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הקמת מערך טיפול בפסולת אורגנית - הפסולת האורגנית היא ז. 
חלק משמעותי )כ־35%( מהפסולת העירונית, והיא המקור 
העיקרי להיווצרות גז המתאן הנפלט במטמנות. יוקם מערך 

רחב לטיפול בפסולת זו ובהפיכתה לקומפוסט.
התוכנית האסטרטגית לטיפול בפסולת מלווה בתוכנית עבודה 
רב־שנתית מפורטת ובתקציב העומד על כ־4 מיליארד ₪ מכספי 
הקרן לשמירת הניקיון )טבלה 1(. עם השלמת התוכנית בשנת 2030 
רק 26% מהפסולת בישראל יוטמנו, 51% ממנה ימוחזרו ו־23% 
ממנה ישמשו להפקת אנרגיה. כל אלה ייעשו תוך שיפור השירות 

לאזרח והוזלת מחירי הטיפול בפסולת.
זו הפעם הראשונה שהמשרד להגנת הסביבה מציג אסטרטגיה 
ארוכת טווח, סדורה ומובנת לטיפול בפסולת. תמהיל הטיפול המוצע 
ויעדי התוכנית יצמצמו באופן ניכר את הפער הקיים בין מדינות 
מערב אירופה וישראל באופן הטיפול בפסולת. הצלחת התוכנית 

צפויה לשנות לחלוטין את הדרך שפסולת מנוהלת ומטופלת בישראל, 
ותצמצם בצורה משמעותית את ההשפעה הסביבתית שלה.
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האם רצף הבצורות של השנים האחרונות והתייבשות מעיינות 

ונחלים מצד אחד, ואירועי גשם בעוצמה רבה שאנו חווים לאחרונה 
מצד שני, קשורים למגמה העולמית של שינוי האקלים?

שינויים שמתרחשים במערכת האקלים בעשורים האחרונים 
משפיעים בין השאר על המחזור ההידרולוגי וצפויים להתבטא 
במשטר המשקעים, ובעקבות זאת גם במשטר הזרימה בנחלים. 
מחקרים שונים מצביעים על שינויים בכמויות המשקעים הכוללות, 
אך המגמות משתנות על פני כדור הארץ ]1[. נוסף על כך, עוצמת 
המשקעים היורדים באירועים קיצוניים גדלה ותדירותם עולה, אך 

גם אפקט זה לא מתרחש בכל מקום ]1[.

טבלה 1. שימוש בתקציבי הקרן לשמירת הניקיון לטובת יישום 
אסטרטגיה ארוכת טווח לטיפול וניהול פסולת בישראל )עד 2030(

התקציב הנדרשהמטרה

240 מיליון ₪הקמת מתקני מיון

150 מיליון ₪תמיכה בהליך המיון

400 מיליון ₪תמיכה באשכולות

2.8 מיליארד ₪הקמת מתקני השבת אנרגיה

400 מיליון ₪הקמת מתקני טיפול נוספים

4 מיליארד ₪סך הכול
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בסדרת מחקרים שהייתי שותפה להם עם תלמידיי מהמעבדה 
להידרומטאורולוגיה שבאוניברסיטה העברית )ובפרט נדב פלג ]3, 4[(, 
ועם עמיתים נוספים ]4, 5[, התמקדנו במזרח הים התיכון, ובחנו את 
השינויים במערכות הסינופטיות המביאות משקעים לאזור, ואת 
הביטויים של השינויים הללו במשטר המשקעים והזרימות בנחלים 
בישראל. המחקרים התבססו על ניתוח מגמות נתונים ועל תחזיות 

של מודלים אקלימיים.
תדירות השקעים הפוקדים את מזרח הים התיכון הולכת 
וקטנה - כך עולה מהמגמה בעשרות השנים האחרונות ]5[ וגם 
מהתחזית להמשך, שנעשתה על פי מודלים אקלימיים ]4[. מספר 
המצבים הסינופטיים המובילים למשקעים בצפון ישראל צפוי לקטון 
ב־10-17% בשנה באמצע המאה ה־21 בהשוואה לתחילתה, ואורך 
עונת הגשמים צפוי להתקצר ב־2-13% ]4[. ישנן עדויות נוספות 
לשינוי בתנאים האטמוספריים במהלך החורף באזורנו, שמשמעותן 
הקטנת הפוטנציאל ליצירת משקעים, כמו עלייה בלחץ האוויר 
)המעידה על התחממות ועל הגברת היציבות בעמודת האוויר(, 
החלשת תנועת האוויר האנכית כלפי מעלה )ההכרחית ליצירת 

משקעים(, והקטנת הלחות הסגולית ]5[.
השינויים האטמוספיריים המוצגים לעיל אומנם באים לידי ביטוי 
בנתוני תחנות הגשם - מתקבלות מגמות שליליות בכמויות גשם 
שנתיות, במספר ימי הגשם ובאורך העונה - אולם ברוב המקרים 
המגמות הללו אינן מובהקות סטטיסטית. אף על פי שנהוג לפרש 
מגמות לא מובהקות סטטיסטית כ"אין שינוי", אני טוענת שיש 
להיזהר בקביעה זו במקרה זה. השונות הטבעית של המשקעים 
ממסכת, ולא מאפשרת זיהוי מובהק של מגמות. למעשה, בחישוב 
המגמה המינימלית הניתנת לזיהוי בתנאים נתונים, ניתן להראות 
כיצד מגמות גדולות למדי בכמויות משקעים יימצאו לא מובהקות 
]2[. למשל, בנתוני  ויביאו אותנו למסקנה השגויה שאין שינוי 
המשקעים של 50 השנים האחרונות בצפון ישראל כנראה לא נוכל 
לזהות סטטיסטית שינויים של עד 25 מ"מ לעשור בכמות הגשם 
השנתית. במילים אחרות, שינויים של מעל 20% בכמות השנתית 
יכולים להתרחש בלי שנזהה אותם כמובהקים סטטיסטית. לנוכח 
העדויות על שינויים בתנאים האטמוספיריים המובילים למשקעים 

באזורנו, הן מניתוח נתונים הן ממודלים אקלימיים, ולנוכח המגמות 

השליליות בכמויות הגשם המדודות ולמרות חוסר המובהקות שלהן, 

להערכתי האזור נמצא בתהליך התייבשות, שמתמשך כבר מספר 

עשורים וצפוי להמשיך בעשורים הבאים.

כיצד, אם כן, ניתן להסתמך על השינויים האזוריים בתנאים 
האטמוספיריים ובמצבים הסינופטיים כדי לצפות שינויים בגשם 
המקומי, תוך התחשבות בשונות הטבעית הגבוהה של הגשם בזמן 
ובמרחב? אחת הגישות היא שימוש ב"מנוע מזג אוויר", שהוא 
למעשה מודל שמייצר סופות גשם אקראיות, אך אופייניות לאזור, 
שתכונותיהן תלויות בין השאר במצב הסינופטי ]3[. עוצמות הגשם 

בסופה מתקבלות בפירוט גבוה במרחב )רבע קמ"ר( ובזמן )5 דקות(, 
והן כוללות גם מוקדים של עוצמות גשם גבוהות. בשלב מקדים 
נותחו נתוני גשם ממערכת מכ"ם מטאורולוגי כדי לאפיין את תכונות 
סופות הגשם ואת הקשר שלהן למצבים הסינופטיים. בעזרת מנוע 
מזג האוויר ניתן לקבל סדרות רבות של סופות גשם בתנאי אקלים 
שונים ]4[. למשל, במחקר שהתמקד באזור רמות מנשה נמצא כי 
ממוצע המשקעים הרב־שנתי צפוי לרדת ב־15-18% באמצע המאה 

ה־21 לעומת תחילתה ]4[.
סדרות הגשם ממנוע מזג האוויר הוזנו במודל הידרולוגי, 
שהותאם לנחלי דליה ותנינים, כדי לחזות את משטר הזרימה 
בהם. התחזית היא שהקטנת המשקעים צפויה להביא לירידה 
גדולה בנפחי הזרימה השנתיים בנחלים - 45-47% בין אמצע המאה 
ה־21 לתחילתה ]4[. זוהי הקטנה משמעותית בהרבה מזו של כמות 
המשקעים, והיא נובעת משילוב גורמים משפיעים נוספים: הקטנת 
מספר אירועי הגשם והגדלת המרווח ביניהם, כך שהקרקע בתחילת 
כל אירוע יבשה יותר ונוצר פחות נגר בכל אירוע. התוצאה הכוללת 

היא ירידה גדולה בכמויות המים הזורמים בנחלים.

בערים  ההצפות  האם  קיצוניים?  לאירועים  באשר  מה 
שמתרחשות לאחרונה יותר ויותר, או השיטפונות שהיו באפריל 
האחרון, מבטאים הגברה בתדירות ובעוצמה של אירועי הגשם 
הקיצוניים באזורנו? יש לציין כי הגידול בכמות ובהיקף של ההצפות 
העירוניות נובע בין השאר מהתרחבות השטח הבנוי, והוא היה צפוי 
גם ללא שינוי במשטר הגשם. עם זאת, חשוב לבחון את שאלת 
השינוי האפשרי באירועי גשם קיצוניים באזורנו. המחקר בנושא 

זה נמצא בעיצומו, ולשאלה אין בינתיים תשובה ברורה.
לשאלות אלה ואחרות הנוגעות לשינוי האקלים ולהשפעתו על 
משטר המשקעים ועל המשטר ההידרולוגי באזורנו יש השלכות על 
תחומים רבים של הסביבה שאנו חיים בה, כמו משאבי מים, שפיעת 
מעיינות וזרימות בנחלים, מערכות אקולוגיות ומערכות חקלאיות 
שונות. קבוצת המחקר שאני שותפה בה וקבוצות נוספות בישראל 
נדרשות לשאלות אלה כדי לאפשר למקבלי ההחלטות ולגופי התכנון 
להיערך מבעוד מועד ובצורה מיטבית לשינויים הצפויים ולאלה 

שכבר מתרחשים.

הידיעה מבוססת על הרצאה בוועידה השנתית למדע ולסביבה, 

20—21 ביוני 2018, במכון ויצמן למדע.
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שנים של מחסור במים אילצו את הרשויות בישראל למצוא 
מקורות מים חלופיים להשקיה. צורך זה הוביל להגברת השימוש 
בקולחים )שפכים מטופלים( להשקיה חקלאית. נכון להיום, 
התקנות שמאפשרות שימוש בקולחים להשקיה כוללות מדדים 
מיקרוביאליים וכימיים. מדדים אלה מקנים בטיחות מפני פתוגנים 
)כגון חיידקים( למשתמש ולצרכן, ומבטיחים את בריאות הקרקע, 
הסביבה והצמח. עם זאת, בעשור האחרון גברו העדויות לכך 
שהקולחים מכילים תרופות וחומרים רפואיים שאינם מתפרקים 
בתהליך הטיפול. למעשה, עקב השימוש בקולחים אותם חומרים 
מגיעים אל הסביבה החקלאית, וקיים חשש כי חלק מהם עלול 


