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ַוִּייָׁשן ַוַיֲּחֹלם ֵשִׁנית ְוִהֵנּה ֶשַׁבע ִשֳׁבִּלים עֹלֹות ְבָּקֶנה ֶאָחד ְבִּריאֹות ְוטֹבֹות. ְוִהֵנּה ֶשַׁבע ִשֳׁבִּלים ַדּּקֹות ּוְשׁדּופֹת ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהן. בראשית מא, ה-ו
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אזור הר הנגב הגבוה הוא סביבה מדברית צחיחה, אשר לכמות המשקעים השנתית שבה שונות גבוהה. עונת הגשמים של שנת 
התש"ף )2019–2020( הייתה חריגה בעוצמתה. במצפה רמון ירדה כמות המשקעים הגדולה ביותר מאז החלו המדידות בשנת 
1953. תיעוד הנתונים הארוך יחסית מאפשר בחינה של ממוצע משקעים לצורך זיהוי מגמה רב-שנתית של שינוי בכמותם. 
בחינה זו נעשתה בשיטות סטטיסטיות מקובלות, ותוצאתה מצביעה על העדר מגמה של שינוי בכמות המשקעים הרב-שנתית 

הממוצעת. 
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Precipitation in the Negev mountains, an arid region in southern Israel, displays a high season to season 
variance. However, the winter rainy season of 2019–2020 was especially extreme, experiencing heavier 
rainfall than any other year since measurements began in 1953, and more than double the annual average. 
On that backdrop, and with a nearly continuous record of seventy years of rainfall data, this work addresses 
the question of long term trends in precipitation. A statistical analysis of time series data was applied to 
this seventy-year dataset, and results showed no significant trend in annual rainfall. This conclusion echoes 
earlier work that demonstrated the difficulty in identifying long term trends in rainfall under conditions of 
high seasonal variance.
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1. מבוא

הר הנגב נמצא בחלקה הצפוני של רצועת המדבריות העולמית. רצועה 
זו ממוקמת סביב קו הרוחב 30°, ומתקיים בה משטר של שקיעת אוויר 
גורמת  האוויר  שקיעת  הקרקע.  לעבר  באטמוספרה  גבוהות  משכבות 
במרבית  וצחיח  חם  נרחב  אזור  נוצר  וכך  ולהתחממותו,  להתייבשותו 
ישנן  וכן בחורף  והאביב,  ימות השנה. בעונות המעבר, כלומר הסתיו 
חדירות של מערכות סינופטיות אחרות, מקווי רוחב גבוהים או נמוכים 
יותר, לאזור הנגב. מערכות אלה מביאות עימן את התנאים הדרושים 
לירידה של משקעים. שתי המערכות הסינופטיות העיקריות שיוצרות 
את התנאים לירידת משקעים בנגב הן שקע ים-תיכוני ואפיק ים סוף 
פעיל. שקע ים-תיכוני הוא מערכת סינופטית הנוצרת מעל הים התיכון 
ונעה לכיוון מזרח. מערכת זו היא מקור המשקעים העיקרי של מרכז 
נע  הים-תיכוני  השקע  בהכללה,   .)Ziv et al., 2014( ישראל  וצפון 
ממערב למזרח, אם כי לעיתים הוא נע במסלול צפוני יותר ובעקבות כך 
עשוי להמטיר משקעים בצפון ישראל בלבד. בשל כך יורדת השפעתה 
של מערכת סינופטית זו על כמות המשקעים הכללית ככל שמתקדמים 

דרומה בישראל, עד לאזור הנגב הדרומי שבו אין לו כלל ביטוי.
אפיק ים סוף הוא שלוחה של שקע מונסוני שמתפתח בדרום ים סוף 
(Tsvieli and Zangvil, 2007(. אפיק ים סוף בא לידי ביטוי בישראל 
את  שמכתיבות  האוויר  מזג  מערכות  שבהן  המעבר,  בעונות  בעיקר 
התנאים הסינופטיים בחורף ובקיץ אינן דומיננטיות. לעיתים מערכת זו 
מתפתחת להיות "אפיק ים סוף פעיל", שמוריד משקעים. אפיק ים סוף 
פעיל מגיע לישראל מדרום, והוא מקור משקעים משמעותי בדרום הנגב 
לתנובת  פעיל  סוף  ים  אפיק  צפונה, תרומתו של  ככל שנתקדם  וסיני. 

.)Dayan and Morin, 2006( המשקעים השנתית הולכת וקטנה
בשל כך הר הנגב הוא אזור שבו מתקיימת השפעה של שתי מערכות 
סינופטיות אלה, שהיחס ביניהן המשפיע על תנובת המשקעים השנתית 
משתנה לאורך ציר צפון–דרום. דוגמה טובה הממחישה את השפעות 
המערכות הסינופטיות על משטר הגשמים אפשר לראות במקורם של 
שיטפונות גדולים בנגב, שהם בעלי זמן חזרה גדול מחמש שנים. נמצא 
היה  )כ-29 שנים(   1994 1965 לדצמבר  בין ספטמבר  הזמן  כי בפרק 
אפיק ים סוף פעיל המקור לחמישה מתוך שבעה שיטפונות בנחל פארן, 
לעומת שלושה מתוך שישה בנחל צין ואחד מתוך חמישה בנחל הבשור. 
לעומת זאת, שקע ים-תיכוני יצר חמישה מתוך שישה שיטפונות בנחל 
הבשור, אחד מתוך שישה בנחל צין, ולא יצר שיטפונות כלל בנחל פארן 

 .)Kahana et al., 2002)
כאמור דרום ישראל הוא אזור צחיח שבו כמות המשקעים השנתית 
הממוצעת הולכת וקטנה לכיוון דרום ומזרח. על מנת לכמת את היובש 
המוגדר   ,Aridity Index )AI( במדד  להשתמש  נהוג  הצחיחות  או 
 potential( האידוי  לכמות  השנתית  המשקעים  כמות  בין  כיחס 
מוגדר  זה  במדד   .)UNEP, 1997( אזור  evapotranspiration( של 
המעבר מאזור צחיח לצחיח-קיצון, כאשר AI<0.05. בישראל המעבר 
דרום- המלח  מים  כללי  בכיוון  נמתח  לצחיח-קיצון  הצחיח  מהאזור 
מערבה לעבר דרום הר הנגב הגבוה )תרשים 1(. בשל השונות השנתית 

וברור  חד  גבול  קיים  לא  המטאורולוגיים  ובתנאים  המשקעים  בכמות 
המבחין בין האזור הצחיח לצחיח-קיצון. עם זאת לגבי אזור הר הנגב 
הגבוה, דהיינו אזור מכתש רמון, נהוג להניח כי המעבר בין אזורים אלה 
הוא הקיר הצפוני של מכתש רמון, שהוא מכשול טופוגרפי משמעותי 
המשפיע על תנועת הגשם, ועל כן גם יוצר הבדל ניכר בין כמויות הגשם 

.)Enzel et al., 2008( המצטברות
נוסף לשונות הטבעית המאפיינת את כמות המשקעים באזור  האם 
בכמות  הפחתה  של  רב-שנתית  מגמה  ישנה  והצחיח-קיצון,  הצחיח 
המשקעים כתוצאה משינויי האקלים? מגמות כאלה אכן נמצאו בישראל 
 Alpert et al., 2002; Yosef( ים-תיכוני  באקלים  המאופיין  באזור 
ואחרים,  )סערוני  הצחיחה  בסביבה  שנעשו  מחקרים   .)et al., 2019
Ginat et al., 2011 ,2012( מצאו מגמות דומות. אולם העשור האחרון 
צורך  יש  כן  ועל  ברוכות-משקעים,  בשנים  התאפיין   )2020–2010)
הייתה  הנוכחית  העבודה  מטרת  אלו.  ממצאים  של  מחודשת  בבחינה 
בעונה  הגבוה  הנגב  הר  אזור  על  שירדה  החריגה  הגשם  כמות  הצגת 
החולפת, ובדיקה אם קיימת מגמה של שינוי בכמות המשקעים באזור 

מצפה רמון.

מדד הצחיחות — Aridity Index (UNEP, 1997) — מחושב לפי נתוני  תרשים 1: 
רמון  מצפה   .(Trabucco and Zomer, 2019) והאידוי  המשקעים 

ממוקמת באזור המעבר בין האזור הצחיח לצחיח-קיצון
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2. שיטות

איסוף נתוני משקעים באזור הנגב מבוצע על ידי השירות המטאורולוגי 
החל משנות החמישים. במרחב שבין שדה בוקר בצפון למישר בדרום 
יש חמש תחנות מדידה, המודדות את כמות המשקעים מעל לחמישים 
תחנה  רמון  במצפה  נוספה   2019–2018 הגשמים  מעונת  החל  שנים. 
מטאורולוגית שהוקמה על ידי המחבר ממו"פ מדבר וים המלח. לצורך 
השירות  ידי  על  המשקעים  כמות  נמדדה  לא  שבהן  השנים  השלמת 
המטאורולוגי, נעשה שימוש במדידות שמקיים גבי אור, תושב מצפה 
רמון. מידע חסר של שנתיים, 1956–1957, הושלם על ידי קביעת רמת 
גשם של הממוצע הרב-שנתי לאותן שנים. כך נוצר רצף של סיכום גשם 

עונתי לאורך כמעט שבעים שנים.
בחינת מגמה של שינוי בכמות המשקעים לאורך סדרת זמן נעשתה 
באמצעות test trend MannKendall, מבחן non-parametric, כך 
 .)McLeod, 2011( של הנתונים Gaussian שאין הנחה לגבי פיזור 
מבחן זה בודק אם השינוי בין נקודות זמן עוקבות הוא שלילי או חיובי, 
ומסכם את השינויים האלה על מנת לבחון מגמתיות בסדרת הנתונים. 
 p-value-ה אם  מגמתיות.  שאין  היא  הזה  המבחן  של   null-ה הנחת 
של המבחן גבוה מ-0.05 אזי אין סיבה לפסול את הנחת ה-null ברמת 
נעשתה  זמן  יותר של מבנה סדרות  הבנה מפורטת   .95% ביטחון של 
השינויים  עונתיות,  שלה:  המרכיבים  לשלושת  הסדרה  פירוק  ידי  על 
הגשם  נתוני  ניתוח   .)Cleveland et al., 1990( והמגמה  האקראיים 
החודשיים במצפה רמון מתיעוד של שבעה עשורים ִאפשר לנו להפריד 

את קו המגמה הרב-שנתי.

3. תוצאות

ממוצע המשקעים השנתי במצפה רמון הוא 73.9 מ"מ עם סטיית תקן 
של 32.1 מ"מ. בעונת המשקעים האחרונה, 2019–2020, ירדו במצפה 
רמון 175.4 מ"מ. כמות משקעים זו היא הגבוהה ביותר שנמדדה אי-

פעם במצפה רמון מאז החלו המדידות בשנת 1953 )תרשים 2(.

את  מייצג  השחור  הקו  רמון.  במצפה  השנתית  המשקעים  כמות  תרשים 2: 
הממוצע הרב-שנתי

הרצף הארוך של הנתונים שבידינו מאפשר לנו לבחון אם קיימת מגמה 
של שינוי בכמות המשקעים לאורך שבעה עשורים. מובהקות התוצאה 
 ,p-value =  0.90309 שהתקבלה,   MannKendall ממבחן  הגבוהה 
מצביעה כי אין סיבה לפסול את הנחת ה-null של המבחן, ולכן ברמת 
מובהקות גבוהה לא קיימת מגמה של שינוי בכמות המשקעים השנתית. 
כאשר לוקחים בחשבון את כמות המשקעים החודשית, המבחן מראה 
עדות  אין  כי  מצביעה  שוב  אשר   ,p-vaule = 0.8989 דומה,  תוצאה 
3 מראה את קו המגמה  סטטיסטית למגמתיות לאורך השנים. תרשים 
המאפשר  רץ"  "ממוצע  הוא  הקו  כאשר  החודשי,  הגשם  עם  החודשי 
המגמתיות  את  להציג  כדי  הגדולים  העונתיים  השינויים  את  להחליק 
בפרקי זמן ארוכים יותר. רוחב החלון שנבחר כאן הוא שבע שנים, פרק 
זמן  ארוך דיו כדי להחליק את השונות העונתית, ועם זאת הוא מאפשר 

לשמור שינויים המתגלים אחרי שנים אחדות ולהדגיש אותם. 

כמות המשקעים החודשית ומגמת השינוי  תרשים 3: 

לעניין זה ראוי לציין את העובדה, כי בבחינת סדרות הזמן לא נמצאו 
מגמות של שינוי בכמות המשקעים לאורך שבעה עשורים. עם זאת ניתן 
להבחין כי ישנו צבר של שנים שבו כמות המשקעים נמוכה מן הממוצע, 
ולאחריו צבר שנים שבו הכמות גבוהה מן הממוצע, אם תרצו – "שבע 

השנים הטובות ושבע השנים הרעות" )תרשים 4(.

ערכים  הרב-שנתי.  הממוצע  מן  השנתית  המשקעים  כמות  סטיית  תרשים 4: 
על  עולה  המשקעים  כמות  שבהן  ברוכות  שנים  מייצגים  חיוביים 

הממוצע, והערכים השליליים מייצגים שנים שחונות
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כמות  מבחינת  גבוהה  שנתית  בשונות  מאופיינת  המדברית  הסביבה 
המשקעים. שונות זו באה לידי ביטוי בסטיית התקן הגבוהה: 32.1 מ"מ 
מתוך ממוצע רב-שנתי של 73.9 מ"מ. נוסף על כך בסביבה המדברית 
בכל  כי  להבחין  ניתן  שכן  מאוד,  גבוהה  עונתית  שונות  גם  קיימת 
החודשים סטיית התקן גדולה מאוד ביחס לממוצע הרב-שנתי )תרשים 
בכל  ופברואר,  ינואר  ביותר,  הגשומים  החודשים  למעט  למעשה,   .)5

יתר החודשים שבהם יורד גשם סטיית התקן גדולה מן הממוצע.

ממוצע המשקעים החודשי וסטיית התקן במצפה רמון תרשים 5: 

4. דיון

ובאזור  בכלל  התיכון  במזרח  הגשם  במשטרי  שינוי  על  מדובר  רבות 
 Alpert et al., 2002; Ben-Gai et al., 1993; Ginat( ישראל בפרט
et al., 2011; Yosef et al., 2019(. בבחינה של נתוני גשם בפריסה 
לאורך  מובהקת  מגמתיות  מציאת  לצורך   )Morin, 2011( גלובלית 
חמישים שנים, נמצאה המגמה המינימלית שניתנת להבחנה כפונקציה 
של גשם שנתי, ושונות )Coefficient of Variance, CV(. במקרה 
הוא   CV-וה מ"מ,   73.9 הוא  השנתי  הממוצע  רמון,  מצפה  נתוני  של 
 ,(Morin, 2011( 32.1 מ"מ. כך שבהתאם למסקנות העבודה של מורין
אזור  עבור  גבוהה  במובהקות  בה  להבחין  שניתן  המינימלית  המגמה 
מצפה רמון, היא כ-10 מ"מ לעשור. כלומר אילו היינו עדים לתוספת 
ממוצעת של 70 מ"מ לאורך שבעת העשורים, המבחן הסטטיסטי היה 
הנוכחית, שאין  כן תוצאות העבודה  על  מובהק.  באופן  מבחין במגמה 
מגמה ברורה בנתוני הגשם של מצפה רמון, תואמות את המסקנות של 

מורין.
יחסית, צבר של שנים בודדות בעלות  כאשר תיעוד הנתונים קצר 
כמות משקעים גבוהה או נמוכה מן הממוצע יכול להעיד על מגמה מדומה 
כזו או אחרת. כך לדוגמה אם בחינת מגמת שינוי כמות המשקעים הייתה 
מתרחשת בשנת 2009, לאחר רצף של 11 שנים שחונות )תרשים 2), 
ירידה  של  מגמה  על  הנראה  ככל  מעידה  הייתה  המתקבלת  התוצאה 
ברצף  נמצאים  אנו   2014 משנת  החל  זאת  לעומת  המשקעים.  בכמות 
של שנים ברוכות, והתבוננות בשנים אלה בנפרד שוב הייתה מובילה 

נכון  כן  על  השנתית.  המשקעים  בכמות  עלייה  של  מוטעית  למסקנה 
להיום, הבחינה הסטטיסטית של הנתונים מכל שבעת העשורים שבידינו 

מראה כי לא קיימת מגמה רב-שנתית של שינוי בכמות המשקעים.
המשקעים  כמות  רמון  במצפה  ירדה   2020–2019 הגשמים  בעונת 
הגבוהה ביותר אשר נמדדה אי-פעם. שנה ברוכה זו באה לידי ביטוי גם 
באזורים אחרים בהר הנגב )טבלה 1(. בדומה למצפה רמון, גם באזור 
המישר, הנמצא 25 ק"מ דרומית-מזרחית למצפה רמון, ירדה בשנה זו 
כמות המשקעים הגבוהה ביותר שנמדדה מאז החלו המדידות. ממצאים 
אלה מעידים כי השנה החולפת הייתה עונת משקעים ברוכה בכל אזור 

הר הנגב.
פני  על  פיזורם  בשילוב  האחרונה  בשנה  הגבוהה  המשקעים  כמות 
כל העונה יצרו תנאים מצוינים להתבססות צמחייה חד-שנתית באזור 
הצחיח והצחיח-קיצון הסובב את מצפה רמון. כך לדוגמה גבעות הבזלת 
אפור-שחור,  וצבען  מצמחייה  חשופות  לרוב  אשר  רמון,  שבמכתש 
מראה   .)7  ,6 )תרשים  חד-שנתית  צמחייה  של  ירקרק  במרבד  נעטפו 

נדיר ויפה זה מייצג נאמנה את עונת הגשם הברוכה שבה זכינו.

נתוני משקעים מתוך תחנות השירות המטאורולוגי. כמות המשקעים  טבלה 1: 
בעונת 2019–2020 במצפה רמון מתוך נתוני התחנה המטאורולוגית 

של מו"פ מדבר וים המלח במצפה רמון

תחנת 
מדידה

ממוצע 
משקעים 
רב-שנתי 

(מ"מ)

סטיית 
התקן

סך הכול 
שנות 
מדידה

כמות 
משקעים 
בעונת 

2020–2019

אחוז המשקעים 
בעונת 2019–2020 

מתוך הממוצע 
הרב-שנתי

73.932.163175.4237מצפה רמון

91.839.169135.6148שדה בוקר

צין – כביש 
40

87.741.449165.5189

36.320.460102.5282המישר

נחל פארן – 
כביש 40

30.720.84770.0228
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תודות

המחברים מודים לגבי אור על שיתוף מידע מטאורולוגי ולאסף נומיס 
על שיתוף התמונות.
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