
 

  

 לארשיב םילקאה יוזיחל ץוחנה ימואלה בושיחה חוכ יכרוצ תכרעה

 1לארשיב םילקאה אשונ תניחבל םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה לש תימוחת-ברה םיחמומה תדעו

  'פורפ ,'ץיבודיוד בדנ 'פורפ ,ןיראב'ג ףסוי 'פורפ ,רבנע-ןרוג המענ 'פורפ ,םהרבא ןב יבצ 'פורפ ,ריקי ןד 'פורפ ר"וי :הדעווה ירבח
 יקסנישיש ןתיא 'פורפ ,דלפנזור לאינד 'פורפ ,רשיפ הילט 'פורפ ,זפ תימולש 'פורפ ,היול יסוי 'פורפ ,ריאי באוי

 

 םילהנמ ריצקת

 תואירב ,תויתשתו היגרנא ,ןוזמו םימ ,תואלקח( םימוחת לש הכורא הרושב ונייח לע םיעיפשמ ,דיתעב ףירחהל םייופצה םילקאה ייוניש
 קלח תחקל תבייח לארשיש דועב .)היגטרטסא-ואיגו הריגה ,םיינוציק ריווא גזמ יעוריאו עבט תונוסא ,יגולויבה ןווגמה ,רוביצה
 תופיחד תרצוי אשונב תיטיאה תומדקתהה ,)תוטילפ תתחפה( תושונאה ידי לע םימרגנה םילקאה ייוניש תריצעל ימלועה ץמאמב
  .ךכל םישורדה םיבאשמה תא תוצקהלו אשונב תימואל תינכת שבגל שי ,ךכיפל .םייונישל תולגתסהו תודדומתהל תולוכיה חותיפב

 אוה הליעי תוינידמ חותיפל סיסבו יחרכה ביכרמש ךכ לע העיבצמ ״םילקאה ייוניש םע לארשי לש תודדומתהה תלוכי״ אשונ תניחב
 ללכבו ,ההובג תיבחרמ הדרפה תלוכיבו ונרוזאל תדחוימ ,)םינש תורשע( ךוראה חווטל םיטרופמ םילקא ישיחרתו תויזחת לש ןמויק
 תופיחד הנשיו ולא יוזיח תולוכי םויכ ןיא לארשיל .תיזחתב תואדווה-יא תמרו ,יפרגואיג ביכר לכב םייופצה םייונישה תומיכ הז
 .ןתריציב

 םילקאה ייוניש תעפשה .מ"ק 50 -כ לש הכומנ היצולוזרב תושענ ל"וחב םיליבומה םילקאה יזכרמ י"ע תובשוחמה תוימלועה תויזחתה
 תוימלועה םילקאה תויזחת לש הכומנה היצולוזרה י"ע תנחבואמ הניא םינושה םילקאה ירוזאו תבכרומה היפרגופוטה תלעב לארשיב
 יבושיח חוכ םישרודה מ"ק 2-3 לש ההובג היצולוזרב תירוזאו תיצרא תימילקא תיזחת תריציב ךרוצ שי ,ךכיפל .תועטהל ףא היושעו
  .לארשיב וז הרטמל םייק וניאש בר

 בושחמ תוביל 15,000 -כ לש תוצוחנה תוימילקאה תוצרהה עוציבל ילמינימ  בושיח חוכ תגשהב ךרוצה לע העיבצמ תינושאר הכרעה
 תוחוד תנכהל סיסב הווהיש םיימילקאה םיבושיחה ךילהתמ טלפה רובע טייב-אטפ 4 -כ לש ןוסחא חפנ ןכו .הנשל םיעוציב ריתע
 ,לארשי תנידמל הנושארה תימואלה תיזחתה תלבקל תולעה .ונרוזאב םילקאה רקחמ תבחרהל סיסבכו ,םינושה לשממה יפוגל תוינכתו
 ןוילימ 2 כ לש ןמז ךרואל העקשה ךשמה שורדיש רבד ,םינש 5-כ לכב ןכדעתהל הכירצ וז תיזחת .רלוד ןוילימ 10 כ לע דומעל היופצ
 שורדי תכרעמה לש ליעי םויק .)ולאב אצויכו םדא חוכ ,תימוקמ תיתשתל תוירשפא תואצוה תוללוכ ןניא הלא תוכרעה( הנשב רלוד
 .םילקאה ינותנ תא םיכרוצה םיפוגו ,יגולורואטמה תורישה ,הימדקאה ןיב קודה הלועפ ףותישו תיעדמ יוגיה תדעו תמקה םג

 

 ?םילקאה ייונישל תולגתסה תויגטרטסאל םיקוקז ונא עודמ

 לע םיעיפשמ רבכ וללה םייונישה .תורבוגו תוכלוה ןה תונורחאה םינשבו ,םינש תורשע המכ רבכ תושגרומ םילקאה ייוניש תועפשה
 ,תואלקחה – םימוחת לש הכורא הרושב תורכינ תוילילש תועפשה .דחי םג ךוראהו רצקה חווטב ופירחיש יופצו ,ונייחב םיבר םיטביה
 ,םיינוציק ריווא גזמ יעוריאו עבט תונוסא ,יגולויבה ןווגימה ,רוביצה תואירב ,היגרנאה רזגימ ,םימה תקפסא ,יתנוזתה ןוחטיבה
 .היגטרטסא-ואיגו הריגה ,תויתשת

 יכ ףא( ימלוע-ללכה עצוממה לע םילוע םתמצועו וב םייונישה ףקיה :םילקא ייוניש לש )hotspot( הָדֵקֹומ רדגב אוה ןוכיתה םיה ןגא
 תינכות ןיא ,תוחתופמה תונידמה בורל דוגינב ,לארשיל ,הלא םייונישל לגתסהלו ןנוכתהל ונילע יכ רורבש ףא לע .)הדימ וזיאב רורב אל
 .םילקאה רבשמ חכונ םיצוחנה תולגתסהה ידעצל סחיב תמכסומ תימואל

 דומעל םיכירצ ,םייעדמ םילכ לעו םינותנ לע תוססבתה ךות ,םילקאה ייונישל לגתסהל ידכ טוקנל שֵיֶש תוינידמה תא שבגל תנמ לע
 ולא :ךוראה חווטב תוימילקאה תויוחתפתה יבגל םיטרופמ םישיחרת ,הלכלכב םינוש םירזגימו ,םיירוביצ םיפוג ,הלשממה יניע דגנל
 .ךכל תואמגוד המכ הנה .רצקה חווטל ריוואה גזמ תויזחתמ לידבהל ,םיאבה םירושעה יבגל תויזחתו תוכרעה

 ,הכירצל םינימזה םימה תומכב – ךכמ אצוי לעופכו ,)תודאתההו םימשגה רטשמ( םימה ןזאמב םייוניש בקע :םימה רזגימ •
 לארשיב )םימ תרבעהו םיחולמ םימ תלפתה ןוגכ( םימ תקפסאל םיפסונ וא םישדח תורוקמ חותיפב ךרוצ היהיש ןכתיי
 .היתונכש םע םימ תאצקה ירדסה עובקל ןכו ,המצע

 
1 https://www.academy.ac.il/News/NewsItem.aspx?nodeId=837&id=2134 



 

  

 ,םימה תלבוה תכרעמו זוקינה תוכרעמ לש הנוש ןונכתב ךרוצ היהיש ןכתיי תופצההו םימשגה תומצועב םייוניש בקע :זוקינ •
 .תוינוריע-ןיב תוכרעמב ןהו ןמצע םירעב ןה

 בקעו ,למשחה תכירצ יסופדבו למשחה תכירצב םייוניש רורגל םילולע םוחה סמועבו תורוטרפמטב םייוניש :היגרנאה רזגימ •
 תוחורה רטשמ וא/ו הנירקה/תוננעה רטשמב םייוניש .םיפסונ היגרנא תורוקמ תריציל תומאתהו תוינכותב ךרוצ היהי ךכ
 .היגרנאה תורוקמ לולכמל תיסחיה םתמורת לעו ,תשדחתמה היגרנאה ינקתמ תקופת לע עיפשהל םילולע

 םימיאתמה םירוזאב החימצה תנועב םייוניש עוציב ובייחי תורוטרפמטבו תודאתהב ,םימשגה רטשמב םייוניש :תואלקח •
 .םישדח םיליפט/תולחמ ינפמ הנגה םשל םישדח םיעצמא תטיקנו ,םישדח םינז לודיג ןכו ,יאלקח דוביעל

 תמאתהב ךרוצ היהי ,השביל םיחולמ םימ תרידחו םיה ינפ סלפימ תיילעל תומאתה עצבל תנמ לע :םיה ינפ סלפימ תיילע •
 .תויזחתב היולתה המוצע העקשה ךות םיינוריע ףוח ירוזאו םילמנ לש ןונכתה

 םינומיא לע ןתעפב בצמה תרמחה ביתכתש המְל םאתהב םדויצבו הלא םימרוג לש הרשכהב ךרוצ היהי :ןוחטיבה תוחוכ •
 .ולוכ רוזאב ןהו לארשיב ןה ,תויתשתו דוימ

  2יחכונה בצמה

 תוכרעהו תויזחת ונידיב תתל לוכיש דיחיה ילכה ךא ,הווהבו רבעב םייוניש ךירעהל ונל םירשפאמ םנמא םינותנ ףוסיאו תויפצת תכירע
 סחיב תונימא תויזחתו תוכרעה וקיפה םהש ררבתה םינורחאה םירושעבו ,תוריהמב םירפתשמ םיימילקאה םילדומה .םילדומ אוה
-יא ךותמ םילהנתמ ונאש תויהו .תואדו-יאמ םייקנ םניא םה םג ,יעדמ עדֶי לע םיססובמ םילדומהש ףא לעו ,תאז םע .םילקאה ייונישל
 רדגב אוה ןקלחש תוכרעה קיפהל ךישמהל ךרטצנ אלו ,רתוי ןימא ןונכת שבגל לכונש ךכ ונידיבש םילכה תא רפשל ונילע ,וז תואדו
 .הז רשקהב טוקנל לארשי לעש ינויח דעצ והז .דבלב תויללכ תומגמ לעו םימייקה םינותנה לע ססבתהב ןדמוא וא שוחינ

 תרגסמב( םירטמוליק 50-כ – הסג היצולוזרב םה תימואלה תולגתסהה תינכות םויכ ךמתסהל הלוכי םהילעש םיימילקאה םילדומה
 רשעכ ינפל ועצובש תוימלוע-ללכ תוימדה לע םיססובמ םהו ,)CORDEX3 תינכותב הקירפא ןופצ-ןוכיתה חרזמה ]domain[ בחרמ
 םי ץרפמו ןדריה קמע – לארשיב םיבושח םייפרגואיג םירוזא הדחו הרורב הרוצב גיצהל תלוכי ןיא ולא םילדומב .)CMIP5( םינש
 .ןוכיתה םיה לש ףוחה וק לש ומוקימ תאו ותרוצ תא אל וליפאו ,)הנידמה לש ירקיעה םימה רגאמ( תרניכה לש זוקינה ןגא ,ףוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמשמה סגה )grid( גירסה – לאמשמ .)Hochman et al. 2018 יפ לע( תונוש תויצולוזרב תוימדהב לארשי לש ףוחה וקו היפרגופוטה .1 רויא
  .)הימדהה גירס לש הדימה-הנק תא ןייצמ ]pixel[ הדוקנה לדוג( CORDEX לש תוימדהב םויכ םג

 תוסנכתה – ץראב םילקאה תא םיבצעמ רשא םייתועמשמ םייגולורואטמ םיכילהתב ןיחבהל ןחוכב ןיאו ,ידמ תוסג ןה ולא תוימדה
 תוסנכתה לש רוזא גצויש םוקמבו ,ףוחה וק שטשטימ םירטמוליק 50 לש היצולוזרב לדומב( ףוחה וק ךרואל םיננע לש תורצוויהו
 ריווא תדיריו ;ןדריה תעקבו תועבגה ,םיקמעה ירוזא לעמ םשג תורצוויהו ריווא תיילע ;)השביל םיה ןמ יתגרדה רבעמ גצומ ,המירז
 תויצולוזרב םילדומ .)יחרזמה לילגה ,ינקירפא-ירוסה עקבה ,הדוהי רבדמ( םירהה "לצ"ב םינכושה םירוזאב םשגה תויומכ תומצמטצהו

 
 .ילארשיה יגולורואטמה תורישה ל"כנמ ,ויתס רינ רמ םע תוצעייתהב ןכוה הז קרפ 2
3 description_231015.pdf-domain-content/uploads/2012/11/CORDEX-https://cordex.org/wp 



 

  

 םניא ךכ םושמו ,)םיירקיעה םשגה יננע םה לארשיבש( םייביטקבנוקה םיננעה יסופד תא הנימא הרוצב גיצהל םילוכי םניא ולאכ תוסג
 הרומא יחכונה םילקאב ,ולא םיסג םילדומ יפ לע ,לשמל ,ךכ .ץראב םשגה תדירי תומגמ תאו םשגה תומצוע תא גיצהל םילגוסמ
 ;סויזלצ תולעמ 29 בורל תודדמנ לעופב דועב ,סויזלצ תולעמ 36-כ תויהל םילשוריב ץיקה ךלהמב םיירהצב תעצוממה הרוטרפמטה
 םיעקשמה תומכ תדמוע לעופב ,דבלב םשג םירטמילימ 250 ףרוחה ךלהמב םילשוריב םידרוי םילדומה לש תוימדהה יפ לע דועבו
 .םירטמילימ 550-כ לע תיתנשה

 לארשיב םילקאה לש הימדה רוציל יחרכה ,לארשי לש יפרגופוטה הנבמה ירקיע תא קיודמב גיצהל תנמ לע יכ ,רוריבב דמלמ 1 רויא
 תוימניד תוקינכטב תעייתסמה ,ההובג הכ היצולוזרב תוימדה עוציב .)ךרעל םירטמוליק 2.5( םיטעומ םירטמוליק לש היצולוזרב הב
 ההובג הלכשהל תודסומה תושרל םידמוע םניא םויהל ןוכנש ,םידבכנ בושיח יבאשמ ךירצמ ,)downscaling( הלאקסב הדירי לש
 לע תוססובמ ץראב םויכ תועצובמה םילקאה ייוניש יבגל תוכרעהה לכ טעמכ ,ולא םיבאשמ רדעהב .לארשיב יהשלכ תימואל תושר וא
 תארקל( הנורחאלש תויה ,םלואו .לארשיב היפרגופוטלו םילקאל ומיאתיש ךכ וליוכ אלש ,הפוריאב תונידמ תוליעפמש םיסג םילדומ

IPPC AR6( תוימלוע-ללכ תוימדה לש השדחה תכרעמה הרצונ )CMIP6 לודימה תרגסמו ICON(, תימניד הדירי עצבל תעכ ןתינ 
 לכב ,לארשיב םילקאה ייונישל םיתואנ תונורתפ חותיפל ךרעיהל לכונ ותרזעבש עדֶי סיסב תונבל תנמ לע ההובג היצולוזרב הלאקסב
 .תויגולונכטבו תוינידמב ,תויתשתב רומאה

 ןוסחיא יכרוצו בושיח חוכ

 תוינידמ תוותהל ,םהילא תולגתסהלו םילקאה ייוניש םע תודדומתהל תוימואל תוינכות שבגל תנמ לע יכ ,רוריבב הלוע ליעל רומאה ןמ
 םילקא ישיחרת םיצוחנ ,תילמיטפוא הרוצב ךכל םישורדה םיבאשמה תא תוצקהלו ,השומימל םיעצמאה תאו הז רשקהב התואנ

 .תיזחתב תואדווה-יא תומיכ ןכו ,יפרגואיג ביכר לכב םייופצה םייונישה תומיכ הז ללכבו ,ךוראה חווטל םיטרופמ

 םילדומ לש תוצרה תורשע :ונייהד ,ירוזאה םילקאל סחיב לדומ תוצרה לש לולכמ לע ססבתהב קר עצבל רשפא ולא ןיעמ םיתומיכ
 .םילקאה ייונישב םיירשפאה םיידיתעה םישיחרתה תעירי תא גיצהל םירשפאמ רשא ההובג היצולוזרב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לש תובחרומ תוירוזא תוצרה תועצמאב :)ילארשיה יגולורואטמה תורישה תעצה יפ לע( תיבלש-וד הימדה לש היצרוגיפנוקל העצה .2 רויא
CORDEX םירטמוליק 2-3 לש גירסב ההובג היצולוזרב תוימוקמ תוצרהל םימיאתמה תולובגה ולבקתי ךרעל םירטמוליק 12 לש גירסב.  

 

 SSP )Shared ישיחרת ינש תוחפל םיצוחנ שי ךכלו – ההובג היצולוזרב םינוש םישיחרת תוצרה לש לולכמ רוציל תנמ לע
Socioeconomic pathways לש IPCC(, לש אבה ילמינימה  ךרעמה עוציבב ךרוצ שי – שיחרת לכ רובע תוצרה 5-10 תוחפלו 

 :תויבלש-וד תוימדה



 

  

 גירסב – CORDEX לש בחרומ בחרמב – )םיימלוע-ללכ םיימילקא םילדומ לע ססובמה( ירוזא לדומ לש תוצרה 10 •
 .)2 רויא ואר( םירטמוליק 12-כ לש היצולוזרב

 לש היצולוזרב גירסב – לארשי ביבס זכורמה בחרמב – )תוירוזא תוימדה לע ססובמה( ימוקמ לדומ לש תוצרה 10 •
 .)ךרעל םירטמוליק 2.5( םיטעמ םירטמוליק

 םילקאה יֵאנת תא אדוול ידכ( 20-ה האמה עצמאמ הליחת תצרומ הימדה לכ ,CORDEX לש םייוסינה לוקוטורפל םאתהב •
 ךסב הנש 150-כ לש הימדה הצרה לכב עצבל ץלמומ .21-ה האמה ףוס דע – המידק תצרומ איה ןכמ רחאלו ,)הווהבו רבעב
 .לכה

  :ולא תוימדה עצבל תנמ לע םיצוחנה םירבדה הלא ,בושיח חוכ יחנומב

 ריתע בושחימ הכירצמ םירטמוליק 12 לש גירסב CORDEX לש בחרומ בחרמב הנש 150-ל ירוזא לדומ לש הצרה •
 ינפ לע תוצרה 10 רובע ולאכ תוביל 3,500 רמולכ ,םישדוח 12 ךשמב תוביל 350-כב דיוצמה )ב"עמ ;HPC( םיעוציב

 .םישדוח 12

 תוביל 1,000-כ הכירצמ םירטמוליק 2-3 לש גירסב לארשי ביבס זכורמה בחרמב הנש 150-ל ימוקמ לדומ לש הצרה •
 .םישדוח 12 ינפ לע תוצרה 10 רובע ב"עמ תוביל 10,000 רמולכ ,םישדוח 12 ךשמב ב"עמ

 .םתניחבו םילדומה לש אוצי םשל ושמשי םישדוח 12 ינפ לע תופסונ ב"עמ תוביל 1,500 •

-כ ןהש( הנשל ךרעל ב"עמ תוביל 15,000 אוה ץוחנה תוצרהה ךרעמ עוציבל שורדה ילמינימה  בושיחה חוכ ,לכה ךסב •
 .)האלה ןכו ,םישדוח 6 תרגסמב תוזכורמ תוצרהה םא תוביל 30,000

 תרוטקטיכרא הצוחנ ךכיפלו ,םידבעמ יפלא לש ליבקמב תנרכנוסמ הלועפ תוכירצמ וללה תוימדההש ,ךכל בל םישל שי •
 .)המוד תשר וא Infiniband תשר ,לשמל( ליבקמ בושיחל תמאתומה בשחמ

 ךילהתמ קלחכ טלפהו טלקה ןוסחיא םשל יחרכה רבדה .טייב-אטפ 4 לש ףקיהב ןוסחיא יחפנב ךרוצ היהי הזה בושיחה חוכ לע ףסונ
 :םיאבה םיביכרמה תא לולכיש ךורא חווטל םינותנ סיסב לוהינו ,ומצע םיימילקאה םיבושיחה

 םיימילקאה םיסקדניאה תא תונבלו םיבושיח ךורעל ידכ תוצוחנ עקרקל בורק םייגולורואטמ םירטמרפ יבגל תויזחת •
 .םילקאה ייונישל תולגתסה יכרד שוביגל סיסבכ ושמשי רשא םיסקדניא ,םינוש םירזגימ רובע םינושה

 .םינושה םיירפסומטאה םיכילהתב םייונישל סחיב םירקחמב ושמשי הריפסומטאה יבגל תוידממ-תלת תויזחת •

 ,הביבסהו םילקאה ירקחמ רובע רישע עדימ ליכי לדומה תרזעב קפויש הזה תואצותהו םינותנה רגאמ – תוחפ אל בושחו •
 .םיימואלניבו םייצרא ,םירחא רקחמ יפוגלו ההובגה הלכשהה תודסומל ןימז היהיש

 ,ןכל .םינש המכל תחא קר ןכדעל ךירצ ,ןאכ ונודנש ולאל המודב ,ההובג היצולוזרב תוימילקא תויזחתש ,ךכל בל םישל שי ,ןורחאו
 ןפואב בחרתי ךכ .םיימדקאה תודסומה םיעצבמש םילקאה ירקחמ יכרוצל שמשלו ,תיפותיש תויהל הלוכי תעצומה בושחימה תינכות
 .םילקאה ייונישל סחיב לארשיב רקחמה יתועמשמ

 תרעושמה תולעה

 םינוב םא .ידמל בחר חווטב עונל השורדה בושחימה תינכות לש תרעושמ התולע היושע ,הז רשקהב תויורשפא טעמ אל תומייקש תויה
 .םינימזה הכימתבו םוקימב היולת איהו ,הדבכנ תויהל הכימתה תווצב העקשהה היושע ,תיתשתה תקוזחת ללוכ ,ילקיסיפ בושחימ זכרמ
 .)HP Greenlake לש ןנעה תמרופטלפ ,לשמל( תונוש תויורשפא תומייק ןאכ םג .ןנע-ססובמ בושיח חוכ איה םויכ הליעי הפולח
 15,000 לש תיתנשה תולעהו ,שדוחל רלוד 50-ל שדוחל םירלוד 30 ןיב עונל היושע ןנע-תססובמ בשחמ תביל תולע ,השחמה םשל
 .רלוד ןוילימ 10 כ לע דומעל היופצ ,לארשי תנידמל הנושארה תימואלה תיזחתה תלבקל ליעל ןיוצמה ילמינימה ףקיהב ,ב"עמ תוביל
 תוללוכ אל הלא תוכרעה .הנשל רלוד ןוילימ 2 כ לש ןמז ךרואל העקשה ךשמה שורדיש רבד םינש 5 כ לכ ןכדעתהל הכירצ וז תיזחת
 הלועפ ףותישו תיעדמ יוגיה תדעו תמקה םג שורדי תכרעמה לש ליעי םויק .ולאב אצויכו םדא חוכ ,תימוקמ תיתשת ,םינותנה ןוסחא
 .הימדקאה םע קודה


