השקייה•

העליה בכמות הגשם היממתית מצביעה על הגברה בסיכון לשיטפונות  •

שהיו בסוף התקופה הנוכחית מחקו את מגמת  ( 130%)השנים הגשומות שתי •

זו  הדבר מעיד שמגמה . קודמיםשנחזתה ואף נמצאה במחקרים , ההתייבשות

התבססה באזורנוטרם 



התקופה בה העולם מתחמם בעקביות , 1975נבדקו מגמות במשטר הגשם מאז •

עליה בעוצמת  -ומאידך , (לא מובהק)ניכרת מגמת הפחתה במספר הימים הגשומים •

הגשם היממתית

התוצאה המשולבת היא היעדר שנוי בכמות המשקעים הכוללת•

(לא מובהק)קיימת עליה בכמות המשקעים בשיא העונה והפחתה בשוליה •

שנים46ימים ב 7האורך האפקטיבי של עונת הגשם התקצר ב , כתוצאה מכך•

באזורנובשינויים שחלו בגורמי הגשם , ניתן להסביר את המגמות שנצפו•

2020-1975מגמות שנוי במשטר הגשם בישראל בשנים 

אפרת שפר, עדי אטקין, הדס סערוני, רוני דרורי, ברוך זיו


