
2048ישראל 
אתגר שינויי האקלים הצפויים בישראל והשפעתם על  

הסביבה הבנויה במרחב גוש דן

ליהיא חן, פרקש-אסתי חייטמן, אריאל פרוינדליך

המכללה האקדמית אחווה



מבוא
כולנו שומעים כי האקלים העולמי הינו במגמת התחממות•

?  מהו סדר הגודל של ההתחממות•

צפויה עלייה נוספת  –2050עד ;מעלה1-כ–במאה השנים האחרונות •
;מעלות1-2-בסדר גודל כ

עד שנת 2-3צפויה עלייה בסדר גודל של : ת ובישראל קצת יותר"במזה•
2050.

גדולים הרבה ' הרי אנחנו רגילים לשינויי טמפ....לכאורה לא? האם זה הרבה•
(יום ולילה' הבדלים בין טמפ)מעלות ויותר במהלך היממה 10-15: יותר

השנה  30במהלך , מעלות בישראל2-3האם העלייה החזויה של ...אז•
?תשפיע על עומס החום שאנחנו נרגיש2048הבאות עד שנת 

?האם יש סיבה לדאגה•



מטרות הפרויקט  

'  מעלות בטמפ2-3של ( הקטנה יחסית)לבחון האם וכיצד העלייה החזויה •
תתורגם בפועל  , בשילוב עם גורמי אקלים וסביבה נוספים, האוויר בישראל

להכבדה בעומס החום שנרגיש

לנסות ולתת ביטוי כמותי ותחושי מבוסס לעומס החום העתידי החזוי•

לבחון האם ישנם צעדים מעשיים שניתן לנקוט בהם כדי  ? האם ניתן להיערך•
ולמתן את עומס החום בסביבה הפתוחה, לשפר את הסביבה התרמית



רקע תיאורטי
:הינם,החוםעומסעלהמשפיעיםוהמטאורולוגייםהאקלימייםהגורמים

האווירטמפרטורת•

(ועוד;שוניםומעצמיםמהאדמהגלארוכתקרינה;בשטחמעצמיםהמוחזרתהקרינה;המפוזרתהקרינה;הישירההשמשקרינת)הקרינה•

הרוחמהירות•

האווירלחות•

אוישירהבצורההחוםעומסעלהמשפיעיםנוספיםסביבתייםגורמיםקיימיםבנוסף
:עקיפה

(הסביבהי"עהקרינההחזרתלכושרביטוי)הסביבהשלהאלבדו•

והקרינה;הרוחמהירותעללהשפיעצפויים)העירוניוהמרקם,הבנייהוסוגצפיפות•
(הנקלטת

והבנוייםהפתוחיםבשטחיםהקיימתההצללהמידת•

(העירוניוהמרקם,הבנייהצפיפותעללהשפיעצפויה)הדמוגרפיתהצפיפות•

מאודמורכבתהינהשלהםהמשוקללתהשפעהוהערכתיחדפועליםהללוהגורמיםכל

.תרמייםבמדדיםשימושמצריכההאדםעלהסביבהשמפעילההתרמיהעומסהערכת,לכן•



מדדים תרמיים
?מהו מדד תרמי•

, המאחדים את הגורמים האקלימיים לגורם חדש, מדד תרמי הינו נוסחה או סידרת נוסחאות•
או תחושות תרמיות  , כאשר ערכים שווים של המדד התרמי אמורים לבטא עומסי חום זהים

.אצל בני אדם, דומות

משתמשים  במדד המכונה  , ומשרד החינוך, השירות המטאורולוגי הישראלי, ל"צה, למשל•
  DI = (Ta+Tw)/2:   ומנוסח באופן הבא , ולחות' המשקלל בתוכו נתוני טמפ" מדד אי הנוחות"

,  האוויר היבשה' הינם טמפ Ta, Tw-ו(  (Discomfort Indexהינו מדד אי הנוחות DIכאשר •
. בהתאמה, (הנותנת ביטוי ללחות האוויר)האוויר הלחה ' וטמפ

:  DIבהתאם למדד , על סמך ניסויים שונים ניתנו ההגדרות הבאות לעומס החום•

תחושת עומס החוםDIערכי מדד 

ללא עומס חום22-פחות מ

עומס חום קל22-23

עומס חום מתון24-25

עומס חום בינוני26-27

עומס חום כבד28-29

עומס חום כבד מאודומעלה30-מ



:לדוגמא

DI-מדד אי נוחות

Ta-האוויר היבשה' טמפ

RH-אחוזי לחות

Tw-האוויר הלחה' טמפ

למרות שטמפרטורת האוויר 

גבוהה משמעותית בבאר  

מדד אי הנוחות בשתי , שבע

יחידות  28-הערים יהיה זהה 

עומס , ופירושו על פי מדד זה)
זאת בגלל הלחות ;(חום כבד

היחסית הגבוהה יותר בתל 

אביב  



RayManומודל PETמדד 
הקיימות על כלל ההשפעות משום שאינו מכיל בתוכו את , אינו מדד מספק DIמדד •

ואינו מתאים לסביבה , (בתוך מבנים), ולכן הינו מתאים לתנאי פנים בלבד, העומס התרמי
PET(Physiological Equivalent Temperature )לכן אנחנו נשתמש במדד ;הפתוחה

•PET (  לחות, רוח, טמפרטורה, קרינה)משקלל את כל המשתנים האקלימיים הרלוונטיים
ומבטא את  , שוות ערךC⁰למונחים של מעלות -השוררים בסביבה הממשית הנבחנת 

.השפעתם הפיסיולוגית על האדם

אשר  RayManבסביבה הפתוחה מבוצע באמצעות המודל הממוחשב PETחישוב המדד•
כיסוי , מהירות הרוח, לחות', טמפ, קרינה)משקלל לתוכו נתונים מטאורולוגיים שונים 

ונתוני ( ושעה, תאריך, גובה טופוגרפי, גיאוגרפיותקוארדינטות)נתונים גיאוגרפיים ( עננות
וכך יכול לתת ביטוי ממשי לעומס החום הפועל על , (אלבדו, מתאר פני השטח)שטח שונים 

.האדם בסביבה הפתוחה

אנו יכולים לדעת מה תהייה תחושת עומס החום שלנו  -באמצעות המדד והמודל הללו •
.  במצבים שונים

נרגיש  ,  (מעלות31אוויר אופיינית של ' טמפ)בסביבה פתוחה בגוש דן , בחודש יולי, למשל•
צל חלקי -אם נעמוד תחת עץ בודד, (מעלות41-כ)עומס תרמי שונה אם נעמוד בשמש 

(.מעלות30)צל מלא -או אם נעמוד בשדרה המכוסה בעצים , (מעלות34)



RayManהדגמת ממשק 



RayManוהפלט של  PETהמחשה של מדד 

המחשת ההבדלים 

האוויר  ' בין טמפ
Ta  ,  ובין ערכי

במצבי   PETהמדד 

,  הצללה שונים

,  בסביבה הפתוחה

עבור גוש דן 

בשעות הצהריים  
)לתקופה הנוכחית)



המחשה להצללת רחוב טובה

(2018צולם באוגוסט )י שדרת עצים ברחוב הרצל ברמת גן "המחשת הצללת רחוב טובה ע



מתודולוגיה ונתונים, אזור המחקר
עם צפי  , בהנחה שאזור זה עירוני ברובו אך גם מכיל שטחים פתוחים שונים, כאזור המחקר נבחר גוש דן

:עבור פרויקט המחקר הונחו התרחישים הבאים. לאכלוס ובינוי נוספים בשנים הבאות

שילוב מגוון של שטחים עירוניים צפופים עם בנייה גבוהה  -מצב האכלוס הנוכחי :נוכחי-'תרחיש א
רבים של שטחים פתוחים עם  " כתמים"אך גם , משטחי חנייה ואספלט וריצוף עירוני, כבישים;ונמוכה

המייצגת הממוצעת תהיה לפי ממוצעי  ' בתרחיש זה הונח כי הטמפ. או אדמה חשופה, מדשאות, צמחייה
.  30%-כלומר כ, הפלניטריוכי האלבדו של פני השטח הינו דומה לממוצע 1995-2009השנים 

הגורר צפיפות בנייה בהתאמה70%-גידול אוכלוסייה חזוי של כ:פסימי, 2048שנת -'תרחיש ב  .
אקלים וסביבה ולכן הבנייה תהייה צפופה יותר  תואמיבתרחיש זה הונח שלא יתבצעו צעדים תכנוניים 

ולכן בגובה הנמוך לא תהייה  , "מסדרונות רוח"לא יהיו ;ותכיל מגוון רחב ולא מתוכנן של סוגי בנייה
נוסף על כל זאת תהייה עלייה בטמפרטורת  . 10%-והאלבדו הממוצע ירד לכ, כמעט זרימה של רוח

מעלות3.06-האוויר הממוצעת בשיעור של כ

תרחיש הלוקח בחשבון את גידול האוכלוסייה והעלייה בטמפרטורת  : אופטימי, 2048שנת -'תרחיש ג
בנייה לגובה עם השארה של * :אקליםתואמיאך תחת ההנחה שיינקטו מראש צעדים תכנוניים , האוויר

תכנון מסדרונות רוח שיאפשרו זרימה של רוח קלה במהלך   *שטחים פתוחים לצד הבנייה הגבוהה
קיום הצללה   *(60-70%, אלבדו גבוה יותר)שימוש במשטחים שבולעים פחות חום  *שעות החום

.מרובה ברחובות



(Potchter, 2018:  לפי)PETתרמי לערכי -סולם פירוש תחושתי

במעלות )PETערך 

Cשוות ערך)

פירוש תחושתי 

תרמי

סימול  

מספרי

(-4)קר מאוד8-פחות מ

(-3)קר8-12

(-2)קריר12-15

(-1)קריר במקצת15-19

0ניטראלי19-26

+1חמים במקצת26-28

+2חמים28-34

+3חם34-40

+4חם מאוד40מעל 

מבטא את  PETערך המדד •

הטמפרטורה השקולה שיחוש  

האדם בסביבה החיצונית

אך ערך זה אינו אומר לנו  •

בהכרח האם התחושה של  

,  "חם"האדם אז תהיה תחושת 

. 'וכו"  חם במקצת"

לשם כך נחוץ לתת פירוש  •

תרמי מבוסס לערכי  -תחושתי

המדד

טבלת הפירוש התרמי המוצגת  •

כאן מבוססת על תוצאות מחקר  

ובה נשתמש  , 2018שדה משנת 

בפרויקט הנוכחי  



:ממצאים א
,  תקופה נוכחית–בגוש דן בשעות הצהריים  PETהדמיית המהלך השנתי של 

פני השטח עקב הקרינה' מבטא את טמפ Ts, האוויר' הינו טמפ Ta; הינו המדד התרמי המחושב PETבשמש



:ממצאים ב
2048תרחישים עתידיים לשנת : בגוש דן בשעות הצהריים PETהדמיות המהלך השנתי של 

(PET הינו המדד התרמי המחושב ;Ta האוויר' הינו טמפ ,Ts פני השטח' מבטא את טמפ)
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תרחיש עתידי ללא נקיטת צעדי  

שיפור אקלימיים
תרחיש עתידי עם אופטימיזציה



PETסימול

מספרימחושב שמשחודש

32.52ינואר

35.93פברואר

44.24מרץ

48.64אפריל

54.14מאי

58.94יוני

60.94יולי

60.14אוגוסט

55.94ספטמבר

47.74אוקטובר

39.73נובמבר

32.72דצמבר

47.603.50ממוצע

10.590.80סטיית תקן

PETסימול

מספרימחושב צל מלאחודש

-14.92ינואר

-15.71פברואר

-18.41מרץ

21.90אפריל

26.31מאי

30.12יוני

32.92יולי

33.32אוגוסט

31.62ספטמבר

27.71אוקטובר

22.40נובמבר

-17.31דצמבר

24.380.42ממוצע

6.831.44סטיית תקן

PETסימול

מספרימחושב שמשחודש

-17.11ינואר

-18.31פברואר

22.30מרץ

26.71אפריל

31.62מאי

35.93יוני

38.63יולי

38.83אוגוסט

36.63ספטמבר

31.72אוקטובר

25.50נובמבר

19.20דצמבר

28.531.25ממוצע

8.091.60סטיית תקן

סיכום התרחישים השונים: ממצאים ג

פסימי2048תרחיש תרחיש נוכחי
עם  2048תרחיש 

(צל)אופטימיזציה 

עם  2048תרחיש 

(שמש)אופטימיזציה 
PETסימול

מספרימחושב שמשחודש

16.3-1ינואר

17.9-1פברואר

230מרץ

27.61אפריל

32.92מאי

37.53יוני

40.34יולי

40.44אוגוסט

37.73ספטמבר

31.82אוקטובר

24.70נובמבר

18.1-1דצמבר

29.021.33ממוצע

8.991.92סטיית תקן



דיון
ההדמיות השונות שביצענו מאפשרות לנו להפריד בין המרכיבים השונים המשפיעים על •

וכך הגענו להבנה שמהירות הרוח וההצללה מהווים גורמי מפתח  , העומס התרמי
כאשר גם האלבדו של פני השטח מהווה גורם מפחית לעומס  , בהפחתת העומס התרמי

(ומתחמם פחות, כך הוא קולט פחות קרינה, ככל שהאלבדו של משטח כלשהו גדול יותר)החום 

ש משום שקיימים עדיין  /מ2-בתרחיש הראשון הונח שמהירות הרוח הממוצעת היא כ•
לכן עומס ;30%עוד הונח שהאלבדו הממוצע הוא ;שטחים פתוחים במרחב העירוני

.החום בתרחיש זה הינו בינוני

בתרחיש השני הונח שעקב הגידול בצפיפות הבנייה תחסם זרימת הרוח ותפחת  •
גם האלבדו יקטן משמעותית בעקבות תוספת רבה של בטון ואספלט שלהם  . מהירותה

עקב ההתחממות העולמית  )מעלות 3-האוויר תעלה בכ' כן הונח שטמפ;אלבדו נמוך יחסית
שילוב כל הגורמים הללו יגרום לעומס חום קשה מאוד במהלך כל ימות  . (והשפעתה על אזורנו

.השנה

בנייה במגדלי קומות עם : * אקליםתואמיבתרחיש השלישי הונח שיינקטו צעדים תכנוניים •
קיום  * באופן המאפשר זרימת רוח חופשית , שטחים נרחבים ומסדרונות רוח סביבם

שימוש בחומרים בעלי אלבדו גבוה או צביעת חומרים בעלי *הצללה מרובה באופן מתוכנן 
בתרחיש זה ניתן לראות שלמרות עליית טמפרטורת  ;אלבדו נמוך בצבעים בהירים

ואפילו ביחס  , עומס החום יורד משמעותית ביחס לתרחיש הפסימי, האוויר הצפויה
.להווה



סיכום ומסקנות
המחקר מאפשר לתת ביטוי כמותי לעומס התרמי ולהשתנותו כתוצאה מנתוני שטח ואקלים •

(RayMan)ביומטאורולוגיומודל ( PET)באמצעות מדד תרמי כולל , שונים

המחקר בחן תרחישים שונים עתידיים של התפתחות המרחב העירוני בגוש דן ובדק את  •
ההשלכות האקלימיות הצפויות מבחינת העומס התרמי ונוחות האדם במרחב העירוני

בהערכת עומס החום משמעות שולית בלבד המחקר מצא כי לטמפרטורת האוויר יש •
השונים בעת חישוב עומס  לכלל המשתנים האקלימיים ולכן חשוב להתייחס , במקרה שלנו

החום

במיתון העומס התרמי במרחב העירוני  חשיבות מכרעתיש לרוח והצללה המחקר מצא כי •
.בגוש דן

,  כגון מרקם עירוניבמשתני שטח שונים בהערכת עומס החום העתידי יש להתחשב גם •
מכיוון שגם אלו , (ולא רק במשתנים האקלימיים)אלבדו של פני השטח , צפיפות בנייה

.בצורה ישירה ועקיפה, עשויים להשפיע משמעותית על העומס התרמי

אקלים תואמיהמסקנה החשובה ביותר של המחקר היא שאם לא יינקטו צעדים תכנוניים •
.  צפוי לנו עומס תרמי קשה עד בלתי נסבל במרחב העירוני של גוש דן, בעתיד הקרוב

64%-בכהעומס התרמי העירוני צפוי להתגבר , אקליםתואמיללא נקיטת צעדים תכנוניים •
!בכל חודשי השנהיהיה צפוי עומס חום : ביחס להווה

לרדת  עומס החום העתידי החזוי צפוי , אקלים אופטימאלייםתואמיאם יינקטו צעדים •
.   ולהגיע לרמה הנמוכה אפילו יותר מההווה, משמעותית



מסקנות והמלצות מעשיות
לפי ממצאי המחקר : למרחב העירוני באזורנותכנון סביבתי אקלימי כולל לקיים , וצריך, אפשר•

תכנון אקלימי אופטימאלי במרחב העירוני עשוי להפחית את העומס התרמי בסדר גודל  , הנוכחי
.50%-של כ

,  מזרח-להעדיף רחובות בכיוון מערב)במרחב העירוני מסדרונות רוחיש חשיבות רבה לקיום •
(.ובלא חסימה של זרימת הרוח

תוך  , יש לתכנן הצללה מלאה היכן שניתן: במרחב העירוניהצללה יעילה יש חשיבות רבה לקיום •
בהתאם  , שילוב של משטחי שמש וצל לסירוגין באופן בו יוכלו האנשים לבחור היכן לשהות

עצים משני  באמצעות הצללה מלאה את הרחובות במפלס הכבישים יש להצל . לתנאים ולעונה
.או באמצעות סככות מתאימות, הרחובצידי

רצוי שהשטחים  )במרחב העירוני , שטחים פתוחיםשל " כתמים"יש חשיבות רבה לקיום •
(.הפתוחים יכוסו בצמחייה

מומלץ להשתמש בחומרים בעלי כושר  : של פני השטח והמבניםלאלבדו הממוצע יש חשיבות  •
.או אף לצבוע בצבעים בהירים היכן שניתן, (חלקים ובהירים)החזרה גבוה 

באופן שיוותר ביניהם , בתכנון עתידי במרחב גוש דן מומלץ להעדיף בתי דירות גבוהים ומבודדים•
ולפיזור עומס החום, מרחב פנוי רב ככל האפשר החופשי לזרימת רוח

לאור כל זאת אנחנו  ממליצים שקובעי המדיניות השונים ומתכננים  

יתנו דעתם לנושאים ודגשים אלה בבואם לשבת על התכנון העירוני  

והאזורי העתידי במדינת ישראל


