
מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה      

אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

פולה אורנשטייןפולה אורנשטייןפולה אורנשטייןפולה אורנשטיין    י"הוכן ע



*Definition of Indoor Air:

“Air within a building occupied for at 
least one hour by people of varying  
states of health.”

*National Health and Medical Research Council (NHMRC, Australia)

מבני-אוויר  תוך

:מבני-הגדרת אוויר תוך

אוויר בתוך המבנה שמאוכלס לפחות שעה אחת  "

".י אנשים עם מצבי  בריאות שונים"ע 



:תלונות
מבני-אוויר  תוך

ראש-כאבי

עייפות  

אי נוחות    

שיעול    

הרגשה רעה

יובש בפה

צריבה ודלקות בעיניים

"אין חמצן" -" אין אוויר"

חוסר ריכוז

ריח לא נעים

Headache

Fatigue, Tiredness

Discomfort

Cough

Bad feeling

Dry mouth

Burning eyes

Eyes irritation

"No Air" - "No Oxygen"

Poor Concentration

Unpleasant odor

Complaints:  



מבני-אוויר  תוך

:סוגי מבנים

Public(      מבני ציבור  � Buildings(

Private Homes)( בתים פרטיים        �

)(Office buildingsמבנים משרדיים   �



  :Sources)(מבני -מקורות זיהום אוויר תוך

Outdoor)(מקורות זיהום חיצוניים  

Indoor)(מבניים -מקורות זיהום תוך 

Ventilation)(מערכת אוורור ומיזוג אוויר 

מבני-אוויר  תוך מבני-אוויר  תוך



ת

ניידת  

למדידת זיהום אוויר

תקן ישראלי

Outdoor Contaminants Entering Building

NOx  10/1/08–13/3/08Indoor Outdoor 

ppb(658789(שעתי מירבי   -ערך חצי

821)שעתיות -חצי(חריגות  ' מס

NOx  1/01/08–30/3/08Indoor Outdoor 

ppb(825875(שעתי מירבי   -ערך חצי

1316)שעתיות -חצי(חריגות  ' מס

פרק זמןריכוזמזהם

NOxppb 500

298 ppb

שעה 1/2

שעות 24

CO ppm 52

9.6 ppm 

שעה 1/2

שעות 8 

PM2.5 65 שעות 24ק"מ/ג"מק



H2Sתקן ישראלי)µg/m3(ק "מ/ג"ריכוז מקH2S  מקום הבדיקה -
)שעה 40µg/m3 45    )1/2מרכז–אולם ספורט 

)שעות µg/m3  )24  4515חדר קטן–אולם ספורט 

סמוך לפתח  (חדר מורים 
217)ביוב µg/m3

)ערך ייחוס לריחשעה 1/2(

1פרוזדור

1כיתה

33חזית בית הספר

H2S -תוצאות מדידה 

Outdoor Contaminants Entering Building



VOC -מדידת 

:OUTDOOR

ACETONE, CARBON DISULFIDE, CARBON  TETRACHLORIDE, 

CHLOROFORM, ISOPROPYLALCOHOL, METHYLENE CHLORIDE, 

TETRAHYDROFURAN, TOLUENE, XYLENE

INDOOR:

ACETONE, CHLOROFORM, ISOPROPYLALCOHOL, 

METHYLENE CHLORIDE, TOLUENE, XYLENE

Outdoor Contaminants Entering Building



Inadequate Building Ventilation Systems

בניין קריית הממשלה בתל אביב

CO2:

950 ppm

1050 ppm

1250 ppm

Headache

Fatigue, Tiredness

Discomfort

Bad feeling

Dry mouth

Complaints:

Eyes irritation

"No Air" 

"No Oxygen"

Unpleasant odor

Burning eyes



*L.J. van Gemert, "COMPILATIONS OF ODOUR THRESHOLD VALUES IN AIR, WATER AND OTHER MEDIA.

PLAIN PLYWOODלבידים 37י "ת

WOOD CHIPBOARDSלוחות שבבים 887י "ת

לוחות סיביים המיוצרים   1481י "ת
בתהליך יבש              

DRY PROCESS FIBREBOADS

OSB(ORIENTED STRAND BOARD(לוחות כפיסי עץ מכוונים  1913י "ת

 mg/m2/hour 8: ערך פליטה

ישראלי תקן סביבתיגירוי*ריח ברור*סף גילוי*

mg/m30.06mg/m30.18  mg/m30.69mg/m30.1  

Formaldehyde              פורמלדהיד

Contaminants Originating Inside Building



:מידות החדר
m3 25: נפח;    m 2.5: גובה; m2 10: שטח

:הריכוז המשוער של הפורמלדהיד באוויר החדר

8mg / 25m3 = 0.32 mg/m3

hour2mg/m8/ :בהתאם לתקן פליטה


