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  תקציר

טמפרטורות מקסימו  ומינימו  דומות לממוצע או בערבה נרשמו  2012ועד אפריל  2011בפרק הזמ� שמאוגוסט 

. עונת החור" היתה קרה, במיוחד 2011בהמש! למזג האוויר המתו� שהחל באביב  נמוכות ממנו, ביו  ובלילה, וזאת

הסקירה מציגה   .)2010/11(בשעות היו . מצב זה שונה מאוד מהטמפרטורות הגבוהות מאוד ששררו בעונה הקודמת 

    בעונה זו.ויר הבולטיוומדגישה את אירועי מזג הא בערבהאת תנאי מזג האוויר שאפיינו כל אחד מחודשי העונה 

  

  סקירת אקלימית

בתחילת  מ"צ. 0.5 'בכהרבשנתי היתה נמוכה מהממוצע אוגוסט פרטורת המקסימו  היומית הממוצעת בטמ

בחודש, נרשמו ברוב הימי  טמפרטורות  10 'מ"צ, א! החל מה 1 'החודש הטמפרטורות היו גבוהות מהממוצע בכ

(תחנת מ"צ בחצבה  41 'הגבוהות ביותר שנרשמו הגיעו ל הטמפרטורותמקסימו  ממוצעות או נמוכות מהממוצע . 

וברוב ימי החודש היא לא הגיעה  מ"צ 1 'טמפרטורת המינימו  היתה נמוכה מהממוצע בכמ"צ בפאר�.  39.5 'וליאיר) 

והטמפרטורה  מהממוצעשהיה ח   2010בולטת מול אוגוסט  2011הקרירות היחסית של אוגוסט לער! הממוצע. 

 בשעות לממוצע קרובות היו בספטמבר טמפרטורות  .2011מזו של אוגוסט מ"צ  3 – 2 'היתה גבוהה בהממוצעת שלו 

. משמעותיי  חו  גליללא ו ליו  מיו  משמעותיי  שינויי  ללא ביציבות התאפיינו והלילה. הטמפרטורות היו 

פחתה בכמות ועוצמת נובעת בעיקר מקיצור אור! היו  ומהבחודש ספטמבר ירידה ההדרגתית בטמפרטורות ה

 11 – 10 'ימי שרב בלבד ב 2, נרשמו בה  מתונות נובמבר היו הטמפרטורות 'ו אוקטובריחודשי הסת .הקרינה

מ"צ  26באוקטובר נרשמה טמפרטורת מינימו  של  12 'מ"צ. ב 38 ' באוקטובר, בה  טמפרטורות המקסימו  הגיעו ל

מ"צ  6 'עה ליאלו בלטה הירידה ההדרגתית בטמפרטורות שהגמ"צ בפאר�, בעקבות השרב. בחודשיי   24 ' בחצבה ו

  מתחילת החודש לסופו בכל אחד מהחודשי .

ברוב ימי החודש מ"צ.  1 'היו נמוכות מהממוצע בכוהמינימו  אוקטובר טמפרטורות המקסימו  בחודש  

. מ"צ בפאר� 16 – 14 ' ול מ"צ בחצבה 20 – 18 'טמפרטורת המינימו  היתה נמוכה מהממוצע ובסו" החודש א" ירדה ל

 נובמבר נית לעונת מעבר ועליה בלחות היחסית.יבעשרת השלישית של החודש נרשמה ירידה בקרינה עקב עננות האופי

 מאזשנרש   ביותר הקר נובמבר זהו באר� רבי  באזורי מ"צ במקסימו  ובמינימו .  3עד  2.5 ' ב מהממוצע קר היה

'(מובפאר�  )1995'מ( בחצבה , זהו נובמבר הקר ביותר מתחילת המדידותתיכונהבתחנות ערבה  בבדיקה שערכנו . 1988

 'היה גבוה בכממוצע כשה, 2006נרשמה בנובמבר  ותת מקסימו  נמוכויה בסדרה מבחינת טמפרטורי. השנה השנ)1997

מפרטורת ט .ניכרת במידה מהממוצע ח  שהיה 2010נתו� זה בולט על רקע נובמבר  מ"צ מזה שנמדד בעונה זו. 1

במהל!  .מ"צ 4 'מ"צ מזו של נובמבר דאשתקד וטמפרטורת המינימו  בכ 5 'בעונה זו נמוכה בכהממוצעת המקסימו  

 ימי  בה  טמפרטורת המקסימו  והמינימו  היומית היתה גבוהה מהממוצע. 5החודש נרשמו רק 



בהפרש וכות מהממוצע, א! המשכו הטבעי של נובמבר. טמפרטורות המקסימו  המשיכו להיות נמדצמבר היה  

 ' ימי  ע  טמפרטורות מקסימו  גבוהות מהממוצע שהגיעו ל 10 'באמצע החודש נרשמו כיותר מאשר בנובמבר.  קט�

מ"צ ובפאר�  1.5 'טמפרטורות המינימו  היו נמוכות מהממוצע בחצבה ב. בחור" חריגי ערכי  שאינ  מ"צ,  24 – 23

לילות בתחילת החודש ובסופו  6 'ב .מ"צ 5 'ר� טמפרטורות מינימו  נמוכות מבחודש זה נרשמו לראשונה בפא. 2.5 'ב

, המעידה על ערכי  נמוכי  מ"צ ומטה 1נרשמה בתחנה המטאורולוגית בפאר� טמפרטורת מינימו  ליד הקרקע של 

קר בחודש שעות בלילה ה 2 ' שהגיעו ל מאפס מ"צ בחלקות הקרות שבפאר�. ערכי  אלו נרשמו לפרקי זמ� קצרי  בלבד

)5/12.(  

 ,ועננותמספר גדול מהממוצע של ימי גש   ה   ונרש  במיוגש והיופברואר בצפו� ומרכז האר� ינואר  י חודש 

בגלל ריבוי ימי העננות, מספר לילות ההתקררות  .(א! לא על כמויות הגשמי ) ג  בערבה מצב שהשפיע על ימי העננות

שבחלק  ירדו גשמי . מרובה ימי עננות  8 – 6נרשמו  ינוארבמהל!  הקרינתית ואירועי הקרה בחור" זה לא היה גדול.

 7 'מ"מ של גש  בחצבה וכ 9 'ירדו כו בינואר, העננות היתה מרובה והקרינה מאוד נמוכה 30 'ביותר, ב גשו ביו  ה

בפברואר נרשמו מ"מ ומטה.  1 'ימי גש  נוספי  בה  הכמות היומית הגיעה ל 4 ' 3במהל! החודש נרשמו  ר�.מ"מ בפא

חודש ינואר היה המתו� ביותר  מ"מ. 2 '1, בכמות של 25/2'24 'ימי עננות מרובה, א! גש  ירד רק בלילה שבי� ה 5 – 4

בתחילת החודש ובסופו טמפרטורות המקסימו  ו והחור" מבחינת הפרש הטמפרטורות מהממוצע. ימבי� חודשי הסת

 היו דומות לממוצע וא" גבוהות ממנו במעט. באמצע החודש נרשמו טמפרטורות מקסימו  נמוכות מהממוצע.

 ינוארב 16'15 'ב וצע בפאר�, וגבוהות בממוצע מאלו שנמדדו בדצמבר.טמפרטורות המינימו  היו דומות לממ

בחודש פברואר נרשמו טמפרטורות מקסימו  נמוכות  היו על גבול הקרה. ר� בפאטמפרטורות המינימו  ליד הקרקע 

 28מ"צ בחצבה ועד  24 'בחודש נרשמו טמפרטורות מקסימו  גבוהות יחסית  15 'וב 13 'מהממוצע ברוב ימי החודש. ב

ק�. בעונת חור" זו מספר הימי  בה  טמפרטורות המקסימו  היו גבוהות בהרבה מהממוצע היה מ"צ בפאר�. 

מספר הימי  בה  טמפרטורת המינימו  הגיעה לס" הקרה היה טמפרטורות המינימו  היו נמוכות מהממוצע, א! 

  .מ"צ 0.3למינוס מ"צ וליד הקרקע  2 ' קט�. בפאר� נרש  יו  אחד בלבד בו טמפרטורת המינימו  בסוכה הגיעה ל

  

טמפרטורות הובטמפרטורות בעונה זו ת בהשוואה לעליה הממוצע בטמפרטורותמתונה נרשמה עליה חודש מר� ב 

מ"צ בממוצע. טמפרטורות מקסימו  נמוכות במיוחד, המתאימות לטמפרטורות  2 'ה היו נמוכות מהרגיל בביו  ובליל

 17 'ב בחצבה. 18 – 15מ"צ בפאר� ושל  17 '  15בחודש , ערכי  של  17 'וב 4 '1 'ינואר נרשמו בהנמדדות בהנמוכות 

 '18 'ב מ"צ ואפס מ"צ ליד הקרקע, אירוע די חריג לעונה זו של השנה. 2טמפרטורות מינימו  של בפאר�  בחודש נרשמו

ומטה בכל שעות היממה. הקיצוניות של האירועי  מעידה על היותו של  25%בחודש נרשמה לחות יחסית נמוכה של  20

תקופה חמה מהממוצע שנמשכה בחודש אפריל הסתיימה "העונה הקרה" והחלה  חודש זה חודש מעבר מהחור" לקי�.

  .2012במהל! קי� 

במהל! חודשי החור" נרשמו מספר אירועי  של רוחות חזקות שבחלק� היו מלוות באוב!, א! מהירות הרוח לא  

ימי  רצופי  של רוחות חזקות. בכל  3, 1/3 עד 28/2 ' תה קיצונית לעונה זו בערבה. האירוע הבולט ביותר נרש  ביהי

בשעות הלילה . קמ"ש 70והמשבי  הגיעו עד בפאר� קמ"ש  50 – 40 ' היו  מהירות הרוח הגיעה ל אחד מהימי  בשעות

מערביות חזקות, א! בעוצמה נמוכה מאשר 'רוחות דרו  מערבי. 'הרוחות נחלשו. כיוו� הרוח היה דרומי עד דרו 

קמ"ש.  65 – 50שבי הרוח הגיעה ל . בימי  אלה מהירות מ17/3 'ו 17/2, 1/2 ,25/1, 22/1, 22/1 'באירוע זה נרשמו ב

  .בחלק מהימי  שרר אוב!

  



 – 2011בתקופה אוגוסט ) מ"צ(: טמפרטורת מקסימו  ומינימו  יומית ממוצעת והפרש מהממוצע הרבשנתי 1טבלה 

  בפאר� וחצבה (תחנת יאיר))  2009 – 2000(ממוצעי  לתקופה  2012מר� 

  חצבה  פאר�  

הפרש  מקסימו   חודש

 מהממוצע

הפרש   ימו מינ

  מהממוצע

הפרש   מקסימו 

  מהממוצע

הפרש   מינימו 

  מהממוצע

  ' 0.7  26.3  ' 0.2  39.0  ' 1.0  22.3  ' 0.6  37.6 אוגוסט

  ' 0.1  24.9  + 0.3   36.2  + 0.2  21.1  + 0.1  35.2  ספטמבר

  ' 1.1  20.8  ' 0.7  31.1  ' 1.2  16.7  ' 0.6  30.1  אוקטובר

  ' 3.1  12.2  ' 2.6  23.0  ' 2.7  8.9  ' 2.5  22.1  נובמבר

  ' 1.5  9.2  ' 0.3  20.2  ' 2.5  5.7  ' 0.9  19.0  דצמבר

  ' 1.1  8.3  ' 0.5  19.0  0.0  6.3  ' 0.4  17.9  ינואר

  ' 0.8  10.2  ' 1.2  20.1  ' 1.0  6.8  ' 1.1  19.3  פברואר

  ' 2.0  12.2  ' 2.3  23.4  ' 2.1  8.7  ' 2.0  22.7  מר�

 


