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התאמה בין שרידים ארכיאולוגיים לבין תצפיות גאולוגיות מחזקת את הדעה כי באזור קיסריה שררה יציבות מבנית ב-2,000 
בחוף  היומיים  והשפל  הגאות  שמחוללים  הים  במפלס  השינוי  של  המצומצם  הטווח  כן  וכמו  הזאת  היציבות  האחרונות.  השנים 
גלובלית לשחזור מפלסי הים במשך תקופות היסטוריות מוגדרות אחדות. היות  הישראלי, מאפשרים לייחס משמעות אקלימית 
שמפלס הים הגלובלי הוא ביטוי לאיזון בין כמות מי האוקיאנוסים לבין כמות הקרחונים הממוקמים על היבשות, נראה כי לפני 
כ-2,000 שנה היה מפלס הים הגלובלי, ולכן גם האקלים, דומה למפלס הנוכחי. מפלס הים היה גבוה מהמפלס הנוכחי במאות 
ה-VIII–VII וכנראה גם האקלים היה חם מהאקלים הנוכחי, ואילו במאות ה-XIII–XI היה מפלס הים נמוך מהמפלס הנוכחי, 
וניתן להניח כי האקלים הגלובלי היה קר מהנוכחי. החורבן המוחלט של קיסריה ב-1265 קטע את היכולת לזהות את מפלס הים 
באזור לאחר אותו אירוע. השינויים שחלו במפלסי הים במיליוני השנים האחרונות הם תוצר של שינויים אסטרונומיים מחזוריים 
בגאומטריה של סיבוב הארץ סביב השמש )מחזורי מילנקוביץ'(, שסגירת מצרי פנמה וצמצום מצרי מלקה השפיעו עליהם השפעה 
איננו  האחרונים  בעשורים  הפעילה  האקלימית  ההתחממות  מראות שמקור  הנוכחי  במאמר  המוצגות  התצפיות  ניכרת.  אקלימית 
נעוץ בהכרח בפעילות אנתרופוגנית. אולם הקשר בין נזקים כבדים שנגרמו בעשורים האחרונים לשוניות אלמוגים לבין פעילות 

אנתרופוגנית, שגרמה לעלייה בתכולת פחמן דו-חמצני באטמוספרה, מסתמך על עובדות מוצקות, והוא סביר ביותר.
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Correlation between archaeological relics and geological observations emphasize the structural stability 
that prevailed in Caesarea region in coastal Israel during the last 2,000 years. This stability, and the low 
range of the diurnal tide at the Israeli coast, enabled the attribution of global climatic significance to the 
reconstruction of sea level variations during several well-defined historic periods. Since global sea level 
reflects the balance between the quantities of seawater and land glaciers, it seems plausible that sea level 
2,000 years ago, as well as the global climate, were similar to the present. Sea level was higher than 
the present during the VII–VIII centuries CE and climate was probably warmer, whereas in the XI–XIII 
Centuries sea level was lower than the present and the climate was probably colder. Total destruction of 
Caesarea in 1265 truncated the determination of sea level at this region after that date. The variations of 
sea level during recent million years are the products of cyclical astronomic changes in the geometry of 
the rotation of the earth around the sun )Milankovic Cycles(, which were attributed climatic significance 
by the closure of Panama Straits and the contraction of Malacca Straits. The observations presented here 
show that the presumption that the observed global warming is not necessarily entirely anthropogenic. 
Nevertheless, the correlation between heavy damages that were encountered in numerous coral reefs in 
recent decades and anthropogenic contribution to the significant rise in the content of atmospheric CO2 is 
based on solid evidence and is probably correct.
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נופש המפליגות בחודשי הקיץ של השנים האחרונות מחופיה  ספינות 
בופור  לים  האטלנטי  מהאוקיאנוס  בקלות  ומשייטות  קנדה  צפון  של 
כאלה הם  ימיים  הן מראה שכיח. מסעות   )1 )איור  שמצפון לאלסקה 
תופעה עכשווית בלבד. לפני כעשרים שנה בלבד עוד הייתה ההפלגה 
של כלי שיט קטנים באזור הזה בלתי אפשרית בגלל חיפוי הקרח הימי 
שהיה במעברים הימיים שבצפון קנדה בחודשי הקיץ. עד לאחרונה רק 
ספינות שוברות קרח יכלו להפליג בים הארקטי, וזכור ניסיון ההפלגה 
הנועז של האדמירל הבריטי ויליאם פארי ב-1820 במעברים הצפונים-
מערביים, ניסיון שהסתיים באסון )איור 2(, וכן זכורה חציית המעברים 
שעשה רואלד אמונדסן )1872–1928( במסלול דומה, שנמשכה כשלוש 

שנים, מ-1903 ועד 1906.

האזור הארקטי. א. מפה אזורית עכשווית. + לבן מציין את מיקומו של הקוטב  איור 1: 
לים  האטלנטי  מהאוקיאנוס  הצפון-מערביים  המעברים  של  מפה  ב.  הצפוני. 

)www.wikipedia.org :בופור וצפון האוקיאנוס השקט )מקור

 Das מהציור  בפרט  מודגמים  הצפון-מערביים  במעברים  בהפלגה  הסיכונים  איור 2: 
ב-1823–1824,   )Friedrich( פרידריך  דויד  קספר  שצייר  הקרח(,  )ים   Eismeer
לחצות  שניסתה  מהמשלחת   )Parry( פארי  אדוארד  ויליאם  של  הדיווח  לפי 
את המעברים בשנים 1810–1820 ונכשלה. בציור ניתן להבחין בירכתי הספינה 

ההולכת ומתרסקת, בתורן האחורי ובקצה מפרש

האחרונות  בשנים  הארקטי  בים  הקרחונים  של  הנרחבת  ההמסה 
חרף  זאת  הארץ.  כדור  של  הגלובלית  להתחממות  ברורה  עדות  היא 
בעיקר  הממוקמים  היבשתיים,  הקרחונים  של  למדי  השלם  המראה 
באנטארקטיקה ובגרינלנד, ואף שהמדידה של עליית מפלס הים אף היא 
איננה מובהקת עדיין. עם זאת מן הראוי לציין כי יש הבדל ניכר בקצב 
מפלס  עליית  על  ובהשפעתם  ימי  קרח  ושל  יבשתי  קרח  של  ההמסה 
הים. המסת קרח ימי צף איננה משפיעה על מפלס הים, כשם שהמסת 
קוביות קרח בכוסית של ויסקי איננה משנה את מפלס הנוזל בכוסית. 
בניגוד לכך הצטברות קרח על היבשת גורעת מים מהים, ואילו המסת 
הקרח שעל היבשת גורמת לעלייה במפלס הים. לפיכך שינוי במפלס 
האוקיאנוס, שהוא שינוי גלובלי, הוא סמן אמין לשינוי אקלימי הכרוך 

בהשתנות כמויות המים האצורים כקרח על פני היבשת.
מדידה מדויקת של מפלס הים איננה משימה פשוטה או קלה לביצוע, 
משום שמפלס הים משתנה ללא הרף בגלל הגאות והשפל המתרחשים 
דקות.  ו-30  שעות  כ-12  של  מחזור  בזמן  ביממה,  פעמיים  בקירוב 
הארץ  מיקום  של  האסטרונומית  בגאומטריה  תלוי  השינוי  שיעור  גם 
כדור  פני  על  הגאוגרפי  במיקום  תלות  גם  ויש  לשמש,  יחסית  והירח 
רבים  במקומות  והשפל  הגאות  מפלסי  בין  ההבדלים  כאשר  הארץ, 
עשויים להיות גדולים. למשל ההבדל בין הגאות והשפל במפרץ פאנדי 
)Fundy( שבמזרח קנדה מגיע ל-14 מטרים, בעוד הבדלים אלה בקצה 

המזרחי של הים תיכון הם כ-40 ס"מ בקירוב בלבד. 
אולם השינויים הנובעים מגאות ושפל אינם הקושי היחיד במדידה 
מדויקת של מפלס הים; יציבות היבשת היא מכשול נוסף. אמנם היבשת 
אולם  הים,  מפלס  של  השינוי  בקצב  האנכי  מיקומה  את  משנה  איננה 
או  טקטוניים  גורמים  מגוון  בגלל  מטה  או  מעלה  נעים  רבים  חופים 
מכך.  ליותר  ואפילו  לשנה  מ"מ  ל-2  להגיע  העשויים  סטרוקטורליים, 
האזור של דרום-מזרח אנטוליה לדוגמה, מתרומם בקצב של 2.5 מ"מ 
לשנה )Pirazzoli, 1992(, והחלקים הצפוניים של יבשת איראסיה וגם 
צפון אמריקה עדיין מתרוממים כתוצאה מהמסת הקרחונים שהצטברו 
 Sella et( עליהם בתקופת הקרח האחרונה, עד לפני כ-20,000 שנה 
al., 2007(. גם שפכי נהרות אל הים אינם יציבים במקומם בגלל העומס 
של הסחוֶפת )סדימנטים( המצטברת בדלתאות על קרום כדור הארץ. 
כמילימטר  של  בקצב  שוקעת  אלכסנדריה  באזור  הנילוס  של  הדלתא 
באזור  המצטברת  הנילוס  של  הסחופת  מעומס  כתוצאה  בשנה  אחד 
להניח  מקום  יש  לכן   .)Emery et al., 1988; Stanley, 1988( זה 
שמדידה אמינה של מפלס הים חייבת להתבצע באתרים שבהם שיעור 

הגאות והשפל מזעריים, ויציבות היבשת בחוף הים ניתנת לאימות. 
ניתנת למדידה במהימנות על  יציבות היבשת בתקופות היסטוריות 
ידי בדיקה של מבנים ארכיאולוגיים מתוארכים היטב שנבנו אופקיים, 
או בשיפוע מתוכנן וידוע מראש כמו אמות מים. שפלת החוף של ישראל 
היא מקום מועדף למדידת שינויים במפלס הים בתקופות היסטוריות, 
רומיות,  מים  ואמות  נמוך,  כאמור  הוא  והשפל  הגאות  ששיעור  היות 
ביזנטיות וגם עותמאניות, וכן שרידי נמלים ובארות מים, המשקפים את 
מפלס הים בעת בנייתם, יכולים לשמש מערך ייחוס למדידת היציבות 

הגאולוגית של היבשת בחבל ארץ זה. 
אמות  שתי  הרומאים  בנו  ישראל  מרכז  של  בחוף  קיסריה  באזור 
מים גבוהות כדי לספק מים לעיר. הראשונה נחנכה ב-10 לפסה"נ על 
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ידי המלך הורדוס, והשנייה ב-135 לסה"נ בפקודת הקיסר אדריאנוס. 
שתי אמות המים צמודות זו לזו, קשת לקשת ועמוד לעמוד ברוב אורכן 
)איור 3(. שתיהן אספו את מימיהן ממעיינות בשולי הר הכרמל הדרומי, 
וחצו את שפלת החוף ממזרח למערב בדרכם לקיסריה, שם פוצלו המים 
העדויות   .)Mart, 2010( דאז  המים  אספקת  של  העירונית  למערכת 
ותכולת  לתקופה  אופיינית  קרמיקה  בעזרת  תוארכו  הארכיאולוגיות 
גאודטיות  מדידות   .)Raban, 2009( אורגניים  שיירים  של   14 פחמן 
וגאולוגיות של אמות המים הראו כי חלקים גדולים של המבנים, שנבנו 
על גבי אבן חול פלייסטוקנית )Mart and Perecman, 1996(, שמרו 
על השיפוע המקורי של 0.5 מ"מ לק"מ )0.05%(, כמומלץ בספרו של 
ויטרוביוס2. אמות המים הגבוהות של קיסריה שהשתמרו היטב, מראות 
כי שפלת החוף הגובלת בדרום הכרמל ההררי, הייתה יציבה מבחינה 

טקטונית במהלך 2,000 השנים האחרונות.

אמות המים הרומיות בחוף הים ליד קיסריה. במקום זה האבחנה בין אמת המים  איור 3: 
מתקופת הורדוס לבין אמת המים מתקופת אדריאנוס איננה קלה. אמות המים 
נמשכות  ומשם  הים,  לחוף  עד  מערבה  משוני  הכרמל  חוף  מישור  את  חוצות 
עדיין  המים  אמות  הרומית.  בקיסריה  המים  למחלק  עד  דרומה  ק"מ  כחמישה 
ידי  על  כמומלץ  לקילומטר,  מטר   0.5 של  המקורי שלהן  השיפוע  על  שומרות 
ויטרוביוס, ומראות כי אזור המישור היה יציב מבחינה טקטונית במהלך 2,000 

השנים האחרונות

לאחר שנמצא כי אזור קיסריה אכן היה יציב מאז בניית אמת המים 
ההרודיאנית, ניתן היה להשוות במהימנות בין מפלס הים הנוכחי באתר 
לבין מבנים ועדויות אחרות למפלס הים במהלך התקופות ההיסטוריות 
השונות, במטרה לשחזר את השינויים במפלס הים הגלובלי. השוואת 
ארמונו של  בחורבות  המלכותית שהתגלתה  השחייה  בברכת  מפלסים 
הורדוס בקיסריה, מראה כי מי הים יכולים לזרום בחופשיות אל תוך 
הים  מפלס  כי  להניח  שסביר  כך  בנייתה,  בזמן  כמו  וממנה,  הברכה 
הנוכחי דומה למפלס הים לפני 2,000 שנה )איור 4(. לכן סביר להניח 
דומה  היה  הרומית  התקופה  בראשית  ישראל  בארץ  האקלים  גם  כי 

לאקלים הנוכחי.

CE ?80–BCE  15( Marcus Vitruvius Pulio( היה מהנדס ואדריכל   2
בזמנו  )ballista(. שימש  ראשי  צבאי  כמהנדס  הרומי  בצבא  רומי ששירת 
כמדריך למהנדס בצבא הרומי. מוכר ספרו הנודע De Achitectura. הספר 

שרד על כל עשרת כרכיו.

שרידי ברכת השחייה בארמון ההרודיאני בקיסריה, הממוקם ממערב לתאטרון  איור 4: 
על קו המים. תעלות שנחצבו בסלע הכורכר, שמטרתן הייתה להזין את הברכה 
במים טריים, עדיין נמצאות במפלס הים הנוכחי, ומצביעות על יציבות מבנית-

גאולוגית מאז חציבתן

הים  במפלס  שינויים  ולתארוך  למדידה  אמינה  שיטה  ועוד,  זאת 
בבארות מים בסביבת החוף, אזור שבו אקוויפר החוף מונח על גבי 
 Nir( ואיריס אלדר  ניר  יעקב  ידי  ים שחדרו ליבשת, פותחה על  מי 
and Eldar, 1987(. הסלע השכיח במישור החוף הישראלי הוא אבן 
חול גירנית מגיל פלייסטוקן, המוכרת גם בשם "כורכר". אקוויפר מי 
התהום האצורים באבן החול מונח על הפן הביני, תחתיו מצויים מי 
ים החודרים אל היבשת, ומעליו מונחים המים המתוקים. שיפועו של 
בעל  הוא  החוף  שאקוויפר  כך  בקירוב,  מזרחה   1% הוא  הביני  הפן 
צורה של יתד המתחדדת מערבה. מפלס מי התהום בבארות קדומות 
מסומן על ידי פס של אצות יבשות שצמחו בפני המים שבבאר ונדבקו 
לדפנות, ואילו גיל הבאר נקבע על סמך שברי הכדים הצעירים ביותר 
שנמצאו בה. מדידות של מפלסי מי תהום בבארות יבשות בקיסריה 
 VIII–VII-שבוצעו בשיטת ניר ואלדר הראו כי מפלס הים במאות ה
 Sivan et( בקירוב  ס"מ  בכ-50  הנוכחי  מהמפלס  גבוה  היה  לסה"נ 
כ-1,300 שנה  לפני  האקלים  כי  מציין  כזה  גבוה  מפלס   .)al., 2004
אקלים  בלבנט  מציין  יותר  חם  גלובלי  אקלים  הנוכחי.  מזה  חם  היה 
יבש בגלל נדידת חזית המדבר צפונה. בהקשר זה העיר אריה איסר 
)Issar, 2003( כי תנאי אקלים כאלה במאה ה-VII לסה"נ היו יכולים 
לשמש תמריץ לתושבי חצי האי הערבי לנדוד צפונה עם הגשם כדי 
להאכיל את הצאן והגמלים, וגם לכבוש את הלבנט, וזאת כמובן נוסף 
ללהט הדתי. זאת ועוד, אבנר רבן3 חקר סדרה של עמודים המונחים 
בים הרדוד בקיסריה )איור 5(, וטען כי אלה היו תשתית למזח צלבני. 
מקום  יש  הים,  מפלס  מעל  ממוקם  היה  תפעולו  בזמן  מאחר שהמזח 
לפחות  מ'  ב-0.5  נמוך  היה  הצלבנית  בתקופה  הים  מפלס  כי  להניח 
מהמפלס הנוכחי. שרידי המזח הצלבני מעידים כי מפלס הים במאות 
וכי האקלים היה קר  XIII–XII לסה"נ היה נמוך מהמפלס הנוכחי, 
יותר. ממצא זה משתלב עם התצפיות המעידות כי גם האקלים במרכז 
אירופה ובמערבה היה קר מהאקלים הנוכחי )Fagan, 2000(. ייתכן 
אפוא שנוסף ללהט הדתי ולברכת האפיפיור אורבן II בשלהי המאה 
גורם מזרז להתגייסות הצלבנית הנרחבת  ה-XI, גם האקלים שימש 
6 מסכם את השינויים  איור  מידי הכופרים.  לגאול את ארץ הקודש 

המזעריים במפלס הים בקיסריה.

דברים שבעל פה, 1995.  3
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תשתית  כנראה  שימשה  רדודים  במי  זה  לצד  זה  המונחים  עמודים  של  סדרה  איור 5: 
למזח בתקופה הצלבנית. היום העמודים טבולים במי הים, אולם סביר שבזמן 
כי מפלס הים בתקופה  ולכן סביר להניח  יבש,  היה  שהמזח היה בשימוש הוא 

הצלבנית היה נמוך בכ-0.5 מטרים ממפלסו הנוכחי

אולם לא רק בקיסריה, גם במקומות נוספים בחוף הישראלי כמעט 
הממלכה  מפלת  שלאחר  מתקופות  ארכיאולוגיות  עדויות  נמצאו  שלא 
וזאת מאחר שהממלוכים, ששלטו  העות'מנית,  ועד התקופה  הצלבנית 
תחילת  ועד   XIII-ה המאה  בסוף  הצלבנים  מפלת  מאז  ישראל  בארץ 
המאה ה-XVI, הרסו את ערי החוף ואת רוב חומותיהן על מנת למנוע 
מהצלבנים ויורשיהם לחזור ולפלוש לארץ הקודש. החורבות שהותירו 
אחריהם הממלוכים קברו שרידים ארכיאולוגיים רבי-ערך שנחשפו רק 

במהלך השנים האחרונות.
וממצאים אחרים שימשו  לעיל  הממצאים הארכיאולוגיים שתוארו 
בתקופות  הים  במפלסי  שינויים  על  המעידות  תצפיות  לפענח  כדי 
 Neev,  1987( ועמיתיו  ניב  וכן   )Neev, 1975( ניב  דוד  היסטוריות. 
על  להצביע  אמורים  שהיו  אחדים,  ממצאים  הציגו   )et al., 1976
החוף  קו  לטענתם,  הישראלי.  החוף  אזור  בכל  נמרצת  אנכית  העתקה 
 Neev et( עוצב על ידי אירועי העתקה משמעותיים. דוד ניב ועמיתיו
al., 1987( דיווחו על חרסים מהתקופה הביזנטית4, שצדפות וקונכיות 
נמצאו  השברים  אליהם.  דבוקות  היו  אחרים  ימיים  חוליות  חסרי  של 
ביבשה, מדרום לחומה הצלבנית של קיסריה, והחוקרים טענו כי מאחר 
שהחרסים נמצאו באתר זה, הם מצביעים על תהליך מורכב של שקיעה 
הכורכר  רכס  של  המערביים  השוליים  בתחומי  התרוממות  כך  ואחר 
של קיסריה )Neev et al., 1976(. כמו כן הם דיווחו על הצטברויות 
הים  מפלס  מעל   10–5 של  ברום   Glycimeris sp צדפי  של  ניכרות 
הנוכחי, שתוארכו בעזרת פחמן-14 ל-1000 לסה"נ בקירוב. ממצאים 
אלה הצביעו, לדעת ניב ועמיתיו, על העתקה נמרצת מלווה בצונאמי, 
שהתרחשה במהלך התקופה האסלאמית הקדומה5. אי לכך טענו חוקרים 
אלה כי העתק פעיל משתרע לאורך קו החוף הישראלי, שאגפו המערבי 
הורד בכמה מטרים לאחר המאה ה-VII, והתרומם חזרה לאחר המאה 
ארכיאולוגיות  חפירות  במהלך  אלה  תצפיות  של  הערכה   .XIII-ה
נרחבות בקיסריה )Raban, 2009( העלתה כי שברי החרסים מהתקופה 

בישראל התקופה הביזנטית נמשכת מ-324 ועד ל-638 לסה"נ.  4
התקופה האסלאמית הקדומה בישראל נמשכה מ-638 ועד 1099.  5

הים  לפני  מתחת  כנראה  נחפרו  אליהם,  דבוקות  שצדפות  הביזנטית 
באחד השיפוצים של הנמל במאה ה-VI, והפסולת שנאספה בקרקעית 
צדפות  מקור  הדרומי.  הגלים  שובר  בשולי  החוף  אל  הושלכה  הנמל 
ה-Glycimeris שנמצאו על החוף הוא כנראה במנהג קבורה מוסלמי, 
שכן נמצאו קברים רבים מהתקופה האסלאמית הקדומה בקיסריה שהיו 

מכוסים בצדפות אלה. 
מרט  יוסי  של  הממצאים  כי  להניח  סביר  האלה  הדברים  לאור 
שאמות  המראים   ,)Mart and Perecman, 1996( פרצמן  ואילנה 
התקופה  מאז  בנייתן  של  המקורי  השיפוע  על  שמרו  הגבוהות  המים 
טקטונית  מבחינה  יציב  אזור  הוא  קיסריה  אזור  כי  מוכיחים  הרומית, 
במהלך 2,000 השנים האחרונות. לפיכך העדויות של שינויים במפלס 
הים בתקופות היסטוריות באזור קיסריה הן בעלות משמעות גלובלית, 
מעידים  הים  מפלסי  משמעותיים.  אקלימיים  שינויים  על  מרמזות  והן 
יותר  כי האקלים היה דומה לזה הנוכחי לפני כ-2,000 שנה, היה חם 
לפני כ-1,200 שנה, וקר יותר לפני כ-800 שנה. העדויות מסתיימות עם 
 Sivan et al.,( הרס קיסריה על ידי הממלוכים ב-1265. סיוון ועמיתיה

2004( הגיעו למסקנות דומות. 
שינויים אקלימיים מאפיינים את תולדותיו של כדור הארץ. הסיבות 
העיקריות להם הן שתיים: )1( הגאוגרפיה הדינמית של היבשות, המשנה 
התפרצויות  ו-)2(  גיסא,  מחד  האוקיאני  במרחב  מיקומן  את  בהתמדה 
וכך  העליונה,  האטמוספרה  אל  רב  אפר  המעיפות  גדולות  וולקניות 
מפחיתות את קרינת השמש היעילה המגיעה לכדור הארץ מאידך גיסא. 
קיומם של אוקיאנוסים משווניים, המגדילים את קליטת אור השמש, את 
הפיכתו לחום ואת הפיזור היעיל של חום זה על פני כדור הארץ, מחממים 
את האקלים הגלובלי, בעוד צמצומם של האוקיאנוסים המשווניים בגלל 
מיקומן של היבשות באזור זה, מקרר את האקלים הגלובלי. התהליכים 
הכרוכים בטקטוניקת הלוחות, המשנים את הגאוגרפיה של היבשות ושל 
האוקיאנוסים, הם גורם מרכזי לשינויים האקלימיים. לפיכך אירועים 
השתלבו  האחרונות,  השנים  מיליון  במהלך  הגאוגרפיה  את  ששינו 
נדירים  שהיו  שינויים  הגלובלי,  באקלים  וחריפים  מהירים  בשינויים 

למדי בעבר, ושקצבם הלך וגבר בתקופת הרביעון.
גאוגרפיים שהתרחשו במהלך  שישה מיליון השנים  שני אירועים 
החמים  הזרמים  מערכת  של  משמעותית  להתקררות  גרמו  האחרונות, 
כשישה  לפני  הגלובלי.  האקלים  התקרר  ובעקבותיהם  באוקיאנוסים, 
אוסטרליה  של  הטקטוני  הלוח  של  ההתכנסות  הביאה  שנה  מיליון 
מלקה,  במצרי  הימי  המעבר  להצטמצמות  אסיה  מזרח  דרום  עבר  אל 
)Malacca Strait( ולהפחתה בכמות המים החמים שזרמו מהאוקיאנוס 
 Cane( השקט המשווני לאוקיאנוס ההודי, שהתקרר במידה משמעותית
המונסונים  עוצמת  את  הפחיתה  זו  התקררות   .)and Molnar, 1995
המעצבים את האקלים בהודו ובמזרח אפריקה, עד כדי כך שהצמחייה 
של מזרח אפריקה הפכה לסוואנה החל מראשית הפליוקן, ושוכני האזור 

נאלצו להסתגל לתנאי האקלים והצמחייה החדשים.
האירוע השני החל לקראת סוף תקופת הפליוקן, לפני כשני מיליון 
שנה, כאשר המעבר היבשתי בין צפון אמריקה ודרומה, בתחומי פנמה 
 Driscoll and Haug, 1998; Haug et al.,( הוא  גם  נסגר  בהווה, 
2001(, כך שהזרם הימי החם של האזור המשווני האטלנטי נחסם בדרכו 
מערבה אל האוקיאנוס השקט, וזה התקרר במידה משמעותית )איור 6(. 



      97 שינויים במפלס הים מהמאה ה-I למאה ה-XIII לסה"נ ומשמעותם האקלימית

מאחר שהאוקיאנוס השקט המשווני הוא מאגר החום העיקרי של כדור 
בצירוף ההתקררות המשמעותית של האוקיאנוס   – הארץ, התקררותו 
ההודי – גרמה לשינויים אסטרונומיים מחזוריים בשיעור קרינת השמש 
המגיעה לכדור הארץ. שינויים אלה, שהיו קיימים תמיד, הפכו לגורם 
בעל חשיבות אקלימית מכרעת מאז סוף המיוקן, חשיבות שהתעצמה מאז 
 J. Imbrie and K. Imbrie, תחילת הפלייסטוקן )וראו את ספרם של
כי  בנושא השתנות האקלים ברביעון(. חשוב להדגיש,  1979 לפרטים 
השינויים המחזוריים באופן סיבוב כדור הארץ סביב השמש לא השתנו 
בשישה מיליון השנים האחרונות, אלא השינויים הגאוגרפיים המפורטים 
בכדור  ובפיזורו  השמש  חום  בקליטת  לאי-יציבות  שגרמו  הם  לעיל 
הארץ. כתוצאה מכך הפליאוגאוגרפיה הביאה לתקופות חוזרות ונשנות 

של הצטברות הקרח והפשרתו מאז המיוקן המאוחר.

לקרח בחורף הבא, ומתחילה הצטברות של קרח. המים האצורים בקרח 
היבשתי נגרעים ממי האוקיאנוסים, לכן מפלסם יורד. 

האיזוטופים  כמויות  בין  היחסים  על  גם  משפיעים  האקלים  שינויי 
היציבים של חמצן – O18\ O16, כאשר כמות האיזוטופ הכבד יותר גדלה 
 Emiliani, בתקופות קרות גם באטמוספרה וגם במי הים )ועיינו למשל
בשלושת  כאמור  תלויה  ברביעון  האקלימים  של  המחזוריות   .)1957
לפעמים  שכן  לכאורה,  אקראית  היא  ולכן  לעיל  המפורטים  השינויים 
זו, ולפעמים מגבירות זו את זו  ההשפעות האקלימיות מבטלות זו את 
7(. אחד האירועים הקיצוניים של ההתקררות האקלימית הגיע  )איור 
לשיאו לפני כ-22,000 שנה. באירוע זה הצטברו כ-5 ק"מ של קרח על 
פני אזורים יבשתיים נרחבים בהמיספרה הצפונית, ומפלס האוקיאנוסים 

כי  הראה   )Milankovici, 1920( מילנקוביץ'  מילוטין  כבר 
אמיץ  בקשר  קשורה  השמש  סביב  הארץ  סיבוב  של  האסטרונומיה 
לשינויי האקלים. השינויים האסטרונומיים האלה כוללים שינוי מחזורי 
של  בקצב  השמש  סביב  הארץ  כדור  סיבוב  של  האליפטיות  במידת 
כ-100,000 שנים, שינויים בנטיית ציר סיבוב כדור הארץ אל מישור 
האליפסואיד בתחום של 210–24.50 בקצב של 42,000 שנים, ונקיפת 
של  בקצב  עצמו,  סביב  הסיבוב  ציר  של  סיבובו  כלומר  הארץ,  כדור 
כ-23,000 שנה )Imbrie and Imbrie, 1979(. המשמעות האקלימית 
באופן  לא  כי  אם  בעיקר,  נובעת  האלה  האסטרונומיים  השינויים  של 
הארץ  כדור  של  הצפוני  לחצי  המגיעה  השמש  קרינת  מכמות  בלעדי, 
על  בחורף  שירדו  השלגים  נמסים  גדלה,  הקרינה  כמות  כאשר  בקיץ. 
היבשות שבחצי הכדור הצפוני והמים חוזרים אל הים, אבל כאשר כמות 
הקרינה פוחתת, אזי השלג שהצטבר בחורף איננו מתמוסס, אלא הופך 

ירד בכ-125 מטרים. התחממות והפשרה החלו זמן קצר לאחר אירוע 
אך   ,)Last Glacial Maximum – LGM( המרבית  ההתקררות 

מפלס הים התייצב ברומו הנוכחי לפני כ-6,000 שנה בלבד. 
העדויות המשולבות על יציבות מבנית במישור החוף במרכז ישראל 
ליד קיסריה ועל שינויים מדידים במפלס הים שם בתקופה של המאה 
של  אמינה  סביבתית  תמונה  מציגות  לסה"נ,   XIII-ה המאה  ועד   I-ה
בתקופות  אקלימית  והתקררות  התחממות  של  אקלימיים  שינויים 
היסטוריות. הנתונים מראים כי מפלס הים בראשית התקופה הרומית 
מטר  בכ-0.5  עלה  המפלס  הנוכחי.  למפלס  דומה  היה  ישראל  בארץ 
לקראת סוף התקופה הביזנטית ותחילת התקופה המוסלמית הקדומה, 
וירד אל כ-0.5 מטר מתחת למפלס הנוכחי בסוף התקופה הצלבנית–
כך  על  תחילת התקופה המוסלמית המאוחרת. תצפיות אלה מצביעות 
שהאקלים לפני כ-2,000 שנה היה דומה לאקלים הנוכחי; לפני כ-1,300 

)www.wikipedia.org :איור 6:  מפה כללית של הזרמים האוקיאניים: עיגול אדום מדגיש את המיקום של מצרי מלקה )1( ומצרי פנמה )2( )מקור
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שנה היה האקלים חם יותר; ולפני כ-800 שנה האקלים היה קר מהנוכחי 
)איור 8(.

הגורמים האסטרונומיים המשפיעים על האקלים וגורמים לשינויים נמרצים בו  איור 7: 
צורת אליפסואיד הסיבוב בקצב של  בשני מיליון השנים האחרונות הם שינוי 
100,000 שנה, שינוי נטיית כדור הארץ למישור האליפסואיד בקצב של 41,000 
שנה, וסיבובו של ציר סיבוב כדור הארץ, כלומר הנקיפה של ציר הסיבוב, בקצב 
של 23,000 שנה. ניתן לראות מהעקומות כי לפעמים האירועים מחזקים זה את 

)www.wikipedia.org :זה ולפעמים הם מרסנים זה את זה )מקור

על סמך הנתונים המוצגים במאמר וכן לפי סיכום מחקרים קודמים של דורית  איור 8: 
סיוון ועמיתיה )Sivan et al., 2004(, ניתן לשחזר את מפלס הים הגלובלי בין 
המאות XIII–I לסה"נ. המידע על מפלס ים גבוה במאות VIII–VII ומפלס ים נמוך 
במאה ה-XIII משתלב עם נתונים אקלימיים של תקופות חמות וקרות מהאקלים 

הנוכחי בהתאמה

משמעות התצפיות הגאולוגיות והארכיאולוגיות האלה לגבי הציפיות 
המקובלות לשינויים אקלימיים כתוצאה מפעילות האדם )למשל דוחות 
IPCC( היא רבה מאוד. בהנחה  הוועדה הבינלאומית לשינויי אקלים 
אינם   XIII–I במאות  הארץ  בכדור  ששררו  האקלימיים  שהשינויים 
מעשי ידי אדם, יש מקום להניח כי גם ההתחממות הגלובלית הפוקדת 
את כדור הארץ בהווה, שעדויותיה ניתנות לצפייה בהצטמצמות הקרח 

ידי  הימי בסביבות הקוטב הצפוני בקנדה, איננה בהכרח כולה מעשה 
בתכולת  החדה  לעלייה  האדם  תרומת  את  לציין  חשוב  זאת  עם  אדם. 
פחמן דו-חמצני באטמוספרה מאז ראשית המהפכה התעשייתית, שינוי 
המשפיע באורח הרסני על החיים בים, כפי שהראה מחקרם של מעוז 
פיין ודני צ'רנוב )Fine and Tchernov, 2007(, שהצביע על ההשפעה 

ההרסנית של העלייה בתכולת פחמן דו-חמצני על שוניות אלמוגים.
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