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 מ"מ 5<  י ימי יובש ברצףרבמספר מ

 שנתי

-נובמבר 21
 אפריל

-נובמבר 22
 דצמבר
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 פברואר-ינואר 23

 חודשי, שנתי ל"ר ימים 7-ית ברבכמות גשם מ 24

25 
 סך משקעים

 חודשי ל"ר

 שנתי ל"ר 26

 מ"מ 5<  אורך עונת הגשמים 27

 שנתי
 95אחוזון  עזסך גשם בימי גשם  28

 99אחוזון  עז במיוחדסך גשם בימי גשם  29

 מ"מ 5<  כמות גשם יומית ממוצעת 30

 מ"צ 30<  גבוהה רביתמ הימי טמפרטור 31
 מרץ-נובמבר

 מ"צ 5>  ימי טמפרטורת מינימום נמוכה 32

 ל"ר רביתמ הסטיית תקן טמפרטור 33
 חודשי, שנתי

 ל"ר סטיית תקן טמפרטורת מינימום 34

 שנתי  מספר אירועי ברד 35

36 

 ותעגבני
 בבתי צמיחה

 מ"מ 5<  מספר ימי גשם

 חודשי, שנתי
37 

 שעות טמפרטורה גבוהה
 מ"צ 32< 

 מ"צ 20<  38

 מ"צ 10>  שעות טמפרטורה נמוכה 39

 ספטמבר-מרץ 80%-60% שעות לחות יחסית מיטבית 40

 חודשי, שנתי 2וואט/מ 600-750 שעות קרינה מיטבית 41

42 

אבוקדו, 
 הדרים

 מ"צ 36<  מספר ימי שרב
 43 יוני-אפריל

 מספר ימי שרב קל
 20%מ"צ + >  34< 

 לחות

 מ"צ 0>  קרהמספר ימי  44

 מ"צ 0>  מספר שעות קרה 45 שנתי

 ( מ"צ3-> ) מספר שעות קרה עמוקה 46

 מספר אירועי רוחות קיצוניות באביב 47

 קמ"ש 80< 
 יוני-אפריל

48 
 מספר אירועי רוחות קיצוניות בסתיו

-אוקטובר
 דצמבר

 ימים ברצף 3 מ"צ 40<  גבוהה רביתמ הימי טמפרטור נשירים 49
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 שעות ברצף 6 מ"צ 0>  אירועי קרה 50

 נובמבר-מרץ קמ"ש 80<  מספר אירועי רוחות קיצוניות 51

52 
 מספר שעות קור מצטברות

 חישובמודל דינמי ל
 [1] מנות קור

-דצמבר
 פברואר

53 
 מ"צ 18<  ימי טמפרטורה גבוהה בחורף

-דצמבר
 פברואר

54 
 כותנה

צבירת ימי מעלה )טמפרטורה 
 חודשי מ"צ 15.5<  ממוצעת(

 

 .253-250: 70השדה  לשבירת תרדמת עצי פרי נשירים.. שימוש במודל הדינמי להערכת אקלים החורף 1989 גא.פישמן ס, גת צ וקוביון ארז א, [ 1]

 



 היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים/  ואחרים טופורוב 45–39(: 4)10; 2019אקולוגיה וסביבה 
 

 מקורות. 3נספח 

. שינוי האקלים בישראל מגמות עבר ומגמות חזויות במשטר 2019. אחריםבהר"ד ע, אוזן ל ו, יוסף י[ 1]

 הטמפרטורות והמשקעים. השירות המטאורולוגי הישראלי.

 .2015–2000סביבה, -. מדדי חקלאות2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. [ 2]

www.bit.ly/E_E118  

. צנובר, בסיוע האגף לתכנון כפרי 2013. אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל, 2013כסלו י וצבן ש. [ 3]

 אזורי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

לחיזוי ייצור ראשוני ובדיקת השינויים הצפויים לנוכח  . מודל מפורש בזמן ובמרחב2013מילר א. [ 4]

 גוריון בנגב.-אוניברסיטת בןבאר שבע: . )עבודת גמר לתואר מוסמך( שינויי אקלים בשדות חיטה

החטיבה למחקר, . 2016תמונת מצב כלכלית לשנת  ענף החקלאות בישראל. 2017 פאנוס ד.[ 5]

 הכפר., משרד החקלאות ופיתוח כלכלה ואסטרטגיה

[6] Challinor AJ, Koehler J, Ramirez-Villegas J, et al. 2016. Current warming will 

reduce yields unless maize breeding and seed systems adapt immediately. Nature 

Climate Change 6: 954-960. 

[7] Challinor AJ, Watson J, Lobell DB, et al. 2014. A meta-analysis of crop yield under 

climate change and adaptation. Nature Climate Change 4: 287-291.  

[8] Deutsch CA, Tewksbury JJ, Tigchelaar M, et al. 2018. Increase in crop losses to 

insect pests in a warming climate. Science 361: 916-919. 

[9] Di Lena B, Guiliani D, Zinni A, et al. 2013. A climatic perspective of the presence 

of the European grapevine moth (Lobesia botrana Den. and Schiff) in the Abruzzo 

region, Italy. Italian Journal of Agrometeorology 18: 5-12.   

[10] FAO. FAOSTAT. Average greenhouse gas emissions from agriculture 2005-2014. 

www.fao.org/faostat/en/#data 

[11] Gillett NP, Arora VK, Zickfeld K, et al. 2011. Ongoing climate change following a 

complete cessation of carbon dioxide emissions. Nature Geoscience 4: 83-87. 

[12] Groot A, Werners S, Regmi B, et al. 2017. Critical climate-stress moments and 

their assessment in the Hindu Kush Himalaya: Conceptualization and assessment 

methods. Kathmandu (Nepal): Himalayan Adaptation, Wate-r and Resilience 

Research (HI-AWARE).  

http://bit.ly/E_E118


 היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים/  ואחרים טופורוב 45–39(: 4)10; 2019אקולוגיה וסביבה 
 

[13] Eggleston HS, Buendia L, Miwa K, et al. (Eds). 2006. 2006 IPCC guidelines for 

national greenhouse gas inventories. IPCC National Greenhouse Gas Inventories 

Programme. Hayama (Japan): IGES. 

[14] Jackson L, Haden VR, Wheeler SM, et al. 2012. Vulnerability and adaptation to 

climate change in California agriculture. California Energy Commission. California 

Natural Resources Agency. 

[15] Jones AE, Turner J, Caminade C, et al. 2019. Bluetongue risk under future 

climates. Nature Climate Change 9: 153-157. 

[16] Knox JW, Hurford A, Hargreaves L, and Wall E. 2012. Climate risk assessment 

for the agriculture sector. UK Department of Environment, Food and Rural Affairs. 

[17] Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2015. Climate change adaptation 

plan of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. MAFF: Japan. 

[18] Porter JR and Xie L. 2014. Food security and food production systems. In: Climate 

Change 2014: Impacts, adaptation and vulnerability. Part A: Global and sectoral 

aspects. Contribution of working group II to the fifth assessment report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. 

[19] Rizvi AR. 2014. Ecosystem based adaptation: Building on no regret adaptation 

measures. IUCN (International Union for Conservation of Nature): Technical paper. 

[20] Smith PM, Bustamante H, Ahammad H, et al. 2014. Agriculture, forestry and other 

land use (AFOLU). In: Climate change 2014: Mitigation of climate change. Contribution 

of working group III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Cambridge University Press.  

[21] Solomon S, Plattner GK, Knutti R and Friedlingstein P. 2009. Irreversible climate 

change due to carbon dioxide emissions. PNAS 106: 1704-1709. 

[22] Wolfenson D, Roth Z and Meidan R. 2000. Impaired reproduction in heat-stressed 

cattle: Basic and applied aspects. Animal Reproduction Science 60-61: 535-547. 

[23] Zhao C, Liu B, Piao S, et al. 2017. Temperature increase reduces global yields of 

major crops in four independent estimates. PNAS 114: 9326-9331. 


