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תקציר

תחת ההנחה והתחזיות כי צפיפות האוכלוסייה והבינוי במישור החוף בישראל אמורות לגבור 

מאוד בשנת 2048, ומאידך תחת ההנחה והתחזיות כי צפויה התחממות עולמית ואזורית – 

הפרויקט הנוכחי מיישם מודל תיאורטי קלימטולוגי-מרחבי ומדד תרמי (RayMan, PET) לשם 

חיזוי העקה התרמית – אנושית, הצפויה לשרור בישראל 2048, בסביבה הפתוחה, במרחב 

העירוני ובשטחים פתוחים, באזור גוש דן.  

במסגרת הפרויקט נותחו בצורה כמותית הגורמים האקלימיים והסביבתיים הצפויים להשפיע 

על העקה התרמית. נמצא כי טמפ' האוויר צפויה לעלות בכ-2-3 מעלות מהתקופה הנוכחית 

לתקופת היעד 2048, (כלומר עליה של כ-12%), אולם בתוספת הגורמים הנוספים (גידול 

שיעור העיור וצפיפות הבנייה, הקטנת האלבדו, הקטנה במהירות הרוח) – העקה התרמית 

צפויה לעלות בכ-64% ולהתבטא במצב בו בכל חודשי השנה יהיה עומס חום במרחב העירוני 

– מצב שיגרום לסבל רב של התושבים והעוברים ושבים הנמצאים בסביבה הפתוחה.   

במסגרת הפרויקט נוסו צעדים העשויים לשפר את העומס התרמי, ונמצא כי הצעדים הבאים: 

קיום מסדרונות רוח בין הבניינים העתידיים, תוספת הצללה, קיום "איים" של שטחים פתוחים 

במרחב העירוני, ותוספת משטחים בהירים בעלי אלבדו גבוה, עשויים להקטין את העומס 

התרמי בכ-50% ולהורידו לרמה נסבלת - מצב בו במשך כ-6 חודשים בשנה השהות בסביבה 

הפתוחה לא תהיה כרוכה כלל בעומס חום, או שתהיה כרוכה בעומס קור קל; גם בשאר חודשי 

השנה עומס החום צפוי להיות הרבה יותר קל מאשר בתרחיש הפסימי ללא נקיטת הצעדים 

המוצעים.  

הצעדים המוצעים כאן לשיפור הסביבה התרמית במרחב העירוני, כרוכים בתכנון מקדים 

והיערכות, אך תועלתם נמצאה מרובה מאוד לרווחת ונוחות התושבים והציבור המתגורר או 

עובר במרחב העירוני של גוש דן.     

מבוא

הדעה המקובלת בקהילה המדעית מזה כמה עשורים (בקירוב מאז שנות ה-80 של המאה ה-

20) הינה כי האקלים העולמי נמצא כיום במגמה כללית של התחממות. דעה זו נתמכת 

בתצפיות ישירות ועקיפות שונות, וביניהן, תצפיות טמפ' האוויר של מאה השנים האחרונות 

המראות על מגמת עליה, שטחם המצטמצם של כיפות הקרח בקטבים ושל קרחוני ההרים 

הגבוהים באזורים שונים בעולם, עליה מתמדת במפלסי האוקיינוסים, הקדמת עונת הפריחה 

של צמחים רבים באזורי האקלים הממוזגים, ועוד. ההתחממות העולמית הממוצעת נאמדה 

בכ- 0.74 מעלות צלסיוס, במשך מאה השנים שבין 1906-2005 (IPCC, 2007). מגוון תיאוריות 

הציעו סיבות שונות להתחממות עולמית זו, ואולם המקובלת ביותר היא זו הקושרת בין העלייה 

המתמדת בריכוז גזי החממה באטמוספירה (ובראשם גז ה-Co2), ובין עליית הטמפ' הנצפית 

(גיל ושביב, Lacis et al, 2010; 2014): היות וידוע כי גזי החממה מתפקדים כבולעי חום הנפלט 

מהאדמה, הוסק כי עלייה בריכוז גזי החממה באטמוספירה תתבטא גם בעלייה מקבילה בטמפ' 

האוויר; ואכן נמצאה הקבלה טובה, עקבית, ומתמשכת, בין  שתי התופעות הללו, דבר שתרם 



לביסוס התיאוריה. הקונצנזוס הרווח בקהילה המדעית הינו כי המקור עיקרי לעלייה בריכוז גז 

ה-Co2, שנחשב כגורם העיקרי להתחממות העולמית, הינו מקור אנתרופוגני – כלומר, כתוצאה 

מהשפעת האדם (Cook, et al, 2013; Petit et al, 1999).  כאמור לעיל, ההתחממות הזו נאמדת 

בכ-0.74 עד 1 מעלות בממוצע עולמי במהלך מאה השנים האחרונות (איור 1), התחממות 

שנראית לכאורה קטנה למדי, אולם השפעותיה עשויות להיות הרות אסון, למשל: עליית מפלסי 

האוקיינוסים עקב התחממות המים והתפשטותם הניפחית, ועקב המסת קרחונים והצפת אזורי 

חוף בעולם; שינויים והקצנה בדפוסי מזג האוויר העולמיים;  עלייה בשכיחויות בצורת באזורים 

שונים; פגיעה ביבולים; החמצה של מי האוקיינוסים ופגיעה במערכות ביולוגיות ועוד (פז וקידר, 

2007). עפ"י מחקרים עדכניים בעשרות השנים האחרונות ההתחממות העולמית מואצת 

Hansen et al, ) ומגיעה לכדי 0.6 מעלות התחממות במהלך 30 השנה האחרונות לבדן

 .(2010; NASA, 2018

ומה המצב בישראל? עפ"י מחקרים שונים (יוסף וחובריו, 2018; השירות המטאורולוגי, 2015) 

שינויי הטמפ' הנצפית בישראל הינם בסדר גודל של כ-1.3 מעלות בטמפ' הממוצעת היומית, 

בטווח השנים 1950-2016, אולם ההתחממות מואצת יותר בבדיקה לטווח קצר יותר, בסוף 

התקופה, בטווח השנים 1988-2016, ומגיעה לכמעט 2 מעלות (איור 2).  לגבי טמפרטורת 

המקסימום היומית – היא נאמדת בעליה בסדר גודל של 0.6-0.5 מעלות לכל עשור, בתקופת 

30 השנה האחרונות, כלומר, סה"כ כ-1.5 מעלות;  והצפי הינו להתחממות נוספת של כ-2 

מעלות נוספות במהלך כ-30 השנים הבאות עד 2050 לערך. כך או כך, נראה כי ההתחממות 

בישראל הינה גדולה ומהירה מאשר הממוצע העולמי. בנוסף, זיו וחובריו (2011), וכן 

Hochman et al (2018) הראו כי שינויי הטמפ' הללו צפויים להשפיע לרעה גם על משטר 

הגשמים (ירידה בכמויות המשקעים השנתיות) ומשק המים בישראל. 

בנוסף לשינוי האקלימי החזוי בישראל, צפוי גם שינוי דמוגרפי: עפ"י ההערכות (למ"ס, 2017) 

אוכלוסיית ישראל צפויה להגיע בשנת 2048 ל-15.2 מיליון תושבים, המהווים גידול של כ-

72% ביחס לתקופה הנוכחית (2017-18). עלייה זו באוכלוסייה תתורגם כנראה בעליית שיעור 

הגדלת השטחים העירוניים, הגדלת צפיפות הבנייה בתוך הערים, הקטנת מס' ושטח האזורים 

הפתוחים,  וכנראה גם הקטנה מקבילה בכיסוי הצומח, הן מחוץ לערים והן בתוך הערים.       

בשנת 2048 ישראל צפויה לחגוג 100 להיווסדה, ולפיכך תאריך "עגול" זה מזמן הזדמנות  

לחקירת היבטים חזויים שונים לתאריך יעד זה. בפרויקט הנוכחי אנחנו מעוניינים לבדוק כיצד 

העלייה העתידית החזויה של כ-2-3 מעלות בטמפרטורות המקסימום היומיות הממוצעות 

במהלך חודשי השנה, בישראל, תתורגם לעומס החום בתחום המרחב העירוני הבנוי של מרחב 

גוש דן. בבדיקתנו ניקח בחשבון גורמים סביבתיים נוספים, מלבד טמפ' האוויר, הצפויים 

להשפיע על התחושה התרמית ועומס החום, וביניהם, קרינת השמש, מהירות הרוח, צפיפות 

 ,(PET) הבנייה, מידת קליטת החום באזור הבנוי, ועוד. לשם כך נשתמש במדד תרמי כולל

במודל ביומטאורולוגי ממוחשב (RayMan), ובהדמיות שונות שיסייעו לנו מחד, להעריך מה 

יהיה עומס החום בתרחישים שונים, נוכחיים ועתידיים, ומאידך יעזרו לנו להסיק מהם השינויים 

הארכיטקטוניים והעיצוביים בסביבה העירונית - שביכולתם להיטיב את המיקרו-אקלים העירוני 

המקומי הצפוי. רקע תיאורטי אודות המדד התרמי והמודל הביומטאורולוגי, והסבר אודות 

השיטות, הנתונים, וההדמיות שבוצעו – יובאו בפרקים הבאים.  

      

רקע תיאורטי 

התחושה התרמית מוגדרת כתחושת ה-"חום-קור" שחש האדם. העומס התרמי הסביבתי הינו 

גורם המביא לידי ביטוי את ההשפעה של גורמי מזג אוויר, אקלים, וסביבה על המאזן התרמי 

ועל התחושה התרמית של האדם. ידוע זה מכבר כי התחושה התרמית של האדם אינה תלויה 

בהשפעתו של משתנה יחיד אלא בהשפעה המשוקללת של שישה גורמים: טמפרטורת האוויר, 

הקרינה, הלחות היחסית, והרוח, שהינם משתנים אקלימיים-חיצוניים, וכן רמת המטבוליזם של 



האדם וסוג לבושו, שהינם משתנים התלויים באדם עצמו. הערכת ההשפעה המשוקללת של 

ששת הגורמים הללו אינה פשוטה, שכן הקשרים בין המשתנים הללו מורכבים מאוד, ולכן, 

הערכת העומס התרמי שמפעילה הסביבה על האדם מצריכה שימוש במדדים תרמיים. מדד 

תרמי הינו נוסחה או סידרת נוסחאות המאחדים את הגורמים האקלימיים לגורם חדש, כאשר 

ערכים שווים של המדד התרמי אמורים לבטא עומסי חום זהים, או תחושות תרמיות דומות, 

אצל בני אדם.  

למשל, צה"ל, השירות המטאורולוגי הישראלי, ומשרד החינוך, משתמשים  במדד המכונה בשם 

"מקדם אי הנוחות" (מכונה גם מדד זוהר; מבוסס על מחקריו של פרופ' עזרה זוהר ומכון הלר 

בתל השומר) המשקלל בתוכו נתוני טמפ' ולחות, ומנוסח באופן הבא : 

 ,DI = (Ta+Tw)/2

כאשר DI הינו מקדם אי הנוחות (Discomfort Index), ו-Ta, Tw הינם טמפ' האוויר היבשה, 

וטמפ' האוויר הלחה (הנותנת ביטוי ללחות האוויר), בהתאמה.  

על סמך  ניסויים שונים (טננבאום ואחרים, 1961; זוהר, 1980: בעיקר עם קבוצות חיילים 

בשיתוף הצבא), נקבע שעד 22 יחידות של המדד אין מרבית האנשים מרגישים תחושת עומס 

חום. בין 22-24 יחידות התחושה הקיימת היא של עומס חום קל. עומס החום הינו בינוני בטווח 
. כך 1 שבין 24-28 יחידות של המדד, ומעל 28 יחידות עומס החום הינו כבד (זוהר, 1980)

לדוגמא, ביום קיץ אופייני בת"א בו טמפ' האוויר היבשה האופיינית היא 30 מעלות, הטמפ' 

הלחה היא 26 מעלות, והלחות היחסית היא 75% - ערכו של המדד מחושב ל-28 יחידות; 

בבאר שבע  הערכים המקבילים האופייניים יהיו טמפ' אוויר יבשה 34 מעלות, טמפ' אוויר לחה 

22 מעלות, לחות יחסית – 41% - וערך מדד האי הנוחות שם גם כן יהיה 28 יחידות, כלומר, 

עומס החום יהיה דומה בשני המקומות (ת"א, באר שבע) למרות טמפ' האוויר הגבוהה 

בהרבה בבאר שבע (המחשה של השוואה זו מוצגת באיור 3) . למרות פשטותו והצלחתו 

והשימוש הנרחב בו בארץ ובעולם – למדד DI יש חיסרון משמעותי: הוא משקלל בתוכו טמפ' 

ולחות בלבד, ואינו לוקח בחשבון את משתני הסביבה הנוספים, למשל, רוח, והבדלי צל ושמש, 

ולפיכך אינו יעיל לשימוש לסביבה הפתוחה. בנוסף, המדד אינו מותאם לחישוב עומס קור. 

 Physiological Equivalent Temperature) PET מדד תרמי מודרני משוכלל יותר הינו מדד

; פותח ונוסה ע"י Höppe, 1993, 1999; Matzarakis et al, 1999).  המדד שהוזכר לעיל, 

משקלל את המשתנים האקלימיים הרלוונטיים (קרינה, טמפרטורה, רוח, לחות) השוררים 

בסביבה הממשית הנבחנת - למונחים של מעלות ºC שוות ערך, ומבטא את השפעתם 

הפיסיולוגית על האדם; כך למשל, המדד מנבא בקירוב כי שילוב של הגורמים: טמפרטורת 

אוויר בת 30 מעלות, לחות יחסית של 65%, קרינה האופיינית לצהרי יום בהיר באמצע יוני 

בישראל, ורוח במהירות 1 מ/ש – ישפיעו על האדם פיסיולוגית כאילו היה בתנאי חדר (ללא 

קרינת שמש, ללא רוח, 50% לחות) אך בטמפרטורה של 44 מעלות. בדוגמא זו, הערך 

שהתקבל, 44 מעלות ºC, הוא ערכה של הטמפרטורה הפיסיולוגית השקולה.  

חישוב המדד PET בסביבה הפתוחה מבוצע באמצעות המודל הממוחשב  RayMan אשר 

משקלל לתוכו נתונים אקלימיים שונים (קרינה, טמפ', לחות, מהירות הרוח) נתונים גיאוגרפיים 

(קוארדינטות גיאוגרפיות, גובה טופוגרפי) ונתוני שטח שונים (מתאר פני השטח, אלבדו), וכך 

יכול לתת ביטוי אמיתי ממשי לעומס החום הפועל על האדם בסביבה הפתוחה. (המחשת 

מימשק RayMan מוצגת באיור 4; המחשה של מדד PET והפלט של RayMan מוצגים באיור 

5Höppe, 1999;  2003 ,2016 ,5). המודל והמדד נבדקו ותוקפו במחקרים שונים (פרוינדליך

Matzarakis et al, 2000, 2006, 2010; Potchter et al, 2018), וחוקרים נוספים נעזרו 

בהם במחקרים אקלימיים.     

                                                           
 בשנים האחרונות השירות המטאורולוגי הישראלי כייל במקצת את פירושי המדד וחילק את טווח עומס החום 1

הבינוני  ,24-28 לשני טווחים: עומס חום מתון, ועומס חום בינוני 



אזור המחקר, מתודולוגיה ונתונים 

כאזור המחקר נבחר אזור גוש דן תחת ההנחה שזהו אזור עירוני ברובו, אך עדיין מחד עם 

שטחים פתוחים שונים הממוקמים בו (למשל, פארק הירקון, בת"א), ומאידך, עם צפי לאכלוס 

ובינוי  נוספים בשנים הבאות עקב פרויקטים של התחדשות עירונית, ובשל היותו אזור ביקוש. 

לכן, הונח שתהיה כאן אפשרות ודרישה לתכנון אזורי ועירוני, וכאן בדיוק הפרויקט שלנו יוכל 

להיות יישומי.    

לצורך הפרויקט נבחנו שלושה תרחישים שנים במרחב:  

תרחיש א' - נוכחי: מתייחס למצב האכלוס הנוכחי, כלומר, שילוב מגוון של שטחים עירוניים 

צפופים עם בנייה גבוהה (מעל 10 קומות), וכן בתים נמוכים יותר בסדר גודל של 3-4 קומות, 

הרבה כבישים, משטחי חנייה ואספלט וריצוף עירוני, אך גם "כתמים" רבים של שטחים פתוחים 

עם צמחייה, מדשאות, או אדמה חשופה. בתרחיש זה הונח כי הטמפ' המייצגת הממוצעת 

תהיה לפי ממוצעי השנים 1995-2009 (שעבורם יש לנו ממוצעים חודשיים שעתיים) וכי 

האלבדו של פני השטח הינו דומה לממוצע הפלנטרי, כלומר כ-30%.  

תרחיש ב' לשנת-2048,  פסימי: בו הונח כי יהיה גידול אוכלוסייה חזוי של כ-70% במרחב 

(לפי תחזיות "אמצע" של למ"ס, 2017), ועקב כך צפיפות הבנייה תגדל מאוד בהתאמה. 

בתרחיש זה ("פסימי") הונח שלא יתבצעו צעדים תכנוניים תואמי אקלים וסביבה, ולכן הבנייה, 

מלבד היותה צפופה יותר מאשר בהווה, תכיל מגוון רחב ולא מתוכנן של סוגי בנייה: נמוכה, 

גבוהה, וגבהי ביניים, ללא תכנון מיוחד המתחשב באקלים, וללא "מסדרונות רוח" מתאימים. 

עקב הבנייה וחוסר התכנון האקלימי הונח שהרוח בגובה הנמוך (גובה 1-2 מ') תהיה חסומה 

במשך רוב הזמן, וכן שהאלבדו העירוני הממוצע יהיה נמוך יותר, בסדר גודל של כ-10% (ערך 

המתאים למירקם  עירוני צפוף). מלבד כל זאת, הונח כי טמפ' האוויר הממוצעת באזור תעלה 

לפי התרחישים החזויים בשיעור של 0.68 מעלות לעשור (בהתאמה עם יוסף וחובריו 2018, 

מפה מס' 3, עמ' 8 – לתקופה 1988-2016), ובסה"כ, בהנחה של 4.5 עשורים, העלייה 

תתבטא בתוספת של 3.06 מעלות.        

תרחיש ג' לשנת-2048,  בהנחת אופטימיזציה: מתייחס אמנם גם הוא לשנת 2048, ולוקח 

לכן בחשבון את גידול האוכלוסייה הצפוי המוזכר בסעיף לעיל (כ-70%), ואת העלייה החזויה 

בטמפ' האוויר (כ-3.06 מעלות). אולם, כאן מובלעת ההנחה כי נעשו מראש צעדים תכנוניים 

נאותים, וכי אמנם נבנתה בנייה גבוהה ברובה, אולם תוך השארת שטחים פתוחים בצידה, 

ובאופן מתוכנן כך שנשארו מסדרונות רוח רחבים המאפשרים זרימת רוח סבירה בשעות היום 

החמות. הונח גם כי נעשו צעדים תכנוניים שיאפשרו קיום שטחים בהירים במרחב העירוני, או 

משטחים אשר בולעים פחות חום ולכן פחות מתחממים (הונח שהאלבדו העירוני הממוצע 

בתרחיש זה יהיה סביב ה-70-60%). כן הונח שנעשה במקביל גם תכנון ארכיטקטוני מתאים 

בעיר המאפשר הצללה מרובה ברחובות במהלך השעות החמות (המחשה להצללה 

אופטימאלית מופיעה באיור מס' 6).    

עבור כל התרחישים הללו הורצו הדמיות של המודל RayMan כדי לחשב את עומס החום החזוי, 

וכן נבנו או הומחשו דגמים עירוניים פיסיים במטרה לדמות תרחישי בנייה שונים במרחב 

העירוני. נתוני הקלט הדרושים למודל RayMan הינם: הטמפרטורה היבשה (°C), הלחות 

היחסית (%), מהירות הרוח (מ/ש), קרינת השמש (גלובאלית, ישירה, או מפוזרת), ונתוני שטח 

שונים (אלבדו, מתאר פני השטח). הפלט של המודל כולל בין היתר את מדד PET, וגם את 

טמפ' פני הקרקע החזויה בתרחישים השונים. במקרים שבהם נתוני הקרינה חסרים ניתן 

לחשבם לפי המודל RayMan, באמצעות הנתונים הגיאוגרפיים המדויקים של האתר (תאריך, 

שעה, אורך ורוחב גיאוגרפיים, כיסוי עננות, גובה מעל פני הים).   

המחשה מרחבית ויזואלית של כל שלושת התרחישים הללו – מוצגתת בנספח 1, בסוף המסמך 

הנוכחי.  



ר תמונות ודגמים ריכוז תמונות של דגמי בנייה, הצללה, ורוח – במרחב העירוני, מוצגים בקישור

להמחשה, וכן בנספח 2, בסוף המסמך הנוכחי.  

 

הפירוש התרמי לערכי PET שהתקבלו ניתן בהתאם לסולם הכיול לתחושה התרמית שהוצע 

ע"י Potchter et al (2018), עבור אזור ת"א, והינו כדלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Potchter et al, 2018 מעובד לפי) PET טבלה 1: פירוש תרמי לערכי

 

ממצאים ודיון 

הממצאים מוצגים בצורות שונותת באיור 5, באיוריםם 99-12, בנספח 1, ונספח 2. נתבונןן באיור 5 

המציג לנו את המציאות הנוכחית: הגרף ממחיש לנו באופן כמותי את ההבדלים הגדולים 

בעומס התרמי בין מצבי צל ושמש. כך למשל, טמפ' האוויר הממוצעת, באזור גוש דן בצהריים, 

באוגוסט – מגיעה לכ-31 מעלות, אולם אדם שימצא בשמש יחוש עומס חום של כ-42 מעלות  

שוות ערך (PET). אם אותו אדם יוכל להיות באותם התנאים אך בצל חלקי (למשל, תחת צל 

של עץ בודד), עומס החום שיחוש ירד לכ- 35 מעלות שוות ערך, ואם הוא יוכל להשיג לעצמו 

אזור עם הצללה מלאה (למשל, ברחוב מחופה כולו בעצים, כמומחש באיור 66) עומס החום 

שיחוש ירד לכדי 30 מעלות שוות ערך, אפילו פחות מהערך של טמפ' האוויר השוררת (זאת, 

בזכות ההשפעה המשולבת של ההצללה המלאה יחד עם השפעת הרוח). בדוגמה הזו, קיום 

הצללה טובה, יחד עם היחשפות לרוח קלה (2 מ' לשנייה) מורידים את העומס התרמי בכ-

30% (ההפרש בין 42 מעלות בשמש, ל-30 מעלות בהצללה מלאה) יצוין גם כי בתרגום 

לתחושה התרמית (טבלה 1), הירידה מ-42 מעלות שוות ערך בשמש, ל-30 מעלות בהצללה 

מלאה – מתבטאת בהורדת שתי דרגות שלמות בתחושה התרמית מדירוג של "חם מאוד", 

לדירוג של "חמים" בלבד; בהחלט שינוי משמעותי. גם איור 9 מציג את המצב הנוכחי, אך 

ממחיש את טמפ' פני השטח העולה לערכים גבוהים מאוד בחשיפה מלאה לשמש. כך למשל, 

באוגוסט, הטמפ' הממוצעת פני השטח עשויה להגיע לכדי 47 מעלות, למרות שטמפ' האוויר 

הינה רק 31 מעלות.  

1 מציג את התרחיש החזוי לשנת 2048, ושם אנו רואים כי למרות שטמפ' האוויר צפויה 10 איור 

סימול  פירוש   PET ערך
מספרי  תחושתי-תרמי   C במעלות)

שוות ערך) 

לעלות רק ב-3 מעלות בהשוואה לתקופה הנוכחית (34, מול 31), ערכי עומס החום בקיץ 

צפויים לעלות לכ-61 מעלות שוות ערך (בהשוואה ל-כ-40 מעלות שוות ערך בתקופה 

הנוכחית), כלומר, עלייה של כ-21 מעלות המקבילה לעלייה משמעותית מאוד של כ-51% 

בעומס החום! כלומר, עומס החום האמתי אשר יורגש צפוי לעלות הרבה יותר מאשר טמפ' 

האוויר בלבד (כזכור, עלייה חזויה של 3 מעלות בלבד, המקבילים ל-9%). טמפ' פני השטח 

בתרחיש זה מגיעה אפילו לערכים קיצוניים יותר – עד 64 מעלות. 

 (-4) קר מאוד  פחות מ-8 

 (-3) קר   8-12

 (-2) קריר   12-15

 (-1) קריר במקצת   15-19

  0 ניטראלי   19-26

 +1 חמים במקצת   26-28

 +2 חמים   28-34

 +3 חם   34-40

 +4 חם מאוד  מעל 40 

https://drive.google.com/drive/folders/1DyiZPynBKUfMBv4NDACJbBo57eW1hd-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DyiZPynBKUfMBv4NDACJbBo57eW1hd-d?usp=sharing


איור 11 מציג את התרחיש החזוי לשנת 2048, אולם "בהנחת אופטימיזציה" , כלומר בהנחה 

שיבוצעו סדרת צעדים תכנוניים תואמי אקלים, כגון תכנון עירוני המרבה בהצללה מלאה 

והמאפשר לרוח לנשוב בחופשיות, ועיצוב פני העיר תוך הגדלת האלבדו. הממצאים כאן מראים 

על שיפור פוטנציאלי רב בעומס התרמי בחודשי הקיץ: 33 מעלות שוות ערך בחודש אוגוסט, 

וזאת בהשוואה לכ-60 מעלות שוות ערך בקיץ בתחזית ל-2048 במצב שבו לא בוצעו צעדי 

אופטימיזציה. כלומר, שיפור של כ-45% בעומס החום עקב נקיטת צעדים מתאימים של עיצוב 

הסביבה העירונית. כל זאת, למרות העלייה החזוייה והבלתי נמנעת של כ-3 מעלות בטמפ' 

האוויר עקב ההתחממות העולמית שמשפיעה גם על אזור ישראל. שוב, נראה כי הצעדים 

התכנוניים תואמי האקלים הינם כנראה יעילים מאוד במיתון העומס התרמי!.   

1: מאיור זה ניתן להתרשם בצורה אפילו בולטת יותר, עד כמה חריפים 12 נתבונן כעת באיור 

ההבדלים בין התרחישים השונים: בתרחיש המתאים להווה  (תרחיש נוכחי, הימני ביותר 

באיור) ישנם 5 חודשים בשנה בהם אין עומס חום -  החודשים שמנובמבר ועד מרץ; כלומר  כ-

41% מימות השנה בתרחיש זה הינם בלא עומס חום בשעות היום הצהריים. PET השנתי 

הממוצע מגיע לכ-29 מעלות בלבד (בצהריים). אולם נתון זה נמחק לגמרי בתרחיש הפסימי 

של 2048 – אז אין כלל חודשים בשנה בלא עומס חום, ולעומת זאת ישנם 8 חודשים בשנה 

עם עומס חום קיצוני (דרגה 4+, המקבילה לתחושה תרמית "חם מאוד").  PET השנתי הממוצע 

בתרחיש הפסימי עולה בחדות ל-47.6, עלייה של כ-64% בעומס החום! 

בתרחיש השלישי – 2048 עם אופטימיזציה בצל מלא, אנו רואים מצב נוח הרבה יותר: 6 

חודשים בשנה (כלומר, כ-50% מהשנה) הינם חופשיים מעומס חום; PET השנתי הממוצע יורד 

לכ-24 מעלות בלבד; מצב זה משופר אפילו בהשוואה להווה, וזאת למרות נתוני הטמפ' 

הגרועים יותר בשנת 2048.  

ננסה כעת לנתח: מהם גורמי הסביבה והאקלים המשפיעים ביותר על העומס התרמי 

בתרחישים השונים?  

ההדמיות השונות שביצענו מאפשרות לנו להפריד בין המרכיבים השונים: איור 8 ממחיש 

לנו את ההשפעה הרבה של מהירות הרוח על העומס התרמי – ובמיוחד בטווח המהירויות -0

2 מ/ש. איור 5 ממחיש לנו את ההבדל הניכר בעומס התרמי בין מצב של שמש ובין מצב של 

צל חלקי או מלא. לאור זאת, ניתן להבין כי הן מהירות הרוח, והן ההצללה, מהווים גורמי מפתח 

עיקריים בהפחתת העומס התרמי, כאשר בנוסף, גם האלבדו של פני השטח מהווה גורם 

המפחית מהעומס התרמי: ככל שערך האלבדו של משטח כלשהו (למשל, פני הקרקע) גדול 

יותר, כך המשטח יקלוט פחות קרינה ויחזיר יותר; המשמעות של תהליך זה הינו שהמשטח 

בעל האלבדו הגבוה יתחמם פחות.  

בהתייחס לתרחישים השונים, הונח בתרחיש הראשון (הווה,, איור 112) כי מהירות הרוח תהיה 

בינונית (2 מ/ש) עקב כך שעדיין מתקיימים שטחים פתוחים במרחב העירוני של גוש דן, וכן 

הונח לאור זאת כי האלבדו יהיה ממוצע (30%); לכן, עומס החום הכולל בתרחיש זה של ההווה 

נמצא בינוני כפי שתואר לעיל.  

בתרחיש השני (2048, פסימי, איור 12) הונח כי עקב הגדלת צפיפות הבנייה וחסימת זרימת 

הרוח, תפחת מאוד מהירות הרוח. מאידך, הונח גם כי האלבדו יקטן משמעותית עקב הגדלת 

צפיפות הבנייה ותוספת רבה של משטחי בטון ואספלט הקולטים הרבה יותר חום, ומחזירים 

הרבה פחות. נוסף לכל זאת, הונח גם כי טמפ' האוויר תעלה בשיעור השל 3 מעלות בהתאם 

לחזוי. השילוב של כל הגורמים הללו גרם לעומס חום קשה מאוד, בו במהלך כל ימות השנה 

קיים עומס חום, ובמשך כ-2/3 מהשנה עומס החום הינו קיצוני. 

בתרחיש השלישי (2048, לאחר אופטימיזציה, איור 12) הונח כי יינקטו צעדים תכנוניים 

מתקנים, תואמי אקלים: בנייה המתרכזת במגדלי קומות, אך עם שטחים רחבים ומסדרונות 

אוויר בין הבניינים ובאופן המאפשר זרימה חופשית של הרוח; שימוש בחומרים בעלי אלבדו 



גבוה (כלומר, מקדם החזרה גדול) או אפילו צביעת משטחים כהים בצבע בהיר כדי לעצב את 

האלבדו המקומי. אכן, לפי תרחיש אופטימי זה התוצאה היתה שלמרות עליית טמפ' האוויר 

הצפוייה (עקב גורמים עולמיים שאין לנו עליהם שליטה) הרי שהעומס החום הכולל יורד מאוד, 

ומשפר את המצב מאוד ביחס לתרחיש הפסימי, ואפילו ביחס להווה.   

(נספח 1 2 ונספח   בסוף המסמך, מציגים תמונות של דגמי בנייה, הצללה, ורוח, במרחב 

העירוני - להמחשת הפוטנציאל לעיצוב תרמי). 

סיכום ומסקנות והמלצות 

המחקר בחן תרחישים שונים של התפתחות המרחב העירוני באזור גוש דן, בטווח הזמן -2010

2048, ובדק את ההשלכות האקלימיות הצפויות מבחינת ההשפעה על העומס התרמי ונוחות 

האדם במרחב העירוני. באמצעות מדד תרמי (PET)  ומודל ביומטאורולוגי (RayMan) בוצעו 

הדמיות שונות המדמות את התרחישים הללו, ומאפשרות בחינת ההשפעות של משתני אקלים 

וסביבה שונים על נוחות האדם. המחקר מאפשר לתת ביטוי כמותי לעומס התרמי ולהשתנותו 

כתוצאה מנתוני שטח ואקלים שונים.  

מסקנת המחקר העיקרית והחשובה ביותר מפרויקט זה הינה כי אם לא יינקטו צעדים 

תכנוניים תואמי אקלים מתאימים בעתיד הקרוב, אז יהיה  צפוי עומס תרמי קשה עד בלתי 

נסבל במרחב העירוני של גוש דן בשנים הבאות, 2048. הגורמים העיקריים למצב זה יהיו 

בעיקר הגדלת צפיפות הבנייה והקטנת האלבדו במרחב; השפעת העלייה בטמפ' האוויר עקב 

ההתחממות  העולמית והאזורית – הינה משנית בלבד לעניין זה. עם זאת, נקיטת צעדים 

תכנוניים תואמי אקלים עשויה להיטיב מאוד את הנוחות והעומס התרמי, לרמה שהינה נוחה 

הרבה יותר.         

הועלו גם מסקנות משנה מעשיות נוספות בפרוייקט המחקר הנוכחי, וניתן לסכמן באופן 

הבא: 

א. לרוח ולהצללה יש חשיבות מכרעת במיתון העומס התרמי במרחב העירוני.  

ב. יש חשיבות רבה בקיום "מסדרונות רוח" ו/או "כתמים" של שטחים פתחים במרחב 

העירוני, כדי לאפשר זרימה חופשית של הרוח, ובכך להיטיב משמעותית את המיקרו-

אקלים במרחב העירוני. 

ג.  יש חשיבות רבה בקיום משטחי הצללה יעילים במרחב העירוני; מוצע לקיים שילוב של 

משטחי צל ושמש לסירוגין ובאופן שאנשים יוכלו לבחור לעצמם היכן לשהות בהתאם 

לתנאים התרמיים המתחלפים במהלך השנה. 

ד. ישנה חשיבות רבה גם לאלבדו הממוצע של פני השטח הסובבים במרחב העירוני. 

מומלץ לכן להשתמש במרחב העירוני בחומרים בעלי כושר החזרה גבוה. 

ה. תכנון סביבתי-אקלימי אקטיבי אופטימאלי במרחב העירוני עשוי להפחית את העומס 

התרמי בסדר גודל של כ-50%.    

מממצאי המחקר עולות גם שתי תובנות חשובות: 

1. אין משמעות רבה לטמפ' האוויר בלבד בהערכת עומס החום בסביבה הפתוחה, אלא 

חשוב להתייחס למדד כולל (כדוגמת PET) אשר יכול לתת ביטוי אמתי לעומס החום. 

2. בהערכת עומס החום העתידי בסביבה העירונית, חשוב ביותר להתייחס, מלבד 

למשתנים האקלימיים השונים (טמפ', קרינה, רוח, לחות), גם למשתני שטח שונים 

כגון מרקם עירוני, וצפיפות בנייה, מכיוון שהללו עשויים להשפיע ביותר על העומס 

התרמי בצורה ישירה ועקיפה.    

לאור כל זאת אנחנו ממליצים כי קובעי המדיניות השונים במשרדי הממשלה מחד, וגופי תכנון 

ומתכננים, מאידך – יתנו דעתם לנושאים ודגשים אלה בבואם לשבת על התכנון העירוני והאזורי 

העתידי במדינת ישראל. 
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 .(NASA, 23.7.2018 :מקור) איור 1: מגמת הטמפרטורה העולמית הממוצעת בין השנים  1880-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

איור 2: מגמות הטמפרטורות היומיות הממוצעות באזורים שונים בישראל בטווח השנים 1950-2016 (מתוך, 
יוסף וחובריו, 2018). 
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איור 3: המחשת מקדם אי הנוחות (מדד DI): עומס החום בתל אביב הינו דומה לזה של באר שבע למרות 

 RH ,מייצג את טמפ' האוויר הלחה Tw ,מייצג את טמפ' האוויר היבשה Ta) הטמפרטורה הגבוהה בהרבה שם

מייצג את הלחות היחסית). 
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 .PET לחישוב המדד התרמי RayMan איור 4: מימשק המודל

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
איור 5: המחשת ההבדלים בין טמפ' האוויר (Ta) ובין ערכי המדד PET במצבי הצללה שונים, בסביבה הפתוחה 

– עבור גוש דן בשעות הצהריים (לתקופה הנוכחית), כפי המתקבל מהדמיית RayMan (הדמיות רוח = 2 מ/ש): 

Ta מבטא את טמפ' האוויר, PET הינו המדד התרמי המחושב בהתאם למצבי ההצללה. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 6: המחשת הצללת רחוב טובה ע"י עצים ברחוב הרצל ברמת גן (צולם באוגוסט 2018).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 7: המשתנים המטאורולוגיים לתקופה הנוכחית , Rh) .1995-2009 מייצג את הלחות היחסית;  Ta הינו 

טמפ' האוויר). 

איור 8: ת"א -הדגמת השפעת מהירות הרוח על העומס התרמי;  PET הינו המדד התרמי המחושב בהתאם 

לנתוני הקלט ומהירויות הרוח. 
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איור 9: הדמיית המהלך השנתי של PET בגוש דן בשעות הצהריים – תקופה נוכחית, בשמש (הדמיית רוח = 

2 מ/ש): PET הינו המדד התרמי המחושב; Ta הינו טמפ' האוויר, Ts מבטא את טמפ' פני השטח עקב הקרינה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 10: הדמיית המהלך השנתי של PET בגוש דן בשעות הצהריים – תרחיש עתידי לשנת 2048 ללא נקיטת 

צעדים לשיפור (Ts ,Ta ,PET – הינם כמו באיור הקודם). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 11: הדמיית המהלך השנתי של PET בגוש דן בשעות הצהריים – תרחיש עתידי לשנת 2048, לאחר 

אופטימיזציה, ונקיטת צעדי שיפור (Ts ,Ta ,PET – הינם כמו באיור הקודם). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 12: סיכום תרחישים שונים בהתפתחות העירונית של גוש דן, ומשמעויותיהן התרמיות: התרחיש הנוכחי מבוסס על נתוני טמפ' ושטח לממוצעי 1995-2009; תרחיש 

2048 פסימי מבוסס על הנחת התחממות בטמפ', הנחת גידול של 70% באוכלוסייה, וללא נקיטת צעדים תכנוניים תואמי אקלים; תרחיש 2048 עם אופטימיזציה מבוסס 

על הנחת התחממות וגידול באוכלוסייה, אך בליווי צעדים תכנוניים אופטימאליים תואמי אקלים, כגון מסדרונות רוח, שטחים פתוחים, והגדלת האלבדו של פני השטח. 

Dummy Text



נספח 1: תרחישים אקלימיים-סביבתיים עירוניים בהתפתחות גוש דן – דגמים להמחשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

תמונה א: מבט על תל אביב מכיוון שרונה, תרחיש נוכחי, לפי ממוצעי 1995-2009: ערב רב, של מבנים מסוגים שונים, רבי קומות ומיעוטי קומות, ללא תכנון אקלימי 
 ( https://goo.gl/images/RcJRby  :מקור התמונה)   עקבי. זרימת הרוח במרחב העירוני חסומה חלקית באזורים עם ריכוז גדול של רבי קומות

עומס החום המחושב:   
טמפ' האוויר הממוצעת בחודש יולי בשעות הצהריים = 30.8 מעלות 

מדד עומס החום PET, ממוצע לחודש יולי בשעות הצהריים = 40.3 מעלות 

טמפ' מחושבת של פני השטח בחודש יולי, עקב הקרינה ותכונות המשטחים = 46.8 מעלות 
מדד עומס חום שנתי ממוצע = 29 מעלות;    מס' החודשים בשנה ללא עומס חום כלל =5;  מס' החודשים בשנה עם עומס חום כבד = 4. 

 (RayMan מקור החישובים: העבודה הנוכחית, בעזרת תוכנת)

https://goo.gl/images/RcJRby


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה ב': הדמיות עתידיות אפשריות של המרחב העירוני של תל אביב בשנת 2048, תרחיש פסימי – בנייה ללא התחשבות בגורם האקלימי: בנייה צפופה של רבי 
קומות, כבישים, ומשטחים בנויים; מיעוט שטחים פתוחים; ללא משטחי צמחייה; זרימת הרוח במפלס הרחוב חסומה כמעט לגמרי עקב הבניינים רבי הקומות וצפיפות 

הבנייה.   
  (https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001213146 - 2.מקור התמונות:  תמונה ב.1 - בניית דגם לצורך המחקר הנוכחי;  תמונה ב)

 
עומס החום המחושב:   

טמפ' האוויר הממוצעת בחודש יולי בשעות הצהריים = 33.9 מעלות 
מדד עומס החום PET, ממוצע לחודש יולי בשעות הצהריים = 60.9 מעלות 

טמפ' מחושבת של פני השטח בחודש יולי, עקב הקרינה ותכונות המשטחים = 63.6 מעלות 
מדד עומס חום שנתי ממוצע = 47.6 מעלות;   

מס' החודשים בשנה ללא עומס חום כלל = 0;  מס' החודשים בשנה עם עומס חום כבד = 10. 

 (RayMan מקור החישובים: העבודה הנוכחית, בעזרת תוכנת)

 

 

 

 

תמונה ב.1 

תמונה ב. 2 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001213146


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תמונה ג': הדמיה עתידית אפשרית של המרחב העירוני בשנת 2048, תרחיש בהנחת אופטימיזציה – בנייה המתחשבת בצורה אופטימאלית באלמנטים אקלימיים: 
השארת שטחים פתוחים וכתמי צמחייה; בנייה של רבי קומות אמנם, אך תוך הקפדה על השארת מסדרונות רוח ומרחב המאפשר זרימה נאותה של הרוח ופיזור החום;  

הצללה במפלס הרחוב; הקפדה על אלבדו גבוה של פני השטח העירוניים (ריבוי משטחים בהירים).   

  (https://www.kisspng.com/free/sitting-on-a-bench.html :מקור התמונה)

 
עומס החום המחושב:   

טמפ' האוויר הממוצעת בחודש יולי בשעות הצהריים = 33.9 מעלות 
מדד עומס החום PET, ממוצע לחודש יולי בשעות הצהריים = 32.9 מעלות  

טמפ' ממוצעת של פני השטח עקב הקרינה ותכונות המשטחים = 33.5 מעלות 

מדד עומס חום שנתי ממוצע = 24.4 מעלות 

מס' החודשים בשנה ללא עומס חום כלל = 6;  מס' החודשים בשנה עם עומס חום כבד = 0. 

 (RayMan מקור החישובים: העבודה הנוכחית, בעזרת תוכנת)

https://www.kisspng.com/free/sitting-on-a-bench.html


נספח 2: פרויקט ישראל 2048: תמונות ודגמים להמחשה 

 

פרוייקט ישראל-2048:  אוסף כולל של תמונות ודגמים להמחשה 
 https://drive.google.com/drive/folders/1DyiZPynBKUfMBv4NDACJbBo57eW1hd-d?usp=sharing

 

תמונה 1: תל אביב, תמונת מצב נוכחי 
תמונה הממחישה את המבנה המרחבי הנוכחי של תל אביב: עירוב של בנייה מסוגים שונים, רבי קומות וחד קומתיים, פה ושם שטחים פתוחים וכתמי ירק; ללא תכנון 

אקלימי עיקבי. זרימת הרוח במרחב העירוני חסומה חלקית באזורים עם ריכוז גדול של רבי קומות.    
 https://drive.google.com/file/d/1HRDWoAmkWFCa-9l3woicoS484DYoukTj/view?usp=sharing

 
 

תמונה 2: רחבת היכל התרבות תל-אביב 
אזור רחבת היכל התרבות בתל אביב, תמונה הממחישה ריבוי משטחים מרוצפים הקולטים חום רב, וחוסר רב בצל;  עקב המחסור בצל, מדד עומס החום (בשמש) עשוי 

להגיע בקיץ לכדי 50 מעלות ויותר, ולגרום לעקת חום חמורה, למרות שטמפ' האוויר האופיינית הינה 30-31 מעלות בלבד 
 https://drive.google.com/file/d/1Bj2DASBiS27KuXDTzAhblhNzG2hDA5wD/view?usp=sharing

 
 

תמונה 3: רחבת תיאטרון הבימה, בתל-אביב 
תמונה דומה הממחישה משטח עירוני מרוצף ורחב ידיים בחזית תיאטרון הבימה בת"א, עם הצללה מועטה בלבד, ועקב כך עשוי להיות מאופיין בעקת חום חמורה בימי 

הקיץ. 
 https://drive.google.com/file/d/14AoyD96SIKFjDPMXDDG84DDZmS07hF0-/view?usp=sharing

 
 

תמונה 4: שדרות רוטשילד בתל אביב 
תמונה הממחישה הצללה טובה ע"י עצים הנטועים משני צידי הרחוב, במפלס הרחוב, ברחוב רוטשילד בתל אביב. עקב שילוב של הצללה, מחד, והשארת נתיב רחב 

לזרימת רוח, מאידך – עומס החום במקום הנוכחי יורד לרמות נסבלות של כ-29 מעלות בלבד בצהרים, בשיא הקיץ (עומס חם קל עד בינוני), ובממוצע שנתי בצהריים – 
ל-22 מעלות שוות ערך (מצב תרמי ניטראלי ואידיאלי, ללא עומס חום או עומס קור)    

 https://drive.google.com/file/d/12RMVTlzELa0OljUSD2vKVdIdcLQccY0T/view?usp=sharing
 
 

תמונה 5: רחוב הרצל, רמת גן 
תמונה הממחישה הצללה טובה משני צידי רחוב הרצל ברמת גן. עקב ההצללה עומס החום יורד משמעותית ומגיע לדרגות נסבלות אפילו בעיצומו של הקיץ 

 https://drive.google.com/file/d/1zAbx-r2J-2ctOMScGWEhOs9wkBjj3nQh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DyiZPynBKUfMBv4NDACJbBo57eW1hd-d?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRDWoAmkWFCa-9l3woicoS484DYoukTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bj2DASBiS27KuXDTzAhblhNzG2hDA5wD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14AoyD96SIKFjDPMXDDG84DDZmS07hF0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RMVTlzELa0OljUSD2vKVdIdcLQccY0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAbx-r2J-2ctOMScGWEhOs9wkBjj3nQh/view?usp=sharing


תמונה 6: רחוב הרצל, רמת גן 
המחשת ההצללה ברחוב הרצל, רמת גן – מזווית אחרת 

 https://drive.google.com/file/d/1R0tdcQOD38d890znsaGCpuMy4HRW2FtO/view?usp=sharing
 

תמונה 7: המחשת תרחיש עתידי פסימי 
המחשת תרחיש עתידי אפשרי פסימי של בנייה צפופה, הכוללת מגדלי דירות רבים וצפופים, ללא מירווח מספיק ביניהם, וללא שטחים פתוחים -  ועקב כך חסימה כמעט 
מלאה של זרימת הרוח; ללא עצים וכתמי ירק, ועם נוכחות רבה מאוד של משטחי בטון ואספלט (וקליטת חום מרובה מהשמש). עקב כל הגורמים הללו עומס החום השנתי 
הממוצע עשוי להגיע לכ-47 מעלות, ובימי הקיץ החמים מדד עומס החום השקול עשוי לעלות לכ-61 מעלות שוות ערך. לפי תרחיש זה לא תהיינה כלל תקופות בשנה ללא 

עומס חום. 
 https://drive.google.com/file/d/1GTfECM8_O1nK4IGEeoXW_3U13izp10sd/view?usp=sharing

 
תמונה 8: המחשת תרחיש עתידי פסימי באמצעות דגם 

המחשת תרחיש עתידי אפשרי – פסימי מבחינת עומס החום; בדומה לתמונה הקודמת.  
 https://drive.google.com/file/d/1JUCLX22HnpFqoaDXC6DmWmG3cJZWbN22/view?usp=sharing

 
תמונה 9: דגם של בנייה צפופה עם כתמי צל 

המחשת תרחיש של בנייה צפופה אמנם (ריבוי מגדלי דירות), אך תוך שילוב חלקי של משטחי צל באמצעות עצים נטועים. דגם כזה עשוי לשפר במידת מה את עומס 
החום, ולהקטין את מס' הימים בשנה בהם עומס החום יהיה כבד.   

 https://drive.google.com/file/d/1BPDV65ZI5pm6nbSV5JWPxS_eC8epvEGe/view?usp=sharing
 

תמונה 10: דגם של הצללה טובה במפלס הרחוב 
המחשה (באמצעות דגם) של ניסיון לשיפור הסביבה התרמית והקלת עומס החום באמצעות הצללה ע"י עצים עיצוב זרימת הרוח. תודות לשני גורמים אלה (הצללה, 

ורוח) ניתן להגיע לעומס חום קל בלבד אפילו בעיצומו של הקיץ.   
 https://drive.google.com/file/d/1zxYsj5sqQQT0QOPlqg266yVGiO3M5KsG/view?usp=sharing

 
תמונה 11: דגם של בנייה עתידית משולבת צל, אופטימאלית מבחינה תרמית.  

המחשה של אופן הבנייה העתידי הרצוי, מבחינה תרמית: הפחתת צפיפות הבנייה ע"י ריכוז רוב המגורים במגדלי קומות, תוך השארת מרחב רב לזרימה חופשית של 
הרוח; הצללה מרובה במפלס הרחוב; הגדלת האלבדו (כושר החזרת הקרינה) של הסביבה באמצעות שימוש בחומרי בנייה בצבעים בהירים (או צביעתם בצבעים בהירים). 
לפי הדמיות שביצענו בתוכנת RayMan, ניתן באופן הזה להקטין משמעותית את עומס החום ברוב ימות השנה: מדד עומס החום השנתי הממוצע צפוי להיות כ-25 מעלות 

שוות ערך בלבד (שפירושן טמפ' שוות ערך נייטראלית ואידיאלית), בשום חודש לא צפוי עומס חום כבד; ועומס חום בינוני ישרור רק במהלך 4 חודשים בשנה.  
 https://drive.google.com/file/d/1jOIXykQ2zswi7Q9gTnxtRJXI007juGC7/view?usp=sharing

 
תמונה 12:  המחשת זרימת הרוח האפשרית בדגם בנייה עתידי תואם אקלים 

המחשת זרימת הרוח האפשרית בדגם בנייה עתידי אשר יתחשב באלמנטים האקלימיים הרצויים –  בנייה רוח, הצללה, אלבדו גבוה.  
 https://drive.google.com/file/d/1U7flDbuIYzHv-g7swC8m892AFH7t8FYh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R0tdcQOD38d890znsaGCpuMy4HRW2FtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTfECM8_O1nK4IGEeoXW_3U13izp10sd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JUCLX22HnpFqoaDXC6DmWmG3cJZWbN22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPDV65ZI5pm6nbSV5JWPxS_eC8epvEGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zxYsj5sqQQT0QOPlqg266yVGiO3M5KsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jOIXykQ2zswi7Q9gTnxtRJXI007juGC7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7flDbuIYzHv-g7swC8m892AFH7t8FYh/view?usp=sharing

