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הקדמה – מחזוריות

הרכב  על  אכתוב  לא  לכן  הים העמוק,  כחוקר  ולא  אקלים  כחוקר  לא  זו  לעסוק בשאלה  באתי 
האטמוספירה, אפקט החממה או על זרמי ים חמים וקרים. הייתי מעורב בכמה עבודות שעיסוקם, 
מיפוי השינויים שחלו בקו החוף הישראלי בעשרות השנים האחרונות. למרות הצפי לגלות תזוזה 
מזרחה של קו החוף הים תיכוני של ישראל, עקב הדעה הרווחת על עלייה בגובה פני הים, דעה 

זו מופרכת על ידי מיפוי השינויים. מצב זה הוביל אותי ללימוד הנושא של עלייה בגובה פני הים.

בספרות העולמית קיימת הסכמה גורפת כי אחת מהתוצאות הברורות של ההתחממות הגלובלית 
היא עלייה בגובה פני הים. קיימות גם תחזיות אפוקליפטיות על הצפה של שטחים רבים שיביאו 
למיליוני "מהגרי אקלים". כדי להבין את התהליך של בניית התחזיות לעתיד, כדאי לחזור למקורות 

היהודיים.

הגמרא במסכת עבודה זרה )ח א( אומרת: "תנו רבנן: לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, 
אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזו היא מיתה שנקנסה עלי 
מן השמים. עמד וישב שמונה ימים בתענית ]ובתפלה[, כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך 
והולך, אמר: מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים טובים, לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו 

ימים טובים".

לפי הדעה האומרת כי אדם ראשון נוצר בתשרי )ויקרא רבה כט, א, וכן פרקי דרבי אליעזר ח, א( 
הרי הוא נברא בקירוב ביום השוויון 21.9 )"התקופה" בלשון הגמרא(. לאחר שנברא, חטא האדם 
וראה כי מאז שחטא היום הולך ומתקצר. יחד עם התקצרות היום גם הירח שינה צורתו ולכן הבין 
האדם שקיימת מחזוריות, כי הירח אכן "נולד" מחדש. כדי להיות בטוח כי המחזוריות איננה מקרית 
המשיך  היום  זאת  לעומת  מחדש.  "נולד"  שוב  הירח  ואכן  נוסף  חודש  טוב  כחוקר  האדם  חיכה 
להתקצר וכאן הסיק האדם מסקנה חפוזה לאחר תקופה קצרה מדי, כי בגלל חטאו העולם הולך 
ונמוג. ישב בתענית אך אז הגיע יום התקופה של 21.12 ושוב היום הולך ומתארך והבין האדם כי 

הסיק מסקנה חפוזה וחגג, ומאז בתרבויות רבות קיימים החגים של החורף.

תחזיות אקלימיות

בכירים מתחום  מדענים  שני   ,)G.J. Kukla R.K Matthews( ומתיאוס  קוקלה  כתבו   1972 בשנת 
הגאולוגיה, מכתב לנשיא ארצות הברית )ניקסון( ובו הם מזהירים אותו בפני תקופת קרח הקרבה 
ובאה. הם הוסיפו כי המדענים ברוסיה )זה היה בזמן המלחמה הקרה( כבר חוקרים את העניין. 
"קיצה של התקופה  מדעי בשם:  פרסמו מאמר  גם  אלה  לנשיא  לא הסתפקו במכתב  החוקרים 

הבין-קרחונית".
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בשנות השבעים של המאה הקודמת היתה זו התחזית המקובלת על ידי רבים. ב-1979 פורסם בכתב 
:Nature, 278 ,כי יש קונסנסוס עולמי על כך שאנו בתחילת תקופה קרה Nature העת היוקרתי

There seems to be a general consensus that the Earth is at the start of a cooling 

period….. a major, long-term change.

יעלו  ה-21  לתום המאה  עד  כי  כך  על  גורפת  יש כמעט הסכמה  זאת בשנים האחרונות  לעומת 
הטמפרטורות בעולם ב-1.1-2.9°C לפי התרחיש הנמוך, או 2.4-6.4°C לפי התרחיש הגבוה )תחזיות 

:)IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change על ידי

as summarized by the IPCC 2011, climate model projections indicate that during 

the 21st century the global surface temperature is likely to rise a further 1.1 to 

2.9°C for their lowest emissions scenario and 2.4 to 6.4°C for their highest.

נראה כי אופן הסקת המסקנות של האדם החושב לא השתנתה מאז ימי האדם הראשון, למרות 
כמות עצומה של ידע שנוספה "לספריה העולמית". גם ה-IPCC שמוביל כיום את נושא ההתחממות 
הגלובלית ועליית פני הים בעולם, הפך צנוע יותר במסקנותיו לאורך השנים ובשנת 1990 כתב שאין 
 IPCC )1990( chapter 9 sea level ,20-עדויות משכנעות להגברת העלייה בגובה פני הים במאה ה

:rise p. 266

9.3.3 Accelerations in Sea Level Rise: …there is no convincing evidence of an 

acceleration in global sea level rise during the twentieth century.

בשנת 2001 נכתב כי העלייה החציונית בגובה פני הים היא 0.7 מ"מ/שנה, ואילו בשנים האחרונות 
 IPCC (2001), chapter .2100 מציינים עלייה מדודה של 3.2 מ"מ/שנה ותחזית של מטר אחד לשנת

:11, p.641, Executive Summary

The sum of these components indicates a rate of eustatic sea level rise 

(corresponding to a change in ocean volume from 1910-1990) ranging from -0.8 to 

2.2 mm/yr, with a central value of 0.7 mm/yr.

מדעני IPCC מובילים בעולם את הטענה על התחממות גלובלית ועל הסכנות הסביבתיות שצפויות 
עקב התחממות זו. דעה זו קיבלה רוח גבית חזקה עם מתן פרס נובל לאל גור ול-IPCC על מלחמתם 
ויצירת הסרט "אמת מטרידה" העוסק בהתחממות. בנוסף לכך כתב אל  בהתחממות הגלובלית 
גור את הספר )Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit – כדור הארץ על כף 
המאזניים – אקולוגיה ורוח האדם(. עבודות אלה יצרו "פחד" בציבור, שגרם: 1( לקידומן של אג'נדות 
ירוקות, 2( להענקת תקציבי מחקר רבים, 3( להשפעה על מהלכי תכנון, ולחזרה על עובדות לא 

מבוססות כאלו שוב ושוב, עד שהציבור החל להאמין בהן.
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האו"ם, שה-IPCC הוא שלוחה שלו, פרסם בשנת 2005 מפה ובה תחזית כי בשנת 2010 יהיו בעולם 
50 מיליון פליטים עקב בעיות אקלימיות. המפה מפרטת את האזורים המועדים ביותר והם: דלתאות, 

אזורי חוף מיושבים, שולי המדבר ואזורי קפי-עד )פרמה-פרוסט( )איור 1(.

איור 1. מפת האזורים מהם יבואו "פליטי האקלים" דלתאות )נקודות כחולות(, אזורי חוף מיושבים )אזורים 
)UNEP( )סגולים(, שולי המדבר )אזורים צהובים(, ואזורי הפרמה-פרוסט )אזורים ירוקים

ברם, שנת 2010 חלפה ותחזית הפליטים לא התממשה, ואז חזרו וכתבו בשנת 2011 כי עד לשנת 
2020 יהיו בעולם 50 מיליון פליטי אקלים, אם כי כיום )2017( עדיין לא נראה כי תחזית זו הולכת 
ומתממשת. תהליך הפחדה זה הביא לשרטוט גרפים ומפות המציגים את העתיד העלול להתרחש 

ובאילו מדינות קיימת הסכנה הגדולה ביותר כתוצאה מעליית פני הים.

איור 2. הגרף מציג תחזית של מספר התושבים במדינות השונות שחיים באזורים שאותם יכסה הים העולה וזאת 
בשני תרחישים, האחד של עלייה ב-2 מעלות צלסיוס והשנייה ב-4 מעלות. וגם ניתן לראות כי במצרים, יפונו 19 

)World Economic Forum 2016 :מיליון מתושבי הדלתא במקרה של עלייה ב-4 מעלות צלסיוס. )מקור
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למי שאינו קורא גרפים הוצגה המפה להלן )איור 3(.

איור 3. במפה זאת כבר מופיע שילוב של 2 מעלות צלסיוס התחממות ועלייה של 6 מטר בפני הים, מהיכן 
)Kahn 2015 :שילוב זה? )מקור

יש לציין כי "ההפחדה" הקיימת בשנים האחרונות מפני התחממות גלובלית אינה רעיון חדש; כבר 

לפני כ-40 שנה היתה קיימת "הפחדה" עולמית )אמנם צנועה יותר( מפני התקררות, כפי שאפשר 

לראות בכותרות העיתונות של אותה תקופה: 

    

הטמפרטורה  שינוי  את  המתאר   )4 )איור  הגרף  פורסם  הקודמת  המאה  של  השבעים  בשנות 

בהמיספירה הצפונית. נכתב גם כי הקלימטולוגים בעולם מסכימים כי יש להתכונן לתקופת קרח 

חדשה.
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 איור 4. השתנות הטמפרטורה השנתית הממוצעת בשנים 1880-1970, בהמיספירה הצפונית
)http://wattsupwiththat.com/2016/12/10/ocean-cycles-the-pause-and-global-warming(

ומה בישראל? 

בשנת 2005 פורסם חוק שמטרתו הגנה על הסביבה החופית, לפיו חל איסור בנייה במרחק של 
עד 100 מטר מקו החוף, והצורך לקבל אישור מיוחד מהוועדה לשמירת הסביבה החופית )ולחו"ף( 
לבנייה בתחום של 300 מטר מקו החוף. היה ברור לכל כי קו החוף הוא קו "דינמי" המשתנה יומית, 
אז  )שהיה  התכנון  אגף  יותר.  ארוך  זמן  לאורך  שינוי  של  לאפשרות  בנוסף  סערה,  ובכל  עונתית 
במשרד הפנים וכיום כפוף למשרד האוצר( הורה למרכז למיפוי ישראל )מפ"י( לשרטט קו ייחוס 
שממנו תתבצע כל מדידה עתידית של מרחקים. קו זה נבחר להיות 0+0.75 מ'. והיתה זו פשרה, 
שכן הצעת המומחה מהמכון למחקר ימים ואגמים לישראל )חיא"ל( היתה לשרטט קו של 0+1.5 מ'. 

לשכת המדען הראשי של המשרד להגנת הסביבה, פרסמה בדוח של מדינת ישראל על "היערכות 
ישראל לשינויי אקלים גלובליים פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים" 

)גולן-אנגלקו ובראור 2008(: 

במהלך המאה ה-21 צפויים שינויים ניכרים באקלים ברחבי העולם, ואף יותר מכך באגן הים 
התיכון. שינויים אלו עלולים להוביל לפגיעה משמעותית ברווחת האדם ובמערכות הטבעיות. 
5.1-2.2°C עד סוף המאה הנוכחית  באגן הים התיכון צפויה עליית טמפרטורה ממוצעת של 

וירידה בכמויות הגשמים בתחום של 4% עד 27%, בהשוואה לסוף המאה העשרים. 

בפרק תצפיות ותחזיות לישראל של הדוח נכתב : "מגמות שינויי האקלים בשנים האחרונות: קצב 
הן:  שינויי האקלים  העיקריות של  כאשר ההשלכות  מ"מ/שנה".  כ-10  התיכון:  בים  עליית מפלס 
"אובדן של 16.3 מלמ"ק מים לכל ק"מ לאורך מישור החוף, בעקבות עליית מפלס ים פוטנציאלית 
תוביל  ס"מ   10 של  ל"עלייה  לגרום  התיכון שצפויה  הים  וחופים ,עליית מפלס  ים  ס"מ".   50 של 
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לנסיגה של 2–10 מ’ של קו החוף ואובדן של 2 עד 4 קמ"ר חוף כל 10 שנים. נסיגת המצוק החופי 
והרחבת תחום הסיכון של תשתיות הבנויות עליו ב-40–50 מ' מזרחה".

פרסום אחר מתוך "כלכלה ירוקה וקיימות" )21 יולי 2013(:

עליית מפלס הים: האם הבית שלכם בסכנת הצפה?

חוקרי  צונאמי?  מגל  או  הים  פני  מעליית  כתוצאה  בסכנה  שלכם  הבית  אם  לדעת  רוצים 
האוניברסיטה העברית פיתחו מערכת חדשה, שמאפשרת לכל אדם לדעת אם הוא גר באזור 

בסיכון הצפה ולהעריך את הנזקים הכספיים כתוצאה מכך.

המערכת פותחה על ידי ד"ר מיכל לייכטר ופרופ' דניאל פלזנשטיין, במסגרת פרויקט מחקר 
במימון האיחוד האירופי )FP7(. היא מאפשרת למשתמשים בה לדמות רמות שונות של הצפה 
לאורך חופי ישראל, ממטר אחד עד ל-10 מטרים, ולבחון מה הפגיעות החברתיות והכלכליות 

הצפויות על פי כל תרחיש.

המערכת פותחה במסגרת מחקר האיחוד האירופי. אנשי אדם טבע ודין האמורים לדאוג לענייני 
סביבה בישראל פרסמו שתי מפות "מפחידות" של אזור מפרץ חיפה )איור 5( ושל אזור תל-אביב 
)איור 6( במקרה של הצפה ב-5 מטר. אלה הן מפות שמטרתן כנראה הפחדת הציבור, שכן הסבירות 

להתרחשות זו איננה מציאות לכל טווחי התיכנון המקובלים.

איור 5. מפת "חוף" של נמל חיפה והקישון בעלייה של מפלס הים ב-5 מטר )מקור:אדם טבע ודין(
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איור 6. השפעת עליית מפלס הים ב-5 מטר באזור הנמל ושפך הירקון בתל אביב. אזור שפך הירקון, כולל 
רידינג ונמל תל אביב, עד מעבר לרחוב אבן גבירול באזור שדרות רוקח יוצף לגמרי. )מקור: אדם טבע ודין(.

אברמסון )2013( כתב בעיתון כלכלית:

...מר דב רוזן, מנהל המחלקה לגאולוגיה ימית ותהליכים חופיים, מהמכון לחקר ימים ואגמים 
בחיפה )חיא"ל(, אמר: כי כבר ב-2012 הכין אומדן של עליית מפלס הים בחוף הישראלי בים 

בתיכון "של 50 ס"מ לשנת 2040 ולפחות מטר אחד לשנת 2100. 

וכדאי לחדד: 50 ס"מ עד שנת 2040 = כמעט 2 ס"מ/שנה. רוזן ציין גם, ש"סכנה נוספת לערי החוף 

בישראל היא פגיעה מגלי צונאמי, כאשר אירוע משמעותי יתרחש ב-50 השנים הקרובות". לא ניתן 

כל סימוכין לקביעה נחרצת זו.

בדיון בוועדת הכנסת: פרוטוקול מס' 48 מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה, יום שלישי, י"ט בסיון 

התשע"ד )17 ביוני 2014(, שעה 11. מתוך דברי ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית:

גם בישראל אנחנו רואים עלייה בקצב עליית מפלס פני הים, ומדברים על 12-16 סנטימטרים 
ב-20 השנה האחרונות, או אפילו פחות לדעתי, גם כאן בחופי ישראל. זה אומר הרבה מאד על 

איך אנחנו צריכים להיערך מבחינת תשתיות )ההדגשה של המחבר(.
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ב-2017 ראה אור פרסום של הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון חיפה. הפרסום שכותרתו 
"תכנית ימית לישראל" שהוכן על ידי צוות מומחים שבראשו עמד פרופ' שמאי אסיף. ביחס לעלייה 

בגובה פני היום נכתב:

9

hotspot

IPCC

)ההדגשה של המחבר(

עובדות על שינויים במפלס הים
לחץ אטמוספרי

באוקיאנוס שעומקו כ-4,000 מ' שינוי של 1 הקטופסקל )המיליבר וההקטופסקל הם בני החלפה( 
יגרום לשינוי של 1 ס"מ בפני הים. בניתוח של השינויים בגובה פני הים התיכון ניתחו קליין ולייכטר 
)2009( את השינויים שנרשמו בארבע התחנות בעלות הרקורד הארוך ביותר בים התיכון, ונציה, 
טריאסט, גנואה ומרסיי. בתחנות האלה נמצא כי בין השנים 1961–1989 העלייה בפני הים נעצרה 
ואף ירדה. ניתוח של לחצי האוויר לאורך התקופה מראה כי בשנים אלה לחץ האוויר היה גבוה 

ב-1.74 עד 3.31 הקטופסקל מהממוצע )איור 7(.
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)Klein and Lichter 2009 :איור 7. עלייה בגובה פני הים בתחנות בעלות רקורד ארוך בים התיכון. )מקור

)Thermal expansion( התפשטות תרמית

באוקיאנוס שעומקו כ-4,000 מ', שינוי דמיוני של 1 מעלת צלסיוס )דבר שלא קורה עקב קיומה של 

הטרמוקלינה( יביא לעלייה של 60 ס"מ בגובה פני הים. תופעה זו באה לידי ביטוי בולט בניתוח 

השינויים בגובה פני הים הנמדדים מלוויינים )יתואר בהמשך(. נראה שקיימים שינויים עונתיים בין 

חורף לקיץ. למשל: בחופי הים התיכון של ישראל טמפרטורת המים לקראת סוף הקיץ היא כ-30 

מעלות ואילו טמפרטורת החורף כ-16 מעלות. כמובן שגם קרבה לתחנות כוח המזרימות מים יותר 

חמים לים יכולה להשפיע. יש לציין כי תצפיות עדכניות של טמפרטורת פני המים מראות עלייה 

כמעט זניחה בטמפרטורת המים )איור 8(.

מליחות

ההשפעה של שינויי המליחות על מפלס הים הוזנחה בדרך כלל. אך בשנים האחרונות, עקב מחקר 

יותר מפורט על השינויים בגובה פני הים, נמצא כי השפעת המליחות גדולה ממה שחשבו בעבר. 

הטענה היא כי עקב הפשרת קרחונים יש עלייה במים המתוקים הנכנסים לים דבר המביא לירידה 

במליחות ולכן מגביר עוד יותר את העלייה במפלס הים.
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איור 8. העלייה בטמפרטורת פני המים, לים בעומק של עד 1900 מטר בממוצע, בין קווי הרוחב 70 צפון ו-70 
)ARGO :דרום. האקסטרפולציה מראה עלייה של 0.23 מעלות צלסיוס עד שנת 2100 )מקור

הפשרת קרחונים

החוזרים  המפשירים  הקרחונים  מי 
במפלס  לעלייה  מביאים  לאוקיאנוס 
האצור  המים  נפח  כי  לזכור  )חשוב  הים 
על  המכוסה  לשטח  קשור  לא  בקרחונים 
קיימת  לא  הצפוני  בקוטב  הקרחון(.  ידי 
שטח  בעל  היה  הקרח  כיסוי  ולכן  יבשה 
נרחב אך אלה הם קרחונים רדודים שצפים 
בגרינלנד  זאת  לעומת  המים.  פני  על 
ובאנטארקטיקה, בהן הקרח נערם על גבי 
יבשה, עובי הקרח יכול להגיע לכמה ק"מ. 
חישובים מראים כי הפשרה של כל קרחוני 
עולמית  מפלס  לעליית  תגרום  גרינלנד 
קרחוני  כל  של  הפשרה  מטר.  כ-6  של 

 NASA אנטארקטיקה תביא לעלייה של כ-65 מטר. אך בינתיים למרות ההתראות הרבות, מחקר של
שפורסם באוקטובר 2015 מראה כי אנטארקטיקה צוברת יותר קרח, כל שנה תוספת של 82 ג'יגה 

טון )איור 9(. 

איור 9. מאזן הקרחונים באנטארקטיקה בשנים 2003–
)Zwally et al. 2015 2008 )מקור
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סערות שמש

כידוע, קיים קשר חזק בין הפעילות הסולרית לשינויי מפלס פני הים. איור 10 מראה את המתאם 
 .)Holgate 2007( נתונה לבין עלייה במפלס הים באותה שנה  שבין מספר סערות שמש בשנה 
177 מדי  ועוד  ניתוח של 9 מדי גאות בעלי רקורד ארוך  השינויים של מפלס הים חושבו בעזרת 
גאות שפעלו בחלק השני של המאה הקודמת. ברוב המאה שעברה פני הים השתנו עם השינויים 
בפעילות הסולרית, אם כי יש גם חריגות בהן הים עלה לפני שיא הפעילות הסולרית, כמו למשל 

המחזור הסולרי מס' 19 בשנות ה-70 )איור 10(.

)Holgate 2007( איור 10. השוואה בין מפלס הים למספר סערות השמש השנתי

ניתוח של השינויים בסערות השמש לאורך תקופות ארוכות יותר מראה כי פרקי זמן בהם היתה 
החלשה בפעילות השמש הביאו ל"תקופות קרח קטנות" )איור 11(.

איור 11.הגרף מציג את מחזורי סערות השמש מאז שנת 1600 )המחזורים החלו להימנות משנת 1750(. 
 Abdussamatov :בתקופה הנוכחית ייתכן ואנו לקראת תקופה קרה שתגיע לשיאה בעוד כ-25 שנה )מקור

.)2009: fig. 3
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בעיות גאודטיות במדידת מפלסי ים

בבואנו למדוד את שינויי מפלס פני הים חשוב לברר מה אנו מודדים, כי בניתוח פני השטח קיימים 
שלושה משטחי ייחוס השונים זה מזה, לכן ייתכן כי ההשוואה בין המדידות תיעשה ביחס למשטחי 

ייחוס שונים. איור 12 מתאר את שלושת הנתונים: טופוגרפיה, אליפסואיד וגאואיד.

איור 12. משטחי הייחוס השונים למדידת פני הים: גובה טופוגרפי )H( – פרופיל פני הנוף שנמדד ביחס לפני 
הים, אליפסואיד )h( – )מכונה גם ספרואיד( הוא משטח סיבוב הנוצר מסיבוב אליפסה סביב אחד מציריה, 
 NOAA, http://:( – כל הנקודות על פני הגאואיד הן בעלות אותו פוטנציאל גרביטציוני )מקורN( גאואיד

)www.ngs.noaa.gov/GEOID/PRESENTATION/2007_02_24_CCPS/Roman_C_PLSC2007notes.pdf 

ניתן היה  והתייחסו לנקודות עיגון על הכדור,  כל עוד המדידות התקיימו רק על פני כדור הארץ 
להשתמש רק במשטח הגאואיד. כאשר החלו מדידות לווייניות, שהן מעוגנות מחוץ לכדור, צריך 
היה לקבוע משטח ייחוס נוסף והוא האליפסואיד. למשל: כאשר לוויין משייט בגובה נתון מעל כדור 
הארץ, האם אותו גובה נתון הוא מעל מקום גבוה בגאואיד או מעל מקום נמוך? לכן נקבע משטח 
ייחוס "חלק" שאליו מתייחס גובה השיוט של הלוויין. השימוש הגדל והולך בלוויינים לשם קביעת 
גבהים מתייחס אל אליפסואיד הייחוס, וגבהים אלה הם גבהים אליפסואידיים אשר חייבים לעבור 
תיקון כדי שניתן יהיה להשוות אותם לנתוני המפה. מכאן שהגלובוס הנכון של כדור הארץ איננו 

הגלובוס שהוצג לנו בכיתה א', אלא זה המוצג באיור 14 להלן.

בנוסף לבעיה זו של משטחי הייחוס השונים קיימת גם אי-התאמה בקביעת גובה האפס המקומי בין 
מדינות, ולעיתים אפילו בין מדינות שכנות.
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איור 13. ההבדלים בין האליפסואיד והגאואיד. במקומות בהם יש "חוסר" מסה, הגאואיד יהיה מתחת 
לאליפסואיד הייחוס. במקומות בהם יש "עודף" הגאואיד יהיה מעל אליפסואיד הייחוס. המשרע הגדול ביותר 
)Georgiadou et al. 2001 :כיום הוא 100- מ' באוקיאנוס ההודי, 70+ מ' בצפון האוקיאנוס האטלנטי )מקור

איור 14. המחשה תלת-ממדית של גליות הגאואיד )ביחידות כבידה( )מקור: ויקיפדיה ערך גאואיד(
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דאטום אנכי מקומי

יש לעיתים שמדינות שכנות משתמשות  חובת החוקר להכיר את הדאטום האנכי של כל מפה, 
בדאטום שונה. לדוגמה: גובה 0 במד הגלים ההולנדי שונה מזה הבלגי ב-2.34 מטר. לעיתים אף 
החוף  בין  שונה  הברית  בארצות  הים הממוצע  פני  גובה  לדוגמה:  יש הבדל.  מדינה  אותה  בתוך 

האטלנטי לפסיפי בכ-0.6-0.7 מטר.

אי-התאמות  יש  כי  מראה  גבהים  מדידת  למטרות  שנשלחו   1992 מאז  הלוויינים  נתוני  של  ניתוח 
תכנון  לבעיות  מעבר  הן  אלה  התאמות  אי  הים.  פני  גובה  מדידת  לבין  האליפסואיד  בין  גדולות 
 Esri חברת  של  המשרדים  לדוגמה:  מתמטי.  חישוב  ידי  על  תיקון  ברות  ואינן  מכשור,  בעיות  או 
בקליפורניה נמצאים בגובה 400 מטר על פי המפות המפורטות, ובגובה של 368 מטר על פי מדידות 

לווייניות לא מתוקנות.

דינמיקה גאואידית

מעבר לבעיות "המשטחים" השונים קיימת גם בעיה בכך שהגאואיד הוא דינמי ומשנה את הגבהים 
במקומות שונים כל שנה ושנה ולעיתים בגבהים שהם באותו סדר-גודל של השינויים בגובה פני 

הים. באיור 15 ניתן לראות בבירור כי כל החוף המזרחי של ארה"ב נמצא באזור העובר שקיעה.

NASA, http://sealevel.nasa.gov/ :איור 15. הריבאונד הפוסט-קרחוני, מפה של דינמיקת הגאואיד )מקור
)understanding-sea-level/causes/regionl-sea-level-change

תצפיות טמפרטורה 

ל"טמפרטורה  להתייחס  מקובל  הזמן  עם  הטמפרטורה  בשינויי  העוסקת  העולמית  בספרות 
הם  אלה  ערכים  כי  ברור  הממוצעת".  העולמית  הטמפרטורה  ל"שינויי  או  הממוצעת",  העולמית 
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ככזה  מחושב.  ערך  שהוא  הממוצע  את  שמודד  מכשיר  קיים  לא  כי   ,)Proxy( מחושבים  ערכים 
הממוצע נתון לשיקול דעתו של עורך החישוב. למשל, חוקר אחד יכלול בתחנות המדידה שמהם 
מחושב הממוצע n תחנות מדבריות וחוקר אחר יכלול לחישוב שלו n+m תחנות מדבריות; קרוב 

לוודאי שהתוצאה לא תהיה זהה.

הבעיה קשה אף יותר אם משווים לאורך זמן, תחנות רבות שהיו בשולי האזור הבנוי והפכו עם הזמן 
לתחנות הנמצאות בתוך אי החום העירוני. דוגמה נוספת לבעיה: כל מדידות מזג האוויר המתבצעות 
מגשר  בהרבה  נמוך  היה  שנה   100 לפני  )אשר  הפיקוד  גשר  על  נמדדות  הפתוח  בים  אניות  על 

הפיקוד באוניות בנות זמננו(.

העולמית  מהטמפרטורה  השינוי  חישוב  התוצאה.  על  להשפיע  הוא  אף  יכול  המחשב  הגורם 
 National Oceanic and Atmospheric הממוצעת בין השנים 1997–2010, כפי שמוצג על ידי מדעני
Administration, NOAA ועל ידי מדעני השירות המטאורולוגי. ניתן לראות כי על פי הקווים המציגים 

מהלך דומה, ערכי NOAA גבוהים בכ-0.1°.

 איור 16. התוצאה השונה המוצגת על ידי NOAA ועל ידי השירות המטאורולוגי בארצות הברית
)Duhamel 2017 :מקור(

שיטת מדידת הטמפרטורה גם היא יכולה להביא לקבלת תוצאות שונות. ניתן למדוד טמפרטורה 
באמצעות טרמומטרים הנמצאים בסוכה מטאורולוגית, או בכדור פורח, או בעזרת מדידות מלוויינים. 
התוצאות המתקבלות בשיטות השונות, וכן המגמות המתקבלות בהתאם לכך אינן זהות. כך למשל, 
בתקופה  מעלות  כ-0.2  של  עלייה  מראים  אשר  לוויין,  למדידות  בהשוואה   NASA של  במדידות 

המדוברת ואילו מדידות הלוויין מראות כי יש התחממות מועטה בלבד.
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 Wood for Trees: Interactive :למדידות לוויין )מקור NASA איור 17. השוואה בין תוצאות המוצגות על ידי
Graphs, http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1996/mean:60/plot/uah6/from:1996/

mean:60/offset:0.38/plot/uah6/from:1996/mean:60/offset:0.38/trend/plot/gistemp/
)from:1996/mean:60/trend

הקונגרס  ועדת  בפני  שהעיד  בהנטסוויל(  אלאבמה  מאוניברסיטת  אקלים  )חוקר  קריסטי  פרופ' 
האמריקני, הציג את הגרף המתאר את התחזית של 102 הרצות שונות של מודלים אקלימיים של 
ה-IPCC לעומת תוצאות אמת שנצפו מבלונים, לוויינים, ומדידה רגילה. נראה בבירור שכל מדידות 

האמת בכל השיטות נמוכות מהצפוי במודלים.

איור 18. חזוי מול מדוד בטרופוספירה מעל האזורים הטרופיים )מתוך עדותו של פרופ' קריסטי בפני ועדת 
)Christy 2016 :הסנט 29.3.2017( )מקור

)NASA( התחממות מהירה

התחממות איטית )נתוני לוויין(
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)Christy 2016 :איור 19. הפשטה של איור מספר 18 )מקור

טמפרטורה בין חזוי למדוד

מאז פרסום המודלים של IPCC, הן ביחס לשינויי הטמפרטורה הצפויים והן לעלייה הצפויה בגובה 
פני הים, עברו כבר כמעט שני עשורים. תקופה זו היא אמנם תקופה קצרה כאשר עוסקים בתחזיות 
אקלימיות, אך למרות זאת חוקרים רבים העמידו במבחן "המדוד מול החזוי" את התחזיות האלה. 
לפי תוצאות השוואה זו המוצגות באיורים 20, 21, ברור כי תחזיות המודלים גבוהות בהרבה לעומת 

תצפיות האמת.

איור 20. תחזית העלייה בטמפרטורה לפי ה-IPCC על בסיס נתוני 1900–2000 לעומת מה שנמדד בפועל 
)Scafetta 2014 :מקור(
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The 30-year global warming trend is just 2.7 °F (1.5 °C) per century

 
Global temperature for the past 30 years has been undershooting the IPCC’s currently-predicted warming rates (pink region). The 
warming trend (thick red line) has been rising at well below half of the IPCC’s central estimate. Data source: SPPI index, compiled as the 
arithmetic mean of the monthly global lower-troposphere temperature anomalies of Remote Sensing Systems Inc. and the University of 
Alabama at Huntsville. SPPI no longer uses any terrestrial-temperature datasets, because they have become discredited as unreliable.

איור 21. מדוד מול חזוי: נתוני הטמפרטורה הממוצעת לתקופה של 30 שנים )1981–2011( לעומת 5 מודלים 
)SPPI 2010 :מקור( IPCC של תחנות לפי

הגרף הבא )איור 22( מראה גם הוא את החזוי מול המדוד. אך בגרף זה החזוי מוצג מול מדידת 
טמפרטורה מלוויינים )קו כחול( ומכדורים פורחים )קו ירוק(.

)Christy 2016 :איור 22. חזוי מול מדוד של טמפרטורת אמצע הטרופוספירה )מקור
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שינויי טמפרטורה בעבר ובעבר הרחוק 

מחקר העבר הגאולוגי/אקלימי של כדור הארץ מלווה את המחקר המדעי מראשיתו. להלן מוצגות 
תוצאות למחקרי אקלים בעבר מיחידות זמן של 1,000 שנה ועד לפרקמבריום לפני 600 מיליון שנה. 
המדידות שנעשו מאפשרות לקבל הערכה של טמפרטורת העבר על סמך גלעין קידוח שנעשה 
בקרח בגרינלנד. נראה כי לפני כ-1,000 שנים, כאשר הוויקינגים נדדו מערבה, הטמפרטורה באי 

דמתה לזו שמתקיימת שם כיום.

)Kobashi et al. 2010 :איור 23. השתנות הטמפרטורה בגרינלנד מאז שנת 1000 לסה"נ )מקור

ולשחזר את  יותר  גדול  ניתן לקדוח לעומק  ולכן  עובי הקרח בגרינלנד מגיע למספר קילומטרים 
האקלים לפני 15,000 שנים האחרונות מזמן הפשרת הקרחונים המסיבית האחרונה )תום תקופת 
הקרח(. שחזור כזה מראה כי ב-10,000 השנים האחרונות, כמעט לאורך כל התקופה, הטמפרטורה 
היתה גבוהה מזו הקיימת כיום, כך שהטענה השגורה "אף פעם לא היה כל כך חם" אינה נכונה 

)איור 24(.

על בסיס מכלול רחב בהרבה של עדויות, ולא רק נתונים של קידוחי קרח, מנסים חוקרי העבר 
)גאולוגים, אנשי אבולוציה, גאופיסיקה ועוד( לשרטט את השתנות הטמפרטורה על כדור הארץ. 
)איור 25( נלקחה הטמפרטורה הממוצעת של השנים 1990-1960 כבסיס למדידה.  בגרף המוצג 
הגרף מראה את ההערכה בכמה היתה הטמפרטורה שונה מתקופת בסיס זו )הגרף אינו לינארי או 
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מעריכי, אלא של "עמודות" המייצגות מאות מיליוני שנים, עשרות מיליוני שנים, מיליוני שנים, מאות 
אלפי שנים ואלפי שנים(. נראה בבירור כי ברובו הגדול של הזמן הגאולוגי הטמפרטורות ששררו 
ים הובא במקביל גם גרף  יותר. כדי לקשור בין טמפרטורה לגובה פני  בכדור הארץ היו גבוהות 

המתאר את השתנות גובה פני הים בזמנים גאולוגיים.

 איור 24. השתנות הטמפרטורה בגרינלנד ב-17,000 השנים האחרונות
)Easterbrook 2017 :מקור(

איור 25. גרף עליון, השתנות הטמפרטורה בכדור הארץ מאז הפרקמבריום, הטמפרטורה הממוצעת של 
http://knowyourmeme.com/forums/serious-debate/( 1960–1990 היא הבסיס למדידת השינוי

topics/39252-not-in-the-news-mit-climate-scientistprinceton-physicist-host-climate-
http://www.bgs.ac.uk/( גרף תחתון: השתנות גובה פני הים מאז הפרקמבריום ;)conference-in-texas

)discoveringGeology/climateChange/general/coastal.html
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הגרף האחרון בפרק זה של אקלים העבר )איור 26( מציג את השתנות האקלים בעידן הקנוזואי, 
שאנו חיים בחלקו האחרון. גרף זה חשוב להבנה שב-15 מיליון השנים האחרונות אנטארקטיקה 
היבשת  הפליסטוקן  של  הבין-קרחוניות  ההפשרה  בתקופות  שגם  כך  בקרחון  ברציפות  מכוסה 

מכוסה בקרחון, ואין הפשרה של כלל היבשת.

איור 26 היסטוריה האקלימית של הקנוזואיקון. ב-15 מיליון השנים האחרונות קרחון מכסה את אנטארקטיקה 
)http://landscapesandcycles.net/antarctic-refrigeration-effect.html( ברציפות

מקורות הנתונים לשינויי מפלס הים
עדויות שדה

עדויות השדה הם המידע הפשוט והברור ביותר לשינוי היחסי שחל בין ים ליבשה במקום נתון. 
עדויות השדה בעולם מעידים כמובן רק על מקום התצפית. בעבודת שדה שנעשתה בטסמניה 
בשנת 1841 צולם סימון המראה את יחסי ים-יבשה. ב-1999, 158 שנה לאחר הצילום הראשון, חזר 
חוקר אחר לאותו מקום וצילם את אותו סימון. הסימנים נשארו זהים לחלוטין. כמובן שעדות זו מראה 

אי שינוי ביחסי ים-יבשה )איור 27(.

    
איור 27. עדות שדה ליחסי ים-יבשה יציבים בטסמניה, מימין צילום משנת 1841, משמאל צילום משנת 1999 

)Daly 2000 :מקור(



26

28( מראה עליית מפלס של כ-30-20 ס"מ, מאז  )איור  לעומת עדות שדה זאת, הבאר בחוף דור 

תחילת המאה ה-20. מטייל גרמני שטייל אז בארץ, מתאר את התושבים מנצלים את הבאר לשאיבת 

מים. ברור שדליית מים כזאת לא מתאפשרת בימינו )אם כי במקרה של באר דור שנבנתה לאיסוף 

מים מתוקים הזורמים אל הים על גבי הפן-הבייני, לא ניתן לפסול את האפשרות שחוליית הבאר 

פשוט שקעה לתוך החול והחרסית המהווים את התשתית באזור זה(.

      
 Sneh and Klein 1984 :איור 28. באר בחוף דור. עדות שדה לעליית גובה פני הים תוך כמאה שנה )מקור ימין

שמאל: טייכר אבישי(

)Satellite Data( אלטימטריה לוויינית

אלטימטריה לוויינית היא כיום הכלי המקובל ביותר במחקר העולמי למעקב אחרי שינויים בגובה 

פני הים. הגרף באיור 29א מציג את העלייה בפני הים כפי שנמדדה מאז שנת 1992 על ידי לוויינים 

שונים. ניתן לראות כי העלייה בגרף זה, המתבססת על 7 לוויינים שונים, היא 2.87 מ"מ/שנה. ערך 

זה הוא ללא תיקון GIA )תיקון איזוסטטי עקב הפשרת קרחונים(. אותו מקור מפרסם כמה חודשים 

מאוחר יותר גרף נוסף )איור 29ב( הפעם לאחר תיקון GIA, כאשר הערך הוא 3.28 מ"מ/שנה, גבוה 

בכ-15% מהערך הקודם.

פועלים  שהם  למרות  זהים,  לנתונים  הגיעו  הלוויינים  שכל  התוצאה  מתקבלת  29א  באיור  מעיון 

Topex—Jason 1 –-בשיטות שונות ונמצאים בגובה שיוט שונה. ברם, ניתוח של תוצאות לווייני ה

Jason 2 מראה כי שיפוע קו המגמה שנתקבל בכל אחד מהם אמנם דומה, אך הערכים המוחלטים 

"ראויים"  היו  הנתונים  הלוויינים,  שלושת  של  הרישום  "תיקון"  לאחר  ורק  שונים,  היו  שנתקבלו 

לפרסום )איור 30(.
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איור 29א. העלייה בגובה פני הים שנמדדה מאלטימטריה לוויינית

GIA איור 29ב. אותם נתונים לאחר תיקון

בשנת 2003 שלחו האירופאים לוויין משלהם למטרות סביבתיות, שנקרא ENVISAT. נתוני הגלם 
שילוב שלושת  "היזומה" של  בהרבה מהתוצאה  נמוכה  הים  בפני  העלייה  כי  הראו  זה  לוויין  של 

הלוויינים )איור 31(.
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גובה שיוט כ-1,330 ק"מ

)Nerem et al. 2010 :איור 30. דרך הפיכתם של נתוני הלוויין לרציפים )מקור

 איור 31. השוואת נתוני JASON 1 לנתוני הגלם של ENVISAT, גובה שיוט של לווין זה הוא כ-790 ק"מ
)Kipp 2012 :מקור(
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מוצג  זה  תיקון  הגלם,  נתוני  על  "תיקון"  ליישום  הביאה  אלא  נתקבלה,  שלא  כמובן  זו  תוצאה 
באיור 32. בשנת 2003 שלחו גם האמריקנים לוויין נוסף בשם GRACE אשר מודד את מסת המים 
באוקיאנוסים. למעשה ניתן גם בעזרת נתונים אלה לחשב את גובה פני הים התוצאה שנתקבלה 
חייבה  ולכן  הים  פני  בגובה  ירידה  הציגה  הגלם  חומר  תוצאת  ושוב   33 באיור  מוצגת  זה  מלוויין 

"תיקון" לשם תיאום עם המגמה הרצויה.

)Kipp 2012 :מקור( ENVISAT לנתונים ה"מתוקנים" של JASON 1 איור 32. השוואת נתוני

איור 33. תוצאות לוויין GRACE לפני התיקון ואחריו גובה שיוט 500 ק"מ. נתוני הגלם, ירידה של 0.12 מ"מ/
)Casenave et al. 2009 :שנה. הנתונים לאחר התיקון, עלייה של 1.9 מ"מ/שנה. השינוי מובהק )מקור
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נשאלת כמובן השאלה: במידה ומתקנים את תוצאות הגלם לנתוני המגמה, האם אנו מעוותים בכך 

את התוצאות כדי שיתאימו למגמה מסוימת ש"מאמינים" בה? 

)Mörner 2012( איור 34. הדרך שננקטה להתאמת התוצאות למגמה הרצויה

 NASA .לסיכום פרק האלטימטריה הלוויינית חשוב לזכור כי במדידות מלוויינים יש טעות מובנית

מדווחת על דיוק של 4–5 ס"מ במדידת גובה, בלווייני Jason 1 ו-Jason 2. לכן, כיצד ניתן לטעון 

10 קטנים מדיוק המדידה? בדרך כלל, במחקר דיוק  יותר מפי  על שינוי שנתי של 3 מ"מ, שהם 

המדידה אמור להיות גבוה פי 10 יותר מהפרמטר הנחקר.

מדי גאות

הנתונים  בנק  הוא  מצוף,  בעזרת  הים  שינויי מפלס  את  הרושמים  הגאות,  מדי  נתוני  לכל  המקור 

המנוהל על ידי ה-PSMSL י)Permanent Service for Mean Sea Level( שמושבו בבריטניה. שם 

מרכזים את כל תוצאות מדי הגאות; הן אלה הפעילים כיום והן כאלה שהיו פעילים בתקופות כל 

 GLOSS – Global Sea שהן בעבר. בסך הכול יש בבנק נתונים על כ-2,000 מדי גאות. פרויקט 

Level Observing System )איור 35( המנהל מעקב כלל-עולמי אחרי השינויים במפלס הים, כולל 

בתוכו כ-300 תחנות, בהן גם תחנת חדרה המופעלת על ידי המכון לחקר ימים ואגמים לישראל 

)תחנה מס' 80(.
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GLOSS איור 35. מפת תחנות מדי הגאות של תוכנית

מפת תפרוסת מדי הגאות משתנה עם הזמן. עד שנת 1900 מדי הגאות היו בעיקר בצפון מערב 
אירופה, ובצפון אמריקה. במהלך המאה ה-20 התרבו מדי הגאות וכיסו בהדרגה את כל יבשות 
העולם. לכן מדי הגאות בעלי הרקורד הארוך ביותר נמצאים כולם באזורים שעוברים התרוממות 

איזוסטטית עקב הפשרת הקרחון האחרון לפני כ-15,000 שנה )איור 36(.

איור 36. האזור הארקטי שהיה מכוסה בתקופת הקרח האחרונה וממנו נעלם מעטה הקרח )הקו המקווקו 
)Daly 2000 :תוחם את האזור המושפע מהריבאונד הפוסט קרחוני( )מקור
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מנתוני מדי הגאות המופיעים בבנק הנתונים עבור הולנד חושב ושורטט קו מגמה המראה עלייה של 

1.9 מ"מ/שנה. הגרף )איור 37(, בהיותו ממוצע של תחנות בהולנד, "מסתיר" כמובן מגמות רגיונליות 

השונות מהממוצע. מתוך כל התחנות מובאות כאן שש תחנות, כל אחת מראה מגמה שונה בשינוי 

גובה פני הים לאור זמן )איור 38(.

)Climatesanity 2013 :מקור( PSMSL איור 37. העלייה בגובה פני הים בהולנד על בסיס בנק הנתונים של

1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

Helsinki, Finland - Falling trend (natrual land uplift exceeds

global-mean rise)

Bangkok, Thailand - Accelerated rise (human-induced

subsidence -groundwater extraction post-1960)

Sydney, Australia - Gradual rise

Nezugasaki, Japan - Abrupt change (post earthquake in

1964)

Grand Isle, USA - Rapid rise (natural deltaic plain

subsidence)

New York, USA - Localized subsidence

200 mm

דרום ארצות הברית, אי גראנד לואיזיאנה

ניו יורק

יפן

סידני, אוסטרליה

בנגקוק, תאילנד

הלסינקי, פינלנד

איור 38. שש תחנות מדי גאות במקומות שונים בעולם. שים לב, לקפיצה בתחנה מיפן, לירידה בתחנת 
)Nicholls 2013 הלסינקי, ולעלייה המהירה בבנגקוק )מקור
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יש  שבמהלכה  גדולה  אדמה  רעידת  של  לאירוע  אופיינית  ביפן  התחנה  של  ברישום  "הקפיצה" 
באלסקה  שהתרחשה  הגדולה  לרעידה  מתייחסת  היא  היפני  ברישום  גושים.  של  אנכית  תנועה 

בשנת 1964 ורישומה בתחנה באלסקה מופיע באיור 39, להלן.

איור 39. רישום מד הגאות בתחנה מספר Seward AK 9455090 באלסקה, בו ניכרת הקפיצה בזמן רעידת 
 האדמה של שנת 1964

)http://www.slideserve.com/ted/problems-with-the-vertical-reference-frame-in-alaska(

 2015 )בשנת  העולמית  בספרות  שכיחים  גאות  במדי  אדמה  רעידות  רישום  של  כאלה  אירועים 
עיון  פורסם מאמר המציג מדי גאות בדרום איטליה שפעלו לפני כמאה שנה אך חדלו לפעול(. 

ברישומי התחנות מראה בבירור את רעידת האדמה שהתרחשה בסיציליה בשנת 1908 )איור 40(.

)Olivieri et al. 2015 :איור 40. תיעוד מדי הגאות בסיציליה של רעידת האדמה מסינה 1908. )מקור
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בסוף  הקרחונים  הפשרת  עקב  ההולוקני  ה"ריבאונד"  את  שעוברים  האזורים  מוצגים   41 באיור 
הפלייסטוקן. ניתן לראות בו שלוש תחנות מצפון מערב אירופה ושלוש תחנות מצפון מערב ארצות 

הברית בהן נעשו "תיקונים" המביאים לכך כי המגמה של עליית פני הים תתאים לרצונות החוקר.

)Wöppelmann et al. 2009 :איור 41. שינוי המגמה על ידי שימוש באמצעי "תיקון" שונים )מקור

באיור 42 מוצגות התחנות בניו-יורק ובסן-פרנסיסקו, שתיהן בעלות רקורד של למעלה מ-150 שנה. 
התחנה בניו יורק מראה מגמת עלייה של 2.84 מ"מ/שנה, בעוד שבתחנה בחוף המערבי העלייה 

היא של 1.41 מ"מ/שנה.

עיון מדוקדק בשתי תחנות אלה יגלה מגמות נוספות. בתחנת ניו יורק אין כל עלייה ב-26 השנים 
האחרונות )איור 43(, ואילו בתחנת סן-פרנסיסקו נראה כי לפי כ-120 שנה שונה הדאטום )מפלס 

הייחוס( של התחנה אך הדבר "נשכח" עם הזמן וקו ממוצע השינוי "הוחלק" )איור 44(.

בעבודה מפורטת של Parker & Ollier )2016( הם ניתחו את מגמות העלייה בגובה פני הים בתחנות 
רבות, הן כאלה עם רקורד ארוך )יותר מ-80 שנה( והן קצרות יותר. את התוצאות הם מראים )איור 
45( כי ללא כל תיקון קצב העלייה בפני הים הוא 0.24 מ"מ/שנה ואילו לאחר "תרגילי" התיקון הוא 

3.25 מ"מ/שנה. 

מחוץ לאירופה ואמריקה מספר מדי הגאות מועט יותר, אך גם בהם נראה כי לא נרשמה עלייה בפני 
הים. איורים 46 ו-47 מראים את שינוי מפלס הים בחופי יפן ובחופי ההמיספירה הדרומית. שני גרפים 

אלה מצביעים על אי-שינוי מגמתי של פני הים.
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 איור 42. הרישומים בתחנות ניו יורק וסן-פרנסיסקו
)https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=8518750(

איור 43. רישומי התחנה בניו יורק בשנים 1990–2018, המראים 28 שנה ללא עלייה בפני הים
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 איור 44. רישום גובה פני הים בתחנת סן-פרנסיסקו
)https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=9414290(

 איור 45. עלייה בגובה פני הים כפי שנמדדה על ידי מדי גאות וכפי שמוצגת לאחר תיקון
)Parker and Ollier 2016 :מקור(

)Mimura 2013 :איור 46. שינוי גובה פני הים סביב יפן בשנים 1906–2011 )מקור
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 איור 47. שינוי גובה פני הים בהמיספירה הדרומית, לפי תחנות בטסמניה, אורוגואי ודרום אפריקה 

)Daly 2000 :מקור(

י)National Oceanic and Atmospheric Administration( המפעילה   NOAA קבוצת המחקר של

159 מדי גאות, מיינה את התחנות לפי סביבת הימצאותם הגאולוגית. 40 תחנות נמצאות באזורי 

הרמה )Uplift( מובהקים ולכן תחנות אלה יראו ירידה בפני הים. כ-50 תחנות נמצאות באזורי שקיעה 

)Subsidence( והם יציגו ים עולה. כ-60 תחנות של NOAA נמצאות באזורים יציבים יחסית מבחינה 

גאולוגית והם מראים עלייה בפני הים בין 0–2 מ"מ/שנה, פחות מנתוני ה-IPCC )איור 48(.
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איור 48. תחנות מדי הגאות של NOAA ומיונם הטקטוני

שקיעה או עלייה בגובה פני הים?

יש לזכור כי מדי הגאות מעוגנים ביבשה ולכן כל מדידה שלהם היא יחסית, ומה שנראה כעליית 
של  או  הים,  פני  גובה  עליית  של  הרישום  היבשה.  שקיעת  של  כתוצאה  שנגרם  ייתכן  הים  פני 
שקיעה שווה של היבשת, יראה בדיוק את אותה התוצאה. במזרח ארצות הברית יש מדי גאות רבים 
שרישומם מוצג בספרות כעדות לעלייה בגובה פני הים. אך יש בספרות גם מפות רבות המציגות 
את השקיעה של מזרח ארצות הברית, תוצר הרישום של שקיעה זו יביא לאותו רישום. איור 49 מציג 

שתי מפות של מזרח ארה"ב המבליטות את הבעייתיות בניתוח התוצאות.

       
איור 49. המפה הימנית מראה עלייה בגובה פני הים במזרח ארה"ב, בעוד המפה השמאלית מראה את ערכי 

)Karegar 2016 ,שמאל ;NOAA ,השקיעה במזרח ארה"ב. מה נכון? )מקור: ימין
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שקיעה )או הרמה( כתהליך גאולוגי ידועה ומוכרת גם כפעילות טקטונית, גם כתנועה איזוסטטית 
גם  האחרונות  השנים  ב-100  נוספו  אלו  לתהליכים  אך  צעירים.  סדימנטים  של  דחיסה  עקב  וגם 
ידי אדם(. תהליכים אלה הם שקיעה עקב שאיבת  )מעשה  אנתרופוגניים  גורמים  תהליכים עקב 
מי תהום, שקיעה עקב עומס רב של מזחים, וכן שקיעה עקב עומס של מבנים עירוניים באזורים 

הסמוכים לחוף.

   
איור 50. שיעורי השקיעה האנתרופוגנית לעומת שיעורי העלייה בגובה פני הים. שיעורי השקיעה גבוהים 

 )Deltares 2014 ,בסדר גודל )מקור: ימין

)Hartley 2014 :איור 51. השפעת שאיבת מי תהום על פני השטח )מקור

בעולם נחקרים אזורים עירוניים רבים הממוקמים בקרבת חוף ביחס לממדי השקיעה שלהם. קשה 
דחיסת  או  מקומית,  או טקטוניקה  העיר,  או מסת  מי תהום  גורמי השקיעה השונים,  בין  להפריד 
מדודים  ערכים  השטח.  בפני  שקיעה  מראה  המדידה  של  הסופי  התוצר  אך  צעירים,  סדימנטים 

בכמה ערים מובאים באיור 52.
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קצב השקיעה
(מ"מ/שנה)

שקיעה
(מטרים)

עירמדינהתקופה

איור 52. שקיעה באזורים עירוניים בעולם עקב שאיבת מי התהום. כל הערים בטבלה, חוץ ממקסיקו סיטי 
ויוסטון, הן ערי חוף

ראוי לציין כי בעיר בנגקוק המופיעה בטבלה זו היתה שקיעה של 1 מטר מאז שנת 1978 )בנגקוק 
הופיעה גם באיור 38 עם אותו ממצא(.

לעלייה  ביחס  השקיעה  ממדי  על  דוח   2013 בשנת  פרסם   )USGS( ארה"ב  של  הגאולוגי  המכון 
בגובה פני הים. באותו דוח איור המראה את ממדי השקיעה המרביים שנמדדו בארה"ב )איור 53(. 

מעיון באיור ניתן לראות שקיעה של תשעה מטר במהלך השנים 1925–1977 )52 שנה(.

איור 53. בדוח מחקר של USGS )המכון הגאולוגי 
האמריקני( משנת 2013 מוצג תיעוד בסן-חואן 

קליפורניה של שקיעה של תשעה מטרים במהלך 
השנים 1925–1977, השקיעה הגדולה ביותר שנרשמה 

)Eggleston and Pope 2013 :בארה"ב )מקור       
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המעוגנים  וההפקה  הקידוח  מגדלי  ברוב  בעולם  מוכרת  עודף"  "מטען  עקב  השקיעה  תופעת 
בקרקעית הים בשדות גז ונפט. גם לגבי אסדת "תמר" הממוקמת מול חופי אשקלון יש מידע על 

שקיעה של כמה מטרים מאז הקמתה )איור 54(.

 איור 54. אסדת הקידוח Ekofisk בים הצפוני הנורבגי שדיווחה על שקיעה של 3.3. מטר
)http://www.mclaren.com/appliedtechnologies/case-study/ekofisk(

העלייה הגבוהה שנמדדה בוונציה, המרוחקת 100 ק"מ מטריאסט, מוסברת בכך שבנוסף לעליית 
)Mclaran-Applied Technologies :פני הים היתה גם שקיעה עקב המסה העירונית )מקור

שקיעה עקב 
 גורמים אנושיים

איור 55. עקומת מד הגאות של ונציה, העלייה המוגברת של פני הים מוסברת בשקיעת היבשה. ניתוח עדכני 
של המריאוגרף )מד מפלס הים( בוונציה מראה כי העלייה הגדולה שנרשמה בשנים 1920–1970 נגרמה על 

)Carbognin et al. 2005 :ידי שקיעת היבשה עקב גורמים אנתרופוגניים )מקור
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ונציה לתוך הסחף עליו נבנתה היתה מוכרת כבר מאות שנים, אך התופעה  שקיעתה של העיר 
הוחמרה במהלך המאה ה-20, כאשר נחפרו בעיר בארות רבות ששאבו את מי האקוויפר שמצוי 

מתחתיה, וגרמו לשקיעה של קרקעית הלגונה.

מדידות בישראל

הגדרת קו החוף לצורכי תכנון. אטלס קו החוף – מפ"י 2005, לצורך חוק שמירת הסביבה החופית, 
התשס"ד-2004 משרד הבינוי והשיכון/המרכז למיפוי ישראל. בהקדמה לאטלס כותב מנכ"ל המרכז 

למיפוי כי קו החוף נקבע בהגדרות בתוספת כלהלן: 

קו מוגדר בקואורדינטות ומסומן על מפה, בגובה 0.75 מטר מעל אפס האיזון הארצי, לאורך 
חופי הים התיכון, כפי שיקבע על ידי המנהל, כהגדרתו בפקודת המדידות )חוקי א"י, כרך ב' עמ' 
1368; התשי"ג, עמ' 98(, ויפורסם ברשומות בתוך שנה מתחילתו של תיקון 69, ועד לפרסום 

האמור, כפי שימדד על ידי מודד בעל רישיון כהגדרתו בפקודת המדידות ולפי הפקודה". 

נגזר מכך שמוטל על מנהל המרכז למיפוי ישראל לקבוע בתוך שנה, דהיינו עד 15 בנובמבר 
זה מוגדר ברצף של  קו  ידי כנדרש.  2005, את קו החוף שהוגדר לעיל. קו החוף הוגדר על 
נקודות לאורך חוף הים התיכון במספור רץ, מיקום כל נקודה מוגדר בקואורדינטות של רשת 
ישראל החדשה. קו זה נקרא "קו החוף-מפ"י 2005". הקו שהוגדר נגזר בצורה מיטבית ממדידות 
שדה ומהשלמה של מדידות פוטוגרמטריות במקומות בלתי נגישים. הקו נקבע בצורה מיטבית 
מתוך הגדרת החוק "בגובה 0.75 מטר מעל אפס האיזון הארצי". אפס האיזון הארצי נלקח על 

פי קביעת הגובה ברשת הבקרה הארצית הקיימת, התקפה גם בשנים 2004-5.

יש לציין שהמפלס הממוצע של פני הים התיכון לאורך חופי ישראל בשנה האחרונה, כפי 
10 ס"מ. דהיינו: גובה 75 ס"מ מעל אפס האיזון  ידי המרכז למיפוי ישראל, הוא  שנמדד על 

הארצי משמעותו 65 ס"מ מעל המפלס הממוצע של פני הים בשנה האחרונה.

ברשותנו  הנמצאים  הנתונים  בסיסי  בישראל.  הים  במפלס  שינויים  אחר  שנתי  רב  מעקב 
בשיטות  מפוקחים  המפלס  מדי  בישראל.  הים  במפלס  שינויים  אחר  לעקוב  לנו  מאפשרים 
אמינות  את  להגביר  שנועדו  תקופתיים  יציבות  מעקבי  על  מקפידים  אנו  ואמינות.  פשוטות 
המדידה. כמו כן פתחנו תכנה מיוחדת ויחודית לעיבוד נתוני מפלס הים. כל זה ועוד, מאפשרים 
ומדויק. לפי התוצאות הנמצאות  לנו לתאר את מפלס הים הרב שנתי בישראל באופן אמין 
בידינו מתחילת המילניום השלישי )2000–2005( מפלס הים התיכון שומר על יציבות. דהיינו, 
אין שינויים משמעותיים בין מפלס הים הממוצע לשנת 2000, 2001, 2002, ואילך... )מתוך אתר 

מפ"י(.

שני גופים מנטרים את מדי הגאות של ישראל. הגוף האחד הוא מפ"י המפעיל מדי גאות באשקלון, 
אשדוד, יפו, וחיפה )לא מתפקד כיום(. מדידות המריאוגרפים בארץ-ישראל החלו בתקופת המנדט. 
בשנת 1921 נמדד לראשונה המפלס הממוצע של פני הים בעזה. ב-1927 הותקן מריאוגרף בנמל 
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יפו ובאוגוסט 1928 הותקן מריאוגרף בנמל חיפה. מדי גאות אלה לא פעלו באופן רציף )בתחנת יפו 

יש רישום של "הצונמי" בשנת 1956, ראה גולדשמיט וגלבוע 1986(.

יפו  ובנמל   ,1961 בשנת  באשדוד  חדשים:  מריאוגרפים  הצבת  על  הסתמכו  החדשות,  המדידות 

ביוני 1962. בשנת 1965 נקבע מפלס ממוצע חדש של פני הים התיכון על יסוד מדידות חדשות, 

בשנת 1961 הותקן מריאוגרף גם בנמל אילת, בראשית שנות ה-80 הוצב מריאוגרף גם באשקלון. 

בנובמבר 2004 הועבר המריאוגרף שהיה בחיפה לעכו. עד 1996 היו המריאוגרפים אנלוגיים ומאז 

החל רישום דיגיטלי של מדידות המפלס )מתוך אתר מפ"י, איור 56(.

Port of Ashdod 
Cooperation between SOI 
and IPA-digital float tide 

Port Of Haifa
Cooperation between 
SOI and IPA

Ashkelon Marina   
SOI station-digital float tide gauge 

)Shirman and Melzer :איור 56. התחנות בתפעול מפ"י )מקור

איור 57 מציג את התחנות המופעלות על ידי מפ"י כמו גם את תחנת חדרה המופעלת על ידי חיא"ל.

המרכז למיפוי ישראל עוקב אחר שינויי המפלס בחופי הים התיכון של ישראל מאז שנת 1958.

במהלך תקופה זו נראים פרקי זמן בהם המפלס עלה/ירד אך המגמה הכללית לא מראה מגמת 

עלייה או ירידה איור 58.

מדידות המרכז מראות עלייה של כמה ס"מ בודדים מאז 1958.
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*

מדי הגאות בתפעול מפ"י

מד גאות בתפעול חיא"ל *

חיפה (עכשיו עכו)

חדרה

אשקלון

תל אביב
אשדוד

איור 57. מפת תחנות מדי הגאות בישראל: מדי הגאות בתפעול מפ"י, חיפה )עכשיו עכו(, תל אביב, אשדוד 
ואשקלון. מד גאות בחדרה בתפעול חיא"ל. יש לציין כי מקובל בעולם שמד הגאות נמצא במקום שקט 

 יחסית באזור ה"מושתק" של הנמל או מקום העגינה. המכשור בחדרה נמצא בים הפתוח
)Shirman and Melzer :מקור(

איור 58. השינויים בגובה פני הים במזרח הים התיכון )מקור: שירמן ומלצר, מפ"י(
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תחנת חדרה

ואגמים לישראל(.  ימים  הגוף השני המפעיל תחנת מעקב אחר שינויי המפלס הוא חיא"ל )חקר 
של  המדידה  מכשיר   .GLOSS הכלל-עולמית  הניטור  מתוכנית  חלק  גם  היא  חיא"ל  של  התחנה 
תחנה זו שונה ממדי הגאות הרגילים, שכן אין בו מצוף הנע עם גובה פני הים, אלא מד לחץ בעומק 
הרושם את שינויי הלחץ וממילא את גובה עמוד המים. בראש מזח הפחם בתחנת הכוח חדרה הוקם 
"דולפין רתיקה" כדי שאוניות הפחם לא ירותקו למזח עצמו. כדי לייצב את הדולפין העמיסו עליו 

900 טון בטון. 

יש לציין כי כמעט כל מדי הגאות בעולם ממוקמים בתוך נמלים ובאזור שעובר השקטה של הגלים, 
ועל ידי כך נמנעים רישומים של גובהי גל חריגים. התחנה בחדרה ממוקמת בראש המזח, חשופה 

לים הפתוח ובעומק מים של כ-24 מטר.

איור 59. התחנה בחדרה בתפעול חיא"ל. מזח הפחם מבט מהאוויר. מיקום דולפין הרתיקה, והעמסתו בבטון 
)מקור: חיא"ל חקר ימים ואגמים ישראל( 
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"בתעודת הזהות" של התחנה נכתב:

Auxiliary 
benchmarks

0012: Land control benchmark (32 28N, 34 53E), on top of water 
storage tank, H=16.132m, N=34.821m. Height difference from 0012 to 
0013 (1991) orthometric diff.=9.945m, ellipsoidal diff.=9.980m; (1993) 
ellipsoidal diff.=9.983m. Three other precise levelling points in Israel 
Land Survey Network (0745, 0746 and 4462) are located nearby. 

במדידות לבדיקת האיזון של נקודות הבקרה שנעשו בשנת 1991 ולאחר מכן בשנת 1993 נמדדה 
שקיעה של 3 מ"מ )הפרש מאליפסואיד השתנה מ-9.980 ל-9.983( מדידה זו מרמזת על שקיעת 

דולפין הרתיקה לתוך הסדימנט הרך הבונה את התשתית במקום.

למען הסר כל ספק ביקש המחבר מהאחראי על תפעול התחנה לראות את מדידות האיזון מאז 
שנת 1993. התשובה שהתקבלה ב-5.4.2016 מצוטטת להלן: "נאמר לי כי בעבר התבצעו מספר 
מדידות לבחינת יציבות דולפין הרתיקה. מדידות אלו הראו שינויים של מספר מילימטרים בין מדידה 
למדידה, כולן בטווח טעות המדידה, ולא הצביעו על מגמה כלשהיא במיקום הדולפין )שקיעה או 

הרמה(. מדידות המפלס נקבעות ביחס למיצוע אותן המדידות".

על איזון גאודטי של המריאוגרף של חקר ימים ואגמים בחדרה, כתב לי ד"ר דן צ'רני )גמלאי של 
וגאואינפורמציה בטכניון(: "בזמנו חקרתי אותו לעומק )תרתי משמע(, עבור  החוג להנדסת מיפוי 
לעמוד  מהמריאוגרף  באלכסון,  המים,  בעומק  אמודאי(,  )באמצעות  כבל  מחברים  היו  הם  מפ״י. 
ומשם מה?  ומשם מדלגים בדיסטומט לקצה המזח;  ואז מודדים בסרט לראש העמוד;  בדולפין; 
ניסיתי בכל השיטות הגיאודטיות להעביר את הגובה מקצה המזח ליבשה )איזון אופטי/מכני מדויק, 
במאזנות שונות, בפסיעות קצרות ובינוניות; איזון סיפרתי מדויק – כנ״ל; איזון טריגונומטרי מדויק – 
כנ״ל; איזון טריגונומטרי דו-צדדי בו-זמני על כל האורך(; התוצאות להעברת הגובה לא היו טובות 
יותר מכ-1 דצימטר, במקרה הטוב ביותר. לא ברור איך – ואם בכלל – הם העבירו את הגובה ליבשה"

זיהום תרמי

בישראל משמשים מי הים לצינון המתקנים בתחנות הכוח לייצור חשמל. מדובר בכמויות אדירות 
של מים. כאשר מים אלה חוזרים אל הים הטמפרטורה שלהם גבוהה ב-10–20 מעלות מטמפרטורת 
לתחנת  הסמוך  החוף  באזור  הרדודים  המים  לעליית טמפרטורת  גורמים  והם  הים שבסביבה  מי 
ייצור החשמל מ-1,400 מגוואט ל-2,600 מגוואט ולכן גם כמויות  הכוח. מאז הקמת התחנה עלה 

המים החמים החוזרים לים גדלו.

מה התרומה לכך לעלייה בגובה פני הים?? לפי חישוב β x (t1-t0) x dV = V0 בעומק של 30 מטר 
ובמקדם התפשטות = 0.00007 )מעוגל מעלה(, ובהפרש טמפרטורה של חמש מעלות, פני המים 

יעלו בכ-1 ס"מ.
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והים השחור מראים  בעבודה העוסקת בשינויים אנכיים של קרום כדור הארץ, אזור הים התיכון 
מפה המציינת את שיעור התנועה האנכית לאורך החופים. לאזור חדרה מציינת המפה ירידה של 

2.4 מ"מ/שנה )איור 60(.

)Garcia et al. 2007 :איור 60. תנועות אנכיות בקרום לאורך חופי הים התיכון והים השחור )מקור

בנוסף למפה מביאים כותבי המאמר טבלה ובה נתוני התחנות השונות )איור 61(.

Tide Gauge site (Country) Location Trend Sigma
1 Málaga ii (Spain) 36 43 N 04 25 W -3.8 2.5
2 Almería (Spain) 36 50 N 02 29 W -10.1 3.7
3 Alicante ii (Spain) 38 20 N 00 29 W -21.3 3.9
4 Valencia (Spain) 39 28 N 00 20 W 2.7 2.9
5 Barcelona (Spain) 41 21 N 02 10 E 2.5 2.5
6 L’Estartit (Spain) 42 03 N 03 12 E -0.5 1.9
7 Sete (France) 43 24 N 03 42 E 6.3 5.2
8 Marseille (France) 43 18 N 05 21 E -3.0 2.1
9 Toulon (France) 43 07 N 05 55 E 0.9 1.9
10 Valletta (Malta) 35 54 N 14 31 E -7.5 2.7
11 Venezia P.S. (Italy) 45 26 N 12 20 E -0.8 1.9
12 Trieste (Italy) 45 39 N 13 45 E -0.5 1.7
13 Luka Koper 45 34 N 13 45 E 10.1 2.0
14 Rovinj (Croatia) 45 05 N 13 38 E -2.1 2.3
15 Bakar (Croatia) 45 18 N 14 32 E -5.5 2.6
16 Zadar (Croatia) 44 07 N 15 14 E 3.9 4.0
17 Split RT Marjana 43 30 N 16 23 E -2.1 2.1
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Tide Gauge site (Country) Location Trend Sigma
18 Split Harbour 43 30 N 16 26 E -2.4 2.2
19 Sucuraj (Croatia) 43 08 N 17 12 E -5.0 3.0
20 Dubrovnik (Croatia) 42 40 N 18 04 E -5.8 2.0
21 Preveza (Greece) 38 57 N 20 46 E -16.8 2.1
22 Levkas (Greece) 38 50 N 20 42 E -14.6 1.7
23 Patrai (Greece) 38 14 N 21 44 E -9.6 2.0
24 Katakolon (Greece) 37 38 N 21 19 E -9.4 1.8
25 Kalamai (Greece) 37 01 N 22 08 E -4.5 1.7
26 North Salaminos 37 57 N 23 30 E 4.8 2.0
27 Khalkis South 38 28 N 23 36 E 9.5 2.2
28 Khalkis North 38 28 N 23 36 E 4.3 1.6
29 Tessaloniki 40 37 N 23 02 E 0.9 1.6
30 Alexandroupolis 40 51 N 25 53 E 8.3 2.0
31 Khios (Greece) 38 23 N 26 09 E 4.7 2.0
32 Siros (Greece) 37 26 N 24 55 E -1.5 4.2
33 Leros (Greece) 37 05 N 26 53 E 11.0 1.4
34 Soudhas (Greece) 35 30 N 24 03 E 1.9 1.4
35 Iraklion (Greece) 35 20 N 25 08 E -7.5 6.6
36 Rodhos (Greece) 36 26 N 28 14 E -6.7 2.1
37 Erdek (Turkey) 40 23 N 27 51 E -1.1 5.5
38 Mentes/Izmir 38 26 N 26 43 E -12.8 3.8
39 Bodrum ii (Turkey) 37 02 N 27 25 E 21.6 5.6
40 Antalaya ii (Turkey) 36 50 N 30 37 E -17.6 4.0
41 Hadera (Israel) 32 28 N 34 53 E -2.4 1.5
42 Tel Aviv (Israel) 32 05 N 34 46 E -2.5 3.1
איור 61. קצב שינוי לינארי )מ"מ/שנה( על סמך נתוני אלטימטריה לווינית ומדי מפלס, בים התיכון. ערכים 
שליליים )צבע כחול( = שקיעה; ערכים חיוביים )צבע אדום( = התרוממות. השינוי הנמדד בתל-אביב אינו 

)Garcia et al. 2007 :מובהק זה שנמדד בחדרה הוא שינוי מובהק )מקור

סיכום ומסקנות

2 מ"מ/שנה )ראה איור 37(. בקצב  במקרה של "עסקים כרגיל" תמשיך העלייה של פני הים עד 
זה העלייה עד שנת 2100 תהיה של פחות מ-20 ס"מ. קיימת סבירות רבה שהגובה לא יעלה כלל.

גובה פני הים הנמדד על ידי מדי גאות, הוא המייצג היותר נאמן את השינוי בכל נקודה ונקודה. 
ערך ממוצע מאבד את היחידיות של המדידה המקומית. לכן בכל תכנון המתייחס למקום מסוים 
יש לקחת את המדידות המקומיות ולא נתון של "ממוצע עולמי" כפי שלקחה החברה הממשלתית 

להגנת המצוקים.

מאז 1992 נמדד גובה פני הים גם על ידי ניתוח אלטימטריה לוויינית. אך המידע הנמדד ישירות 
מהלוויין "טופל" כדי להראות עלייה בגובה פני הים, מכיוון שהמידע הראשוני מתצלומי הלוויין לא 

הראה שום עלייה גלובלית בגובה פני הים. ראה איורים 30–33.



49

לווייני GRACE למדידת אנומליות בכוח הכבידה מסוגלים למדוד את נפח האוקיאנוס, ובכך ניתן 
לחשב במדויק את גובה פני הים. ניתוח של לוויין זה מראה כי גובה פני הים ירד קלות בין 2002 

ל-2008. גם כאן תוקנו התוצאות כדי להראות מגמת עלייה איור 33.

 The work is based on all the tide gauges included in the PSMSL :פרקר ואוליר )2016( כותבים
 surveys. The satellite altimeter GMSL models have crucial flaws that make them close

בנתוני   .PSMSL של  הנתונים  בבנק  הנמצאים  גאות  מדי  על  בעיקר  התבססה  )עדותנו   to useless

האלטימטריה הלוויינית יש בעיות קריטיות העושים אותם כמעט לא שמישות(.

מספר אירועי ההצפה הימית באזורים עירוניים יכול לעלות כתוצאה של שקיעת יבשה ולא בהכרח 
כתוצאה של עליית בפני הים.

מיפוי קווי החוף בישראל השנים 1945–2010 לא מגלה נסיגה כללית של קו החוף. בכמה מקומות 
בקרבת מבנים ימיים יש הרחבה של החוף. 

במבחן החזוי מול המדוד, כל תחזיות ה-IPCC אלה העוסקות בתחזיות לעליית הטמפרטורה, ואלה 
על  עונה  לא  המדוד  כי  מראות   ,2016–2000 בשנים  כה  עד  הים  פני  בגובה  העלייה  את  החוזות 

.IPCC-התחזית אלא נמוך בהרבה מהחזוי על ידי ה

מסקנה אופרטיבית לסיכום

כל המתכנן מבנים ימיים בחוף ובים הישראלי ומאמץ את "תוכנית ימית לישראל" הנשענת על הנחת 
"החברה הממשלתית להגנת המצוקים", הגורסת 1–1.4 מטר עלייה עד שנת 2100, ולא מתבסס 
על נתוני אמת שנמדדו על ידי מפ"י – הגוף המוסמך לכך בישראל – עלול לגרום לבזבוז ענק של 

כספי ציבור! 
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