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Daniel Sauter, Urban Mobility Research, SwitzerlandSource: Marco Huettenmoser, Muri AG; www.kindundumwelt.ch

William (7) walks to school…



Daniel Sauter, Urban Mobility Research, Switzerland

Maria (10) walks to school …

Source: Marco Huettenmoser, Muri AG; www.kindundumwelt.ch



Daniel Sauter, Urban Mobility Research, Switzerland

Sandra (7) is being driven to school …

Source: Marco Huettenmoser, Muri AG; www.kindundumwelt.ch



Daniel Sauter, Urban Mobility Research, Switzerland

Samuel (7) is being driven to school …

Source: Marco Huettenmoser, Muri AG; www.kindundumwelt.ch Daniel Sauter, Urban Mobility Research, Switzerland

Samuel (7) is being driven to school …

Source: Marco Huettenmoser, Muri AG; www.kindundumwelt.ch
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We usually ask 

how towers meet the skyline
Oslo financial district 
masterplan consisting of a row 
multi-purpose high-rise 
buildings which largely make up 
the skyline of.



Each of the buildings is the creation of different combinations of 

European architecture firms; however, together they form an 
enticing composition with the gaps between them creating the impression 
of a barcode—hence the project’s clever nickname
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We usually ask 

how towers don’t hide the view
Vancouver 150 years old 
downtown consisting of a row 
multi-purpose high-rise 
buildings



Since 1989 view corridors protecting views of the mountain to the 
north, cannot be blocked by buildings. The view corridors do not preclude 
other more common regulations like floor-area ratios



The traditional Arab city



The traditional Arab city Doesn’t work with 
higher density /

high rise
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Perceived density



Perceived density



Perceived density



Sky View Factors

Pinpointed Areas with Least Direct Sunlight, 2m above Street Level.

Urban Canyon Assessment



Higher SVFs  indicate spaces that would theoretically 
cool down (emit more radiation towards the sky) than a 
space with low SVF.

Urban heat Island 
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Tall Buildings do not provide shadow  שמשה תנירק וב רוזאה
 אוה םלועב רתויב תיתייעב
30 בחור וק

רתויב ול םיקוקזש העשב דואמ ןטק יכנאה לצה



Tall buildings do not provide shadow  שמשה תנירק וב רוזאה
 אוה םלועב רתויב תיתייעב
30 בחור וק

 תויוכזב עגופו ידמ ךורא יכנאה לצה
רתויב םהל םיקוקזש העשב שמש



Tall buildings do not provide shadow
Trees do



אקולוגיה וסביבה 3(1), פברואר 362012

תוצאות
של  הנוחות  תחושת  ועל  המיקרו–אקלים  על  רחוב  עצי  השפעת 
בעיר  בוצעה  המיקרו–אקלים  על  הרחוב  עצי  השפעת   - האדם 
וערב.  שתי  ובמבנה  אחידים  שרחובותיה  שבע  באר  של  העתיקה 
פונים  שהרחובות  הכיוון  שבו  איֵדאלי  כמעט  מחקר  אתר  נוצר  כך 
נבדקו  זהים.  כמעט  הרחוב  ִצדי  משני  הבתים  וגובה  רוחבם,  אליו, 
שני רחובות דומים וסמוכים בעיר העתיקה שכיוונם זהה, מצפון–

מערב לדרום–מזרח, ולשניהם יחס ממדים שווה (גובה בתים חלקי 
רוחב). ברחוב אחד נטועות שתי שורות של עצי מכנף נאה בוגרים 
(להלן   0.12 של  קטן  שמים  ִמפתח  היוצרים  רחבה  צמרת  בעלי 
השמש  לקרינת  חשוף  והוא  עצים  אין  השני  וברחוב  ירוק),  רחוב 
היממה  שעות  בכל  נערכו  המדידות  של 0.45.  שמים  ִמפתח  ובעל 

בתאריכים 17-11 ביוני 2009 ובתאריכים 10-6 בספטמבר 2009. 
טבלה 1א מציגה נתוני אקלים נבחרים משתי תקופות המדידה. 
גבוהות  היו  החשוף  ברחוב  הממוצעות  המרביות  הטמפרטורות 
בחודש   1.3°C–וב יוני  בחודש   2.6°C–ב הירוק  שברחוב  מאלו 

ספטמבר. יש לציין שהפרשי הטמפרטורה הבו–זמניים היו גדולים 
המקסימום  טמפרטורת  ששעות  מכיוון   ,3°C לכדי  והגיעו  יותר 
המינימום  טמפרטורות   .(2 (איור  חופפות  אינן  האתרים  בשני 
המדידה.  תקופות  בשתי  דומות  היו  הרחובות  בשני  הממוצעות 
היו  שבאוויר,  הלחות  תכולת  את  המבטאים  האדים,  לחץ  ערכי 
ייתכן  יוני.  בחודש  שבלטה  תופעה  החשוף,  ברחוב  יותר  גבוהים 
הצהריים,  אחר  הבריזה  לחדירת  קשורה  האדים  בלחץ  שהעלייה 
ככיוון  צפון–מערב,  שכיוונם  חשופים  ברחובות  היטב  שהורגשה 
נוספים  במחקרים  נמצאה  דומה  שתופעה  לציין  יש  הבריזה. 
לאישוש  זקוקה  עדיין  שהתופעה  לציין  יש  זאת,  עם  יחד   .[24  ,11]

ברחוב  שחושבה  הממוצעת  הֵמרבית  הקרינה  טמפרטורת  נוסף. 
החשוף הייתה גבוהה מזו שחושבה ברחוב המוצל ב–19°C בשתי 
הממוצעת  הֵמרבית  הקרינה  טמפרטורת  אך  המדידה,  תקופות 
יש  בספטמבר.  מאשר   2°C–ב גבוהה  הייתה  ביוני  החשוף  ברחוב 
רק  שררו  לעצים  מתחת  המרביות  הקרינה  שטמפרטורות  לציין 

 איור 1. אתרי המחקר 
(בבאר שבע) ותכונותיהם

 תצלום אוויר, מיקום 
התחנות המטאורולוגיות, 

 הנוף העירוני 
בכל אחת מתחנות המדידות 

.(SVF) וִמפתח השמים

 תצלומי נוף עירוני | 
צילום: פועה בר

תצ"א העיר העתיקה

תצ"א גן גדולי ישראל

צילום עין הדג  ִמפתח השמים 

1
רחוב חשוף
SVF=0.457

2
רחוב ירוק
SVF=0.124

3
שטח בנוי (דרום)

SVF=0.508

4
ינבוטים

SVF=0.07

5
אשלים

SVF=0.17

6
דשא

SVF=0.75
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High SVF / High Urban heat Island



ןואיזומה לדגמזמר לדגמ

בוחרב םילבוגש םיצע ןיא



?ןינבב םילבוגש םיצע ןיא המל



תושדח תועיטנ ןיא

יראב לדגמ

יוביכ תבחרו הפמר םוקימל תוסחייתה שי



הפמר םוקימ



יוביכ תבחר םוקימ

6x12 הבחר•
מ4 השיג ךרד•
ןינבה ריקמ ׳מ6 דע•
 השיג ךרדכו הבחרכ דקפתל םילוכי שיבכו הכרדמ•

6713 .י.ת



תישומיש אל האנה תקיז



תישומיש אל האנה תקיז

םיטפושה לדגמ



תישומיש האנה תקיז

זמר לדגמ



23rd Street and Pennsylvania Av. Washington D.C 



23rd Street and Pennsylvania Av. Washington D.C - six blocks northwest of the White House



23rd Street and Pennsylvania Av. Washington D.C - six blocks northwest of the White House



Logistics

 ? ןכ הפיאפ״פשב אלו עקרקה תתב אל םא



Logistics

רתויב שלחה ךרדה שמתשמ ןובשח לע דימת



Logistics
Last mile solutions



Logistics

Last mile solutions



Logistics

Last mile solutions – Public & Private



Logistics

Last mile solutions – Tower Design



Blank facade

• קרוי וינמ תוארוה
• רסב לדגמ תיזח לש םוליצ



 לדגמ ןיב שגפמ
ירוביצה בחרמל

Sustainability Highlights

םולש רש דעיבא
sarshalom.aviad@gmail.com

058-4466704


