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2015

124.94.14.1111.121.3-11.1ינו-01

14.0ינו-02

13.9ינו-03

111.53.934.921.2-3.6ינו-04

12.03.514.318.4-3.3ינו-05

13.23.516.719.9-5.6ינו-06

16.23.915.021.3-4.0ינו-07

224.14.23.916.515.8-5.0ינו-08

23.73.918.914.7-8.5ינו-09

23.6ינו-10

24.53.424.613.21.54.4ינו-11

20.33.216.514.0-6.0ינו-12

23.13.114.517.5-3.5ינו-13

23.02.714.517.5-3.5ינו-14

325.83.92.615.517.54.05.0ינו-15

31.72.413.917.0-3.0ינו-16

32.2ינו-17

31.92.024.418.22.04.1ינו-18

31.22.115.515.5-4.0ינו-19

33.32.116.019.2-4.5ינו-20

32.2ינו-21

426.86.52.126.422.8-4.6ינו-22

43.72.419.224.2-8.4ינו-23

42.8ינו-24

48.33.329.222.7-8.2ינו-25

44.43.7112.526.7-12.2ינו-26

44.43.9111.523.7-10.7ינו-27

45.24.2113.723.3-13.5ינו-28

530.14.54.4112.822.3-12.9ינו-29

53.74.416.420.6-5.0ינו-30

54.4ינו-31

59.14.526.621.5-4.9פבר-01

55.44.618.324.0-9.1פבר-02

54.24.616.925.0-6.1פבר-03

53.34.319.926.8-9.4פבר-04

633.24.64.3110.022.4-8.2פבר-05

65.54.6110.622.6-9.3פבר-06

64.8פבר-07

611.64.9210.329.6-9.4פבר-08

64.94.917.622.5-6.9פבר-09

63.44.819.323.4-8.4פבר-10

611.86.0111.527.2-12.0פבר-11

735.28.56.519.120.5-9.8פבר-12

74.96.414.217.7-3.3פבר-13

76.3פבר-14

78.96.123.520.4-2.8פבר-15

73.15.819.718.63.09.6פבר-16

74.15.918.518.2-7.0פבר-17

72.54.616.520.6-6.9פבר-18
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839.94.84.017.820.1-6.6פבר-19

84.94.017.519.1-6.9פבר-20

83.7פבר-21

83.63.322.416.31.81.3פבר-22

84.43.512.419.4-2.1פבר-23

83.73.4111.418.6-11.9פבר-24

83.03.517.820.0-7.5פבר-25

940.75.33.6111.522.8-11.4פבר-26

99.24.2112.527.6-10.4פבר-27

94.8פבר-28

912.95.528.530.6-7.8מרץ-01

96.85.818.222.2-7.7מרץ-02

95.76.1110.022.0-9.5מרץ-03

96.36.618.423.3-7.8מרץ-04

1051.36.8מרץ-05

106.7מרץ-06

107.0מרץ-07

1033.17.3414.230.6-13.4מרץ-08

108.17.5113.430.4-12.9מרץ-09

109.68.1119.331.5-19.3מרץ-10

108.98.6119.232.8-18.9מרץ-11

1150.76.68.319.434.21.99.0מרץ-12

115.17.819.823.33.29.6מרץ-13

117.7מרץ-14

1114.17.5210.129.4-9.5מרץ-15

117.07.3110.924.4-10.3מרץ-16

115.66.819.922.0-9.5מרץ-17

117.36.5111.323.5-9.4מרץ-18

1257.26.66.5111.325.3-10.0מרץ-19

126.86.819.824.6-9.5מרץ-20

126.8מרץ-21

1214.96.929.225.3-7.4מרץ-22

126.26.817.521.5-6.5מרץ-23

126.46.9112.528.0-11.5מרץ-24

129.17.1113.829.3-12.4מרץ-25

1358.49.07.5114.828.9-14.3מרץ-26

1310.18.0117.829.7-17.3מרץ-27

138.5מרץ-28

1323.09.1219.636.2Drops17.8מרץ-29

137.39.3113.130.9-12.2מרץ-30

1310.19.8112.628.1-12.4מרץ-31

138.29.7118.027.5-17.5אפר-01

1464.66.99.4112.827.7-12.7אפר-02

147.79.0117.530.7-17.6אפר-03

148.6אפר-04

148.2אפר-05

148.5אפר-06

1436.08.3412.332.6-12.0אפר-07

148.18.3111.335.0-9.7אפר-08
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1569.610.48.9117.038.5-16.0אפר-09

1510.09.3112.930.4-12.4אפר-10

159.1אפר-11

1515.88.9210.724.2-9.4אפר-12

154.68.3110.621.4-9.3אפר-13

156.27.9110.624.4-10.8אפר-14

158.88.0112.126.4-11.7אפר-15

1676.77.47.5110.826.7-9.5אפר-16

166.77.1112.625.6-12.7אפר-17

167.2אפר-18

1617.97.4212.327.8-12.1אפר-19

1610.18.2115.131.1-12.3אפר-20

168.48.5115.435.9-14.1אפר-21

1613.29.1115.235.5-14.4אפר-22

1778.19.5אפר-23

1720.910.1211.433.7-10.6אפר-24

1710.2אפר-25

1719.010.2213.327.9-13.0אפר-26

1710.810.3116.632.6-15.2אפר-27

1710.110.6117.236.8-15.1אפר-28

1710.610.2119.939.0-18.3אפר-29

1881.713.410.6120.540.5-20.5אפר-30

1811.110.7116.234.4-15.8מאי-01

1811.0מאי-02

1823.111.3216.232.8-15.2מאי-03

1810.311.2116.131.7-15.8מאי-04

1811.1מאי-05

1818.811.0215.431.3-15.2מאי-06

1985.010.710.6119.733.6-19.6מאי-07

1910.910.5119.635.4-18.7מאי-08

1910.6מאי-09

1924.210.7217.236.3-16.2מאי-10

1912.911.1119.634.8-19.2מאי-11

1914.411.8120.736.2-20.0מאי-12

1910.912.0117.833.8-16.7מאי-13

2086.212.812.3118.935.0-20.0מאי-14

2010.612.3115.031.8-15.7מאי-15

2012.3מאי-16

2025.212.4218.734.8-18.4מאי-17

2016.512.9126.339.4-25.3מאי-18

2018.213.5123.841.2-23.3מאי-19

2013.013.8123.442.6-21.7מאי-20

2189.313.813.9121.840.6-20.3מאי-21

2122.815.6119.435.4-19.3מאי-22

2115.4מאי-23

2121.215.1219.735.6-19.0מאי-24

2114.914.8120.639.2-20.3מאי-25

2112.914.1123.641.3-21.8מאי-26

2112.714.0124.941.1-25.1מאי-27
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2294.119.314.8129.244.5-28.1מאי-28

2213.113.4123.741.7-23.3מאי-29

2213.7מאי-30

2225.314.0219.934.3-17.4מאי-31

2212.513.7118.832.7-17.7יונ-01

2212.213.6119.633.7-17.2יונ-02

2211.913.5121.337.3-19.4יונ-03

2395.514.012.7122.238.0-21.4יונ-04

2312.5יונ-05

2312.3יונ-06

2333.812.1318.835.3-20.2יונ-07

2314.512.3123.537.2-21.7יונ-08

2313.712.6126.843.6-24.6יונ-09

2313.812.8122.739.9-21.4יונ-10

2499.613.612.8119.635.1-18.2יונ-11

2411.912.9120.233.8-18.7יונ-12

2412.9יונ-13

2423.713.0220.534.7-18.8יונ-14

2412.312.7120.434.3-18.2יונ-15

2412.712.6120.835.4-17.7יונ-16

2412.812.4121.436.8-18.9יונ-17

2599.414.812.6121.437.7-20.5יונ-18

2512.912.7121.240.1-18.9יונ-19

2513.0יונ-20

2527.913.3221.241.2-19.4יונ-21

2512.913.4120.438.1-18.7יונ-22

2512.413.4120.535.5-18.1יונ-23

2512.413.3122.136.5-20.4יונ-24

2697.913.213.1119.034.4-16.6יונ-25

2610.812.8120.734.1-18.2יונ-26

2612.7יונ-27

2626.712.6219.438.3-16.4יונ-28

2615.413.0121.538.0-19.7יונ-29

2611.912.9118.436.4-21.7יונ-30

2612.713.0123.335.3-21.8יול-01

2797.614.513.1123.836.8-22.2יול-02

2713.3יול-03

2713.2יול-04

2736.313.0322.638.8-21.2יול-05

2716.113.1126.240.2-24.6יול-06

2714.013.4124.639.7-23.3יול-07

2713.713.5121.537.4-19.9יול-08

28101.814.113.5122.037.7-20.5יול-09

2813.7יול-10

2814.0יול-11

2838.014.1321.239.2-19.9יול-12

2814.713.8124.538.7-20.7יול-13

-2811.513.3124.237.8יול-14

-2812.413.1124.338.8יול-15
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-2995.814.613.2124.240.0יול-16

-2914.213.3124.340.3יול-17

-2913.3יול-18

-2926.213.4223.840.1יול-19

-2915.913.6123.239.5יול-20

-2914.614.1125.339.7יול-21

-2913.514.3124.939.8יול-22

-3099.914.814.4125.340.6יול-23

-3015.014.5124.842.3יול-24

-3014.5יול-25

-3032.515.0225.843.1יול-26

-3015.514.9125.140.1יול-27

-3014.114.9124.939.4יול-28

-3015.1יול-29

-3196.423.614.5225.341.3יול-30

-3114.614.5126.741.7יול-31

-3114.5אוג-01

-3131.414.3227.643.3אוג-02

-3113.914.0130.543.2אוג-03

-3114.414.1129.946.1אוג-04

-3112.313.8130.441.7אוג-05

-3294.314.914.3126.641.9אוג-06

-3214.714.3123.341.3אוג-07

-3214.3אוג-08

-3228.914.1225.744.2אוג-09

-3214.614.2125.642.3אוג-10

-3215.614.4125.341.4אוג-11

-3213.714.7127.242.3אוג-12

-3392.111.914.2124.740.6אוג-13

-3314.1אוג-14

-3314.1אוג-15

-3340.113.8325.441.2אוג-16

-3316.114.1128.444.1אוג-17

-3314.814.0128.444.7אוג-18

-3313.313.9128.242.1אוג-19

-3492.115.614.6127.341.3אוג-20

-3413.714.5126.840.8אוג-21

-3414.5אוג-22

-3424.214.3225.439.7אוג-23

-3412.013.6126.739.1אוג-24

-3411.913.1124.638.5אוג-25

-3411.312.8124.236.5אוג-26

-3584.611.612.1124.137.5אוג-27

-3510.511.6126.238.7אוג-28

-3511.6אוג-29

-3526.911.8224.138.3אוג-30

-3512.711.9122.137.2אוג-31

-3511.211.8122.636.8ספט-01

-3510.711.7126.238.0ספט-02
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-3679.411.911.7125.239.0ספט-03

-3613.512.2124.838.1ספט-04

-3612.2ספט-05

-3623.311.9223.237.1ספט-06

-3611.011.7125.237.2ספט-07

-3611.811.8127.937.5ספט-08

-3611.611.9130.739.3ספט-09

-3776.613.912.2129.840.3ספט-10

-3712.0ספט-11

-3723.812.0228.741.6ספט-12

-3713.012.2128.840.5ספט-13

-3712.4ספט-14

-3724.112.5226.340.6ספט-15

-3711.812.5126.440.0ספט-16

-3871.012.012.2125.637.7ספט-17

-3812.2ספט-18

-3812.2ספט-19

-3835.511.9322.637.8ספט-20

-3821.413.8123.639.4ספט-21

-3814.3ספט-22

-3815.1ספט-23

-3968.222.213.5321.639.5ספט-24

-3913.5ספט-25

-3913.5ספט-26

-3936.413.6320.738.0ספט-27

-399.8ספט-28

-3921.210.0221.636.2ספט-29

-3910.010.0123.935.3ספט-30

-4064.412.911.4124.437.5אוק-01

-409.311.0123.837.3אוק-02

-4011.0אוק-03

-4019.410.5223.236.3אוק-04

-4010.5אוק-05

-4020.110.4222.434.9אוק-06

-409.110.2119.932.7אוק-07

-4158.17.29.1120.132.2אוק-08

-418.48.9118.933.3אוק-09

-418.9אוק-10

-4118.28.8220.333.8אוק-11

-418.28.7122.335.3אוק-12

-417.28.2124.336.2אוק-13

-4110.28.4122.236.2אוק-14

-4254.99.48.8121.734.9אוק-15

-428.8אוק-16

-428.8אוק-17

-4224.98.7321.135.4אוק-18

-429.89.0124.735.4אוק-19

-4210.09.5123.737.3אוק-20

-427.08.9121.332.6אוק-21
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-4350.58.48.7119.732.6אוק-22

-438.7אוק-23

-438.7אוק-24

-4324.48.7317.835.0אוק-25

4318.610.4119.735.337.0אוק-26

-433.89.2119.426.5אוק-27

-435.28.8118.726.7אוק-28

-4444.66.38.4116.927.1אוק-29

-444.77.8115.626.2אוק-30

-447.8אוק-31

-4412.47.5217.227.8נוב-01

-448.15.7117.729.2נוב-02

-446.1נוב-03

-4417.86.8220.531.2נוב-04

-4544.96.06.8119.230.5נוב-05

-455.16.9116.727.6נוב-06

-456.9נוב-07

-4511.66.8217.227.4נוב-08

-456.36.4115.927.1נוב-09

-455.76.3114.527.3נוב-10

-454.55.6114.225.1נוב-11

-4639.74.55.3113.525.1נוב-12

-467.45.7113.725.3נוב-13

-465.7נוב-14

-4618.86.3216.728.0נוב-15

-465.66.2118.728.3נוב-16

-464.96.1118.728.4נוב-17

-464.36.0115.925.3נוב-18

-4735.85.36.2114.725.0נוב-19

-475.9נוב-20

-475.9נוב-21

-4718.95.3314.427.9נוב-22

-476.15.4114.728.4נוב-23

-476.35.7114.424.4נוב-24

-478.36.5117.825.2נוב-25

-4834.48.97.2115.826.4נוב-26

-485.46.9114.728.0נוב-27

-486.9נוב-28

-4810.46.7214.228.3נוב-29

-484.56.4113.325.6נוב-30

-484.06.1114.423.0דצמ-01

-484.35.4110.121.8דצמ-02

-4931.14.64.719.522.2דצמ-03

-494.5דצמ-04

-494.5דצמ-05

-4917.34.633.723.3דצמ-06

494.7דצמ-07

494.9דצמ-08

495.2דצמ-09



שבוע מספרתאריך

התאדות 

שבועית 

ממוצעת רב 

מ"התאדות ממ"שנתית מ

התאדות 

ממוצעת של 

שבעת הימים 

האחרונים 

מ"במ

מספר ימי 

התאדות

טמפ 

מינימום 

סלציוס

טמפ 

מקסימום 

סלציוס

גשם יממה 

מ"אחרונה מ

טמפ 

מינימום 

סמוך 

לקרקע 

סלציוס

2015

5025.35.8דצמ-10

505.8דצמ-11

505.8דצמ-12

50דצמ-13

50דצמ-14

50דצמ-15

50דצמ-16

5126.4דצמ-17

51דצמ-18

51דצמ-19

51דצמ-20

51דצמ-21

51דצמ-22

51דצמ-23

5224.7דצמ-24

52דצמ-25

52דצמ-26

52דצמ-27

52דצמ-28

52דצמ-29

52דצמ-30

52דצמ-31


