
 

 

 נייר עמדה

 1שינוי אקלים

  

לכשני אחראיות של פחם, של נפט ושל גז  ותשריפהאדם.  מפעילות נובעהגזי חממה יתר של הארץ מתחמם בשל שחרור כדור 

מעלה ככדור הארץ במראשית המהפכה התעשייתית עלתה טמפרטורת  2מתרומת האדם להתחממות כדור הארץ. יםשליש

לא אם האדם לפחות, בארבעה מעלות תעלה טמפרטורת כדור הארץ העשרים ואחת עד סוף המאה . התחזיות מראות כי אחת

, שטפונות, ותמכות חום קיצוני -מגמת התחממות מתאפיינת בהאצה ובחוסר הומוגניות . פליטות גזי חממהאת צמצם ל יפעל

אובדן רכוש , בהם ת. המחיר שהאדם משלםהקצנה האקלימיהכרוכים במשרטטים עולם שחי בצל הסיכונים  סופות הוריקןיובש ו

 על תופעה חסרת תקדים באלפי השנים האחרונות: הכחדה המונית של מיני בעלי חיים וצמחים. נוסף , עודפי תחלואהוויבול 

 

 כדור הארץ  האדם כגורם המעצב מחדש את אקלים

האטמוספרה, שכבת האוויר שעוטפת את כדור שאין לבלבלו עם החור באוזון!  -התחממות כדור הארץ נובעת מאפקט חממה 

חמצני ומתאן. גזים אלה לוכדים חלק מהחום שפולט כדור הארץ ומונעים את יציאתו -כגון אדי מים, פחמן דו ,הארץ, מכילה גזים

ובלעדיהם הטמפרטורה על פני כדור הארץ הייתה צונחת  ,משמשת חממה הכרחית לשגשוג החיים האטמוספרהלחלל. בזכותם 

 מש עשרה מעלות צלזיוס למינוס שמונה עשרה מעלות צלזיוס. מח

כמויות עצומות של פחמן, שהיה לכוד כש ,מראשית המהפכה התעשייתית הגביר האדם את אפקט החממה של כדור הארץ

מראשית המהפכה התעשייתית, באמצע המאה השמונה  3בתוך האדמה בצורה של דלקים מחצביים, השתחררו לאטמוספרה.

בדרך . כמחציתם בארבעים השנים האחרונותנפלטו לאטמוספרה אלפיים וארבעים גיגה טון של גזי חממה,  -ועד היום עשרה, 

 מחדש את מערכת האקלים בפרק זמן אפסי במונחים גיאולוגיים.  האדם זו עיצב 

פרה בזמנים שונים. על בחינה של תכולת בועות אוויר בקרח מספקת לנו ממצאים מהימנים באשר לריכוז גזי החממה באטמוס

והטמברטורה  4 השנים האחרונות 800,000-סמך בחינה זו ניתן לומר כי ריכוז גזי החממה באטמוספרה כיום הוא הגבוה ביותר ב

   5שנים האחרונות לפחות. 115,000-על פני הגלובוס היא החמה ששררה ב

 

 בטמפרטורותמשמעותית עלייה 

הייתה  2012ושנת  1983מאמצע המאה התשע עשרה ניכר כי כל עשור היה חם יותר מהעשור שקדם לו. התקופה שבין שנת 

 0.85-התחמם כדור הארץ ב 2012ושנת  1880שנה. בין שנת  1,400החמה ביותר במחצית הצפונית של כדור הארץ מזה 

השנה בתואר  ,ככל הנראה ,תוכתר אף היא 2016ושנת  ,ותהמדיד מאז החלושברה את שיא החום  2015שנת  מעלות צלזיוס.

 6החמה ביותר שנמדדה אי פעם.

, אם לא יחול 2035עד שנת  2016מעלות משנת  0.7מעלות צלזיוס עד  0.3-הסברה היא שטמפרטורת כדור הארץ תעלה ב

, טמפרטורת כדור הארץ צפויה 2100, או לכל המאוחר 2081 והתחזיות הן שעד שנתשינוי בכמות הפליטות של גזי החממה. 

להיות גבוהה בשתי מעלות לפחות מהטפרטורה שנמדדה לפני ראשית המהפכה התעשייתית. על פי תסריט הקיצון, אם לא 

בהשוואה לעידן שקדם עד סוף המאה הנוכחית מעלות צלזיוס  4.8נפעל כלל כדי למגר את שינויי האקלים, צפויה עלייה של 

   7למהפכה התעשייתית.

 

 

                                                
ד"ר יונתן אייקנבואם, מנהל קמפיינים בגרינפיס ישראל. הנתונים המובאים במסמך זה מופיעים בתקציר מנהלים של דו"ח הפאנל  חיבר המסמך את 1

 :, אלא אם כן מצוין אחרת בהערת שוליים5104ממשלתי לשינוי האקלים, שנת -הבין

 report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment 
2 IPCC  3עמוד 
 גזים על בסיס פלואור. %2-חמצני ו-חנקן דו %6מתאן,  %16חמצני, -פחמן דו %76גזי החממה שפולטים בני האדם כוללים:  3
4 IPCC  4עמוד 
שנה( הייתה כפי הנראה קצת חמה יותר ממה שמאפיין את השנים האחרונת.  115,000-130,000הטמפרטורה בתקופה הגיאולוגית הידוע בשם אהמיאן ) 5

https://app.box.com/s/t050csk2z20iqk9u14vnllz3i15dh5i0  
6 records-break-to-continue-trends-http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/climate/  
עד  1998ניו באוקיינוס השקט הביאה להתקררות זמנית. משנת ני-תופעת אל 1998התחממות זו אינה אחידה, אלא משתנה משנה לשנה. למשל, בשנת  7

מעלות לעשור  0.12נרשמה עלייה של  2012-ו 1991מעלות צלזיוס לעשור בממוצע, ואילו בין השנים  0.05 –נרשמה עלייה מתונה בטמפרטורות  2012שנת 
 בממוצע.

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
https://app.box.com/s/t050csk2z20iqk9u14vnllz3i15dh5i0
http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/climate-trends-continue-to-break-records/


 

 

 הקצנה אקלימית

. 8התרבוואירוע הגשם הקיצוניים . גם אירועי החום הקיצוניים התרבוהימים והלילות החמים אילו ו פחתוהימים והלילות הקרים 

יתר על כן, ניתן לראות כי שינויי  9לנוכח מצב זה, נרשמו עלייה בתמותה על רקע חום קיצוני וירידה בתמותה על רקע קור קיצוני.

השינוי במשטר המשקעים אינו אחיד וכך יימשך בעתיד.  10השפיעו לרעה גם על היבולים, יותר מאשר היטיבו עמם.האקלים 

צפוי שיזכו לקבל פחות  -טרופיים וממוזגים -צפוי שיהיו רטובים יותר ואילו אזורים סוב -אזורים טרופיים באזור האוקיינוס השקט 

 11וניים צפויים להתגבר, במיוחד באזורים טרופיים ובמרכז האזורים הממוזגים.ממטרים ויהיו שחונים יותר. אירועי גשם קיצ

  וכמו כן מספר הסופות החזקות גדל בצורה משמעותית. 12שריפות גדל פי שניים בארה"בהשטח הנפגע מ

 

 נסיגת הקרח

 4.1%עד  3.5%-בנצפתה נסיגה כללית בכיסוי הקרח בגרינלנד. נסיגת הקרח הארקטי נאמדת  2011עד שנת  1992משנת 

לעשור, אך קיימים הבדלים  1.8%עד  1.2%-הקרח באנטרקטיקה בהתרבה  2012עד שנת  1979בעשור. לעומת זאת, משנת 

עד  %37-יצטמצם ב (permafrost) נסיגת הקרחונים צפויה להביא לכך ששטח האדמה הקפואה 13שם. מהותיים בין האזורים

המסת הפרמפרוסט בסיביר פגרים קפואים מלפני כמה עשורים חשפה השנה לראיה, עד סוף המאה העשרים ואחת.  81%

  14.ה המקומית בחיידק אנטרקסיאת האוכלוסי הוהדביק

הקוטב הדרומי לא סבל עד ה מנסיגה בכמות הקרח משתי סיבות עיקריות: כמות הקרח גדולה בקוטב הדרומי מבקוטב הצפוני 

)לעומת הקרח של הארקטיק שיושב על רומי יושב על היבשה הק רומיב הדמה שמייצר אפקט קירור גדול יותר; הקרח בקוט

וביולי  הים( וחגורות של קרח סביבו מונעות את המסותו. אם זאת, חגורות הקרח של הקוטב הדרומי מתחילות אף הן להתפרק

 15ת לארסן סי.קילומטרים רבועים התנתק מחגור 8005,, גוש קרח שגודלו 2017

 

 תפקיד המפתח של האוקיינוסים 

נקלטים באדמה,  3%מהחום העודף של ההתחממות נקלטים באוקיינוסים,  93% חממות מתרחשת בעיקר באוקיינוסים:ההת

 נשאר באוויר. החום שקולטים האוקיינוסים עומד בלב מגמת ההקצנה האקלימית.   1%נקלטים בקרחונים ורק  3%

מעלות צלזיוס בעשור בממוצע. שינוי זה  0.11-ב -מטרים  75עד עומק של  -התחמם החלק העליון של האוקיינוס  1971משנת 

הממצאים מצביעים על כך שאזורים מליחים יותר, אשר בהם האידוי רב יותר, נהיו מליחים עוד יותר  .לא חל בצורה הומוגנית

 משקעים רבים יותר נהיו קרים יותר.  ועל כך שאזורים עם מליחות נמוכה ו ,עקב אידוי יתר

ומחקרים בתחום מצביעים על כך שבארבעים השנים האחרונות  ,יתר על כן, ההתחממות גורמת לשינוי בתפוצת המינים הימיים

   16בעלי חיים ימיים מהגרים צפונה בקצב של שבעים ושניים קילומטרים בעשור בממוצע.

מדובר בעלייה גדולה מכל עלייה שנמדדה מזה אלפיים  17עלו פני הים בתשעה עשר סנטימטרים. 2010עד שנת  1901משנת 

שמשקלם הסגולי יורד. עד סוף המאה העשרים  ,שנה. עליית פני הים נובעת משתי סיבות: המסת קרחונים והתחממות המים

  18.ס"מ 96עד  ס"מ 35-ואחת פני הים צפויים לעלות ב

 ph0.1-ב בהם חומציותההורידו את רמת שכמויות אדירות של פחמן דו חמצני נקלטו בהם נוסף על התחממות האוקיינוסים, 

 15%-ב רמת החומציות לעלותעד סוף המאה העשרים ואחת צפויה בחומציות מראשית העידן התעשייתי.  26%עלייה של  –

 .109%עד 

 

 

                                                
8 IPCC  7עמוד . 
9 IPCC  8עמוד 

10 IPCC  6עמוד 
11 IPCC   11עמוד 
גידול כה משמעותי בנזקי השריפות נובע מגידול במספר הימים בהם הטמפרטורה מאוד גבוהה, אחרי תקופה ארוכה ללא גשם; וגם מהרחבה באזורי  12

התפוצה של מיני חרקים אשר ניזונים מעצים ומגדילים את כמות העץ המת אשר משמש חומר בעירה. 
http://www.pnas.org/content/113/42/11649.extract  

13 IPCC  קרח.הוסיפו ש ,שבהם יורדים שלגים ,עם אפס מעלותבאזורים מסוימים, עליית הטמפרטורת גרמה לכך שהיו יותר ימים . 4עמוד 
14 russia-circle-arctic-change-climate-outbreak-https://www.theguardian.com/world/2016/aug/01/anthrax  
15 up-cracking-already-is-iceberg-c-larsen-https://www.scientificamerican.com/article/the/  
16 http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2769.html  
17 IPCC   4עמוד 
18 IPCC  11עמוד 

http://www.pnas.org/content/113/42/11649.extract
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/01/anthrax-outbreak-climate-change-arctic-circle-russia
https://www.scientificamerican.com/article/the-larsen-c-iceberg-is-already-cracking-up/
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2769.html


 

 

 ים מגזי חממה גז, פחם ונפט אחראים לפליטה של שני שליש

מיליארד טון  49מיליארד טון גז מסך  32דלקים מחצביים שמפיק האדם פולטים לאטמוספרה שני שלישים מגזי החממה, שהם 

הגידול בתל"ג לנפש לגורם העיקרי לגידול בפליטות גזי חממה. לעומת נחשב בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת,  19גז.

הגורם העיקרי לגידול בפליטות. בשונה משלושת העשורים היה ריבוי האוכלוסיה של המאה העשרים  80-הזאת, בשנות 

הקודמים, בעשור האחרון כל יחידת אנרגיה שמופקת פולטת יותר גזי חממה. מגמה זו נובעת משימוש רב יותר בפחם וגם 

  20מהפקה של דלקים מחצביים דרך פצלי שמן ופצלי גז.

 

האקלים, כך שהטפמרטורות לא יעלו ביותר משתי מעלות צלזיוס ביחס לטמפרטורות ששררו בעידן כדי למגר את שינוי 

ולהפסיק להשתמש  2050מפליטות גזי החממה עד שנת  70%עד  40%שקדם למהפכה התעשייתית, צריך להפחית 

  .2100בדלקים מחצביים עד שנת 

 

                                                
, מלמדת אותנו כי ככל שגדלה שרפת הדלקים המחצביים, כך הרכב הפחמן 3C1-ו C12בחינה של הרכב האיזוטופים של אטום הפחמן באטמוספרה, בהם  19

 באטמוספרה נוטה להיות זהה לזה של נפט, גז ופחם. זוהי הוכחה לכך שתוצר השרפה של הדלקים מגיע לאטמוספרה.  
20 IPCC  '110עמ 


