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דבר מנהל השרות המטאורולוגי

השרות המטאורולוגי מהווה חלק מהתשתיות הלאומיות במדינת 

ישראל ומתפקידו לספק שירותים לתעופה, לימאות, לגופי החרום, 

למשרדי הממשלה, למכון התקנים, לפיתוח אנרגיות מתחדשות ומעל 

כולם - לציבור הרחב.

 

בכדי לבצע מגוון רחב של מטלות, עובדי השרות המטאורולוגי 

מתחזקים ומכיילים רשת מדידות מטאורולוגיות ומערכות מתקדמות 

לחישה מרחוק. הנתונים המתקבלים מהווים את הבסיס לחקר 

האקלים, ניטור שינויי האקלים, בסיס לתכנון הנדסי ואנרגיות 

מתחדשות וכן תנאי התחלה להרצת מודלים נומריים אשר מהווים את 

הבסיס לחיזוי מזג האוויר מהטווח הקרוב של השעות הקרובות, לימים 

הקרובים ועד להערכת שינויי האקלים בסוף המאה. 

מטרת הרפורמה בשרות המדינה ליצור בציבור תחושת אמת 

שהמערכת הציבורית עובדת בשביל משלם המיסים בצורה הטובה 

והיעילה ביותר. המצטיינים שנבחרו בשרות המטאורולוגי מהווים 

דוגמה למצוינות מקצועיות ועבודה קשה תוך חתירה להשלמה 

מיטבית של המשימות שאנו מחויבים אליהן. אני סמוך ובטוח 

שהמצטיינים, יחד עם כלל העובדים המסורים בשרות יצליחו לשפר 

את תוצרתנו תוך הטמעת טכנולוגיות מדידה, מחשוב ותקשורת שהיו 

דמיוניות אך לפני שנים אחדות.

כל מצטיין בתחומו אמון על הצלחת השרות המטאורולוגי: עמית 

סביר שמשרת באמונה את לקוחותינו ובעיקר את הציבור הרחב, 

איציק יוסף שחוקר ופורץ דרך בניטור שינויי האקלים, נועם חלפון 

שמצליח להנגיש לכל את המידע מטאורולוגי וליצור מפות מאירות 

עיניים, יוליה רייש גולדשטיין שדואגת שהחזאים יקבלו את כל המידע 

הנחוץ ושהתחזיות והאזהרות יגיעו ליעדן, תוך ניהול מערכת האיכות 

האירגונית,  ולדימיר מאירסון שיצר במו ידיו מהתחלה חלק ניכר 

מהיישומים והכלים ההכרחיים לעבודת השמ"ט, אלכסנדר בסקיס 

שדואג להביא את המערכות הטכנולוגיות לאיכות המרבית, יאיר 

סלקמן שדואג למדידות הכי מדויקות שרק אפשר, פבל חיין שלא 

מתפשר על דיוק תחזיות המודל הנומרי, אליקום ודיסלבסקי שחש 

מרחוק את מזג האוויר ומייצר כלים לחיזוי הטווח הקרוב.  

עלו והצליחו,

ד"ר יואב לוי

מנהל בפועל
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הגדולה  הזכות  על  לב  מקרב  מודה  אני 

שנפלה בחלקי עם הבחרי לעובד מצטיין 

המהווה  המטאורולוגי,  השירות  של 

אני  אליו  עבודה  מקום  בין  שילוב  עבורי 

בתחום  ועיסוק  יום  בכל  להגיע  אוהב 

אותו אני אוהב במיוחד, מאז ומתמיד. 

את  ולקדם  להמשיך  אוכל  כי  מקווה  אני 

המטאורולוגי,  בשירות  ההדרכה  תחום 

בתחום,  והעוסקים  העובדים  כלל  לטובת 

ותוך כדי כך גם להוסיף ולתרום ככל יכולתי 

בכל התחומים הנוספים בהם אני עוסק.

)הדרכה וקשרי  עמית נקלט בשירות המטאורולוגי כמרכז בכיר 

שירת  עמית  בקריירה:   רבים  הישגים  שצבר  אחרי  לקוחות( 

במשך 12 שנים כקצין מטאורולוגיה בחיל האויר, לאחר השחרור 

מצבא הקבע עבד 7 שנים בחברת מטאו-טק העוסקת בתחום 

ניגש למכרז בשירות המטאורולוגי,  המטאורולוגיה, ולאחר מכן 

בו נבחר ברוב מכריע בועדה. לעמית תואר שלישי מאוניברסיטת תל-

אביב, בית הספר ללימודי הסביבה, בתחום המטאורולוגיה. עמית 

ובקיאותו  עצמו,  את  זוכר  שהוא  מאז  מטאורולוגיה  ונושם  חי 

של  חלקית  רשימה  מעשיו.  בכל  ניכרת  מהמקצוע  והתלהבותו 

מקצועיים  קורסים  ייזום  הנוכחי:  תפקידו  במסגרת  הפעילויות 

ייחודיים לעובדי השמ"ט. הסמכות והכשרות לעובדי מטאורולוגיה 

 WMO -באשר הם – בתוך ומחוץ לשמ"ט, תחת הקריטריונים של ה

מכהנים  ואף  חברים  אנו  בו  העולמי(,  המטאורולוגיה  )ארגון 

בהנהלה של אירופה. ארגון הכנסים וימי העיון המקצועיים עבור 

המתקיימים  הסיורים  כל  הדרכת  הרחב.  והציבור  השמ"ט  עובדי 

עם  קשרים  המבקרים.  במרכז  ובמיוחד  המטאורולוגי,  בשירות 

מחקר  גופי  חירום,  גופי  ממשלתיים,  גופים   – השמ"ט  לקוחות 

ואקדמיה. אחריות על אתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי, 

כולל ריכוז העבודה על פיתוח אתר האינטרנט החדש.

את  ושינה  חדש  תוכן  יצק  לתפקידו,  שנכנס  מרגע  עמית, 

גבולות הגזרה של התפקיד, בהתאם למטלות שלקח על עצמו: 

ותודות לעשייתו,  נכנס לתפקיד בעל הגדרות מסויימות,  עמית 

במקום  התמצב  התפקיד   – ויצירתי  נמרץ  ולהיותו  ליכולותיו 

מרכזי בארגון ומחוצה לו.  

לסוגיהם  המטאורולוגים  והסמכת  הכשרה  ההדרכה,  נושאי  כל 

הצבאי  משרותו  עמית  הביא  אותו  הניסיון  בזכות  שדרוג  קיבלו 

עמידה  לצורך   WMO ה-  דרישות  עם  קו  יישור  והאזרחי, 

המבצעיים  הגורמים  עם  בשיתוף  בינלאומיים  בסטנדרטים 

והמחקריים בשירות המטאורולוגי.

 – השמ"ט  ללקוחות  השירות  בנושא  חדש  סטנדרט  הציב  עמית 

איכות  הטיפול,  מהירות  הרחב(.  )הציבור  ומזדמנים  קבועים 

ההערכה  מכתבי  שכמות  לכך  מביאים   – והמקצועיות  המידע 

שהוא מקבל גודשת את תיקו האישי.

סדירה.  לפעילות  המבקרים  מרכז  את  החזיר  עמית  כן,  כמו 

הביקורים מבוקשים ע"י בתי ספר וקבוצות מבוגרים כאחת, וגם 

הם שופעים מחמאות אחרי כל סיור שנערך במקום. 

ד"ר סביר עמית
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ליצחק )איציק( תואר שני בגיאופיסיקה מאוניברסיטת תל אביב. עבודת 

הגשם  ובתפרושת  בכמות  השינוי  במגמות  התמקדה  שלו  המוסמך 

בישראל דרך בחינת כמויות הגשם היומיות בתקופה של מעל 50 שנה. 

נסיון זה סייע לו כאשר החל לעבוד בשירות המטאורולוגי בשנת 2011. 

לבחינת  האקלימיים  הנתונים  וניתוח  עיבוד  על  אחראי  הוא  בתפקידו 

ומוביל  מרכז  הוא  זו  במסגרת  בישראל.  הזמן  לאורך  ושינויים  מגמות 

סטטיסטיות  שיטות  באמצעות  נתונים  סדרות  של  הומוגניות  בדיקות 

בסדרות  שיטתיות  שגיאות  איתור  על  אחראי  איציק  מתקדמות.  

המידע  בסיס  של  ובתחזוקה  בבניה  ומסייע  ההיסטוריות  הנתונים 

אנתרופוגניים  שינויים  וניפוי  איתור  לשם  דטה(  )מטה  התחנות  על 

מקומיים או אזוריים, וליצירת סדרות ה"נקיות" מהשפעות מקומיות/

אזוריות. הוא עוקב בספרות המקצועית אחר חידושים בתחום המחקר 

המתמחים  בחו"ל  עמיתים  עם  קשר  ומקיים  אקלימיים  שינויים  של 

ובסמינרים  בפרויקטים  פעיל  באופן  משתתף  וגם  אלו  בנושאים 

בינלאומיים בנושא.

ואחראי  בישראל  אקלימיים  שינויים  בדבר  המידע  את  מרכז  איציק 

עבודתה  מבצעת  הממצאים.יהודית  פרסום  של  ולעריכה  לכתיבה 

וראייה  וארגון  סדר  כושר  בעל  אחראי,  מקצועי,  מצוין,  עובד  איציק 

חדשים  נושאים  עם  ולהתמודד  ללמוד  מסוגל  הוא  רחבה.  מערכתית 

ומורכבים. מאז שהגיע לשירות המטאורולוגי הוא למד בצורה עצמאית 

את התחום המסובך והמורכב עליו הוא אמון. 

ופיתח  שלמד  השיטות  ביישום  מדרגה"  "קפיצת  ביצע   2014 בשנת 

מגמות  בבחינת  השונות  השיטות  את  המשלבת  ייחודית  שיטה 

היווה  הזו  בשיטה  השימוש  בישראל.  הטווח  ארוכות  הטמפרטורה 

בסיס למסמך המעודכן: שינויים אקלימיים בישראל – ממצאי השירות 

שיטת  את  הציג   2014 במהלך   .2015 במרץ  שפורסם  המטאורולוגי 

בקרב  ולהכרה  לשבחים  וזכה  בינלאומי  בסמינר  שפיתח  העבודה 

המומחים מחו"ל. לקראת בואו של מומחה מחו"ל הוא הכין, בהשקעה 

רבה, קורס מבוא בסטטיסטיקה אשר היה מיועד לכלל המטאורולוגים 

והחוקרים בשירות המטאורולוגי, והעביר בו את רוב ההרצאות בצורה 

מקצועית ובהירה תוך שהוא דואג גם להיבטים הארגוניים והדידקטיים. 

מופקד  הוא  עליו  לנושא  מעבר  הרבה  תורם  שהוא  בכך  בולט  איציק 

האקלימי  האטלס  מסמכי  בעריכת  כמו  רבים,  בתחומים  ומסייע 

תרומתו  בישראל.  הקיצוניים  האוויר  מזג  אירועי  על  החדש  והפרסום 

לאגף לא תסולא בפז.

גם  מוביל  מקצועי  אתגר  כי  מאמין  אני 

להצלחה מקצועית. 

חזון  אישי,  עניין  בתוכו  המשלב  תפקיד 

ואתגר מעורר מוטיבציה וסקרנות גם יחד 

ומוביל למסלול של חדשנות ומקצוענות.

יוסף יצחק



רקע מקצועי בתפקיד
2015

מסר של המצטייןהסיבה לבחירה כמצטיין

9

תפרושת  דגמי  בנושא  חיפה  מאוניברסיטת  שלישי  תואר  לנועם 

המשקעים בישראל. עוד טרם הגיע לשירות המטאורולוגי הוא פיתח 

מומחיות בשימוש במערכות מידע גיאוגרפיות לצרכי מיפוי משקעים.     

לשירות המטאורולוגי הוא הגיע בשנת 2009.

מידע  במערכות  השימוש  והטמעת  יישום  על  מופקד  הוא  בתפקידו 

גיאוגרפיות בהיבט המטאורולוגי. במסגרת זו הוא מפיק מידע, מפות 

פרוייקטים,  במסגרת  גיאוגרפיות  מידע  מערכות  מבוססי  ותרשימים 

מחקרים, דו"חות ופירסומים. 

כמו כן הוא מייצר מאגר מפות ייחוס אקלימיות )ממוצעים אקלימיים 

מופקד  הוא  במקביל  העיקריים(.  המטאורולוגיים  הפרמטרים  של 

התצפית  תחנות  של  המידע(  על  )מידע  דטה  מטה  וניהול  יצירת  על 

המטאורולוגיות וסביבתן ושל המיכשור המטאורולוגי. מעבר לתחומי 

אקלים:  באגף  העבודה  של  פן  בכל  כמעט  מעורב  הוא  אחריותו 

של  ולבדיקות  לבקרה  בסיוע  אקלימי,  מידע  של  ועיבודים  בחישובים 

משמעותית  ובתרומה  מידע  הנגשת  של  בפתרונות  נתונים,  סדרות 

יוצאת  לפתרון סוגיות מורכבות שעולות באגף תוך שימוש בהיכרותו 

הדופן עם אקלים הארץ ועם ההסטוריה של תחנות המדידה.

נועם עובד מצוין, מוכשר מאד ומשקיע רבות בעבודתו. הוא יוזם 

וגם  התמחותו  בתחומי  רבים  נושאים  ומקדם  העת  כל  ומשפר 

כאלו שמעבר להגדרת תפקידו.

במהלך 2014 קידם בצורה משמעותית את הפרוייקט של תיעוד 

אירועי מזג האוויר הקיצוניים. הפרוייקט הבשיל למסמך שפורסם 

טמפרטורת  מפות  גם  פורסמו  האחרונה  בשנה  ב-2015.  לציבור 

ותוך  מתקדמות  בשיטות  הפיק  שאותן  הממוצעות  המקסימום 

הפגנת יצירתיות ומקצועיות מרשימה.

עדכן  הרוח;  אנרגיית  אטלס  של  בפרויקט  ניכר  באופן  סייע  הוא 

חישובי  את  קידם  האקלים;  שינויי  במסמך  המשקעים  פרק  את 

האירועים  על  מרשימים  פוסטרים  הכין  הבצורת;  אינדקס 

החריגים ב-2014 וכן קלסר אירועים מן העבר לטובת היום הפתוח 

ולדוחות  מטאורולוגיים  חריגות  ספי  להכנת  משמעותית  ותרם 

אסון טבע. למרות עומס עבודה רב נועם מצליח לסיים משימות 

בהם  בנושאים  אחרות  למחלקות  גם  מסייע  ובמקביל  מורכבות 

הוא מתמחה. גישתו תמיד חיובית והוא תמיד נכון לעזור. 

ולשירות  אקלים  אגף  לעבודת  ביותר  משמעותית  תרומה  לו  יש 

המטאורולוגי בכלל.

שאתה  בעבודה  "עבוד  אמר  קונפוציוס 

אוהב ולא תצטרך לעבוד יום בחייך"

ולהתפרנס  לעבוד  מזל  בר  מרגיש  אני 

משחר  עוד  שאהבתי  בתחום  בכבוד 

ילדותי. אני מודה למנהלים על ההערכה 

לעסוק  לי  מאפשרים  שהם  כך  ועל 

בתחומים מגוונים ומאתגרים.

ההנהלה  מחשיבות  להפחית  מבלי 

ממריצים  שהכי  הפידבקים  והעובדים, 

אותי לעשייה הם אלה שמגיעים מצרכני 

השירות שלנו.

ד"ר חלפון נועם
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יוליה הגיעה בשנת 1993 לשירות המטאורולוגי כטכנאית ענ"א 

)אורט יד סינגלובסקי, קורסים צה"ליים(.  

מחשב  מפעילת  בתפקיד  בשמ"ט  מחשב  במחלקת  השתלבה 

)עבודת משמרות(. 

כדי העבודה  בניהול תוך  במהלך השנים השלימה תואר ראשון 

)אוניב' פתוחה(.  בשנת 2010 קודמה למנהלת גף תפעול המרכז 

המבצעי בשמ"ט )מיזוג של יחידת מפעילי מחשב ויחידת עוזרי 

במצבי  ב"התמודדות  שני  תואר   2011-2013 בשנים  החיזוי(. 

חירום" )אוניב' חיפה( וקורסים בנושא "ניהול איכות ומצויינות". 

יוליה יצרה גף חדש משתי יחידות שונות שהתמזגו יחד.

משותפים  נהלים  גיבוש  של  ממושך  תהליך  הובילה  היא 

יוכל  אחד  שכל  כך  השונים  הצוותים  של  הכשירויות  והשלמת 

למלא כל משימה נדרשת גם בתחום המטאורולוגי וגם בתחום 

טובה  באווירה  הנכון,  המקצועי  המיזוג  נוצר  בהנהגתה  הטכני. 

עם  תפקודית  לבגרות  הגיע  הגף  הנוכחית  בשנה  ומקצוענית. 

ומשימת  האוטומטיות  התחנות  ניטור  משימת  קליטת  סיום 

המטאורולוגיה לתעופה. 

יוליה אינה מסתפקת בביצוע המוטל עליה בצורה הטובה ביותר 

אלא נרתמת למשימות נוספות ויוזמת שיפורים ושינויים )"ראש 

גדול"(. בין השאר לקחה על עצמה לרכז את הניהול השוטף של 

 .ISO 9001 מערכת האיכות הארגונית, במסגרת הסמכת תקן

כמו כל משימה אחרת שלקחה על עצמה, גם את הפרויקט הזה 

מובילה במקצוענות, יסודיות ורוח טובה.   

מקבוצה  חלק  להיות  וגאה  שמחה 

צוות  עומד  מאחורי  ואיכותית.  מצטיינת 

את  ולתת  לאתגר  היודעים  ומנהלים 

התמיכה הנדרשת לביצוע המשימות. 

זכיתי לנהל צוות עובדים שעושה עבודה 

מבצעית סביב השעון, בה בכל משמרת 

עולות התמודדויות עם תקלות ואתגרים 

חדשים. שפר מזלי להיות חלק מארגון בו 

האיכות והמצוינות הם תשתית לעבודה 

היא  נוחה  אווירה  מבחינתי,  יומית.  היום 

הבסיס המקנה את היכולת ליצור, ליזום 

ואף לטעות. 

ושיפור  בעשיה  להשקיע  אמשיך 

התהליכים בכל דרך אפשרית.

ובנימה אישית – תודה רבה על הפרגון

רייש גולדשטיין יוליה
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ולדימיר מאירסון החל עבודתו כתוכניתן ביחידת מערכות המידע של 

שימושית.  במתמטיקה  שני  תואר  לולדימיר   ,1992 בשנת  השמ"ט 

בשמ"ט  מטאורולוגיות  תוכנה  מערכות  ותחזוקת  פיתוח  על  כאחראי 

מכיר ולדימיר היטב את כל המערכות המטאורולוגיות ומסייע בפתרון 

שונים  טכנולוגיים  חידושים  במימוש  וכן  בכולן  ולוגיות  טכניות  בעיות 

בהתאם להתפתחות הדרישות ובהתאם להנחיות הארגון המטאורולוגי 

העולמי שהינו הגוף המנחה את השירותים המטאורולוגים בעולם.

וכן  ולחוקרים  לחזאים  תוכנה  כלי  ולדימיר  מפתח  תפקידו  במסגרת 

מבוצע  הפיתוח   .24/7 הפעילות  המערכות  ותחזוקת  ניטור  לצורכי 

והתאמת  והבנת הדרישה  ניתוח  ישיר עם המשתמשים לאחר  בקשר 

הכלי באופן מיטבי לצורך. כחלק מהעבודה השוטפת מנהל מעקב אחר 

נותני  עם  בקשר  ונמצא  המידע  מערכות  של  התקין  השוטף  התפעול 

כן אחראי על  שירותי תחזוקה חיצוניים לפתרון בעיות מורכבות. כמו 

ולדימיר  המידע.  אבטחת  ומערכות  הפנימית   התקשורת  רשת  ניהול 

זכה בפרס עובד מצטיין בשנת 1995, בפרס קרן מנכ"ל בשנת 2006 

ופרס "צוות בעל הישגים"  כחלק מצוות החצנת נתונים בשנת 2012.

מנהל  בתפקיד  הוא  והיום  בדרגות  ולדימיר  התקדם  השנים  במהלך 

תחום )טכנולוגיות ופיתוח(.

לשרות  רבות  ותורם  פועל  אשר  למופת  עובד  הינו  מאירסון  ולדימיר 

המדינה  בשירות  מצטיין  לעובד  כדוגמה  בו  לראות  וניתן  המטאורולוגי 

מקצועיות,  מעורבות,  של  מאוד  גבוהה  רמה  מפגין  ולדימיר  ובכלל. 

אכפתיות ומחויבות גבוהה לארגון ובעל משמעת עצמית ומוסר גבוהים 

מאוד לאורך זמן רב.

ניתן לראות זאת בפעילותו המתמדת לשפור המערכות וזמינות השירות 

דבר שחשוב בארגון הפועל 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה, פעילות 

שאינה מסתיימת עם תום שעות העבודה, הוא ממשיך במעקב ובקרה 

הבנה  כושר  בעל  מאוד,  מוכשר  ולדימיר  מביתו.  המערכות  תקינות  על 

פתרונות  ובמתן  במקצועיותו  המתבטא  דבר  בעבודתו  ויעיל  מעולה 

היוזמה,  חדשות.  דרישות  ביישום  והן  תקלה  במקרי  הן  ויעילים  מהירים 

המוטיבציה והיכולת של ולדימיר הינם שילוב המאפשר מתן כלים יעילים 

מערכות  חיצוניים,  יועצים  עזרת  ,ללא  עצמי  בפיתוח  מורכבת  במערכת 

צוותי  ידי  על  מפותחים  בעולם  מטאורולוגים  בארגונים  אשר  מורכבות 

תוכנה גדולים או נרכשים. 

בקשר  איתו  הנמצאים  מכל  רבה  מקצועית  הערכה  מקבל  ולדימיר 

השמ"ט  מתוך  המערכות  ומשתמשי  לעבודה  חבריו  מנהליו,  מקצועי, 

ומחוצה לו. כולם מכירים ומעריכים את עבודתו ותרומתו לארגון. 

כעובד  בחירתי  את  מעריך  מאוד  הנני 

מצטיין בארגון. 

מהידע,  לתרום  בעתיד  גם  אמשיך 

שמערכות  כדי  שלי  והיכולת  הניסיון 

יהיו  המטאורולוגי  בשירות  המחשוב 

יציבות  בינלאומית,  ברמה  מודרניות 

ונוחות בשימוש לטובת חזאים וחוקרים.

מאירסון ולדימיר
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אלכסנדר )אלכס( החל את עבודתו בשמ"ט בתחילת שנת 1999.

על  ממליץ  תפקידו  במסגרת  חשמל.   בהנדסת  שני  תואר  לאלכס 

את  המשמשות  המדידה  ושיטות  המדידה  מיכשור  והתאמת  בחירת 

המטאורולוגי  הארגון  לדרישות  שיתאימו  כך  המטאורולוגי  השירות 

המכשור  בהתפתחויות  ושותפות   מעורבות  תוך   ,)WMO( העולמי 

המטאורולוגי וטכנולוגיות המדידה בארץ ובעולם. 

מדידה  מערכות  של  והטמעתן  הערכתן  שילובן,  על  מופקד  אלכס 

וטכנולוגיות חדישות עד לשלב מבצעיותן, על מדיניות התחזוקה של 

כלל המערכות הטכנולוגיות המשמשות את השירות המטאורולוגי ועל 

מופקד  בנוסף,  הנצבר.  ולניסיון  המערכות  יצרני  להוראות  התאמתה 

אלכס על שמישותן של מערכות החישה מרחוק של השמ"ט: מכ"מ, 

קליטת  ומערכות  ראות  מדי  ענן,  בסיס  גבה  מדי  האוויר,  מזג  מערכת 

הלווינים המטאורולוגיים. אלכס מגדיר ומאשר את תהליכי הכיול של 

ציוד המדידה המשמש את השרות המטאורולוגי, מופקד על הפעלתן 

כיול  תוקף  ועל  בפרט  המטאורולוגי  השרות  של  הכיול  מעבדות  של 

מכשירי הסטנדרט של השרות המטאורולוגי בכלל, ומשתתף בסדנת 

כיול בינלאומית של סטנדרט מדידת הקרינה הישירה.

אלכס מופקד גם על כיול רשת מדידת הקרינה של השרות המטאורולוגי. 

המדידה  מיכשור  ביצועי  על  מוסמך  כמפקח  אלכס  משמש  בנוסף, 

 ICAO-ה להוראות  והתאמתו   התעופה  שדות  רשות  את  המשמש 

)איגוד התעופה הבינלאומי(.

תנאי  ללא  מסירות  באיכפתיות,  תפקידו  את  ממלא  אלכס 

וזמינות ללא מגבלות.

אלכס שותף איכותי ומוביל בכל קבלת החלטה בעלת אופי טכני 

עבודתו  את  המאפיינות  והאיכות  הנכונות  המסירות,  ומקצועי. 

משמשות מופת לסביבתו.

המופקד  את  להבין  צריך  עובד  כל 

באחריותו ולבצעו באחריות ומסירות.

משפיעה  המדינה  עובד  של  עבודתו 

שכל  חשוב  המדינה.  כלכלת  על  ישירות 

עובד מדינה יפנים זאת.

בסקיס אלכסנדר
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לאחר   ,2012 בשנת  המטאורולוגי  בשרות  עבודתו  החל  יאיר 

שעבד בעבר כ- 13 שנים כמהנדס  במגזר הפרטי. 

ליאיר תואר ראשון בהנדסה ותואר שני במנהל עסקים.

יאיר מופקד על כלל הפעולות הקשורות בהפעלתה, תחזוקתה 

המטאורולוגי,  השרות  של  הכיול  מעבדת  של  ופיתוחה 

השרות  את  המשמש  מטאורולוגי  ציוד  ומתקן  מכוונן  מכייל, 

וציוד מעבדה תומך, מפעיל  כיול  המטאורולוגי, מאפיין תהליכי 

ומתחזק ציוד המעבדה המשמש לביצוע הבדיקות והכיולים.

מערכת  באמצעות  שונות  תחזוקה  פעולות  מתעד  יאיר  

 MTBF ואיכותיים:  תחזוקתיים  פרמטרים  מודד  ממוחשבת, 

חוזרות,  וכמות תקלות  בין תקלות(, כמות תקלות  )זמן ממוצע 

ומגמות  התפתחות  על  ומתריע  המכשירים  ביצועי  מנתח 

בהתנהגות ובביצועי המכשירים.

מפעיל, מנחה ובודק את ביצועיהם של קבלני משנה רלוונטים 

לכיול ציוד מטאורולוגי.

לאורך  והתמדה  יאיר מתאפיינת באיכות, מקצועיות  עבודתו של 

זמן. יאיר שוקד על פיתוח מתמיד של שיטות ותהליכי איכות בכיול 

ומדריך מעגלים שונים בשמ"ט להבאת  מכשירי השמ"ט, מנחה 

וקבלת  יכולותיהם   למיצוי   בהם   והשימוש  המדידה  מכשירי 

נתונים מדוייקים ומיטביים.

יאיר אכפתי, יוזם ונעים הליכות.

של  התשתיות  לחטיבת  הצטרפותי  עם 

לעשייה  נחשפתי  המטאורולוגי  השירות 

היבטים  בתוכה  המאגדת  מאוד  מעניינת 

חדש  מקצועי  תוכן  מעולם  טכנולוגיים 

עובדים  בעלי  צוות  לצד   , ומאתגר מבחינתי 

ואורך  מסירות  מרשימה,  מקצועית  יכולת 

נעימה  חברתית  אווירה  המשרים  רוח 

וידידותית המדרבנת ומגבירה אצל  הסובבים 

את המוטיבציה לתרום ככל יכולתם לקידום  

ביצועיו.  רמת  ולשימור  הטכני   המערך  יעדי 

לצוות  חבריי  תרומת  את  מאוד  מוקיר  אני 

והאמון  היוזמה  את   ובמיוחד   , בהשתלבותי 

מקצועי  כר  לי  שהעניק  שלי  הממונה  של 

נרחב וביטחון  להביא לידי ביטוי את  יכולותיי 

חברית  צוות  בעבודת  ולממשן  האישיות 

משותפת  עבודה  להמשך  מקווה  ואוהדת. 

ואופק  לכולנו  נאים  הישגים  בעלת  ופורייה, 

מקצועי לעתיד.

סלקמן יאיר
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ד"ר פבל חיין מרכז בכיר לחיזוי נומרי, בעל תואר שלישי בפיסיקה 

וניסיון של כשש שנים כחזאי בחיל הים. 

פבל הגיע לאגף מחקר ופיתוח מערכות חיזוי ב- 2012 והחל מיד 

ללמוד כיצד מודלים נומריים עובדים.

 במהלך שלוש השנים האחרונות פבל הפך להיות מומחה בחיזוי

הן לצוות פתוח המודל בשרות המטאורולוגי ותרם רבות   נומרי 

בינלאומי קונסורציום  במסגרת  המודל  מפתחי  לקהילת   והן 

COSMO ) Consortium for Small-scale Modeling(

 פבל תכנן, ריכז וביצע מחקרים בכל התחומים הקשורים בחיזוי

נומרי של מזג אוויר, כגון: בחירת שטח אופטימלי להרצת מודל, 

סכמות  ובחינת  המודל  של  פיסיקליות  פרמטריזציות  הערכת 

שונות של המודל.

העת.  כל  ומשתבח  שלומד  מקצועי  לעובד  דוגמה  מהווה  פבל 

מערכות  ופיתוח  מחקר  באגף  חבריו  עם  יחד  שותף  היה  פבל 

נומרי  מודל  של  מערכת  להקמת  מידע  מערכות  ואגף  חיזוי 

מבצעי הכוללת בפעם הראשונה בשרות המטאורולוגי מערכת 

להטמעת נתונים.

בינלאומי  לקונסורציום  המטאורולוגי  השרות  כניסת  עם 

COSMO לפני כשנה, פבל נכנס לקבוצת עבודה קיימת לכיול 

 .COSMO של מודל )CALMO( אוטומטי

להצלחה.  סתום  במבוי  פרויקט  הפך  פבל  לקבוצה  כניסתו  עם 

עבודה  קבוצות  שתי  בעוד  משתתף  הוא  הצלחתו  בעקבות 

ויעוץ לפיתוח מודל הקרקע של המודל.  לפיתוח מודל הקרינה 

שלו  מתפשרת  הבלתי  לחתירה  בנוסף  עושה  פבל  זאת  כל 

לשיפור המודל האזורי שמורץ במחשב רב מעבדים של השרות 

ברזולוציה  תחזיות  למתן  החזאים  את  ומשמש  המטאורולוגי 

יצר מערכת לאימות כל המודלים המתקבלים בשרות  גבוהה. פבל 

השונים  המודלים  את  להשוות  ניתן  באמצעותה  המטאורולוגי 

ולהחליט לגבי איכות ביצועי המודלים שמתקבלים מגורמים חיצוניים 

ומודלים שונים המפותחים ע"י אגף המחקר בשרות המטאורולוגי.

לוי,  יואב  דר'  של  בהובלתו  המחקר  בקבוצת 

מטרתנו היא להעניק לחזאי השרות המטאורולוגי 

ביותר למתן תחזית מזג  את הכלים המתקדמים 

אוויר טובה יותר. אחד הכלים המרכזיים הוא מודל 

הקרובים.  לימים  התחזית  את  המחשב  מתמטי 

המודל  את  "ללמד"  הצלחנו  האחרונה  בשנה 

לתקן את עצמו בזמן אמת ע"י תצפיות מזג אוויר, 

המודל  כתוצאה,  נתונים.  הטמעת  שנקרא  מנגנון 

נותן תחזיות טמפרטורה טובות יותר, ובין השאר, 

עומק  את  לחזות  הצליח  האחרון  בחורף  בסופה 

השלג בדיוק פנטסטי: 25 ס"מ בירושלים באיחור 

של שעה בלבד.  כיום, לאחר מאמץ של החודשים 

מקבל  המטאורולוגי  השרות  חזאי  האחרונים, 

מהמודל 4 עדכוני תחזית ביום )במקום 2 בעבר(, 

והכוונה בעתיד לעבור ל- 8 עדכונים ביום.  יחד עם 

לתקן  המודל  את  "לימדנו"  וודיסלבסקי  אליקום 

גשם  מדידות  הטמעת  ע"י  אמת  בזמן  עצמו  את 

צופים תחזיות  אנו  ממכ"ם מטאורולוגי. כתוצאה 

גשם טובות יותר בחורף הקרוב. למרות ההישגים 

האחרונים, קיימות בפנינו מספר בעיות. לדוגמא, 

פעולה  בשיתוף  ערפל.  לחזות  לא  נוטה  המודל 

ועזרה מחוקרים משוויץ וגרמניה, אנו עמלים כיום 

תחזיות  את  לשפר  במטרה  זו,  בעיה  פתרון  על 

הערפל כבר בחודשים הקרובים. 

ד"ר חיין פבל



רקע מקצועי בתפקיד
2015

מסר של המצטיין הסיבה לבחירת המצטיין

15

מאוד,  קצר  טווח  לחיזוי  חוקר  בכיר,  מרכז  ודיסלבסקי  אליקום 

האטמוספירה  במדעי  שני  ותואר  בפיסיקה  ראשון  תואר  בעל  הינו 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

והחל   2008 בסוף  חיזוי  מערכות  ופיתוח  מחקר  לאגף  הגיע  אליקום 

מיד ללמוד כיצד מערכות חישה מרחוק במטאורולוגיה עובדות. הוא 

פיתח כלים להבנה ולניתוח של תוצרי חישה מרחוק ממכ"מ ולוויינים, 

של  עבודתו  לשיפור  בהם  הגלום  הפוטנציאל  את  למצות  במטרה 

החזאי ולצורכי מחקר יישומיים. 

אליקום יצר תצוגות משולבות של נתוני מכ"מ, לוויינים ונתונים מרשת 

תחנות אוטומטיות יחד עם  תוצאות חיזוי מודל נומרי של מזג אוויר.

בשנת 2009 השמ"ט הצטרף לקונסורציום INCA לחיזוי טווח קצר. 

המודל  בפתוח  השתתף  ואף  המודל  את  במהירות  למד  אליקום 

במסגרת הקונסורציום בו חברות מדינות במרכז אירופה.

  INCA אליקום ודיסלבסקי הצליח בזמן קצר להביא את מודל

לתצורה מבצעית.

הוא הצליח לחבר בין מדידות חישה מרחוק, מדידות של רשת 

חזויות  מפות  ליצור  כדי  נומרי  ומודל  האוטומטיות  התחנות 

למשתנים מטאורולוגיים שונים ברזולוציה של קילומטר אחד.

אליקום יצר בסיס נתונים היסטורי לשם מחקר עתידי ושימוש 

ע"י לקוחות חיצוניים כגון בסיס הנתונים של תאונות דרכים. 

אליקום למד באופן עצמאי שפות תכנות מתקדמות כאשר הוא 

משתף את כל החוקרים האחרים בשרות המטאורולוגי בתובנות 

שלו תוך יוזמה לשיתוף פעולה. 

בי  ובחר  שהחליט  מי  לכל  רבה  תודה 

האמון  הבעת  על  רבה  תודה  כמצטיין. 

של המערכת בי. 

הדבר אינו טריוויאלי בכלל בעיני ועל כך 

מביע את הערכתי ותודתי הכנה. 

תודה מיוחדת ל:

השמ"ט  )מנהלת  ברקוביץ'  הניה  ד"ר 

לשעבר(, ועד עובדי  השמ"ט, ולד"ר יואב 

לוי – מנהל השירות המטאורולוגי בפועל 

שמוביל  ופיתוח,  מחקר  מחלקת  ומנהל 

שהוא  בן-אדם  להישגים,  מחלקתנו  את 

מנהל, ומנהל שהוא בן-אדם.

בצוות  שותף  להיות  וגאה  שמח  הנני 

מחקר ופיתוח מצטיין! 

שכל אחד מחברי הצוות אינו נופל ממני 

ואף טובים ממני!  בכישורים  או  ביכולות 

כולם הינם מועמדים ראויים להצטיינות !

ודיסלבסקי אליקום
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