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 יתה די דומה לעונה שקדמה לה מבחינת הטמפרטורות המתונות ומיעוט אירועי מזג אויר חריגי�הי 2014/15עונת 

נרשמו טמפרטורות מקסימו� ומינימו� דומות לממוצע  2014. בפרק הזמ% מאוגוסט ועד סו# נובמבר )1(טבלה 

כרת. בחלק יכל התקופה כי הוא היה ח� מהממוצע במידה נמ"צ. חודש דצמבר היה יוצא דופ% ב ±0.5 הרבשנתי 


השני של העונה, בחודשי� ינואר ופברואר הטמפרטורות נעו סביב הממוצע וחודש מר� היה ח� מהממוצע ב 0.5 

  מ"צ.  1עד 

חודש אוגוסט היה הח� ביותר בתקופה, ביחס לממוצע הרבשנתי. טמפרטורת המקסימו� היומית הממוצעת 

תה דומה לממוצע. השינויי� מיו� ליו� ימ"צ וטמפרטורת המינימו� הי 0.5 
מהממוצע הרבשנתי ב יתה גבוההיה

היו קטני� ולא נרשמו ימי� חמי� באופ% משמעותי. טמפרטורת המקסימו� הגבוהה ביותר שנמדדה באוגוסט 

ה דומה לממוצע או תיימי� בה� טמפרטורת המקסימו� הי 10מ"צ בפאר%. נרשמו  40 
מ"צ בחצבה ול 42 
 הגיעה ל

  מ"צ. 1 
נמוכה ממנו בכ

יתה דומה לממוצע הרבשנתי בחצבה. יבחודש ספטמבר טמפרטורת המקסימו� והמינימו� היומית הממוצעת ה

במינימו�. טמפרטורות אלה ביחס  0.5 
יתה נמוכה במעט מהממוצע במקסימו� וגבוהה ממנו ביבפאר% היא ה

זה נית% היה להבחי% בירידה ההדרגתית בטמפרטורות מיו� ליו�, לממוצע מתונות מאלה של אוגוסט. בחודש 

בספטמבר נרש� יו� שרבי בו טמפרטורות המקסימו� היו גבוהות  17 
כמעט ללא אירועי שרב בולטי�. רק ב

בפאר%. ער- גבוה זה מדגיש את מתינות הטמפרטורות  38.5 
 מ"צ בחצבה ו 40 
מ"צ והגיעו ל 5 
מהממוצע בכ

  בחודש. 

נובמבר לא נרש� שו� אירוע מזג אויר חריג. טמפרטורות המקסימו� והמינימו�  –חודשי הסתיו אוקטובר ג� ב


היו דומות לממוצע או נמוכות ממנו במעט. הלחות היחסית הייתה רגילה לעונה, ונרש� רק אירוע אחד של יובש ב 


בשעות הלילה ופחות מ 40% 
בנובמבר. בימי� אלה הלחות היחסית הייתה נמוכה מאוד והגיעה ל 9 – 6 10% 

מ"מ  1ויר הגשו� ששרר בצפו% האר� בנובמבר לא הגיע לערבה. נרש� יו� גש� אחד בו ירדו ובשעות היו�. מזג הא

לעונת המעבר בערבה, לא  האופייניי�ימי� בה� נרשמו טפטופי�. אפיקי י� סו# פעילי�  5 – 4גש� לפחות ועוד 

  בעונה זו. האווירהשפיעו על מזג 

מ"צ בממוצע,  1.5 
לאחר מספר חודשי� בה% הטמפרטורות היו דומות לממוצע, בחודש דצמבר היה ח� מהרגיל ב

ה של נובמבר. יה בטמפרטורות בלטה במיוחד לאחר הימי� הקרירי� ששררו במחצית השנייביו� ובלילה. העלי


הממוצע, והיא הגיעה ל מ"צ, הער- החודשי 20 
ברוב ימי החודש טמפרטורת המקסימו� הייתה גבוהה מ 25 – 24 

ה של החודש נרשמה ירידה בטמפרטורות המקסימו� וה% היו ימ"צ, א- לא לערכי� גבוהי� יותר. במחצית השני

ממוצעות לעונה. ג� ערכי טמפרטורת המינימו� היו גבוהי� מהממוצע ורק בימי� האחרוני� של החודש נרשמו 

מ"מ. בפאר%  12ימי גש� בחצבה בה� ירדו  2צ. במהל- החודש נרשמו מ" 5עד   4בפאר% טמפרטורות מינימו� של 

  מ"מ בלבד. 2ירדו בימי� אלה 

  

ימי� היו בהירי� לגמרי.  10 
ינואר היה חודש קר. רוב ימי החודש היו מעונני� בעננות חלקית או מלאה, כ

הייתה נמוכה מהרגיל  טמפרטורת המקסימו� הייתה דומה לממוצע, א- טמפרטורת המינימו� היומית הממוצעת


מ"צ. ב 0.5 
בכ 6

בחודש נשבו רוחות חזקות ושרר אוב-. בי% ה 7 13 – 7  �בחודש נרשמו טמפרטורות מקסימו



  

מ"צ. בחלק גדול מהימי� והלילות השמי� היו בהירי� ונרשמו לילות  4 – 2 
 ומינימו� נמוכות מהממוצע ב


 התקררות קרינתית. בפאר% נרשמו ב 13
מ"צ בסוכה המטאורולוגית  2.4, 2טמפרטורות מינימו� של בחודש  14


 וטמפרטורות קרובות לאפס מ"צ ליד הקרקע. בחצבה הטמפרטורות היו גבוהות יותר. ג� ב טרמ 2בגובה  19 – 17 

בחודש נרשמו טמפרטורות נמוכות, א- לא כמו באירוע הקוד�. לקראת סו# החודש נרשמה עליה בטמפרטורות 

  ה יחסית שהמשיכה ג� בפברואר.ונרשמה תקופה חמ

בחודש פברואר טמפרטורות המקסימו� והמינימו� היו דומות לממוצע, א- בלט ההבדל בי% חלקו הראשו% של 

החודש שהיה ח� מהממוצע ובי% חלקו השני של החודש שהיה קריר מהממוצע. בתחילת החודש נרשמו טמפרטורת 


כבר היו חמות מהממוצע, וה% הגיעו לשיא% במ"צ בפאר% כשטמפרטורות הקסימו�  4מינימו� של  7  �בחודש ביו

בחודש נרשמה ירידה  11 
 מ"צ מעל לממוצע. מה 10 
מ"צ, כ 32 – 30 
 שרבי בו טמפרטורות המקסימו� הגיעו ל

מ"צ),  20 
מ"צ (הממוצע כ 18 – 17 
בחודש ה% היו נמוכות מהממוצע והגיעו ל 22 –חדה בטמפרטורות ועד ה

ימי גש� בה�  3האוויר הגשו� ששרר בצפו% האר�. בחלק מהימי� הייתה עננות מרובה ונרשמו  בהתאמה למזג


 בחודש וב 11 – 10 
מ"מ בפאר%. פעילות מזג האוויר גרמה לרוחות חזקות ב 10 
מ"מ בחצבה וכ 20 
ירדו כ 19 – 

  בחודש שהעלו אוב-. 21

ג אויר חריגי�. טמפרטורת המקסימו� והמינימו� בחודש מר�, למרות היותו חודש מעבר, לא נרשמו אירועי מז

מ"צ.  מתחילת החודש הטמפרטורות הלכו ועלו בהדרגה עד  1עד  0.5 
 היומית הממוצעת הייתה גבוהה מהרגיל ב

מערביות חזקות, נרשמה עננות ואוב- 
בחודש נשבו רוחות צפו% 11 
מ"צ. ב 32 – 30 
 בחודש בו ה% הגיעו ל 10 
ל

ימי� הטמפרטורות נהיו מוכות מהממוצע או דומות לממוצע.  12מ"צ בטמפרטורות. במש-  10ונרשמה ירידה של 


בימי� האחרוני� של החודש הטמפרטורות עלו וה% הגיעו ב 27
מ"צ. בכל התקופה הזו לא  32 – 31 
בחודש ל 29

  נרשמו ערכי� קיצוניי� של הטמפרטורה. 

�  ו שרב בולטי�, וע� מספר קט% של ימי גש�.העונה יחסית קרירה, ללא אירועי קרה א ,לסיכו

  
 2014: טמפרטורת מקסימו� ומינימו� יומית ממוצעת והפרש מהממוצע הרבשנתי (מ"צ) בתקופה אוגוסט 1טבלה 

  )  2009 – 2000(ממוצעי� לתקופה  2015מר�  –
  חצבה  פאר%  

    חודש

� מקסימו

הפרש 

 מהממוצע

  

�  מינימו

הפרש 

  מהממוצע

  

�  מקסימו

הפרש 

  מהממוצע

  

�  מינימו

הפרש 

  מהממוצע


 0.2  26.6  + 0.5  39.4  +0.2  23.5  + 0.3  38.5 אוגוסט  


 0.3  34.8  ספטמבר  0.1   35.7  + 0.5  21.4 
  24.9  0.1 +  


 0.3  30.4  אוקטובר  0.8  17.1 
  31.1  0.3 
  20.4  1.3 
  


 0.2  25.1  + 0.9  12.5  + 0.3  24.9  נובמבר  0.3  14.9 
  

  +1.4  12.1  + 1.7  22.0  + 1.3  9.1  +1.8  21.7  דצמבר


 0.5  17.8  ינואר  0.4  18.8  + 0.2      6.5 
  9.5  0.3+  


 0.1  7.7  +0.1  20.5  פברואר  0.0  10.6  + 0.2  21.3   

  +0.7  14.6  +0.9  26.1  +0.6  11.4  + 0.5  25.2  מר�

  

  

 
  


