
באקלים  ניכרים  שינויים  צפויים  ה-21  המאה  במהלך 

ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט.

החל  החיים.  תחומי  כל  על  אדירה  השפעה  אלו  לשינויים 

מבריאות, דרך חקלאות, טבע וכלכלה ועד לביטחון לאומי 

ולמים. 

שנת  )עד  ספורות  שנים  תוך  האו"ם,  הערכות  פי  על 

2025( כ- 1.8 מיליארד איש יאלצו להתמודד עם מחסור 

במים, ועד שנת 2050 כ-45% )!( מאוכלוסיית העולם יגורו 

במדינות עם מחסור משמעותי של מים.

למים  והביקוש  מסחרר  בקצב  גדלה  העולם  אוכלוסיית 

עולה בהתאם. 

 !5 פי  גדלה  ב-120 השנים האחרונות, אוכלוסיית העולם 

מכ-1.5 מיליארד בני אדם בשנת 1,900 לכ- 7.5 מיליארד 

בני אדם כיום!

זאת בעוד כמות המים בעולם קבועה ולא משתנה, ואילו 

כמות המים הראויים לשתייה הולכת וקטנה )בשל זיהום, 

נגישות...(.

לביטוי  הבאים  גדולים,  שינויים  יוצרים  האקלים  שינויי 

המשקעים,  מגמות  בשינויי  והן  טמפרטורה  בשינויי  הן 

המשפיעים כאמור על כל תחומי החיים.

מורכבת  מערכת  הינה  בעולם  האקלימית  המערכת 

לא  עליה  האקלים  שינויי  השפעות  גם  כן  ועל  ומשתנה, 

תהיה אחידה.

יש אזורים )כאזורנו(, בהם השפעת שינויי האקלים ניכרת 

אזורים  ויש  המשקעים,  בכמויות  ופחיתה  בהתחממות 

אשר יחושו את צידו השני של מטבע שינויי האקלים ושם 

יתרבו סערות, גשמים ושיטפונות.

אזור מדינת ישראל, הנמצאת על ספר המדבר, מושפע 
מאוד משינויי האקלים, השפעה שניכרת במגמות של 

התחממות והתייבשות.

מגמות שינוי בגשם

בשלושים השנים האחרונות ישנה מגמת הפחתה  	
בכמות המשקעים הכללית.

הגשם  	 ימי  במספר  להפחתה  נטייה  נמצאה 
בעשורים האחרונים. על פי המודלים האקלימיים, 

מגמה זו צפויה להימשך.
בשנים 2021-2050 התחזית היא להפחתה של עד  	

4% ביחס לממוצע של 1988-2017. 

על פי המודלים האקלימיים, כמות המשקעים צפויה  	
לרדת ב- 13% עד 22% בממוצע, בין השנים 2071 עד 

.2100
מספר  	 שכיחות  האקלימיים,  המודלים  פי  על 

השנים המוגדרות כבצורת בתקופות של 30  שנה 
יעלה עד סוף המאה בהשוואה לתקופות המדודות 

מאז 1960.

ובמספר  המשקעים  בכמות  ההפחתה  מגמות  הערה: 
ימי הגשם בסדרות המדידה אינן מובהקות סטטיסטית 
)הקשה להשגה לאור התנודתיות החזקה משנה לשנה, 
שיעור/עוצמת השינוי ואורך הסדרה( – אך חובה עלינו 

להתכונן להן.

מגמות שינוי בטמפרטורה

בכ-1.4  	 עלתה  בישראל  הממוצעת  הטמפרטורה 
שלושים    .1950-2017 בתקופה  צלסיוס  מעלות 
השנים האחרונות תרמו תרומה מכרעת לעליה זו.

להמשיך  	 צפויה  בישראל  הממוצעת  הטמפרטורה 
ולעלות מהתקופה הנוכחית )משנת 2018( ועד סוף 

2050 בעוד כ- 1.5 מעלות צלסיוס בתרחיש אופטימי, 
או בכ-1.8 מעלות צלסיוס בתרחיש פסימי.

יש עליה בתדירות מספר הימים והלילות החמים  	
ובמקביל, ירידה בתדירות הימים והלילות הקרים. 

גם מגמה זו צפויה להימשך.

מגמת ההתחממות בולטת יותר בעונת הקיץ, הן  	
במדידות והן בתחזיות.

השפעת הפחיתה בגשם והעלייה בטמפרטורה על 
המילוי החוזר של מקורות המים הטבעיים

הקטנת מספר ימי הגשם מקטינה באופן משמעותי  	
את המילוי החוזר.

הפחתה קטנה בגשם גורמת לירידה גדולה במילוי  	
החוזר.

העלייה בטמפרטורה משפיעה בשני ערוצים: 	

הגשמים  	 עונת  לאורך  החמים  הימים  מספר 
)במהלכם יש אידוי פעיל(

עוצמת החום בימים אלו. 	

המגיעות  	 המים  כמויות  לצמצום  תורמים  שניהם 
למקורות המים הטבעיים. 

את  	 משמעותי  באופן  מקטין  שחונות  שנים  רצף 
המילוי החוזר.

הערה: הקשר בין המילוי החוזר לגשם אינו לינארי.

את  וממלאות  החוזרות  המים  כמויות   = חוזר  מילוי 
מקורות המים הטבעיים.

מדינת ישראל מעולם לא הייתה משופעת במים ומאז 
ומתמיד נלחמו באזורנו על כל טיפת מים.



שינויי האקלים
השפעתם

ודרכי ההתמודדות

כמויות  את  משמעותית  המפחיתים  האקלים,  שינויי 

באוכלוסייה  משמעותי  גידול  עם  יחד  באזור,  המים 

בין  וגדל  ההולך  פער  יצרו  החיים,  באיכות  ועלייה 

כמויות  לבין  וגדלים,  ההולכים  למים,  הביקושים 

משקעים ההולכות ופוחתות. 

את הפער הזה רשות המים משלימה על ידי ניהול 

המחסור במגוון פעולות:

זיהוי והכרת השלכות שינויי האקלים על האזור 	

מיקסום פוטנציאל הגשם 	

תפישת נגר עילי ושיטפונות 	

בניית מאגרים  	

הקטנת הביקוש 	

צמצום פחת המים )נזילות וגנבות( 	

ייעול השימוש, מניעת בזבוז, חינוך, הסברה,  	

קמפיינים...

טכנולוגיות 	

תמחור 	

יצירת "מים חדשים" 	

טיפול ומחזור קולחים 	

התפלת מים 	

כבר כיום )2021(, מעל ל-50% מכל המים הנצרכים 

בישראל הינם "מים חדשים". מים המיוצרים ע"י אדם.

משק המים והביוב הישראלי הינו מהמובילים בעולם, 

יעיל, טכנולוגי ופורץ דרך, המהווה דוגמא ומודל לחיקוי 

למדינות רבות.

כתיבה והפקה: חינוך והסברה

water@water.gov.il
www.water.gov.il

 שימרו על המים והימנעו מבזבוז!
השתמשו בהם בתבונה וביעילות.


