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חקר פתיחה וסגירה של תאים של ענני סטרטוקומולס ימיים מנתוני הלוויין  

MSG

איתמר לנסקי, טל ירחי

marine)ימייםסטרטוקומולוסענני.קירורהיאהארץכדורפניעלהענניםהשפעתסך

stratocumulus,MSC)פניעלמהעננות25%כומהווים,לקירורהתורמיםנמוכיםענניםהינם

כתאיםמופיעיםאלהעננים.מאדגדולהתרומתם,נרחבכ"כשלהםשהכיסוימכיוון,כדה״א

תאמרכזבעלי)ופתוחים(מענניםחופשייםושולייםמעונןתאמרכזבעלי)סגוריםמשושים

cloud)העננותכיסויברמתמהשניאחדנבדליםהסוגים.(מעונניםושולייםמענניםחופשי

fraction),הנוזליםהמיםכמות(liquid water content/path),כיסוירמת.ועודטיפותגודל

לקירורתרומתםולפיכך,הפתוחיםבתאיםמזומשמעותיתגבוהההסגוריםבתאיםהעננות

.יותרגבוההכדה״א

ענייןמעורריםאלהמעברים.ולהפךלפתוחיםסגוריםמתאיםמעבריםעלמדווחיםבספרות

מהוויםאלהעננים.המוגברהחממהאפקטומיתוןכדה״אפניעלהקרינהרמתלוויסותבהקשר

.בודדיםבוחןמקריעלמתבססיםמהםרבים,למחקריםמושא

RGBהרכביתמונותאחרעקבנו.הנוכחילמחקרבסיסמשמשMSGהעומדמהלווייןמידע

במהלךהשמשבזוויתמשינויהנובע,ההחזריותברמתמשינויכתוצאהאך.הענניםאפיוןלשם

אתבחשבוןלקחתהצורךוהתעורר,היוםבמהלךיציביםאינםההרכביםצבעי,היום

להמשיךיכולנוהתיקוןלאחר.בדוקטורטהראשוןהפרקאתמהווהזהתיקון.שלההגאומטריה

.השנילפרקבסיסהמהוויםבמעקבים

,חודשיםשלושהמתוךנבחרו)מראששהוגדרוחלונות147בהיוםלאורךמעקבבסיסעל

תאיםתכונותהמייצגים,היוםלאורךהמשתניםמגמהקוויאפיינו,(2009,נובמבר-ספטמבר

סגוריםמתאיםלמעבריםמגמהקוויגםכמו,(מקרים29)ופתוחים(מקרים67)סגורים

להניחניתןאלוהמגמהקוויבאמצעות.(מקרים8)לסגוריםומפתוחים(מקרים43)לפתוחים

אתמהווהוהמעברהתכונותאפיון.עליוהעוברוהתהליךהתאסוגמהו,אחריםחלונותלגבי

.במחקרהשניהפרק

.הסינופטיתברמהלתופעותבהקשרהתאיםסוגישניביןהמעבראתאבחוןהשלישיבפרק



דינאמיקה עונתית ומרחבית של גיבוש המלח ודרגת הרוויה בים המלח

עלי ארנון וסטיב ברנר

,  עלייה במליחות וגיבוש מלח הליט, ים המלח הינו אגם טרמינלי החווה מאזן מים שלילי

בעזרת  (. אגם הולומיקטי)אשר מקיים שיכוב בעונה החמה ועמודת מים הומוגנית בחורף 

-שכלל איפיון של התכונות התרמו, מערך תצפית ייעודי לחקר עמודת המים בים המלח

הליניות של שכבות המים באגם ברזולוציית זמן ומרחב גבוהה מזו שהושגה בשנים 

בדרגת הרוויה להליט ' קוטביות'מתקיימת , כאשר האגם משוכב, הראנו כי בקיץ, קודמות

הראינו כי  (. התרמוקלינה)בין השכבות ושטפי מלח וחום עוברים דרך שכבת המעבר 

הינם בעלי חשיבות מכרעת  DOUBLE DIFFUSION""שטפים אלו מתאפשרים במנגנון 

ומהווים נקודת מפתח להבנת השינויים העונתיים  , בדינאמיקת השיכוב בים המלח

מצאנו איפיון מיוחד  , כמו כן. והמרחביים של השקעת מלח באגנים המשקיעים מלח

הליני ובשטפים בין השכבות בים המלח השונים בהשוואה -בהתפתחות השיכוב התרמו

. בשל גיבוש המלח באגם ותפקידו בדינמיקה של השיכוב, לאגמים אחרים



י שילוב חישה מרחוק ומודל חיזוי  "חיזוי סיכוני שריפה והתפשטותה ע
במדינת ישראל  שריפות  

גלעד קוזקרו  , סטיב ברנר , איתמר לנסקי , ירון מיכאל

רכוש ואף חיי , שריפות יער ושטחים פתוחים יכולות להביא לאבדן של משאבים ציבוריים
.והן מטופלות ע״י הרשויות כדי לצמצם את הנזק האפשרי, אדם

מזג אוויר  , השריפות משופעת משלוש גורמים עיקריים  הצמחייה שמספקת דלק לשריפה
 .בין גורמים אלה קיימת אינטראקציה והם לא עצמאיים, וטופוגרפיה

במחקר זה הכוונה היא לשפר את מודל הדלק לשריפות שכיום מתבסס  על סיווג קבוע של 
זאת  , צמחייה שקבוע בזמן ומתרגום  לדלק לפי תכונות כגון ביומסה גובה הצמחייה ועוד

מטר שיאפשרו לייצר מפת דלק 250-30תוך שימוש בסדרות זמן מלוויינים ברזולוציה של 
דינמית שמספקת מידע על מצב הצמחייה ברמה שמייצגת את השינויים במצב היער ושטח  

.הפתוח באזור אקלים ים תיכוני
לצורך בחינת השיפור תבוצע השוואה בין מפות דלק קיימות למפת הדלק שתיוצר במחקר 

שהוא מודל מטאורולוגי   WRF-FIREזאת תוך שימוש במודל לחיזוי שריפות מתקדם 
שמשלב מודל שריפות    



מאפייניו והשלכותיו, צמיחתו: תופעת המשק הגדול בישראל

נדב בן גל ומיכאל סופר

מהותייםמבנייםשינוייםלבצעמהחקלאיםרביםמצריכההחקלאיבמגזרהמשתנההמציאות

הפעילותבהגדלתשבחרובישראלהמשפחתייםבמשקיםמתמקדזהמחקר.תעסוקתםבאופי

מפותחותבמדינותכמו,שבישראלמהעובדהנובעהרציונל.לגודליתרונותניצולתוךהחקלאית

המשקיםומספרהזמןעםמשמעותיתעולההמשקיםשלהממוצעהגודל,בעולםרבות

המשקיםידיעלמיוצרהחקלאיתהתוצרתמירבולמעשהומתמעטהולךבישראלהפעילים

.הגדוליםהמשפחתיים

הנובעשיקול.ההכנסותבהגדלתהצורךהינוהפעילותהיקףלהגדלתשהובילהמרכזיהשיקול

במשקלפעילותנוסףדורשלוכניסהחובותבהחזרתהצורך,החקלאותברווחיותמהירידה

משקיםסגירתבשלההזדמנויותניצולהואנוסףשיקול.נוסףביתמשקבפרנסתהצורךומכאן

.המשקיםבעליאתהמאפייןהיזמיוהאופי

גורמי.זמיניםומיםאדמהשטח,הוןזמינותהםהגדוליםהמשקיםלהרחבתשסייעוהגורמים

הוזכרוולאכמעטוכדומהחקלאיםארגוני,אזוריותמועצות,החקלאותמשרדכגוןמוסדיים

להרחיבמעונייניםהמשקיםבעלירוב.הפעילותהרחבתבתהליךלמשקיםמסייעיםכגורמים

מקיימיםהגדוליםמהמשקיםשליש,בנוסף.במשקישתלבהמשךשדורומצפיםהמשקאת

.במשקחקלאיתלאפעילות

,משותפתתשומותרכישת:הבאיםבפרמטריםוחברתיתכלכליתתורמיםהגדוליםהמשקים

משקישארגםנהניםמהם,נמוכיםתשומותמחיריהשגת,אזורייםמספקיםתשומותרכישת

הגדוליםהמשקיםשלהכלכליתהתרומה.מהאזורחקלאיםעםבשיתוףתוצרתושיווק,הסביבה

.ולכישהתיכונההערבהבמועצותבעיקרבולטתלסביבתם

בשיתוףהגדוליםמהמשקיםגדולחלקשלהצורךהינוהממצאיםמןהעולהמשמעותיתמסקנה

ועתידיתכן.ובשיווקבייצורלגודלמשמעותייםמיתרונותליהנותובכךאחריםמשקיםעםפעולה

להחזיקימשיכוהמשקיםובעלימקצועיבאופןשינוהלומשקיםבאיחודהואהמושביהמשק

החלבמשקיבעליעםבראיונותעלתהזומסקנה.שותפותאומניותבעלישלבמודלבמשקם

מתרחשזהתהליך.שניםכמהמדיגדולותלהשקעותנדרשיםשהםהעובדהבשלבעיקר

אפשריתהשערה.המושביהמגזרלרפתותמודלמהווהוהדברויתכןהקיבוציבמגזרבפועל

.והירקותהפירותבמשקיגםבעתידיתרחששכזהשתהליךהיא



"ולו רק הד"

של הקרנות הלאומיות" מחלקת החרדים"סיפורה של 

20-של המאה ההתשעיםועד פירוקה בשנותמהקמתה בשנות העשרים

אילה שקלר ויוסי כץ

שהוקמה מטעם הקרנות  " מחלקת החרדים"בעבודה אבחן את ייחודה ואת דרכי פעולתה של 

.  20-ופעלה משנות העשרים ועד שנות התשעים של המאה ה, ל וקרן היסוד"קק–הציוניות 

שהוקמה כגוף  , בבסיס העבודה עומדת מחד גיסא מערכת היחסים המורכבת שבין המחלקה

מאידך  . ובין המוסדות הציוניים, שמטרתו לעודד תעמולה בקרב ציבור חרדי נרחב ומגוון

.    תיבחן מערכת היחסים בין המחלקה ובין הציבור החרדי לגווניו בתפוצת היהודים, גיסא

:    ואלו הן, מטרת העבודה לענות על כמה שאלות

האם ראו  ": מחלקת החרדים"כיצד אפשר לאפיין את מערכת היחסים בין הקרנות ובין א

?  חינוכי שלהן או מכשיר תעמולתי שנועד לאיסוף כספים-ערכי-בה חלק אינטגרלי

ומה  , בתקופות השונות, מה היה יחסו של הציבור החרדי לגווניו למחלקה ולפעילותהב

?אפשר ללמוד מכך על היחסים בין הדת ובין הלאומיות בכל תקופה

האוכלוסייה היהודית לכלהתייחס , להבדיל מהיום, בהקשר זה" חרדים"אדגיש כי המונח 

וגם  , "המתנגדים", פוקדי החצרות החסידיות, חברי אגודת ישראל: שומרת המצוות

לימים מתוך האורתודוכסיה הציונית שימשו (. הציונות הדתית)האורתודוכסיה הציונית 

.  ומרבית פעילותה של המחלקה הופנתה לקבוצה זו, "מחלקת החרדים"ראשי 

תשמש מקרה מבחן לכלל תעמולת הקרנות הציוניות בקרב קהלים " מחלקת החרדים"

באמצעות מחקר היסטורי אינדוקטיבי אבקש להשיב . על יעילותה ומשמעויותיה, ספציפיים

לשם כך אנתח את כתבי התעמולה של המחלקה ואבחנן עיתונים שיצאו לאור  . לשאלות לעיל

.    פרוטוקולים של ישיבות וכדומה, התכתבויות, מטעם המחלקה

ועיקרו הפעילות הענפה שביקשה לרתום  , מחקר זה יוסיף נדבך חשוב בחקר הממסד הציוני

.  את משאבי העולם האורתודוכסי כולו למפעל הציוני



חלץ-המקרה של אתר לפידות, שימור המוקשת התעשייתית

רוני לפר הולנברג ועירית עמית כהן

את מקומם  . בשנים האחרונות חל שינוי בדיון המחקרי המתמקד במורשת התרבותית הבנויה

הפריט ההירואי מפנה מקומו לפריטים היומיומיים  , של הפריטים תופסים מכלולים

כלכליים , העיצובי וההיסטורי מצטרפים היבטים חברתיים, ולדיון הערכי( הוורנקולרים)

מטרת הרצאה זו להציג ממצאי מחקר הדן במתחמים היסטוריים של מורשת  . וחברתיים

בעיקר לפיתוח  , בעלי פוטנציאל כלכלי, חברתית-תעשייתית הממוקמים בפריפריה גאוגרפית
–מיקום ופוטנציאל כלכלי , מורשת–ההתייחסות לשלושת הפרמטרים . תיירות מורשת

תרומת הפיתוח של מתחמים אלה לחברה המחפשת את חוסנה  , מצביעה על הדיון החברתי
.הכלכלי והחברתי כאחד

בתהליךהקיימיםוהמרכיביםהתנאיםמכלולשלבחשיפהדנהבמחקרהמרכזיתהסוגיה

פעילותבולקייםכדיומשומרמשוקםלאתרפריפריאליתעשייתימורשתאתרשלהפיכתו

וערכיוסיפורומבחינתהןהמתחםשללייחודוהקהלאתהחושפתפעילות).תיירותית

זומסוגיה.(בושהתקייםהתעשייתיוהפיתוחהטכנולוגייםהתהליכיםמבחינתוהןההיסטוריים

בנוגעשאלות,האתרשלהעברלמאפייניבנוגעשאלות:שאלותשלקבוצותשלושהוגדרו

והפיתוחהשימורתהליכיאחרישמתחקותושאלותבהווההאתרשלומצבולמאפייניו

במורשתוהןהמתאפייןבאתרתיירותלפיתוחוהתאמתםבאתרמתקיימיםאושהתקיימו
.פריפריאליבמיקומווהןהתרבותית

שעיקריה.התעשייתית–הארכיאולוגיהשלהדעתלתחוםשייכתזובעבודההמחקרשיטת

,והשוואתיפרטני–ניתוח,תיאור,היסטורייםומסמכיםשדהסקרבאמצעותנתוניםאיסוף:הם

ומקדםהיסטורייםתעשייתייםמורשתאתריהחוקרבינלאומיארגוןפיתחזושיטה.ופרשנות
TICCIH–The)שימורםאת International Committee for the Conservation of the

Industrial Heritage).

,  עיצובית, נכסיו הבנויים הם עדות היסטורית. באתר לפידות, מקרה אחדבהרצאה אתמקד 

,  כלכלית וחברתית לתופעה ולאורחות חיים שאפיינו את המרחב הישראלי בשנות החמישים
.מיקומו מעיד על הפוטנציאל הכלכלי והחברתי הטמון בו. הששים והשבעים



כחקר מקרה" אזור המשולש הקטן: "קיימות החקלאות הערבית בצל העיור

נועמאן גנאים

הפעילותבמאפייני,הערבייםביישוביםמשמעותיותתמורותבעקבותיוהביאהעיורתהליך

החקלאייםהביתומשקיבכללהביתמשקישלוההישרדותהיזמותובאסטרטגיותהחקלאית

והמרתלתעשייתיביתימייצורמעבר,הייצורבתהליכילהשקיעהיכולתהגדלתעקב.בפרט

ונושא,ניכרבאופןפחתבחקלאותהמועסקיםמספר,מגוריםלקרקעחקלאיתקרקע
.מרכזיתלסוגיההפךהחקלאיתהקיימות

חיונימרכיבמהווההחקלאיתהפעילותשלקיומההמשךהאם:בשאלהעוסקהמחקר

שלההישרדותאסטרטגיותמהן,אחרותבמילים?הערבייםהיישוביםשלהעיורבתהליך

מקומייםמחסומיםשלוקיומםהעיורתהליכיהתפשטותשללחץתחתערביםחקלאים
משעריםאנו?קיימא-ברחקלאילפיתוח–ומוסדייםחברתיים,כלכליים–ולאומיים

,כןכמו.וכפרייםעירונייםביתמשקיעבורחשובהכנסהמרכיבעדייןהיאשהחקלאות
.העירוניתבסביבהפוגעתלאהיאעודכלקיימאבתלהיותיכולההעירבפאתיחקלאות

רצףפיעלהקרקעשימושיותפרושתבגודלהתמורותשלמקיףאומדןבוצעהמחקרבמהלך

מסדרייישוביםשלושהעבור,שונותמתקופותמתארותוכניותאווירתצלומישלכרונולוגי

ברשויותתפקידובעליחקלאיםשלעמדותיהםנחשפו,כןכמו.המשולשבאזורשוניםגודל
.השוניםהגורמיםעםפתוחיםעומקוראיונותסקריםתוצאותסמךעלהמקומיות

מידהמשמרתעדייןוהיאנעלמהלאהכנסהומקורכתעסוקהשהחקלאותהראההמחקר

הלחץלמרות,הערביתהאוכלוסייהשלוהחברתייםהכלכלייםבחייםחשיבותשליחסית

מאסטרטגייתכחלק.חקלאייםלאשימושיםלמטרותקרקעלמשאביהביקוששלהגובר

הקרקעעלושמירההעירוניתלסביבההנזקמזעור,החקלאייםהמשקיםשלההישרדות
.יותרלאינטנסיביתהפכההערבייםביישוביםהחקלאיתהפעילות,חקלאיכמשאב



מנועים נפרדים במחזור האידוי היומי בים  , הבריזה הים התיכונית והקרינה

המלח בעונת הקיץ

איתמר לנסקי, נדב לנסקי, יוסף טנאי, שמואל אסולין, אלון פרץ

מוצאללא)טרמינלי(עלבמליחות)היפרסליניאגם,בעולםביותרהנמוךהמקום,המלחים

העשורעבורשנאמדבשיעורחדהמפלסירידתשלתהליךעובר(הכלליתהימיםלמערכת

הואהאגםשלהמיםבמאזןחשובשחקן.לשנהסנטימטריםועשרהממטרביותרהאחרון
בשנהמלמ״ק700–כנגרעיםהאידויבתהליךההערכותפיעל.המלחיםמפניהאידויתהליך

במדינתהמיםממשק40%-מלמעלההמחשהלשםמהוויםשהםהמלחיםשלמנפחו
.ישראל

שלהזמיניםהמקורות.אנרגיהצורך,לגזנוזלצבירהממצבעובריםהמיםבוהאידויתהליך

שכבתאוהמאדההמיםגוףשלהמיםחוםלהיותיכוליםהאידוילתהליךמהסביבהאנרגיה

אווירתנועתאיןשבומאודיציבאטמוספריבמצב.השמשמקרינתאו,מעליוהמצויההאוויר

אוחום)אנרגיהזמינותאףועללרוויהמגיעהלמיםהסמוכההדקיקההאווירשכבת,(רוחקרי)

המיםאדיאתמסלקתהיאאווירשלתנועהקיימתכאשר.בכללכמעטאידוייתרחשלא(קרינה

.לוהדרושההאנרגיהאתשישבהינתןהאידויהמשךאתומאפשרתהאידוילמשטחמעל

משמשיםהאידויתהליךלהנעתהתנאיםשני,מיםאגםפנידוגמתחיצוניתפיסיתבסביבה
.יחדיו

הפרמטריםמדידותסמךעלוגםישירותמדידותסמךעלהערכהלתתניסיוןנעשהזובעבודה

הערכת.האגםמפניהאידוירמתאת,עקיףוחישובהמלחיםשלוהלימנולוגייםהמטאורולוגים
.קודמותבעבודותשנתנוהשנתיותמההערכותקצרהשהיאזמןלתקופתמתייחסתהאידוי

המקומיהאידויתהליךעלאורהשופכתחשובהתוצאהנמצאהזובעבודההמלחיםעבור

מששיותרהאגםאלמגיעההבריזהכןועלהתיכוןהיםמחוףמרוחקהמלחים.באגםהקורה

ממערבכיוונומשנהבמקוםהשכיחהרוחותמהלך.התיכוןהיםחוףאתעזיבתהאחרישעות
.לבקעההרוחותשלכניסתןעםלדרוםמצפוןלהיותוהופך

שיאמגיעבומהמועדניכרזמןבהפרשקוריתהמלחיםבאגםלאידויהרוחותשלתרומתן

אלותרומותשתיביןהקיימתהעיתיתההפרדה.האידוילתהליךנוסףמנועשהיאהקרינה
.לאגםייחודימאפייןהינההמלחביםהאידוילתהליך

שלמובהקיממתימחזור,זובעבודהאובחןהמדידותממצאישלובבחינההזוההפרדהעקב

המחזורמיוחסשאליההקיץמעונתמדידותעלמושתתתהעבודה.האגםמפניהאידוישיעור

לשיאגמורהבהתאמהעומדהאחדאידוישלשיאיםשנימופיעיםבמחזור.שנמצאהיומי
.הרוחלשיאגבוההבסמיכותמופיעהשניואילוהיוםבמהלךהקרינה



ניתוח השינוי בסקאלות המרחביות להערכת השפעת גורמי סביבה השונים  

על הרכב המינים במרחב של חורש ים תיכוני חקר מקרה חורש רמת הנדיב

נור סולטאן ורפי קנט

ישנם,כן-כמו.שונותבסקאלותותנאיםתהליכיםוחווים,המרחבאתתופסיםשוניםמינים

,התהליכיםכל,כןעלויתר,ומזהזהשונותבסקאלותהפועליםסביבתייםתהליכים

שאלותעללענותננסהזהבמחקר.מרובותבסקאלותמתקיימיםוהסביבתייםהאקולוגיים

משפיעהשונותבסקאלותהמחקרשלהמתודולוגיהוכיצד,סקאלותביןבמעברהקשורות

העשבונייםחברתשלמיניםהרכבעלסביבהמשתנישלהשפעותלזהותשלנוהיכולתעל

הרכבמשתנהכיצדהןנשאלאותןהשאלות.תיכונייםחורשיםבאזורשנתיים-החד

-וextent)הסקאלהרכיביביןקבועיחסעלשמירהכדיתוך,השונותבסקאלותהמינים

grain);שלאחדרכיברקמשניםכאשר,השונותבסקאלותהמיניםהרכבמשתנהכיצד

הסביבהגורמיבהשפעתהשינוימידתומהי;קבועextent–ומשתנהgrain–הסקאלה

על.קבועבגודלgrainעלושומריםextent-האתרקמשניםכאשר,השונותבסקאלות

רמתהטבעבפארקשנאסףמקווןנתוניםבמערךשימושתוךלענותננסהאלושאלות

וכלהר"מ1-מהחל,סקאלותמרובתדיגוםבסכימתנאספוהנתונים.2007באביבהנדיב

מנתעלאורדינציהשיטותבאמצעותננתחש"העחשלהחברהנתוניאת.ר"קמ1-ב

משתניםאיזהונקבע,שוניםסביבהמשתניי"עהמוסברתהשונותאחוזמהולקבוע

שלשוניםרכיביםשלשינוימשפיעכיצדנבחןכןכמו.ניתוחסקאלתבאיזהמשפיעים

.הניתוחתוצאותעל,הנדגםהשטחוכללהדיגוםיחידתגודלכגון,מרחביתסקאלה



באמצעות איזוטופים של רדיום ( Permafrost)הערכת גיל קפאת העד 

דותן רותם וישי ויינשטיין

פרופיל.מטרמאלףיותרעדמטריםשלבעוביקפואותקרקעותהן('פרמהפרוסט':בהמשך)העדקפאת

שכבתולאחריהשנהכלהמפשירהבודדיםמטריםעדמ"סעשרותשלפעילהשכבהכוללהקרקע

שבקרקעהאורגניהחומרלחשיפתלגרוםיכולים,גלובליתאואזורית,התחממותתהליכי.הפרמהפרוסט

יצירתתהליכי.ההתחממותעלחיוביולמשובחממהגזילשחרורובהמשךמיקורביאליתלפעילות

הקפואההקרקעהצטברותשבותהליךהואהראשון.אפיגנטייםאוסינגנטייםלהיותיכוליםהפרמהפרוסט

מכךוכתוצאההקרקעפניאתמעלהחדשהשכבהכל.איאולייםאואלובייםהשקעהתהליכיאחרעוקבת

השניהתהליך.מעלהכלפימתקדםהקפיאהתהליך,זהבמקרה.הפרמהפרוסטשכבתגגגםעולה

חזיתהתקדמותזהבמקרה.קיימיםשאינםאוביותראיטייםההשקעהקצביבהםבאזוריםמתרחש

האופייני,מיוחדמקרה.מטהכלפי,האטמוספירהעםטובבמגעהנמצאים,השטחמפניהיאהקפיאה

(שניםאלפילפני)מהפשרהכתוצאהאזוריתהתרוממותשמשמעו,איזוסטסיהשלהוא,צפונייםלאזורים

אשר,קרקעשכבותלקפיאתלגרוםעשויהשכזוהתרוממות.השטחפניעלשהעיקהקרחוניםמשאשל

במקריםגם.(טובתרמלימבודדהינוהים)קפיאהעברולאכךועקב,היםלפנימתחתשקועותהיו

קצבאחרלהתחקותמנסיםרביםמחקרים.לעומקהשטחמפנילהתקדםצפויההקפיאהחזית,שכאלה

ונסמכותהגיללקביעתעקיפותשיטותהןהשיטותמרבית.הפרמהפרוסטוהפשרתיצירתשלהתהליכים

גיאולוגייםתהליכיםשללגילםהפרמהפרוסטגילשלייחוסאוהקרקעשכבותשלהרבדהקצביעל

אחרותשיטות.נהרותוהתחתרותקרחיתדותיצירת,קרחוניםנסיגתכמומקומייםוגיאומורפולוגיים

אנוזהבמחקר.ידועהתפרקותקצבלהם,טבעייםרדיונוקלידיםבעזרתהקרחשלישירלתארוךמכוונות

ו226Ra,223Ra,224Ra:שונים(חייםמחצית)דעיכהוזמנימסותבעלירדיוםשלבאיזוטופיםמשתמשים
228Raהאיזוטופיםשלהחייםמחציותטווח.תוריוםשלשוניםאיזוטופיםשלדעיכהתוצריעצמםשהם

בקרקעות,פעילותמקרקעותשבשונהגורסתהמחקרהשערת.שנה1,600עדימיםממספר:הללו

שיאפשרמה,(226Ra)רדיוםשל(יחסית)החייםארוךהאיזוטופשלגםהצטברותתהיההפרמהפרוסט

אנובנוסף.שוניםבעומקיםהקפיאהשלתיארוךיכולתגםכמו,אלוקרקעותשלהפשרהתהליכיזיהוי

ההפשרהתהליכיעקבלפרמהפרוסטביחסמצומצמתתהיההפעילהבשכבההרדיוםשחתימתמשערים

ידנימקדחבעזרת(שפיצברגן)סוולברדבאיקרחוניבעמקנדגמההעדקפאת.זובשכבהוהשטיפה

והרדיוםמאחר.הקרחאתמפשירםאנובולשלבעדקפואיםנשמרוהגלעינים.'מ2.5עדשללעומק

לביןהחלליםמיביןמהירההפרדההואהאתגר,נוזליבמדיוםהקרקעלחלקיקיבמהירותלהיספחנוטה

עדיןלסינוןמכןולאחר,לצנטריפוגהמועברתהתמיסה,במיקרוגלנעשיתההפשרהכךלצורך.הקרקע

,הרדיוםאתהמכילה,הנוזליתהפאזה.מיקרון0.2שללגודלעדהקרקעחלקיקיאתניכרבאופןהמפחית

מודדבעזרתנקראיםוריכוזיו,המנגןעלנספחהרדיום.במנגןעטוףאקריליסיבדרךמועברת

עםבהתאמה,האקטיביתבשכבה226Raשלנמוכיםריכוזיםעלמצביעותאכןראשוניותתוצאות.אלפא

חייםלקצרחייםארוךאיזוטופשלריכוזיםיחסיפיעלראשוניתיארוךבניסיונות.המחקרהשערת

(226Ra/223Ra),שגילאפשרותעלמצביעיםאףהגילים.שנה3,000עד500שלקפיאהגילינמצאו

מה',מ2כשלבעומקהקפיאהמגילגבוה(השטחמפני'מ1כשלעומק)הפרמהפרוסטגגשלהקפיאה

.אפיגנטייםקפיאהתהליכיעללהעידשעשוי



שימוש בסדרות זמן מלוויין ליישומים שונים בחיזוי מזג אוויר

ירון מיכאל, יונתן פאלק, גלעד קוזקרו, איתמר לנסקי, שילה שיף

Meteosatהעומדיםהארופאיםהלווייניםסדרת Second Generationמעשורלמעלהמספקת

פניבתכונתשינוייםעלללימודניתןאלוזמןסדרותמ.מידעערוצי12בדקות15כלנתונים

שימושעושיםאנואלוזמןבסדרות.מטאורולוגיתמתופעותהנובעיםשינוייםובפרטהקרקע

:יישומיםבמספר

ניתן,הזמןמסדרתהצפוייםמהערכיםנתונהלווייןבתמונתהערכיםשלמהסטייה-עננותכיסוי

בשמיםהעננותכיסויומתועדנמדדבשניםעשרותמזה.בפיקסלענןהימצאותלגבילהסיק

השירותעםובשיתוףשלנוהשיטהבאמצעות.בעולםרביםבמקומותאנושייםצופיםבאמצעות

.מזהמיםפיזורלמודלכקלטהמשמש,מהלווייןהענניםכיסוילמדידתכליבנינוהמטאורולוגי

אירועיאודותאמתבזמןמהימןמידעלקבלבכדי-אווירמזגלחיזויבמודלגשםאירועאתחול

לתתביכולתוהואהמודלשלהגדוליתרונו.אווירמזגלחיזוינומריבמודלשימושנעשה,גשם

תחזיותלספקמצליחתמידלאלבדוהמודלאך,ימיםמספרשלבמיוחדארוךהתראהזמן

עשוישהמודלכך,הרזולוציהמגבלתובשלהמודלובתכנוןבבנייתדיוקיםאיעקב,מדויקות

לשינוייםמאודרגישיםהמודלתוצרי,בנוסף.הגשםאירועובעוצמתבתזמון,במיקוםלסטות

לקבלתהמפתחהםטוביםאתחולתנאיקביעתלפיכך.המודלהרצתשלהאתחולבתנאיקטנים

שימושהעושהשלנוהשיטהי"עלשיפורניתניםאלותנאים.המודלהרצתבסיוםטובותתוצאות

ולספקקונבקטיביתעננותמתפתחתהיכןמוקדםבשלבלזהותמנתעלמהלווייןהזמןבסדרת

.הגשםאירועאתלאתחלהיכןמידעלמודל

אתלחזותמסוגלאשראווירמזגלחיזויWRFבמודלמשתמשיםאנו-לענניםמבעדראיה

בטמפרטורתהאנומליהאתמוסיפיםאנוכאשר.(אנומליה)הקרקעבטמפרטורתהצפויהשינוי

הזמןמסדרתשנלמדהכפיהפיקסלשלהרגילההעונתיתלטמפרטורההמודלשצופההקרקע

אתמשפריםובכךהפיקסללהתנהגותבנוגעהניבוייכולתאתמשפריםאנחנו,הלווייןשל

.מעונניםבפיקסליםהקרקעטמפרטורתומהיבפיקסלענןהימצאותלאבחןיכולתנו



הערכת אוכלוסיית מזיקים חקלאים בעזרת מודל אוכלוסיות המוזן מלוויין

יפית כהן,פוליכרוניס רמפולקיס ,דויד נסטל ,איתמר לנסקי , משה בלום

זבוב-הזיתעץ:פראניאליתמונופאגיתמערכת.טרופיותביאקולוגיותמערכותשתינבחנו

Olea)הזית Europea),פוליפאגיתומערכת;הפריבתוךביציהאתמטילההזבובנקבתבה:

heliothisהאביבתינשמיתשלהזחלבה (Helicoverpa armigera)כגוןיבוליםממגווןניזון
.ועגבנייהתירסשדותנחקרושלנובמקרה,ועודכותנה,שעועית,תירס

גילקבוצתולכלזמןבכלהאוכלוסייהגודלאתהמציגרציףגיל–זמןבמודלהשתמשנו

(cohort).מעלהימישלביחידותנמדדיםבמודלוהגילהזמן(Degree-days)מנתוניומוזנים

דבר.כמקובלמטאורולוגיותתחנותמנתוניבמקום(MODIS)מהגלאיהשטחפניטמפרטורת

תחנותאיןבהםובאזוריםיותרגדולהגאוגראפיתבפריסההמודלהפעלתמאפשרזה

.העלווהלטמפרטורתהשטחפניטמפרטורתאתהמרנוהזיתזבובשלבמקרה.מטאורולוגיות

כיהנחנו.ישירותהשטחפניבטמפרטורתהשתמשנו(H.Armigera)ההליותיסשלבמקרה

שנלקחומערכיםחושבהוהיא,בלבדבטמפרטורהתלויההמקריםבשני(attrition)התמותה
.מהספרות

pre)ובוגרגולם,זחל,ביצה:החייםמשלביאחדכלעלהמודלאתהפעלנו and post

oviposition).מעברמתרחש,הדרושיםמעלהימינצברושאםבהנחה.מהחרקיםא"כשל

כיבהנחהנעשתההזיתזבובלגביהמודלהפעלת.(לזחלמביצהלדוגמא)הבאהחייםלשלב

אתהרחבנוההליותיסלגבי.מרוססיםלאבעלבשדותמדוברוכילשדהמשדהמיגרציהאין

משדותבוגריםשלהגירהוכןהזחליםכמותאתהמורידהמריסוסתמותהוהוספנוהמודל
.עבודהיוםכלבסוףנעשהוהריסוסההגירהחישוב.(מיגרציה)לתירסעגבניה

שלהעונתיתלמחזוריותהתצפיותשליפההתאמהמראהאלובהנחותהמודלהפעלת

הליוטיסבמקרה.החייםמשלביאחדבכלהאוכלוסיותביןהקשראתוכן,החרקאוכלוסיית

המודלבתוךוהריסוסההגירהושילובההגירהתפקידגםיפהמודגם


