


מה התנאים להתפתחות הוריקן*

מה המלצות להתמודדות מול *
הוריקן

מה הבדל בין הוריקן לטורנדו*





ההוריקן  הוא  סופה  טרופית  שמכילה  רק  אוויר  חם  *
.  ללא  מפגש  עם  אוויר  קר  בניגוד  לטורנדו,  ולח

לאותה   שונים  טייפון  וציקלון  הם  שמות  ,  הוריקן
:סופה

סופות  הנוצרות  באוקיאנוס  האטלנטי  -הוריקן*
הוא    "  הוריקן"מקור  השם  .  ב"ומשפיעות  על  ארה

סופת   "ומשמעות  השם  ,  מהאינדיאנים  משבט  מאיה
".רוח  השטן" / "האל

סופות  הנוצרות  באוקיאנוס  השקט  -ייפוןט*
(.יפן,  פיליפינים)ופוגעות  בדרום  מזרח  אסיה  

סופות  הטרופיות  הנוצרות  באוקיאנוס  -ציקלון*
והמדינות  ,  ההודי  ומשפיעות  על  צפון  אוסטרליה

,   בורמה,  בנגלדש,  הודו)סביב  האוקיאנוס  ההודי  
(.מלזיה





*

בין  קווי   באזור  הטרופי( באוקיאנוס)הסופה  נוצרת  בים. 1
הסופה  נעה  מהים  אל  היבשה  ממזרח  .  5–20רוחב  

"(   הפסט"רוחות )בהשפעת  רוחות מזרחיות,  למערב  ולצפון
ובשלב  כלשהו  מקבלות  הטיה  ,  הנפוצות  באזור  הטרופי

א  "בשל  כוח  ההטיה  של  כדה(  שזו  הטיה  ימינה)צפונה
(.קוריוליסכוח  ההטיה  מכונה  כוח  )

מרכז  הסופה  מכונה  .  של  עננים(  מעגלי)מבנה  ספירלי  . 2
זהו אזור  נקי  עננים  עם  רוח  חלשה  ולחץ  אוויר  -"עין"ה

יש  זרמי  אוויר  יורדים  שמונעים  "  עין"באזור  ה.  נמוך  מאוד
הסופה  יוכל  "  עין"מי  שיעמוד  באזור  .  היווצרות  עננים

לראות  שהוא  מוקף  סביבות  בחומות ש ל  ענני  סערה  
.   מאיימים



יש  זרמי  אוויר  עולים  שיוצרים  "  עין"מסביב  ל. 3
שנקראים  )טבעת של  ענני  סערה  מפותחים

שגורמים  לכמות  עצומה  של  גשמים  ,  "(קומולונימבוס"
ענני  הסערה  בהוריקן  מאוד  .  חזקים  וסופות  רעמים

כמות  !  מ"ק15עבים  ויכולים  להגיע  עד  לגובה  של  
ויכולה  להגיע  ל הגשם  שיורדת  בהוריקן  גדולה  מאוד

מילימטרים ולעיתים  אף  יותר  תוך  יום  1000-500
כמות  הגשם  ,  לצורך  השוואה)אחד  או  יומיים  

.  מ"מ520א  בשנה  אחת  מגיעה  ל "שיורדת  בת
(.היא  יחידת  המדידה  לגשםמילימטר  

מנשבות  הרוחות  העזות  "  עין"בטבעת  הראשונה  מסביב  ל. 4

וככל  ,  ש"קמ200–300ביותר  שמהירותן  יכולה  להגיע  ל  
הוריקן  . שנתרחק  אל  שולי  ההוריקן  עוצמת  הרוח  תיחלש

.ש"קמ120מתחיל ממהירות רוח 



–600קוטר  סופת  הוריקן  יכול  להגיע  ל  . 5

20–50יכול  להיות  "  העין"קוטר  .  מ"ק500
15–30מהירות  התקדמות  הסופה  .  מ"ק

.ש"קמ

סופת  הוריקן  שכיחה  במיוחד  בקיץ  . 6
בין  החודשים  יוני  עד  -ובראשית  הסתיו  

ובחודשים דצמבר   )נובמבר  בחצי  כדור  צפוני 
(עד  מאי  בחצי  כדור  דרומי  בשל  היפוך  עונות

כאשר  האוקיאנוס  הספיק  להתחמם  ולאגור  -
והאנרגיה   "  הדלק"שמספק  את  ,  חום  רב

.לסופה



החלו  לכנות  השניההחל  ממלחמת  העולם  . 7
את  סופות  ההוריקן  בשמות  של  נשים  לפי  סדר  

הסיבה  למתן  שמות  היתה  כדי  .  ב  אמריקאי–א 
להקל  על  המעקב  אחר  המיקום  הגיאוגרפי  של  

במיוחד  כאשר  באוקיאנוס  האטלנטי  ,  הסופות
מופיעות  מספר  סופות  הוריקן  שעושות  דרכן  אל  

בשל  המחאה  של  אירגוני  הנשים  .  ב"חופי  ארה
שהרי  מתן  שמות  נשים  לסופה  הרסנית  גורמת  )

1977החלו  בשנת  ,  (לנשים  תדמית  שלילית
דוגמאות  לשמות  -להשתמש  גם  בשמות  גברים

,  1985אלן  ,  1979דיויד  :  ב"הוריקנים  בארה
פלויד  ,  1992אנדרו  ,  1988גילברט,  1989ברברה  

1999.



הממוצע  הוריקן  מלידתו   "משך  החיים". 8
.כשבועועד  דעיכתו  נמשך  

הוריקן  מכה  פעמיים  בכל  נקודה  בה   . 9
פעם  אחת  הרוח  נושבת   -הוא  עובר

כ  נכנסים   "אח,  בחוזקה  מכיוון  אחד
ולאחר   ,  ויש  רגיעה  כמה  שעות"  עין"ל

אינה  "  עין"ה.  מכן  הצד  השני  של  הסופה
!סוף  הסופה



*

ככל  שהאוויר  חם  -מעלות27מים  חמים  וטמפרטורת  מים  גבוהה  מ  . 1
הוריקנים  נפוצים  גם  .  יותר  הוא  מסוגל  להכיל  יותר  לחות  ונוטה  לעלות

.שוב  בשל  החשיבות  של  מים  חמים-באזורים  של  זרמי  ים  חמים  

"  חום  כמוס"הלחות  מתעבה  לעננות  והעננים  משחררים  -לחות רבה. 2
אנרגיית  החום  הנוצרת  ומשתחררת  )לסופה  "  דלק"וכשמשמשת  כאנרגיה  

ב  "בסופת  הוריקן  ממוצעת  ביום  אחד  שווה  לתצרוכת  החשמל  של  ארה
!(.כולה  בשלושה  ימים

כתוצאה  מעליית  האוויר  .  אי  יציבות  אטמוספירית  שמעודדת  עליית  אוויר. 3
"  יונק"אזור  הלחץ  הנמוך  (.  שקע  ברומטרי)נוצר  בים  לחץ  אוויר  נמוך

ושואב  אליו  אוויר  חם  ולח  מכל  הכיוונים  אל  מרכז  השקע  בתנועה  
התנועה  הסיבובית  (.  בחצי   כדור  צפוני)סיבובית  נגד  כיוון  מחוגי  השעון  

האוויר  החם  והלח  שזורם  לעבר  מרכז  .  א  סביב  צירו"נובעת  מסיבוב  כדה
החום  .  מתעבה  לעננים  ומשחרר  חום  כמוס  נוסף,  השקע  עולה  כלפי  מעלה

הכמוס  תורם  להתחממות  נוספת  והשקע  נעשה  עמוק  וחזק  יותר  והלחץ  
התהליך  הזה  חוזר  )עוצמת  הסערהמוסיף  לרדת  והתוצאה  היא  הגברת 

(.על  עצמו  עד  להתפתחות  סופה



משום  שבקו  ,  הוריקן  לא  יכול  להיווצר  על  קו  המשווה. 4
ובמצב  כזה  0שווה  ל (  כוח  ההטיה)קוריוליסהמשווה  כוח  
היה  מתמלא  במהירות  רבה  (  הלחץ  הנמוך)אזור  השקע  

כדי  שהוריקן  יתפתח ויחזיק  .  כלומר  היה  נעלם,  באוויר
מעמד  דרושה  הטיה  שיוצרת  סיבוביות  של  האוויר  סביב  

,  כלומר)ומונעת  את  התמלאותו  המהירה,  מרכז  השקע
הסיבוביות  של  האוויר  סביב  מרכז  השקע  מעכבת  את  

(.  התמלאותו  ואת  היעלמותו

בניגוד  ,  אחידות  בכיוון  הרוח  ובעוצמתה  בכל  הגבהים. 5
לטורנדו



*

התיכון  בקיץ  חם  ומתקרב  לטמפרטורת  הים  •
אבל,  מעלות  ויש  בו  מאגר  לחות30מים  של  

לא  נוצרות  סופות  הוריקן  משום  ששטח  הים  קטן  
.  י  יבשות"וסגור  מכל  הכיוונים  ע"(  אמבטיה"כמו  )

בקיץ  מעל  אזורנו  יש  יציבות  אטמוספירית  ,  כמו  כן
.שלא  מעודדת  התפתחות  סופות



כוח  ההטיה  הטבעי   -קוריוליסכוח  *
א  "בכדור  הארץ  שנוצר  עקב  סיבוב  כדה

כתוצאה  מכך  חלה  בחצי  כדור  .  סביב  צירו
צפוני  הטיה  ימינה  של  זרימת  אוויר  או  של  

מתפתחת   (  לחץ  נמוך)זרמי  ים  ובאזור  שקע  
.   זרימה  סיבובית  נגד  כיוון  מחוגי  השעון

.בחצי  כדור  דרומי  ההטיה  היא  שמאלה



:כאשרדועכת  / סופת  הוריקן 

כאשר  הסופה  -אם  חלה  ירידה  של  טמפרטורת  המים. 1
או  ,  מגיעה  לקווי  רוחב  גבוהים  שבהם  המים  קרים  יותר

כאשר  הסופה  מגיעה  לאזור  באוקיאנוס  שבו  יש  זרם  ים  
.קר

ירידה  בכמות  הלחות  עקב  עלייה  על  היבשה  והניתוק  . 2
.מהים

העלייה  על  היבשה  גורמת  להחלשת  הרוח  באופן   . 3
.ביבשה  בניגוד  ליםמשמעותי  בשל  החיכוך  הגבוה



*

:י  שילוב  הצעדים  הבאים"ניתן  להתגונן  ולהתכונן  לסופת  הוריקן  ע

אחר  מסלול  התקדמות  הסופות  בעזרת  שיפור  אמצעי  החיזוי  והמעקב. 1
כך  ניתן  לתת .  ם  ומודלים  ממוחשבים  לחיזוי"מכשירי  מכ,  לוויןתצלומי  
לעיתים  יש  ,  עם  זאת.  יום  עד  יומיים  מראש  לפני  הגעת  הסופהאתרעה

.טעויות  טרגיות  בחיזוי  העוצמה  וכיוון  ההתקדמות  של  הסופה

כך  ניתן  להציל  -שבהם  הסופה  עתידה  לפגוע  פינוי  תושבים  מאזורי  חוף. 2
.חיים ולהפחית  באופן  משמעותי  את  מספר  הקורבנות

בניית  -והגנה  על  שטחים  חקלאיים  ועל  מבניםונמל  חיזוק  מתקני  חוף. 3
. הגיאותלאורך  החופים  לעצירת  גלי  סכרים

י  "עלקרר  את  מי  האוקיאנוס(  תאורטית  בלבד  ולא  מעשית)אפשרות  . 4
בעזרת  טורבינות  של  מים  עליונים  חמים  עם  מים  קרים  שנמצאים  עירבוב
.זהו  תהליך  מסובך  ויקר  ולכן  לא  מעשי.  בעומק



*

הוריקן  נוצר  בים  ונע  לעבר  .  הטורנדו  נוצר  ביבשה. 1
.היבשה

חם   )בטורנדו  יש  מפגש  חזיתי  בין  שני  גושי  אוויר  מנוגדים  . 2
.בעוד  שבהוריקן  יש  רק  אוויר  חם  ולח,  (וקר

,  הטורנדו  הוא  סופה  נקודתית  ומשפיעה  באזור  מצומצם. 3
קוטר  הטורנדו  צר  .  בעוד  שהוריקן  משפיע  על  שטח  נרחב

בטורנדו  קוטר  של  כמה  מטרים  עד  )בהרבה  מזה  של  הוריקן  
(.מ"ק500–600ובהוריקן  קוטר  של  ,  כמה  מאות  מטרים



הוא  החלק  (  המשפך)הטורנדו  מרכז  הסופה . 4
בעוד  שבהוריקן  מרכז  ,  הסוער  וההרסני  ביותר

.הוא  האזור  הרגוע  ביותר"  העין"הסופה  

כמות  המשקעים  בהוריקן  גבוהה  בהרבה  מזה  . 5
לפני  .  משפך  הטורנדו  לא  מוריד  גשם.  שבטורנדו

הרוח  בטורנדו  . היווצרות  משפך  הטורנדו  יורד  ברד
.חזקה  הרבה  יותר  מהרוח  בהוריקן

הוריקן  .  הטורנדו  נפוץ  באביב  ובראשית  הקיץ. 6
.נפוץ  בסוף  הקיץ וראשית  הסתיו



של  סופת  טורנדו  קצר  בהרבה  מזה  של  "  משך  החיים. "7
.כמה  דקות  בטורנדו  לעומת  מספר  ימים  בהוריקן-הוריקן  

קל  יותר  להתריע  על  הגעתו  של  הוריקן  מאשר  לחזות   . 8
.טורנדו

את  .  טורנדו  ניתן  לצפייה  חזותית מהקרקע  בעין  רגילה. 9
.לוויןמבנה  סופת  הוריקן  ניתן  לראות  רק  בעזרת  תצלומי  

טורנדו  לא  .  הוריקן  מקבל  שמות  של  גברים  ונשים. 10
מקבל  שמות  משום  שמדובר  על  סופה  מאוד  נקודתית  

.ולא  משהו  מתמשך(  רגעית)וקצרה  




