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מאפייני האקלים העירוני

–העירוניהאקליםשכבות

האקלימייםהמאפייניםבעוד•

נוטיםהפנימיתהגבולבשכבת

החופהבשכבת,אחידיםלהיות

להשתנותנוטיםהתנאיםהעירונית

מסביבתהנקודהבכלומושפעים

.המיידית

ואיפיוןהגיאומטריה,החומריות•

כלהמגדיריםהמשטחיםחומריות

העירוניתהחופהבשכבתחלל
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שכבת החופה העירונית

שכבת הגבול הפנימית

יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה 



אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

מבטאהעירוניהחוםאימושג•

הליליתהטמפרטורהעלייתאת

הכפרילזההעירוניהמרחבבין

.אליוהסמוך

הבדלי טמפרטורה אלה  •

,  מבוטאים בעיקר בלילות בהירים

מעלות  3-5בהם ההפרשים של 

.  נחשבים כשכיחים

'  הבדלי הטמפ, בשעות היום•

(  מעלות1-2)קטנים בהרבה 

ובתנאים מסוימים יכולים להיות  

'  כלומר הטמפ, אף שליליים

במרחב העירוני תהיה קטנה  

.מבמרחב הכפרי

אי החום העירוני

אי החום העירוני

http://cimss.ssec.wisc.edu/ EPA-( למעלה)מקור  -( למטה)מקור 
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

י"עאביבבתלשבוצעמחקר•

2000בשנת¹ואחריםסערוני

החוםאיתופעתאתבדק

המחקר;אביבבתלהעירוני

טמפרטורותהפרשיהראה

ביןהרחובבמפלסמשמעותיים

אביבתלהעירבמרכז'הטמפ

.סביבההפתוחבשטחלזו

תופעת אי החום העירוני מונעת  •

כמו  )מטראולוגייםי פקטורים "ע

ומהירות  , לחות, מצב השמיים

מאפייני המערכת  י "וע( הרוח

,  גאומטריה עירונית)העירונית 

גודל  , חומריות, יחסי גובה רוחב

...('צפיפות וכד, הישוב

אי החום העירוני בתל אביב

13°c<

8°c>

אי החום העירוני

¹Saaroni H., Ben-Dor E., Bitan A. and Potchter O., 2000, Spatial Distribution and 
Microscale Characteristics of the Urban Heat Island in Tel Aviv - מקור
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

?ומה גורם לכך? אז כמה כבר חם יכול להיות

אי החום העירוני

Sky TV     מקור ביצי עין מיטגנות מחום המשטחים העירוניים- Laura Lean    מקורבלונדון       70°טמפרטורת משטח חיצוני של כ
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Evyatar Erell, David Pearlmutter, Terence Williamson       מקור-

אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

עמוקים'עירונייםקניונים'ב•

המבניםגובהביןהיחסשבהם)

קליטת,(גדולבינהםלמרחק

המבניםבחזיתותנספגתהחום

שוב'קניון'הלעומקומוחזרת

.ושוב

במשךהנספגתשהקרינהמכיוון•

ביכולתהמוגבלתהיום

גלארוכתקרינהי"עלהשתחרר

החום,אוורורי"עאולשמיים

לעלייתוגורםנכלא

עירונייםבמרקמיםהטמפרטורה

.צפופים

גאומטרית הקניון העירוניגורמי אי החום העירוני 

אי החום העירוני

Aishado -מקור 
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הבנייהחומריוצבעתרמיותתכונות•

עלישירותמשפיעיםהעירוניים

והויזואליתהטרמיתהנוחות

-בינהןלאזןיששלעיתים

מכונההמשטחשלההחזרהמקדם•

יותרנמוךשזהככל;"אלבדו"

ישירהקרינהפחותיחזירהחומר

שישוחרר)חוםיותריספוגכלומר

אתיגבירוכךבלילההעירונילאוויר

מבחינהולכן.(החוםאיתופעת

ככלגבוההערךנעדיףטרמית

.הניתן

וחלקיםבהיריםחומרים,מאידך•

גבוהיםאלבדובערכיהמאופיינים

נוחות-ואיבוהקליצורעלולים

.הבנייןבקרבתויזואלית

אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

ALBEDOחומריות ו גורמי אי החום העירוני 

אי החום העירוני

Walt Disney Concert Hall , Frank Gehry, LA Sergi Climent -מקור
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

ALBEDOחומריות ו גורמי אי החום העירוני 

והחזרתשיקוףי"עמהמבנההישירההשמשקרינתאתלהרחיקהצורךביןלקונפליקטביטוי•

–הציבוריבמרחבהמשתמשיםנוחותלביןהעירוניתלסביבההשמשקרני

WALKIE"הממגדלשהוחזרוהשמשקרני TALKIE"תחתיושחנתהמכוניתהמיסובלונדון.

אי החום העירוני

Leon Neal / AFP/Getty Images  מקור-
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

פליטות חום מבעירה  גורמי אי החום העירוני 

שוניםממקורותחוםפליטת•

הטמפרטורהלהעלאתמסייעת

:העירוניבקניון

–אנושיחום•

Anthropogenic heat

.אנושיתמפעילותהנפלט

כתוצאההנפלטמוחשיחום•

אווירמיזוגמערכותמפעילות

כלימנועישלבעירהופעילות

.רכב

תעשייהפועלתבהןבערים•

ממבניהנפלטהחום–כבדה

להגבירהואגםיכולהתעשייה

.העירוניהחוםאיאפקטאת

אי החום העירוני

Chinanews.com -מקור יחידות מיזוג אויר על גבי קיר חיצוני במבנה סין                  
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עציםשלההצללהאפקטמלבד•

השמשקרניחסימתי"ע)בעיר

העירוניתהצמחיה,(הישירות

באמצעותהאוויראתמקררת

מיםאידוישלפיזיקליותתופעות

.הצמחיםמעליודיותמהקרקע

הצמחיהכיסויבועירוניבשטח•

אפקט,ואספלטבבטוןמוחלף

.משמעותיתקטןל"הנהקירור

הירוקיםהשטחיםביןלמאזןלכן•

עירוניתולצמחיה,הבנוייםלבין

עדמפארקים)מידהקנהבכל

חשובתפקיד(בודדיםלעצים

.העירוניהאקליםבאיפיון

אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

אי החום העירוני

יחס התכסית הצמחית  גורמי אי החום העירוני 
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

צמחיה עירונית

תמר מצוי מכנף נאה

ההשפעה התרמית המשולבת של הצמחייה וגורמי  . 2005.בר –שעשוע . ל, טר'פוצ . ע, .ביתן א-מתוך 

הבינוי על התהוות מיקרו האקלים בשטחים פתוחים עירוניים

מרחיקותהשפעותישלצמחיה•

שיפור,העירוניהאקליםעללכת

במרחבהמשתמשיםנוחות

הביולוגיהמגווןשיפור,העירוני

(Biodiversity),השלכות

איכותעלוהשפעהאקוסטיות

.בעירהאוויר

מתאימיםשוניםצמחיהסוגי•

ויוצריםשוניםאקליםלסוגי

.משתנהמיקרואקליםסביבם

(שונההצללהורמת)

ליצורישנכוןצמחיהבתכנון•

אתבחשבוןשלוקחתפרוגרמה

י"עלהיווצרשעלולהחוםעומס

,מהצמחיההלחותהגברת

.ונשירותהשקיהשיקולי
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למניפולצית משטר הרוחות ברמה  •

העירונית ישנה חשיבות רבה  

בהשפעה על רמת הנוחות במפלס  

על רמת צריכת האנרגיה  , הרחוב

;במבנים בעיר ואיכות האויר

משטר הרוחות מושפע מהפניית  •

גודל  , גובה, הרחובות ביחס לרוח

סמיכות מבנים  , וצפיפות המבנים

.'גבוהים לנמוכים וכד

בניגוד לרוח הלא מופרעת בשכבות  •

שדה הרוח  , הגבוהות מעל המבנים

במרחב העירוני בסמוך לקרקע  

מושפע מכל תוואי תכסית ערונית  

טופוגרפיה או צמחיה ולכן צריך  

להיבחן מחדש בכל רקמה עירונית  

.ספציפית

אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

משטר הרוחות העירוני

עירונימיקרו אקלים 
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בתכנוןהאחריםהשיקוליםמלבד•

מבנים,העירוניתברקמהמגדלים

בתוךבודדיםמגדליםבמיוחד)גבוהים

מואצתאווירזרימתיצרו(נמוכהרקמה

חשוףשהמבנהכיווןזאת,סביבם

חופה"למעלהנעיםרוחלכוחות

.בתוכההנעיםמאלווחזקים"העירונית

לחץכיסנוצרלרוחהפונהבחזית•

וכךלמטהחזקהלזרימההגורםגבוהה

המבניםסביבהרוחותמאזןמשתנה

.הרגלהולכיבמפלסהגבוהים

והיחסהבניןפרטי,המגדלגיאומטרית•

כל,סביבםהמבניםלגובהגובהםבין

סביבהרוחותמשטרעלמשפיעיםאלה

.בקפידהלהבחןוחייביםהמגדל

אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

בניה גבוהה ומשטר הרוחות העירוני

עירונימיקרו אקלים 

DEKAY, M.et BROWN, GZ (2001), Sun, Wind and Light   מקור-
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

עלהמשפיעותפיזיולוגיותתופעות•

בעירהאדםשלהתרמיתנוחות

ביןאנרגיהלחילוףמנגנוניםי"ע)

:(והסביבההגוף

ופולטקולטהאדםגוף–קרינה1.

גלוקצרתארוכהקרינה

הפסקהללאואליהמהסביבה

אנרגיהחילופי–הסעה.2

.לסביבההאדםביןמתבצעים

טמפרטורתהורדת–זיעהנידוף.3

.הזיעהאידויי"עהעור

האקלים העירוני ונוחות הולך הרגל

Jendritzky, G.; Menz, G.; Schirmer, H.; Schmidt-Kessen, W. 1990: -מקור 
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

האקלים העירוני והמבנה הבודד

יתרונותשלה,העירוניהציפוףלמגמת•

עלולה,(2יחידהראה)חשוביםמקיימים

פוטנציאלעלשליליתהשפעהלהיות

וקירורלחימוםבעירהבודדיםהמבנים

.טבעיתותאורהפאסיביים

ליעילותעירוניציפוףביןאיזון•

הבודדיםבמבניםוהנוחותהאנרגטית

וחיזויתכנוןי"עליישוםניתןבעיר

-סביבםהטבעלמשאביהמבניםנגישות

,פאסיביסולרילחימום–שמשזכויות•

.סולריתאנרגיהולייצורטבעיתתאורה

ולרתימת,טבעילאוורור–אווירזכויות•

.אנרגיהלייצורהרוחאנרגית

-ביולבניההמדריך.2010.רופא.י,עציון.י,מאיר.י,אראל.א,.דפרלמוטר-מתוך
.בנגבגוריון-בןאוניברסיטת-במדברעריםובינוילאדריכלותהיחידה.בישראלאקלימית
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אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

האקלים העירוני והמבנה הבודד

ר'פוטצעודד–מקור.בישראלאקלימית-ביולבניההמדריך-מתוך

שמונעעירונילתכנוןדוגמא•

קרינתהנמוכיםמהמבנים

חימוםלצורךישירהשמש

מיםוחימוםפאסיביסולרי

השמשקולטיי"עפאסיבי

.(סולריתתרמומערכת)

יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה 



מטרת התרגיל

:לתרגילהנחיותדקות120משך התרגיל

.  נסו לתעד את תחושותיכם לאורך המסלול( 1

במידת האפשר מדדו את טמפרטורת האוויר  ( 2

.והמשטחים סביבכם

במידת האפשר שאלו את המשתמשים האחרים ( 3

.כיצד הם חשים בכל חלל עירוני

האם ישנם הבדלים  –מפו את התוצאות ( 4

?משמעותיים בין נקודות שונות בעיר

?מה לדעתכם גורם להבדלים אלה( 5

האם ההבדלים בתחושה האישית שלכם או של ( 6

המשמשים האחרים תאמה את ההבדלים במדידות 

?  שביצעתם

?אם ישנו פער מדוע לדעתכם הוא נגרם

ציוד נדרש

קצר בעיר לאורך מספר  סיור( 1

חללים עירוניים בעלי אופי שונה 

,  חומרי חיפוי וריצוף, חתך רחוב)

שימוש שונה  , הצללה משתנה

('וכד

אקלים עירוני–תרגיל כיתה 

יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 



אקלים עירוני-מיקרו1'  מס' נק•
אקליםמיקרומתקייםבעירהמבניםבין,העליונותבשכבותהאחידלאקליםבניגוד

.שוניםלפרמטריםבהתאםבעירשונותנקודותביןהמשתנה

אי החום העירוני2'  מס' נק•
משקף את הפרשי הטמפרטורות הליליות בין העיר לאזור הכפרי מושג חשוב ה

המושג מבטא בעיות אקלימיות במרקמים עירוניים צפופים שבהם החום  . סביבה

כך –ללא אפשרות שחרור יעיל בלילה ' קניונים העירוניים'שנספג ביום נכלא ב

.כך גם רמות זיהום האוויר וצריכת האנרגיה, עולה' הטמפ

צמחיה עירונית3'  מס' נק•
י תופעות פיזיקליות שונות צמחיה  "ע. חשובה ביותר למיתון אי החום העירוני

מכיוון שצמחיה עלולה להעלות  . עירונית בכל קנה מידה יכולה למתן את אפקט החום

.את רמת הלחות באוויר יש ליצור פרוגרמה זהירה של השימוש בה

האקלים העירוני והמבנה הבודד4'  מס' נק•

לקחים חשובים–אקלים עירוני 

יש לשאוף לאיזון עדין בין מגמת הציפוף העירוני לבין הבטחת התפקוד האנרגטי  

.י כלים שיבטיחו את זכויות השמש והאוויר"זאת ע. והנחות במבנים הבודדים בעיר

יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 



סיום יחידה

לקריאה נוספת

המדריך לבניה ביו אקלימית

http://www.bgu.ac.il/CDAUP/guidebook.pdf

דיוויד פרלמוטר' אד/ הרצאת שקופיות על תכנון עירוני עם דגש על אקלים ונוחות 

לימור שעשוע בר  , ר'עודד פוטצ, אריה ביתן/ מאמר על השפעת הצמחיה על מיקרו האקלים העירוני 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0201-
R0300/R0207.pdf

אקלים עירוני/ יחסי בניין סביבה 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Documents/SouthDistri
ctConference/David_Pearlmutter-climatic_urban_design.pdf

יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה 

http://www.bgu.ac.il/CDAUP/guidebook.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0201-R0300/R0207.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Documents/SouthDistrictConference/David_Pearlmutter-climatic_urban_design.pdf

