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 תקציר
אי החום " מאפיין בולט באקלים העירוני הוא תופעת

התופעה  תההגדר .(UHI – Urban Heat Island)" העירוני
, תופעה אקלימית בה העיר יוצרת מיקרו אקלים ,הינה

גורמת להבדל ניכר בין אקלים העיר לבין אקלים השטח ו
המרחב  תטמפרטורמצב בו  כלומר, הפתוח שסביבה

העיר ( .ס למרחב הסובב אותההעירוני גבוהה יותר ביח
  ).חום ביחס לסביבתה" אי"כ
 

כבר מראשית הופעת  איי החום העירוניים קיימת תתופע
אולם לאחר המהפכה התעשייתית הואצה , תופעת העיור

והפכה לגורם משמעותי בתהליכי שינויי , התופעה
תופעה זו יוצרת שינוי  .האקלים העוברים על כדור הארץ

אך יש לה גם השלכות ברמה , ראקלימי בעי–מיקרו
 מכיוון. כולועל התחממות כדור הארץ  ,הגלובלית

אוכלוסייה  הינה העולםלמעלה ממחצית מאוכלוסיית ש
 .מבוניםושטחים פתוחים רבים הופכים לשטחים , עירונית

הצלחת הקטנת , מכאן נובעת החשיבות לבחינת נושא זה
ת ומיגור התופעה בכל עיר תשפר את האקלים ואיכו

 .החיים בכל העולם
 

אבחן את הגורמים היוצרים את תופעת איי , בעבודה זו
. כיצד ניתן למזער את התופעה ואבחןהחום העירוניים 

ובדיקת , התקנים השונים בעולם לאחר עריכת סקר בין
 אאתר את  ,אלו פתרונות הם מציעים לטיפול בתופעה

שאינם מטופלים בתקנים השונים או  הגורמים לתופעה
 .בהנחיות העירוניות

 
גורם אחד לדוגמא שאינו מטופל כיום בתקנים  בחירת

כיצד  ,בלוק טיפוסי בתל אביבדרכו אבחן השונים ו
יכולה להייטיב עם אקלים  הנבחריישום לגורם התיחסות ו

. איי חום עירונייםתופעת  את ובאמצעותו להקטיןהעיר 
 םלהשליכשניתן תוך הדוגמא הנבחרת מ ותהמלצ ניסוח

 .ערים אחרותבגם כתפרונות 

 מבוא
 :הגורמים להיווצרות אי החום העירוני

 -)Anthropogenic heat( ייצור חום מפעילות אנושית .1
 הן, בתדירות מתמדת חום מודרנים מיצריםה החיים

והן  ,)תעשייה, מנועים, תנורי חימום(בעירה תהליכי מ
  .אווירהפליטת חום ממערכות מיזוג מ

תכנון אדריכלי מושכל משפיע על הצורך בקירור וחימום 
 .במערכות מיזוג והסקה צורך להשתמשמבנים וב

 –זיהום אוויר  .2
 ,מזגניםמתעשייה מ, מרכביםהחלקיקים והגזים הנפלטים 

שינוי זה . משנים את הרכב שכבות האוויר שמעל העיר
ינה הישירה שמגיעה לפני גורם מצד אחד להפחתת הקר

אך מנגד מגביר את הפיזור בעיר של הקרינה , השטח

 כתוצאה מכך נוצרת . החוזרת ושל הקרינה הנפלטת
  .עירב" אפקט החממה" התחממות והיווצרות

 אוויר זוגהצורך במי יכול לצמצם אתושכל תכנון עירוני מ
פליטות זיהום האויר את  להקטיןובתחבורה פרטית ו
 .העיר התחממותו

 -תכונות תרמיות של חומרי בנייה .3
בעלי קיבול , התכסית העירונית מורכבת מחומרים צפופים

לאנרגיית  גורמת, עובדה זו .אספלטובטון כגון  חום גבוה
 הובלילה לפלוט אותה לסביבת ,השמש להקלט בהם ביום

  .העיראוויר  ה מכך מתחמםאכתוצ, ההקרה ממנ
אך , ניתן לתכנן גגות ומשטחי תנועה בגוונים בהירים

 .להזהר מתופעת הסינוור בשימוש בגוון בהיר מידי
  -אטימות השטח העירוני .4

בניגוד , בריבוי שטחים אטומים השטח העירוני מאופיין
קירור  את המאפשרמאופיין בכיסוי ירוק השטח הפתוח ל

 .חיםאידוי מים מהקרקע ודיות מעלי צמ באמצעותהאויר 
ניקוז , בנוסף .נמוךבעיר קירור הפוטנציאל כתוצאה מכך 

 .השטחממי הגשם היעיל בעיר מקטין את יכולת האידוי 
גנים ציבוריים , לייעור עירונילהתייחס בתכנון חשוב 
 .ומשטחים מחלחלים עצי רחוב וגגות ירוקים, ופרטיים

 -הגיאומטריה העירונית .5
צורת הבנייה  את מכמת) Urban canyon(הקניון העירוני 

, H/Wרוחב  -גובה :מימדים 3העירונית באמצעות 
גזרת החשיפה ו, כיוון הציר העיקרי של הרחוב -ייההפנ

 .)Sky View Factor- SVF(לשמיים 
קיימת השפעה מובהקת בין התכונות הגיאומטריות של 

צורת המבנים והחללים ביניהם לבין , המרקם העירוני
 -בבנייה צפופה המאופיינת ב :תופעת הווצרות איי החום

H/W  מלכודות חום הנובעות  יכולות להווצרגבוה
וחוסר יכולת  ההבליעה הגבוה, מההחזרות הרבות

 .זה ףחום במרחב צפוהאוויר והלשחרור 
 -החלשות הרוח .6

היחס הגבוה , הצפיפות, המבנה הגיאומטרי המגוון שבעיר
הנמוך גורם להחלשת האיוורור בתוך  SVFוה H/Wבין 

העיר ומקטין את הסעת החום מהעיר אל השטח הפתוח 
  .כתוצאה מכך מואטת התקררות העיר, שמסביב לעיר

בתוך קניון עירוני עמוק מהירות הרוח נמוכה ולא 
 .מאפשרת את סילוק החום

 התייחסות התקנים בעולם לתופעת איי החום העירוני
ום העירוניים בחלק מהתקנים ישנה התיחסות לאיי הח

 5281תקן (בחנתי את התקן הישארלי . השונים בעולם
 התקן באבו דאבי, )LEED(התקן האמריקאי , )2חלק 

(ESTIDAMA) קן האנגלי תוב)BREEAM ( לא היתה
סות לתופעה מתחלקת חההתיי .כלל התיחסות לנושא

 המבנה מעטפת, המבנה גג: אזורי התייחסות לשלושה
ימוש בין שהפתרונות המוצעים נעים  .ופיתוח האתר

שימוש  לבין, מקדם החזרה גבוה עםגוון חומרים בעלי ב
 . בצמחייה הן בגג והן בפיתוח השטח
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המבנה  לקירותיחידי שמתייחס התקן הישראלי הוא ה
שהציג רף חסכון אנרגטי והוא היחידי לפוטנציאל  יכבעל

היכול לגרום לסינוור , עליון למקדם החזרה גבוה מידי
 .שכנים והסביבה כולה

 :הפתרונות המוצעים בתקנים עבור גגות

 :גגות בעלי מקדם החזרה גבוה
קרינת השמש ומחזיר את גבוה בולע מעט ג בעל אלבדו ג

 .התחממות המשטח  כך נמנעת, חזרה לסביבה רובה
מונע את פליטת חום המשטח לסביבתו בערב , בנוסף
גג קר יקטין את  .את תופעת אי החום העירוני מקטיןובכך 

, בכך .הצורך בקירור ויקטין את צריכת האנרגיה הדרושה
בבידוד  חובה ליישם אך .יתרום לנוחות התרמית בסביבתו

 .טוב כדי שהצבע הבהיר ייתן את ההשפעה הרצויה
לכן חשוב , סינוור הינופתרון זה  העיקרי של חסרונו

את גובה  לבדוק .להתאים את הצבע לסביבתו ולתיפקודו
לוודא שלא יסתנוורו ובמקרה של משטח  השכנים מסביב

  .ציבורי למנוע את סינוור המשתמשים בו

 :גגות ירוקים
 :מהפרט עד לציבורהמשפיעים יתרונות רבים  ירוקלגג 

 י"שנערך עניסוי תוצאות ה -חסכון ויעילות אנרגיטית •
 הפחית את הראו כי הגג הירוק, באוטווה NRC -ה

משרע הטמפרטורות את  ממתן,הגגטמפרטורת 
 ומאט אתחלל המיזוג לדרישת האנרגיה  מקטין את

 .הזדקנות ממברנת הגג
שכבת מצע השתילה והצמחיה  -ואקוסטי בידוד תרמי •

  .שכבת בידוד מצוינת ויוצרתכמסה תרמית  משמשת
עד , גדלההבידוד  יכולתככל שהמצע עמוק יותר 

 . מצע אינה משפיעההתוספת  בהנקודה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  הניקוז' על מע עומס והפחתתמי נגר טיהור  ,ההשהי •

את רק השתילה שומרת על המים ומשחררת שכבת מצע 
את  מונעת ובכך, העירוניתניקוז ה רכתהעודפים למע

 . אותו לתמרץ ישלכן , אדיר חיסכון כלכלי זהו. הצפתם
ירוק משמש כפילטר המסנן חלקיקים הגג ה -טיהור האוויר

 .שאים באוויר העוברים מעל הצמחיםהני
 -שטחים עירוניים ירוקים ופתוחיםאסטטיקה ו •

גנים ציבוריים ופארקים עירוניים הינם , גינות פרטיות
שמירה על סביבה , גורמי מפתח בהבטחת איכות החיים

גינון  .שטחי פנאי וחוץ לציבור בסביבה העירוניתובריאה 
ספת שטחים מגוננים תכסית הגג הינו פתרון מוצלח לתו

 .חברתימפגש  מקום המציע, לעיר
 יתרונות כלכליים  •

 -ניתוח עלותלפי אם  :שנערכולפי מסקנות המחקרים 
החשב (  GSA -ה י"ע של גג ירוק לעומת גג שחור תועלת

, 1ואם לפי המחקר שפורסם לאחרונה ,)הכללי האמריקאי
הגג , מראות כי מסקנותה. לבן וירוק, המשוואה גג שחור

יש לבחון את אך . הלבן הינו הגג האפקטיבי ביותר
  .עבור כל פרוייקט לגופו הציבוריותההטבות הסביבתיות ו

 גג לבן, העיקרי השיקולכאשר התחממות גלובלית הינה 
  ).מגג ירוק 3יעיל בקירור פי (הוא העדיפות הראשונה 

גג , כאשר התרומה הסביבתית הינה השיקול העיקריאך 
 .הבחירה המתאימההינו ירוק 

ההחלטה בין גג לבן או ירוק תלוית זמן ניתן להסיק כי 
ומשתנה מפרוייקט לפרוייקט ומאזור , מקום ומטרה

לבחור בגג שחור  לאהיא הברורה אך ההמלצה . לאזור
מעלה את תופעת אי , המעלה את עלות הוצאות האנרגיה

 .החום העירוני וההתחממות הגלובאלית
 

 .ריכוז והשוואה הפתרונות ששונים אותם מציעים התקנים השונים בעולם– 1 טבלה

1.Economic comparison of white, green, and black flat roofs in the U.S (Julian Sproula, Man Pun Wanb, Benjamin H. Mandela, Arthur H.Rosenfelda). 
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 )משטחים בהירים
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 חסרונות הגג הירוק
עלותו גבוהה בין  -עלויות גבוהות להקמה ותחזוקה •

 . מגג בטון רגיל )אינטנסיבי( 4לפי  )אקטנסיבי( 2פי
את משקל  מגדילגג ירוק  -תוספת עומסים גבוהה •

לביצוע  ניתן. אקטנסיביגג (ר "מ/ג"ק 80בין  הגג
 .)גג אינטנסיבי(ר "מ/ג"ק 300לבין , )קיימים בנייניםב

לא בהתקנה ותחזוקה  -סכנת פגיעה בגג המבנה •
חדירת ניתן לפגוע בגג עצמו כתוצאה מ מקצועית

 . רור לקויולחות וטחב מאיו,  שורשים, מים

 שאלה
סקירת הספרות מראה כי תופעת איי החום העירוניים 

, היא אינה מקומית אלא גלובאלית, הינה רחבת היקף
תקנותיהם ויישומם , טיפול והתייחסות מקומית של כל עיר

אלא גם על , בפועל תשפיע לא רק על העיר ותושביה
הפתרונות המוצעים בתקנים השונים .  הארץ והעולם כולו

ולפיתוח , למעטפת, יחסים לגגחוזרים על עצמם ומת
בלבד קו המגרש אלמנטים בתוך מתייחסים לו, האתר

 .ם פורצים את גבולותיונואי
יש לבחון פתרונות תכנוניים אחרים גם ברמת המרחב 

אילו תקנות יש לאמץ בקביעת חוק יתכנון עיר . העירוני
 ? תופעת איי החום העירונייםתורמים בהפחתת ה

 השערה
 

כי התקנים השונים מתייחסים  1,2אות לניתן לראות מטב
הם אינם , חלקית לגורמים לתופעת איי החום העירוניים

קיימת התייחסות  לא, למשל. לכולםמציעים פתרונות 
שניתן לביצוע , שהיא גורם מרכזי לגיאומטריה העירונית

התייחסות  .תקינה מתאימה בחוקי הבנייה באמצעות
על ייעולות שחרור משפיעה גם לגיאומטרייה העירונית 

החלשות הרוח על  גם, החום לאטמוספירה מעל העיר
  .וחוסר יכולת סילוק זיהום האוויר באמצעות איוורור

אם במבנה , בנוסף מחקרים מראים כי שימוש בצמחייה
עצמו ואם במרחב העירוני כולו בעלת יכולת להפחתת 

 .טמפרטורת העיר ותורמת בהפחתת זיהום האוויר
 

כי ניתן באמצעות תכנון גיאומטיה עירונית  ההשערה הינה
 .נכונה תוך שילוב צמחייה להטיב עם האקלים העירוני

 
האם . אבחן את תכנית הרבעים המוצעת בתל אביב

העיר לקרר את  תהבינוי המוצע מיטיב או מרע עם יכול
עצמה ולא לגרום להגדלת תופעת איי החום העירוניים 

 .בהות הבנייה המוצעות פכתוצאה מתוס

 גיאומטריה עירונית מאפשרת אוורור
עם הנהירה אל הערים והצורך בהגדלת צפיפותם יש 

אור טבעי  , מושכל המאפשר איוורור עירונילתכנן חלל 
יש לאפשר את מעבר  .ושימוש בשטחים פתוחים וירוקים

החום בין המבנים הבנויים הקולטים חום ופולטים אותו 
להמנע מתכנון עירוני שקולע את החום , חזרה לסביבה
לאפשר סילקולציה של אוויר בתוך , העירבתוך שכבת 

 .המרקם העירוני ומעברי אוויר בין העיר לסביבתה
רחובות צרים ועמוקים עשוי ליצור  בעלמרקם עירוני צפוף 

למנוע נגישות שמש  ,שטחים מוצלים רבים בימי הקיץ
 . לפגוע באוורור עלולו רצויה בחורף

, במחקר שבוצע באזור הנגב -)ו (ITSהמדד לעומס תרמי
המדמה שטח בשדה בוקר נבנה מודל , י דויד פרלמוטר"ע

 כאשר נמצאה עירוני מבחינת גיאומטריות רחוב וחומרים
 .דמיון תרמודינאמי גבוה בין המודל לשטח עירוני אמיתי

 בשדה בוקר מתאפיין בתנאים חמים ויבשיםהאקלים 
ותנודות טמפרטורה רחבות בין , קרינת שמש חזקה, בקיץ

בקרינה  ,שמיים בהירים לרובבהחורף מתאפיין . יום ולילה
  .ברוחות חזקות ולילות קרים, חזקה

 

 
 

 :ההמלצות הנובעות ממחקר זה הינם
 : ) לכל כיוון  045עד ( דרום -רחוב בציר צפון •

המלצה זו .   H/W>1בעל  צרחתך רחוב מומלץ 
יבש בעל תנודות -נכונה במיוחד באקלים חם

 .טמפרטורה גדולות
 ) : לכל כיוון  045עד ( מערב-ציר מזרחרחוב ב •

לאפשר על מנת ,    H/W<0.5בעל רחב ונמוךחתך רחוב 
  .ותהדרומי של החזיתות וחשיפה לקרית השמשאיוורור 

ניתן של הרחוב בצד הדרומי עבור הגנה מהשמש ניתן 
  .רגולות וסככותפ, קומות עמודים, עצי צללהשתשמש ב

 
 שילוב צמחייה בחלל העירוני

תנאים הפיזי לקביעת ה הינו הבסיסהבינוי אמנם 
תוספת של כיסוי אך , בסביבה העירוניתהאקלימיים 

 . איכויותיו של המרחב הציבורי את שיפור מאפשרת, צמחי
 ,יש לבצע את שילוב הצמחייה באופן מושכל ומחושב

העלווה וקוטר גובה , שונים המיני צמחילהתחשב ב
, להגביר את הלחות באוויר עלולה(וצפיפויות הנטיעה 

 יש לייצר, לכן .)ולהוות מחסום בפני זרימת אוויר
, יהסוג הצמחובה תיכנון " פרוגרמה אקלימית צמחית"

החשיפה /בהתאם לרמת ההצללה, צפיפות הנטיעה
, בתכנון נכון .לשמש המבוקשת להשגת נוחות אקלימית

, ניתן להשתמש בצמחיה ככלי לשיפור איכות האוויר
 . הצמחייה תורמת לניקוי האוויר ממזהמים ומאבק

הרחוב על העומס התרמי של השפעתו של חתך  – 1 איור
 .ביום קיץ באזור הנגב, בכיווני ציר שונים, הולכי רגל

 –" סלקטיבי"יום קיץ במרקם עירוני בהצללה  – 2 איור
קומפקטיים ורחובות "דרום -רחובות צפון שילוב של

  .מערב רחבים יחסית-מזרח

3 



 

 
 שיטת עבודה

, קיים מצב: קרה בוחןבחינת בלוק בנוי בתל אביב כמ
מציאת . לאחר תוספת הבנייה המוצעת בתכנית הרובעיםו

מבחינת  נקודות בהם ניתן לשפר את ההצעה הקיימת
כאשר הגיאומטריה העירונית . גיאומטריה עירונית
רוחב הרחוב ומיקום המגרשים לא . הבסיסית כבר נתנה

לא ניתן להגדיר מחדש לחלוטין את יחס . ניתן לשינוי
H/W ,אלא לבחון את הגדלת הגובה ה-H  ברוחבW נתון. 
 

 :תכנית הרבעים מעניקה את תוספת זכויות הבנייה לפי
, משני/ראשירחוב , במרחב העירונימיקום המגרש 

 ומיקום, )לפי המרקם הקיים(מתחמים לבנייה נמוכה 
לכל מגרש הגדרת קוי  כאשר. באזור ההכרזה של אונסקו

זכויות כשונסיגות בקומת הגג והקרקע גובה  ,מגרש
  .בתוך הנפח המוגדרהינם  הבנייה

 
ההגדרות מוכתבות מאופי הרחוב בו המבנה ממוקם ולא 

 .נוחות תרמית להולך הרגל או, ך אקלימי כלשהולפי צור
קירבתם , תכנית זו כלל אינה מתיחסת להפניות הרחובות

כל רחוב מקבל ). מקור הרוח העיקרי של העיר(אל הים 
הגדרה כוללת ואין הסתכלות נפרדת על חלקיו השונים 

לכן אין התייחסות לשמירת זכויות שמש . במערכת הרחוב
ה על נתיב חדירת האוויר מהים שמיר, על חזית דרומית

 .בתל אביב הקיימתתופעת איי החום  ושיפוראל העיר 
 

בולות ג. לדוגמא המשלב כמה סוגי רחובות בלוק אבחן
. דיזינגוף: ממערב, שדרות נורדאו -מצפון: הינםהבלוק 
  .סמטת מנדלשטם: מדרום. מנדלשטם: ממזרח

 

 :כוללתשיטת העבודה 
מוצע מצב קיים ומצב  SKETCHUP -בניית הבלוק ב .1

 ).5איור (ר תוספות בנייה לפי תכנית הרבעיםלאח
 

 
בתכנית  הוראות התכנית כפי שנקבעובחינת  .2

אפשט את , עבור בחינת הבלוק לדוגמא. הרובעים
 :הוראות התכנית ואתייחס לחלק מההגדרות

 .בנייןקווי  •
 . גובה בנייה •
 .ובקומת הגג נסיגה בקומת קרקע •

 
במצב , הקניון העירוני, בדיקת גיאומטריית הרחוב .3

בהתייחס , SVFו H/Wהקיים והמוצע לפי הגדרות 
לגורמים המשפיעים על תופעת איי החום העירוניים 

על מנת פליטת הקרינה ביום וומאפשרים איוורור 
 :החום בתוך הבלוק את לכידת למנוע

 .זכויות שמש בחזיתות דרומיות בחורף ה עלשמיר •
 ).העיר(למזרח ) הים( מעבר אוויר ממערב תשמיר •
, במדרכה לעומת חשיפה לשמש בחורף ץהצללה בקי •

 .עבור נוחות הולכי הרגל
 

בחינת המצב . מזרח-בדיקת רחוב באורנטצייה מערב .4
מציאת חוקיות מייטבה על . המוצע והשלכותיו

תוך , היווצרות איי חום האקלים ברחוב ומונעת
שימוש בהגדרות הנהוגות בתכנית הרבעים אך 
בהסתכלות פרטנית על כל צד בפני עצמו ברחוב ולא 

 .בהסתכלות כוללת על כל הרחוב כיחידה אחת

 : תל אביבהגדרות אקלימיות של 
  .אקלים אאזור תל אביב ממוקמת ב 1045י "לפי ת

הינה , )1(לפי צפיפות של האתר נדרשתהחשיפה ה תרמ
 .עבור אזורים בעלי צפיפות גבוהה ,רמת חשיפה נמוכה

 

 א של הבלוק הנבחר"תצ– 2 איור

 )משמאל(ומצב מוצע ) מימין(מודל תלת מימדי מצב קיים – 5 איור

מידת החשיפה הנדרשת באזור א לפי שעות נתונים לפי  – 2 טבלה
 התקן

 א של הבלוק הנבחן"תצ– 1 איור

השוואה בין רמות כיסוי שונות ובין סוגי צמחייה  – 3 איור
  .הטמפרטורה ואפקט הקירור שלהםשונים מהחינת 
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 :2חלק  5281י "לפי הנתונים האקלימיים ודרישות ת
,  בחזית דרומית בחורף 55%נדרשת חשיפה של  •

 ).2טבלה ( 10:00-13:00בשעות 
מגיעה , הרוח הרצויה בקיץ בשעות החום הקריטיות •

 . )6איור ( )לדרום מערב מערבמצפון (מכיוון מערב 
ת והצללה קיצית של חורפינדרשת חשיפה לשמש  •

 .ר נוחות הולך הרגל בהבמדרכה עבו' מ1

 תוצאות
, עבודה זו בכיוון הרחובות מערב מזרחבחרתי להתמקד ב

מכיוון שהוא טוען בחובו גם את זרימת האוויר ממערב 
וגם מכיוון שהו מכיל . למזרח ביום ובכיוון ההפוך בלילה

בתוכו את פוטנציאל החשיפה לשמש של החזיתות 
הדרומיות בחלק הצפוני של הרחוב ואת חשיפת 

 . המדרכות בהם משתמש הולך הרגל
: מזרח –בעלי אורנטצייה מערב  סוגי רחובות שניבחינת 

 .סמטת מנדלשטם: ורחוב צר, שדרות נורדאו: ב רחברחו
 : כי תכנית הרובעים מאפשרת )3טבלה (ניתן לראות 

 : שדרות נורדאו -רחוב רחב
רוחב  

 רחוב
גובה 
 מבנים

קווי 
 מגרש

H/W SVF 

רחוב 
 קיים

36.5 12  0.32 0.83 

רחוב 
 רבעים

 4:קידמי 23.1 38.3
 5:אחורי

0.6 0.63 

רחוב 
 מוצע

 2:קידמי 23.1 32.5
 7:אחורי

0.71 0.57 

 :השלכות תוספות הבניייה מבחינת 
 .בחזיתות דרומיות בחורףשמירת זכויות שמש  •

כי  4 טבלהומ 8החתכים באיור ניתן לראות מ
מתוספת הבנייה  החזיתות הדרומיות אינן נפגעות

, רחוב רחב, מכיוון שמדובר בשדרה. המוצעת
גיאומטריית הרחוב מאפשרת את ההגבהה ללא 

 . פגיעה בנגישות השמש החורפית

 
 .שמירה על מעבר אוויר ממערב למזרח •

כפי שניתן ללמוד , האוויר באזור תל אביבתנועת 
ביום מכיוון מערב  מגיעה )6איור ( מהאטלס האקלימי

כדי לאפשר תנועת אוויר , לכן. ובערב מכיוון מזרח
תאפשר איוורור טוב של העיר ותקטין את שאשר 

מומלץ להרחיב את המעברים , הווצרות איי החום
רחוב נורדאו הוא כבר רחב . מזרח-בכיוון מערב

 .באופיו ומאפשר את חדירת האוויר אל העיר
 .הצללה קיצית לעומת שמש חורפית במדרכה •

סובלת משמש בשדרה ניתן לראות כי המדרכה הדרומית 
לא  םלאחר הגבהת המבני. קיצית ומחוסר שמש חורפית

עדין חשופה בקיץ ואינה חשופה היא  ,השתנה המצב
קיצית לעומתה המדרכה הצפונית סובלת משמש  .בחורף

, אפילו איזור הכניסה לבניין. חורפית שונהנת ומשמ
 .)8איור ( משמש חורפית זו הבנסיגה בקומת הקרקע נהנ

תכנית הרובעים פוגעת בשמש החורפית למדרכה 
יש לטפל בנושא חשוב זה עבור ). 7טבלה (הצפונית 

 .נוחות הולך הרגל המשתמש בה

 : ותלצהמ
 :הצללה באמצעות צמחייה .1

העובדה . )בצד הכביש(משני צידי המדרכות נטיעת עצים 
 מתאפשרת ,המדרכות רחבות גם הםוזהו רחוב רחב ש

מכייון שלמדרכה הצפונית יש פוטנציאל . שתילה העצים
לאפשר את חשיפת ושמש חורפית על העץ להיות נשיר 

לעומת זאת העץ בצד הדרומי . המדרכה לשמש בחורף
רה לא קיים של הרחוב יכול להיות ירוק עד כי בכל מק

 .פוטנציאל שמש חורפית בצד זה
 :הצללה באמצעות שינוי הבינוי .2
, ניתן לאפשר מעבר למרפסתבמבנה הצפוני ברחוב  •

תוספת מצללה דינאמית אשר תספק הצללה בקיץ 
 .על מנת לאפשר את החשיפה לשמשבחורף ותוסר 

  )8איור ( ניתן לראות בחתךכפי ש, במבנה הדרומי •
ן הקידמי עבור הבניין בצד אם נקטין את קו הבניי

המבנה יוכל לספק את ההצללה ' מ2ל' מ4הדרומי מ
ובנוסף כדי לא לפגוע . הקבועה למדרכה בקיץ

בפוטנציאל השמש החורפית לצד הצפוני של 
הבנייה בגג יש להוריד קומה ולהצמיד את  המדרכה

את שינוי בזכויות בנייה אלו . הבנייןלקו האחורי של 
ניתן לפצות במבנה הצפוני ברחוב שהגבהתו לא 
תשפיע על הצללה המדרכה ואף תגדיל את חזיתו 

קירוב המבנה , בנוסף. הדרומית החשופה לשמש
 שניהדרומי לרחוב מגדיל את הרווח האחורי בין 

, זה בין הבניינים בבלוקגדלת רווח ה. הבניינים
הגדלת פוטנציאל את פשרת מזרח מא–מערב שכיוונו

 .האיוורור בין הבניינים
. פנקס' רחל בינובמעבר , מתעקל בסופו נורדאורחוב  •

-ובכל מקום בו ציר מערב ,מומלץ לאפשר במקום זה
את המשך זרימת האוויר אל תוך , מזרח נקטע בבינוי

פתיחת נתיב מעבר . העיר מבלי שהבינוי יחסום אותו
ר להכנס אל תוך העיר זה לזרימת אוויר יאפשר לאווי

. העליונותלחום הקלוע בה להשתחרר לשכבות  ויתן
או , פ"ניתן להשיג זאת או באמצעות הגדרת שצ

מפולשת ספציפית ומת עמודים קהגדרת  באמצעות
  .ללא סגירת בנייה ,באתר

 

באזור מישור החוף לפי תחנת שדה  משטר הרוחות– 6 איור
 דב

 מצב קיים ומוצע בתכית הרבעים. הגדרות חתך הרחוב– 3 טבלה

 SHADING)( , על חזית דרומית(%) כמות הצללה – 3 טבלה
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, לאורך כל נתיב מעבר האווירמומלץ לשלב צמחייה  •
עבור ניקוי האוויר ממזהרים , מזרח-רחובות מערב

בנוסף . ותרומה לקירור האוויר במצעות הצמחייה
שנוצרה בו הרחבה לטובת שינוי מעבר באיזור 

עבור יצירת נקודת יש לשתול בו צמחייה  האוויר
  .קירור העיר וניקוי זיהום האוויר

 

 : סמטת מנדלשטם -צררחוב 
רוחב  

 רחוב
גובה 
 מבנים

קווי 
 מגרש

H/W SVF 

רחוב 
 קיים

13.6 12  0.88 0.49 

רחוב 
 רבעים

 4:קידמי 19.8 15.9
 5:אחורי

1.24 0.37 

רחוב 
 מוצע

 1.5:קידמי 23.1 13.6
 8:אחורי

1.51 0.31 

 

 :השלכות תוספות הבניייה מבחינת 
 .שמירת זכויות שמש בחזיתות דרומיות בחורף •

נפגעות החזיתות הדרומיות  רחוב צר, במקרה זה
 .)6טבלה ומ 8איור ( מהבינוי בתכנית הרובעים

  
 

 .שמירה על מעבר אוויר ממערב למזרח •
מומלץ , את הווצרות איי החום להקטין על מנת

רחוב . מזרח-להרחיב את המעברים בכיוון מערב
מאט את הרוח ומונע את חדירותה  מזרח צר-מערב

  .להמשך העיר, מזרחה

 .הצללה קיצית לעומת שמש חורפית במדרכה •
המדרכה הדרומית מכיוון שהרחוב צר הן ניתן לראות כי 

. חוסר שמש חורפיתומ ת משמש קיציתוסובלוהן הצפונית 
 ,תרמה להצללה על המדרכות בקיץלא  םהגבהת המבני

יש למצוא פתרון  .לשמש קיצית ותעדין חשופ הם
 .להצצלות המדרכות בקיץ עבור נוחות הולך הרגל

 : לצותהמ
 :הצללה באמצעות צמחייה .1

מכיוון שגם , אך. עצים בצד הצפוני של הרחובנטיעת 
לא ניתן לשתול את העצים , הרחוב וגם המדרכה צרים

נשיר בודד וההמצלה היא לשתול עץ . בשטח המדרכה
בעל ) עבור חשיפה לשמש בחורף בצד הצפוני של הרחוב(

באיזור  ,על שטח הכביש,הצפוני הרחובבצד  ,קוטר גדול
הרחוב צר הוא יוכל לספק צל גם לצד ש מכיוון. החניה

 . הרחובהדרומי של 
 :הצללה באמצעות שינוי הבינוי .2
, ניתן לאפשר מעבר למרפסתבמבנה הצפוני ברחוב  •

תוספת מצללה דינאמית אשר תספק הצללה בקיץ 
 .ותוסר על מנת לאפשר את החשיפה לשמש בחורף

 כפי שניתן לראות בחתך  אם נקטין, במבנה הדרומי •
' מ4את קו הבניין הקידמי עבור הבניין בצד הדרומי מ

המבנה יוכל לספק את ההצללה הקבועה ' מ1.5ל
מכיוון שהרחוב צר כדי לא , בנוסף. למדרכה בקיץ

למנוע את חשיפת החזית הדרומית של המבנה 
מקומה : הצפוני לשמש חורפית יש לדרג את המבנה

גה רביעית יש לסגת דרומה כל קומה מעל דורשת נסי
יש לאפשר . נוספת עבור חדירת השמש הדרומית

הצמדה של הקומות העליונות לקו האחורי של 
המבנה כדי לא לפגוע בזכויות הבנייה והדבר אינו 
 .פוגע בחשיפת החזית הדרומית לשמש החורפית

קירוב המבנה הדרומי לרחוב מגדיל את הרווח 
מגדילה זה גדלת רווח ה. יםהאחורי בין שני הבניינ

מזרח ומאפשרת הגדלת –מערבהאוויר מעבר את 
 .פוטנציאל האיוורור בין הבניינים

 
כיצד השינוי שהוצע משפר את  6ניתן לראות בטבלה  •

חשיפת החזית הדרומית של המבנה הצפוני לשמש 
 .החורפית

את המדרכות בשדרות נורדאו  7ניתן לראות בטבלה  •
בקיץ אנו מעוניינים . הרחב וסמטת מנדלשטם הצרה

ניתן לראות כי בשני . בהצללה מהשמש הקיצית
מאפייני הרחובות המצב המוצע בהמלצות משפר 
משמעותית את המצב של המדרכה הדרומית בכל 

בנוסף ניתן לראות כי הפתרון אינו פוגע . רחוב
לכן . ניות בכל רחובבשמש החורפית במדרכות הצפו

הפתרון במדכרות הצפוניות מומלץ שיהיה מאמצעות 
צמחייה ואילו פתרון עבור מדרכות דרומיות יכול 
להיות באמצעות חשיבות מחודשת על ההגדרות 
המקובלות כיום של קווי בניין קידמיים ואחוריים ולא 

מזרח -מבנה דרומי ברחוב מערב. לפי כיווני המבנים
נת לספק את ההצללה על מ' מ 1-2בכל קווי בניין בין 

ולהרחיב את הרווח בין , בקיץ לרחוב באופן קבוע
הבניינים בבלוק העירוני על מנת לאפשר מעבר אוויר 

גם בין המבנים ) מזרח-מערב(טוב יותר בכיוון הרצוי 
 . ושימשיך גם לתוך העיר

פתיחת חסימת מעבר  -פינת שדרות נורדאו ופנקס– 7 איור
 האויר ממערב למזרח

 מצב קיים ומוצע בתכית הרבעים. הגדרות חתך הרחוב– 5 טבלה

 SHADING)( , על חזית דרומית(%) כמות הארה – 6 טבלה
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•  
  

במדרכות דרומיות להצללה (%)כמות הארה – 7 טבלה
רצויה בקיץ ומדרכות צפוניות לחשיפה לקרינה 

 .SHADING)( , בחורף

 11:00בשעה  21.12בחזית דרומית ב, ברחוב בחינת ההצללה. מוצע הרבעים ומוצע בעבודה, קיים:הבלוקים  3הדמיות – 9 איור

ואופציה לשיפור הנוחות , מוצע בתכנית הרובעים, מצב קיים. מערב מזרחחתכי רחובות – 8 איור
 .התרמית ברחוב
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 סיכום
בעתיד הקרוב אחוז תושבי העיר יגדל באופן ניכר דבר 

חוסר  .שיחמיר את המצב הקיים כבר היום בערים
, זיהום האוויר, פתוחיםשטחים ציבורים ב חוסר, בשטחים

כל אלא ועוד יוצרים את תופעת  ,עליית טמפרטורת העיר
 .איי החום העירוניים

 
החום העירוני מופיע בתקנים השונים בהקשרים  יאפקט א

בקנה מידה  הינה זו תופעה ,אך, נקודתיים ומבניים בלבד
יש להרחיב את התקנות והכלים התכנונים  .עירוני ועולמי

 .כדי לטפל בתופעה באופן הרחב ביותר
 

יש לחקור כל עיר מבחינה אקלימית ולבצע תכנון עירוני 
הבנוי הן החדש והן הקיים המאפשרת איוורור של האיזור 

 .ולפתח כלים תכנוניים המתאימים ספציפית לכל אזור בה
באמצעות הכלים האקלימיים ניתן יהיה להבטיח ששידרוג 
המבניים הקיימים יאפשרו שיקום אקלימי במוקדים 

 .אבקומוקדי הצטברות , י החום העירונימוקדי א –פגועים 
 

ין התייחסות ההסתכלות כיום היא בעיקר על המבנים וא
ההנחיות בספרות . רחבה בתקנים על התכנון העירוני

מצוא את הדרך למדברות על בינוי חדש אך יש לחקור ו
 -לשדרג את האקלים העירוני בתוך המסגרת הקיימת

 .רטרופיט של המרחב העירוני
 

כדוגמא , בעבודה זו בחנתי את תכנית הרבעים המוצעת
זדמנות לחשיבה ההמהווה , לתכנית עירונית בכל עירה

הכולל אקלים עירוני מיטבי  ליצור שיכולהעירונית כוללת 
הן  התחשבות בזכויות שמש, הזרמת אוויר למפלס הרחוב

 .בחזיתות המבנים והן במדרכה בה משתמש הולך הרגל
את  המגדיר, כמו תכניות עירוניות אחרות, אך תכנית זו
ידי קו בניין קידמי אחורי וצ רהמגדי היא. הבינוי בלבד

 . מסחרי ואצר , משני, ומשתנה בין רחוב ראשי
 

האם ניתן בתוך , השאלה ששאלתי בעבודתי הינה
המסגרת הקיימת של הבינוי העירוני הנתון לאפשר 

תוך חשיבה שונה על , כדרוש בכל עיר, תוספות בנייה
כל רחוב ראשי . כדוגמאת קו בניין, ההגדרות הקיימות 

והבנייה מכל כיוון יכולה , בעל כיוון שונה ממשנהוהוא 
 .הפחתת איי חום -השתנות עבור אקלים עירוני מייטביל
 

קו בניין צריך להתייחס גם . יש לשנות את שיטת החשיבה
 .רחובסוג הולא רק לוהאורנטציה שלו קומו הגיאוגרפי ימל

 -ערבמדרומי ברחוב בעל אורנטציה  במגרשקו מגרש 
 . מגרש שמולוקו הבניין ביות שונה ממזרח צריך לה

קטן מזה להיות קו הבניין של המגרש הדרומי צריך 
צד  הקטנת. רוחב הרחוב וגובה הבניינים בובתלוי , הצפוני
יש (הצללה על מדרכה דרומית בקיץ  מאפשרתדרומי 

את  הוגם מגדיל) לוודא שלא פוגש בחזית הדרומית שמולו
 תמערב מזרח ומאפשרהרווח בין הבניין בבלוק בכיוון 

מעבר אוויר וחדירותו אל העיר ברווח שכיום הוא מינימאלי 
 .וחוסם את האוויר

 
, שימוש מושכל בצמחיה המשפרת אקלים עירוני, בנוסף

ראייה כוללת של . מצלה ומטהרת את סביבתה, מקררת
והרחובות כנתיבים , קור-השטחים הפתוחים כמייצרי איי

 .תוגגב ןהו עקרקה לע ןה היחמצב שומיש.למעבר אוויר

 
עבודה זו ממחישה כי ניתן לשנות את החשיבה המקובלת 

 שרוציםיש להציף את הבעיות . עיר, שבאים לתכנן בניין
לפתור ולבדוק כיצד ניתן להשתמש בתכנית עירונית 

הכוללות כוללת לפתור אותם תוך השגת מטרות העיר 
בחינת רחובות : לחקור ולקדם נושא זה ניתן. בינויהעיבוי 

בחינת ההשפעות על המבנים בתוך  ,בכיוונים שונים
על מנת לאתר  רחבה ותחובה עלינו להסתכל .הבלוק ועוד

 .כיום ובעתיד איכות חיינו שישפרו אתפתרונות ה את

 מקורות
Julian Sproula, Man Pun Wanb, Benjamin H. 
Mandela, Arthur H. Rosenfelda. (2014). Economic 
comparison of white, green, and black flat roofs in 
the United States , Lawrence Berkeley National 
Laboratory, United States, School of Mechanical & 
Aerospace Engineering, Singapore , Energy and 
Buildings  pp. 20-27.  
 
Khaled A. Al-Sallal,(2012). Mitigating Heat Gain 
Using Greenery of an Eco-Housein Abu Dhabi, United 
Arab Emirates University, Al-Ain, United Arab 
Emirates, International Journal of Environment and 
Sustainability ,Vol. 1 No. 3, pp. 100-105.  
 
M. Santamouris. (2012). Cooling the cities – A review 
of reflective and green roof mitigation technologies 
to fight heat island and improve comfort in urban 
environments , Group Building Environmental 
Research, Physics Department, University of Athens, 
Athens, Greece,ELSEVIER, vol.103, pp. 682-703.  
 

 מחקר אגף - הלאומיות התשתיות משרד - ישראל מדינת
 ,בישראל אקלימית ביו לבנייה מדריך).2010. (ופיתוח

 לאדם המחלקה במדבר ערים ובינוי לאדריכלות היחידה
 לחקר המכונים,צחיחות סביבות למחקר המכון, במדבר
, בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, בלאושטיין יעקב ש"ע המדבר
 .ישראל

 
. אביב תל עיריית, הנדסה מנהל -העיר אדריכל משרד

 לתכנון ותנאים הנחיות ירוקה לבנייה הנחיות קובץ).2011(
 . ירוקה בניה ויישום

 
 בסביבה שפגיעתם בניינים 5281 י"ת) א 2005(  י"מת

 . הישראלי התקנים מכון: אביב-תל. פחותה
 

, " אקלימי תכנון' ג, עירונית אקולוגיה",  יפו-א"ת עייריית
  aviv.gov.il/Download-http://www.tel-ב נמצא

 
הבטים ", 2003, ג קפלוטו.י-ו, .יזיאורו א, שביב ע
אנרגטיים בעיצוב אורבני באקלים ארץ ישראל  -אקלימיים
האגף , י משרד התשתיות הלאומיות"הוזמן ע, "חם ולח

טקטורה ובינוי ערים הפקולטה לארכי,למחקר ופיתוח
 .חיפה, 9-10פרקים , מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון

 
בנייה בת קיימה ", 2011, 2חלק  5281י "תקן ישראלי ת

מכון התקנים , "דרישות לבנייני מגורים): בנייה ירוקה0
 .הישראלי
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