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 אביב-אוניברסיטת תל, ק'שמעון קריצ נציבות המים, עמיר גבעתי  -גזבר 

 ועדת ביקורת המועצה הנבחרת

 טק-מטאו, תמי אליאס
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 האוניברסיטה העברית , אורי דיין
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 תפקידם חברי המועצה בתוקף

 ט"מנהל השמ,         -    

 א"מפקד מטאורולוגיה ח, ה'ערן  בז

 תמונת השער

  קילו וואט 06 -כ יחדיו יםספקמהשעל גגותיהם הותקנו מערכות של תאים ואלטאיים בתים  5 נםפדואל ישישוב ב

  הוא ל זהודבג (משתנה לפי גודלו)העלות של מתקן  .בשנה שעה וואט-קילו 0066 -מייצר כהספק וואט -כל קילו .(לכל גג)

 .₪ 056,666 עלותווואט -קילו 05 בהספק של שבתמונה שהואהמתקן  :לדוגמא. קילו וואט 0של  ח להספק"ש 00666 -כ

 בנות על שטח גדולעסקים וחקלאים יכולים ל .וואט-קילו 05 הואבבתים פרטיים  הציבההספק המכסימאלי שמותר ל

ההתחברות , שורים הדרושיםטיפול באי, כיום פועלים בשוק מספר חברות המתחרות ומציעות את עזרתן בהקמה .יותר

היא . חברת החשמל מעודדת את בעלי הבתים בהקמת מערכות מעין זו. לרשת של חברת החשמל הרוכשת את האנרגיה

 .  קונה את החשמל במחיר הגבוה מזו שהיא מוכרת לצרכן
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 ר "היו דבר

ך הראשוני של הסמכת במרוצת החודשים האחרונים סיימנו את התהלי. עשירה בפעילות ההתקופה האחרונה היית

 .החזאים וערכנו מספר פעולות בתחומי הדרכה

ובתור שכזה אמור לפעול תוך , י הינו הארגון היציג של הקהילה המטאורולוגית בארץ"פעילות זו מקורה בעובדה כי אמ

 .ייצוג האינטרסים והמאוויים של הקבוצות המרכיבות אותו

 :לצייןמבין פעילויות האיגוד בחודשים האחרונים יש 

 והונפקו להם תעודות  73בקשות שהוגשו אושרו  10מתוך . הוועדה להסמכת חזאים קיימה את ישיבתה הראשונה

 .אנו רואים בפעילות זו נדבך חשוב ביסוס היוקרה המקצועית של מקצוע החזאות. חזאי

 יום עיון . ר ברוך זיו"דו ר עמיר גבעתי"די ל ידהכנס אורגן ע. בחודש יוני התקיים כנס בנושא משק המים בישראל

 .זה הוסיף רבות לידע והקשר בין המטאורולוגיה למשק המים

 מ רד גרום'מר ריצהמרצה בסדנה היה . בחודש יולי אורגנה סדנה בנושא חזוי באמצעות מודל אנסמבל- NCEP 

נה זה בנושאים האיגוד רואה בסדנא זו הצלחה וינסה בעתיד לחזור על מב. י"מחברי ואוהדי אמ 56 -והשתתפו בה כ

 .NCEP ,DWD ,UKMO ,ECMWFכמו , בשיתוף גורמים מובילים בעולם, שונים

 :בתקופה הבאה יתרכז האגוד במספר נושאים

 כאשר תאריך היעד לכך הינו סוף ספטמבר, ארגון יום עיון בנושא שינויים אקלימיים בים התיכון. 

 נמשיך להתארגן לקראת הכנס השנתי , כמובן .ברוך זיור "די ל ידארגון סימפוזיון בנושא מטאורולוגיה ותקשורת ע

 .0600בחודש מרץ 

אשר ניתן להקדישם לפעילות בונה והצעות , ברצוני להדגיש בפני חברי העמותה כי בקופתה נמצאים סכומים ניכרים

 .החברים תתקבלנה בשמחה

 ,בברכה

 ר נח וולפסון"ד

 ר      האיגוד"יו

 דבר המערכת

החוברת הראשונה . 1/11בהיקפה כפי שחוברת " עבה"החוברת אינה  ,2/11 ,זאתהרת חובבדומה לשנה שעברה 

עד לפני שנתיים הבאנו . התקצירים המורחבים שהוצגו בכנספרסום  םבכל שנה סוקרת את הכנס השנתי ע

ין נקוה שבעתיד הקרוב נוכל לחזור ולסקר גם כנס מע. גם סיכומים ותמונות מהכנס לסיכום שנת הגשם 2בחוברת 

 .זה

גורמים בסקאלות " :ברוך זיו בשם קבוצת המחברים של המאמרנו הפעם יאת התקציר המורחב שלח אל

המאמר פורסם בכתב העת היוקרתי ". שנתית של הטמפרטורה בישראל-השונות המשפיעים על ההשתנות הבין

 .(הבריטית)המטאורולוגית המלכותית  החברהשל  הרבעון: במטאורולוגיה( ?ביותר)

תופס תאוצה ובמספר מהחוברות האחרונות ההוא לא רק ממלא את דף  – מטאורולוגיה ואנרגייה -  מדור

כך גם הפעם . מתקנים בתחום האנרגיה המתחדשתי יזמים המפתחים ל ידבחלקם ע. השער אלא גם במאמרים
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ר שהיא אולי לא תמונת השע. החדשניים מופיע המסר לעיתונות של חברת לווייתן שקוראנו כבר מודעים למוצריה

נראה כי   .אולם זה היה המצב עם מראה דודי השמש על הגגות בשנות השבעים. המראה הטיפוסי של גגות ישראל

 .מעל לשטח נתון להתקין מערכת סולרית את הקבלנים הבונים גגבעוד שני עשורים יחוקק חוק המחייב 

 :ים לביטאוןלהזכיר לחברים את שלוש האפשרויות להגשת מאמר נולסיום ברצונ

, עריכה]ועל אחריות הכותב  ללא שיפוט"camera-ready" - ) תגובות\רשימות. 2( יעברו שיפוט) מאמרים .1

( בעברית - [כולל איורים ומראי מקום]עמודים  3 לפחות -מורחב ) מאמרים תקצירי. 3 ([עריכה לשונית ותוכן

קהל שאינו מצוי אצל שהמאמרים הללו יגיעו ל המטרה היא . camera-ready"))" שפיטיםשהתפרסמו בכתבי עת 

באותיות מסוג , WORDויודפס בתכנת  A4החומר יוגש בעברית על דף . יוכל לקרא ולהתעדכן ,עת אלו יכתב

DAVID  הכותרת. (רווח כפול –מאמרים לשיפוט ) וברווח של שורה אחת, בכותרות 14-בגוף התקציר ו 12בגודל ,

ל "ודוא( כולל מיקוד)וכתובת מלאה של המוסד בו בוצע המחקר ( ללא תארים) ים/ים של המחבר/שמות מלא/שם

 :(כתובתשימו לב לשינוי קל ב) ל"את החומר יש לשלוח אלי בדוא(. BOLD)יופיעו באותיות מודגשות 

goldrey@mail.biu.ac.il 

  ,בברכה

 מריטוסא' פרופ, יאיר גולדרייך

 אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לגיאוגרפיה והסביבה
 

mailto:goldrey@mail.biu.ac.il
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 תקצירי מאמרים
התקצירים  .ל"במדור זה נביא תקצירים מורחבים של מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת בי

 .מובאים כלשונם ועל אחריותם של המחברים

שנתית של -גורמים בסקאלות השונות המשפיעים על ההשתנות הבין
 שראל הטמפרטורה בי

 צדקי ופנחס אלפרט-איזבלה אוסטינסקי, ברוך זיו, הדס סערוני

 מבוסס על 

H. Saaroni, B. Ziv, I. Osetinsky and P. Alpert, 2010, Factors governing the Inter-Annual Variation and the 

Long-term Trend of the 850-hPa Temperature over Israel, Quarterly Journal of the Royal Meteorological 

Society, Part B, 136, 305–318 

הגורם . שנתיות בטמפרטורה בישראל נקבעות על ידי שינויים בגורמים האקלימיים המשפיעים על האזור-התנודות הבין

, גורם נוסף. הכרוכים בשינויים בגושי האוויר החודרים לאזורנו, הישיר הינו שינויים בשכיחויות של המערכות הסינופטיות

, (Large-scale oscillations)שנמצא רלבנטי במחקרים רבים הוא השינויים בעוצמתן של התנודות האטמוספריות הגדולות 

 El Niño/La Niña-Southern Oscillation, or)תנודה דרומית  –נינה -לה/ניניו-והאל( NAO)כגון התנודה הצפון אטלנטית 

ENSO .)מהווה אף היא גורם המשפיע על התנודות האזוריות , ת בעשורים האחרוניםהבולט, התחממות כדור הארץ

 . בטמפרטורה

 ,32.5Nס בנקודת הסריג "הפ 850שנתי של הטמפרטורה במפלס -תרומתם של גורמים אלה נבחנה על פי המהלך הבין

35E ,רה על פישהוגד, ועבור עונת החורף( אוגוסט-יולי)עבור חודשי שיא הקיץ , המייצגת את ישראל Alpert et al 

(2004a) ,להבנת גורמי התנודות נעשתה ( כקילומטר וחצי)ס "הפ 850הבחירה בטמפרטורות רום . מרץ -כחודשים דצמבר

. עקב היותה מייצגת את שכבת האטמוספרה התחתונה מחד ומשוחררת מהשפעות מקומיות שמקורן בקרקע מאידך

(. סדר גודל של מאיות מעלות צלזיוס)ת של הטמפרטורה הזניחה במפלס זה אי החום העירוני או התנודה היממתי, לדוגמא

, המצב הסינופטי לכל יום. 2008-1950לתקופה  NCEP/NCARאנליזה של -נתוני הטמפרטורה נלקחו מבסיס נתוני הרה

 .Alpert et al (2004b) נקבעו לפי המיון הסמי אובייקטיבי של, שכיחותו בכל עונה –ומכאן 

משוואת . המשלבות גורמים משלשת הסוגים, SPSSחת משתי העונות הופקו משוואות חיזוי באמצעות תכנת עבור כל א

חיזוי היא משוואה ליניארית שמיועדת לשחזר את הטמפרטורה העונתית בשנה מסוימת על פי מצבם של הגורמים השונים 

סדרת מקדמים המכפילים את  -הימני באגף השמאלי מופיעה הטמפרטורה העונתית ובאגף . שנמצאו משפיעים עליה

תרומתה של כל מערכת סינופטית יוצגה על ידי שכיחותה בעונה . הערכים המספריים המייצגים את הגורמים השונים

( NOAAנלקח ממאגר הנתונים של )תרומתה של כל תנודה אטמוספרית יוצגה על ידי האינדקס המייצג אותה , הרלבנטית

 . יוצג על ידי הטמפרטורה הגלובאלית לאותה השנה וגורם ההתחממות הגלובאלית

, עבור הקיץ נמצאו התנודות בשכיחות האפיק הפרסי העמוק והאפיק הפרסי הרדוד כגורמים הסינופטיים המשמעותיים

. עבור החורף למערכות הסינופטיות משקל רב יותר. שנתית בטמפרטורה-בלבד מהשונות הבין 35%אך גם הם מסבירים 

שנתית -מהשונות הבין 44%עים הקפריסאיים הממוקמים ממזרח ומצפון לקפריסין נמצאה כמסבירה שכיחות השק

 -ה, בדיקה של השפעת התנודות הגדולות על הטמפרטורה העונתית בארץ מראה שהתנודה הצפון אטלנטית. בטמפרטורה

NAO ,יברלטר שנבחר כמייצג את עוצמתה המשתנה של תנודה זו מתבטאת בהפרש הלחץ בין ג. היא המשמעותית בקיץ

, AO -ה, התנודה הארקטית. הלחץ של הרמה האזורית לבין איסלנד שנקבע כמייצג את הלחץ של השקע הקבוע למחצה

היא , (NAO -קיים מתאם גבוה בינה לבין ה)המתבטאת בהפרש בין הלחץ הממוצע בקווי הרוחב הבינוניים לבין זה שבקוטב 

, ניתן לראות שעבור שתי התנודות. 1בחורף מוצגות באיור  AO -בקיץ וה NAO -בור המפות המתאם ע. המשמעותית בחורף

 . כך נמוכה יותר הטמפרטורה באזורנו, ככל שעוצמתה של כל אחת מהן גדולה יותר
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בור ס באזור הים התיכון עם התנודות המשמעויות ביותר ע"הפ 850מפות מתאם של הטמפרטורה העונתית הממוצעת במפלס : 1איור 
 ( b, אוגוסט-ביולי NAO -עם ה)ועבור הקיץ ( a, מרץ-בדצמבר AO -עם ה)החורף 

גם את התנודות האטמוספריות הגדולות ואת הטמפרטורה , בנוסף לגורם הסינופטי, כאשר מצרפים למשוואות החיזוי

. עבור החורף 64% -הקיץ ולעבור  56% -שנתיות בטמפרטורה העונתית עולה ל-השונות המוסברת בתנודות הבין, הגלובאלית

בין הטמפרטורה העונתית המשוחזרת על ידי משוואת החיזוי לבין הטמפרטורה  0.75משמעות הדבר היא שקיים מתאם של 

 . 2כפי שניתן לראות באיור , עיקר אי הדיוק בחיזוי מתבטא בהערכת חסר של השנים הקיצוניות. בחורף 0.80 -בפועל בקיץ ו

קו )לבין זה המשוחזר על פי משוואת החיזוי ( קו שחור)המהלך הבין שנתי של הטמפרטורה העונתית : 2איור 
 (חתוןת)ובחורף ( עליון)בקיץ ( אפור
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התנודות האטמוספריות הגדולות , המערכות הסינופטיות, כמותית של כל אחד משלושת הגורמיםבבדיקת התרומה ה

עולים מספר , (1טבלה ' ר)שנתית בטמפרטורה לאורך תקופת המחקר -למגמת השינוי הרב, והטמפרטורה הגלובלית

תנודות אלה . התעצמו, AO -וה NAO -ה, במחצית השנייה של המאה העשרים התנודות האטמוספריות הגדולות. ממצאים

הגורם , במקביל לכך. ולכן התחזקותן תרמה לירידה בטמפרטורה, קשר הפוך לטמפרטורה באזורנו, כאמור, קשורות

 . הסינופטי והגורם הגלובאלי תרמו לעלייה בטמפרטורה
 

 

 

 

 

 

 

 

 התרומה הכמותית של שלשת הגורמים השונים למגמת ההתחממות בתקופת המחקר: 1טבלה 

בקיץ גדולה בהרבה . היחסי של התרומות הוא שמסביר את שעור ההתחממות הקיצי הגדול מהשיעור הגלובאלי הגודל

במקביל , י אפיק פרסי רדודהמתבטאת בעלייה במספר אירוע, (מעלות בחורף 0.30מול  1.28)התרומה הסינופטית החיובית 

ומכאן שעור ( שלילית אך קטנה)מזו של התנודה הצפון אטלנטית , להפחתה במספר אירועי אפיק ים סוף בינוני ועמוק

( 2008לבין  1950לתקופה שבין )היעדר מגמה מובהקת בטמפרטורת החורף במפלס זה . ההתחממות הגדול מהערך הגלובאלי

מחד לבין מגמת ( AO -בעיקר ה)של התנודות האטמוספריות הגדולות ( השלילית)תרומה מוסבר באיזון שהתקיים בין ה

ניתן להסביר את ההתקררות שארעה . מאידך( שתיהן במגמת התחממות)ההתחממות הגלובאלית והשינויים הסינופטיים 

לאמצע שנות  שעלתה במידה ניכרת עד, NAO -וההתחממות שחלה מאז במהלכה של תנודת ה 90 -עד אמצע שנות ה

 . התשעים ופחתה באיטיות לאחר מכן

ניתן לראות בבירור את חותמן של המערכות הסינופטיות והתנודות האטמוספריות הגדולות על משטר , לסיכום

ההתחממות הכוללת המסתמנת בכל העונות בארץ ובכל רחבי הים התיכון מעידה שהתהליך , עם זאת. הטמפרטורה באזורנו

 . מלוא עוצמתו באזורנוהגלובאלי מורגש ב

מחקרים אחרונים מצביעים הן . ראוי לציין כי בהפרדה שנעשתה כאן לא נלקחה בחשבון התלות שבין שלושת הגורמים

והן על קורלציה גבוהה ( Kelley et al., 2011) אטלנטית להתחממות הגלובאלית-על קשר חיובי משמעותי של התנודה הצפון

בהמשך ייעשה ניסיון (. Osetinsky and Alpert, 2009)רנו לבין הטמפרטורה הגלובאלית בין המערכות הסינופטיות באזו

 .להפריד בין הגורמים

ראוי להוסיף כי ניסיון הפרדה בין גורם ההתחממות הגלובאלית לזה של המצבים הסינופטיים נעשה עבור האידוי בים  

 Shafir and Alpert( .2011)י  "המלח ופורסם לאחרונה ע

 תתודו

ל הממומן ע GLOWA-JRי פרויקט "ומימון חלקי ע( 764/06' מענק מס, ISF)י הקרן הישראלית למדע ל ידהמחקר מומן ע

 ומשרד המדע  BMBFי יד
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 מטאורולוגיה ואנרגיה
 

 
= 

 
לפי קצב . ר דניאל פרב"חברת לווייתן ד ל"מנכלהלן הודעה לעיתונות שמסר לנו 

נראה כי המדור מטאורולוגיה ואנרגיה לא יהיה ריק , קצב החידושים שלהםהמסרים לעיתונות של חברת לווייתן ו

 .בשנות הבאות

 

July 19, 2011, Jerusalem: Leviathan Energy's Wind Tulip small wind turbine was one of 50 

technologies chosen to represent Israel at the new Israel Innovation Inc. exhibit at the Bloomfield 

Science Museum in Jerusalem. The miniature model of a wind turbine in the exhibit already won 

second place in a competition for the best Israeli clean technologies. 

The turbine is a combination of aerodynamic innovation and industrial design. Currently, the 

company has built its first full-scale prototype and is engineering its next generation product for 

entry into the Israeli market. For a moderate amount of money, investors will be able to own small 

farms of these turbines and benefit from a high return on investment. Leviathan’s vision is to cover 

the world with beautiful rooftop turbines 

Visitors can use bulbs to produce wind from several different directions and experience how the 

turbine picks up breezes from all directions. An accompanying movie shows the turbine spinning in 

the Negev desert at the oasis of Kushi Rimon, the production process at Isralaser, and an 

explanation of the turbine’s significance. Other videos can be seen online at 

http://www.youtube.com/watch?v=pccRfM6fGyw  

and http://www.youtube.com/watch?v=28ok_7bSFHc&NR=1  

Leviathan Energy Wind Lotus, Ltd., is part of the Leviathan Energy group of renewable energy 

companies with major innovations in many areas of renewable energy. Further information is 

available at www.leviathanenergy.com. One can visit and “like” its Facebook page at 

http://www.facebook.com/#!/pages/Leviathan-Energy-Renewables/101375139949587?sk=info  

The Wind Tulip was created through a collaboration of the Leviathan team, including Dr. Daniel 

Farb, CEO; Avner Farkash, VP of R&D; Joe van Zwaren, VP of Business Development; Ken 

Kolman, Director of Manufacturing; Moshe Rosenfeld, Director of Computer Modeling; and Taga 

Engineering. 

For specific information on being involved with the company, please contact 

info@leviathanenergy.com  

The Bloomfield Science Museum is a leading, interactive science museum dedicated to 

education. Further information can be found at http://www.mada.org.il/en  

  

Photos of Daniel Farb and Joe van Zwaren at the exhibit are available upon request. 
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 מן ההתחממות הגלובלית

בציבור הרחב רווחת התפיסה כי ההתחממות הגלובלית היא תופעה אחידה על פני כל 

לכן לא מפתיע הדבר שהאדם ברחוב לא הבין כיד קורה הדבר שדצמבר   . רציפה בזמן ללא כל תנודות,כדור הארץ

השלג שנערם על הגגות ועוצמת הרוחות הייתה כמות . האחרון היה אחד הקרים ביותר בבריטניה במאה האחרונה

, כוסו מסיבית  במעטה הלבן הבתים בלייסטרגגות בעד שכל . תופעה זאת תרמה אנקדוטה מופלאה. חריגה ביותר

שתילי מריחואנה ולשם כך  300-התברר כי הבית שימש כבית גידול ל. למעט בית אחד שגגו נשאר ללא שלג

ההתנהגות האקלימית של הבית . זקה במיוחד שגרמה להמסת השלג על הגגהותקנו בו מערכות אור בעוצמה ח

 . שהביאה לבדיקת המשטרה משכה את תשומת ליבם של השכנים

 http://www.metro.co.uk/home  :המקור

 שנה 54היום לפני  –י "אמ

 

 

 

החוברת הראשונה של הכרך השלישי  של 

המקודשת " מטאורולוגיה בישראל"הביטאון 

של אבי הקלימטולוגיה  70-הולדתו הליום  

החוברת . הישראלית פרופסור דב אשבל

שרה רובין ואברהם , בעריכתם של צפורה גת)

י יהודה "אמ  ר"נפתחת בברכתו של יו( זנגביל

מעובדי )טוקטלי  ובעקבותיו מאמר  של שאול כץ 

התחנה המטאורלוגית האוניברסיטאית של אשבל 

תחת  (דבאגף הדרומי של מלון המלך דו)

המאמר בנוי על . מטאורולוגיה במדבר:הכותרת

אשבל הסוקר את תולדות חייו ' ראיון עם פרופ

לאחר מאמר . ופועלו בתחום המטאורולוגיה 

ארוך זה מופיעה רשימת הפרסומים של אשבל  

, רשימת המאמרים: בעברית ולועזית בנפרד

 .ספרים וקבצים, רשימת המפות
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 מטאורולוגיה באינטרנט
ובו אפשרות לצפות בהדמאות לווינים בתחום   NASA תר חדש נפתח לציבור הרחב על ידי א 

, חלקיתאו  תמונה גלובלית: מספר האפשרויות מאד מגוון וכולל. האינפרה אדום התרמי ובניתוחם

לבן או -שחור)סוג ההדמאה , האזור, בחירת התאריך ושעות  הדרושים, תמונה בודדת או אנימציה

 :כתובת האתר  . ל עם הזמןלהאתר ילך וישתכהיוצרים מבטיחים כי . ועוד,  (צבעוני

bin/hurricane_data_analysis_tool.pl-http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/daac 

 

    Liu, Z., et al., 2011: BAMS, 92.4, 429-432  :'וחוב ליו פרטים נוספים ניתן למצוא במאמר של 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/daac-bin/hurricane_data_analysis_tool.pl
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 ב"עתשי השנתי "כנס אמ

( קמפוס רעננה)באוניברסיטה הפתוחה י יתקיים בשנה הבאה "אמהכנס השנתי של 

 –ל "יום המטאורולוגיה הבי. ל"וגיה הביהמטאורול שהוא יום לפני יום ,(22.3.12)ב "ח אדר תשע"כ ',יום הב

 "קול קורא"ה נפרסם את בחוברת הבאה . ולכן לא נוכל לקיים את הכנס ביום זהיחול ביום ששי  23.3.12

 .לתקצירים

 

 יום עיון בנושא שינויים אקלימיים באגן הים התיכון

בהשתתפות מדענים בכירים , יתקיים יום עיון בנושא שינויים אקלימיים באגן הים התיכון, 21.09.11, ביום רביעי

 .מצורפת בזאת התוכנית המפורטת של יום העיון. העורכים מחקרים בנושא, ממספר מדינות

ההודעה תועבר לרשומים  –על המקום המדויק תבוא הודעה בהמשך . יברסיטת תל אביביום העיון יתקיים באונ

 . לכן אנא הירשמו בהקדם, ליום העיון

ל ובכוונתנו לקיים "מאחר והמרצים הינם אורחים מחו(. 13:30-09:00בין השעות )יום העיון ייערך בשעות הבוקר 

 (.או להודיע על ביטול)ודיע מראש על הגעה מאוחרת או לה להגיע בזמןנבקש מכל המשתתפים , אירוע מכובד

 .ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום

 הים התיכון גןיום עיון בנושא שינויים אקלימיים בא תכנית
Key speeches on Mediterranean Climate change 

Seminar organized by the Israel Meteorological Society 

21 September 2011 – Tel Aviv University, Kes HaMishpat Hall 

 ) הכניסה קומת(למשפטים  הפקולטה בנין, ברנדר מלכה ש"ע "המשפט כס"אולם 

 

08:30-09:00: Welcome reception  

 

09:00-09:15:  Greetings: Dr. Noah Wolfson, the Chair of the Israeli Meteorological Society 

 Dr. Yeshayau Bar-Or, Deputy Director General for Natural Resources, Ministry of Environmental 

Protection, Israel 

Chair: Dr. Noah Wolfson, the Chair of the Israeli Meteorological Society  

09:15-09:30:  Israel & MedCLIVAR and climate change skepticism - personal viewpoint  

Prof. Pinhas Alpert, Tel Aviv University, Israel MedCLIVAR representative 

09:30-10:15:  MedCLIVAR and the Mediterranean climate - research during the past 5 years 

  Prof. Piero Lionello, University of Salento, Italy 

10:15-11:00:  Climate projections for the Mediterranean region: status of knowledge and research needs  

Prof. Fillipo Giorgi, Head of the Earth System Physics Section, The Abdus Salam International 

Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy 

11:00-11:30: Coffee break 
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Chair:  Prof. Pinhas Alpert, Tel Aviv University 

 11:30-12:10:  Mediterranean temperature and precipitation trends and extremes; relations with large scale 

dynamics  

Dr. Elena Xoplaki, Justus-Liebig University of Giessen, Germany 

12:10-12:50:  The role of radiative forcing and internal climate variability in the late 20th Century winter 

drying of the Mediterranean region  

Prof. Yochanan Kushnir, Lamont-Doherty Earth Observatory Columbia University, NYC, USA  

12:50-13:30:  Mediterranean cyclones and extreme wind events in present day and future climates  

Prof. Uwe Ulbrich, Freie Universität, Berlin, Germany  

 ולאומיים לאומיים-כנסים בין ם שלתאריכי

עיקר . ואחרים לאומיים-ןים על תאריכים ומיקום של כנסים בייבמדור זה נציג בפני החברים פרטים כלל

לפרטים מלאים יש לעיין (. (BAMS החומר נלקח מתוך הביטאון של החברה המטאורולוגית האמריקאית

וכן דוחות על כנסים , החברים מוזמנים לשלוח למערכת חומר על כנסים עתידיים. בביטאון זה או באינטרנט

ניתן . CLIMLISTל "ר ברשת הדואכחב םלהירשדרך אחרת להתעדכן בכנסים בעלי עניין היא  .שבהם השתתפו

 :להירשם באתר
http://www.srcc.lsu.edu/climlist/ 

תוכנות על כל /נתונים/חומר/לקבל מידע, חברים ברשת יכולים לנצל רשת זאת לפרסום כנסים עתידיים

 .ברשת!( ריםחב 1500-כ)י פניה לחברים "נושא מטאורולוגי ע

 של החברה המטאורולוגית האמריקאית 91-הכנס השנתי ה (AMS)  ניוב (21-26/1/12) הבאה שנהביתקיים-

. סימפוזיונים וסדנאות, כנסים! 23-יכלול לא פחות מ [המתאוששת מהוריקן קתרינה] (לואיזיאנה) אורלינס

 :פרטים באתר

 http://www.ametsoc.org/MEET/annual/index.html 

 האמריקאית  תהכנס השנתי של החברה הגיאוגרפיAAAG) ) שבוע לפני  -מאד מוקדם  הבאהשנה ביתקיים

-ניו) יורק-ניוב[ בפברואר 29שימו לב כי בשנה הבאה יהיה גם ( ]24-28/2/12) ב"תשע אדר' ה-'א: פורים

  .www.aag.org: באתר פרטים  .יימים מספר רב של מושבים אקלימייםבכנס מתק (.יורק

  החברה המטאורולוגית האמריקאית הסימפוזיון התשיעי(AMS) יתקיים  על מטאורולוגיה של היער ושריפות

יהיו בודאי ישראלים שיהיה להם מה לתרום . ניהקליפור, בפלם ספרינג (2011 באוקטובר 18-20)בסוכות 

  . מחקריהם  בשרפת הכרמל לכנס זה-םמניסיונ

 19-ל ה"מטאורולוגי הבי-זלנד יוכל להשתתף בכנס הביו-מי שירצה להרחיק עד אוקלנד שבניו   (ICB 2011 )

 (.5-9.12.11)ב "בכסלו תשע' ו-'בתאריך בשיתקיים  

 נושא הכנס(. 6-10.11.11)ב "כסלו תשע' ה -'א-יתקיים השנה באילת ב 48-אוהלו ה(  ל"הבי)כנס , ובארץ :

 . חישה מרחוק והקשרה למודלים ישומיים של זיהום אוויר

 . www.oholoconference.com :יש להקיש על הכנס לפרטים

   באוניברסיטת , יתקיים כרגיל בחנוכה ב"תשע הישראליתשל האגודה הגיאוגרפית הכנס הגיאוגרפי השנתי 

 –כרגיל יומיים ראשונים (. 25-27.12.11 )טבת ' ב -כסלו   ט"כ ,שלישי    -ראשון בימים  ,אביב תל

 :פרטים באתר האגודה. מושבים והיום השלישי מוקדש לסיורים

      haifa.ac.ilhttp://geography.   

http://www.srcc.lsu.edu/climlist/
http://www.ametsoc.org/MEET/annual/index.html
http://www.aag.org/Meetings/www.aag.org
http://www.oholoconference.com/
http://geography.haifa.ac.il/

