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– סגורים במרחבים באוויר לטיפול טכנולוגיים פתרונות לבחינת הוועדה המלצות סיכום

 26.7.2021עידכון 

 

 בהם מאווררים ולא צפופים, סגורים במרחבים יותר גבוה הוא הקורונה בנגיף לחלות הסיכון

 ידי על מתפשט הנגיף כי נראה בו המקום הן אלה סביבות. ארוכים זמן פרקי מבלים אנשים

 , אלה במקומות, זהירות אמצעי נקיטת ולכן יותר יעילה בצורה אירוסולים או טיפתי רסס

 לגרום עלול אווירנית העברה של אירוע וצפופים סגורים בחללים, בנוסף .יותר אף חשובה

  .המונית להדבקה

 נגיף התפשטות סכנת למזעור והמלצות הנחיות" מסמך פרסם הבריאות משרד 2020 באוגוסט

 כןו, אוויר להחלפות המלצות הכולל" הציבור את המשמשים סגורים במרחבים הקורונה

 . UVC נורות וכן( HEPA) מקומית סינון מערכת יםכוללה יםטכנולוגי רונותתפ

 במרחבים אוויר לחיטוי טכנולוגיים פתרונות לאתר שמטרתה היגוי ועדת מההוק 2021 בינואר

 טכנולוגיים לפתרונות חברות 27 של הצעות ןבח הצוות, בנושא קורא קול פרסום לאחר .סגורים

 של והבטיחות היעילות בבחינת התמקדה הוועדה עבודת. סגורים במרחבים באוויר לטיפול

 .  הטכנולוגיות

 

 : טכנולוגיותה תנלבחי מנחים קווים מספר הוגדרו

 תקנים לגביהם שאין חומרים האוויר לחלל מפיצים אשר פתרונות על להמליץ ניתן לא 

 (םבריאותיי סף ערכי( בריאותיות השלכות לגבי ברורים

 הטכנולוגיות לצד כי הוחלט HEPA & UVC הפועלים פתרונות על ולהמליץ לבחון ניתן 

 .לה מחוצה לוואי תוצרי מייצרים ואינם היחידה בתוך פנימי באופן אוויר לטיהור

 מבוסס פתרון של במקרהUVC   המחמיר התקן את לאמץ הוחלט  ,אחר חשמלי או 

 המגדיר( אוויר ומיזוג קירור חימום למהנדסי האמריקאית האגודה) ASHRAE  של

 ,מסוימים ובמקרים PPB 10 עד המכשיר ידי על להפצה המותרת אוזון רמת את

 תקן) Ozone Free של לרמה הדרישה את להחמיר מומלץ, החינוך מערכת דוגמת

UL-2998) 
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 מספקת אוויר תחלופת רמת יבטיחו אשר ,ויציבים איתנים בפתרונות להתמקד מנת על  

 לספיקת מינימום רף לשים הוחלט, בחדר הנשימה לקצב ביחס האוויר טיהור לצורך

 .אפקטיבי יהיה הפתרון כי יובטח כך , לשעה ק"מ 350 של המערכות

 

 

 ידי על שנקבעו בקריטריונים ועומדים מתאימים נמצאו (1 טבלה ראה) חברות   5של מוצרים

 .הוועדה

 

 :לסיכום

 לקורונה ארוך לטווח מענה לתת יכולים סגורים במרחבים באוויר לטיפול פתרונות, 

 . בעתיד דומים ולאתגרים שפעת כדוגמת אחרות ויראליות למחלות

 פתיחת) טבעי אוורור או/ו אוויר תחלופת על להקפיד יש ריםוגהס החללים בכל 

 (. וחלונות דלתות

 יתןנ בהם צפופים ציבוריים בחללים באוויר לטיפול טכנולוגיות להתקין מומלץ 

 ללא בחללים בעיקר מומלצות אלו טכנולוגיות. מקצועית ותחזוקה התקנה לוודא

 . גבוהה אוויר תחלופת

 הסיכון להפחתת כאמצעי נוספות טכנולוגיות לבחון ימשיך הבריאות משרד 

 . להידבקות
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 אוויר לטיהור לטכנולוגיות ההיגוי ועדת ידי על שנקבעו בקריטריונים שעמדו החברות: 1 בלהט
 26.7.21מעודכן   סגורים במרחבים

12345

שם החברה

 

Bio-pharmax

UVC(אחר, UVC, HEPA) הטכנולוגיה סוג

HEPA/HEPA + 

UVCUVCאחר

UVCפירוט הטכנולוגיה

HEPA/HEPA + 

UVCUVC

 ולכידה חשמלית טעינה

 חלקיקים של פנימית

ULPA/HEPA+UVC
+Carbon + IF

כןכןכןכןכן?בדיקת אפקטיביות קיימת

כןכןכןכןכן?הבריאות משרד בדרישות עומדת אפקטיביות בדיקת

לשעה קוב מטר - הטיפול ספיקת יכולת

m3/h 400-10000 m3/h500m3 400-30000 אלון-יכולת סטנד m3/h 250-600 m3/h 350 מעל( נמוך/בינוני/גבוהה)

דקות 15דקות 20-60דקות 20-כלוג 2.5 להפחתת הנדרש הזמן משך

כןכןכןכןכן?בדיקת בטיחות קיימת

כןכןכןכןכן?בדיקת בטיחות עומדת בתקנים

כןCE ULCEקיימיםהפתרון עומד בהם הבטיחות תקני פירוט

ישCEישישFDA / CEintertec -אישורים רגולטורליים 

לאלאלאלאלא?לחלל נוספים חומרים מפיץ האם

freefreefreeרמת האוזון המופצת מהפתרון

40 ppb - בדיקה 

מחמירה

10 ppb מקסימלי 

free רגילה בבדיקה

כןכןכןכןכן?קיימים לקוחות פעילים

:קטגוריית המלצה

 -אפקטיבי ובטיחותי 

מומלץ

 -אפקטיבי ובטיחותי 

מומלץ

 -אפקטיבי ובטיחותי 

מומלץ

 -אפקטיבי ובטיחותי 

מומלץ

 -אפקטיבי ובטיחותי 

מומלץ

מומלץמומלץמומלץמומלץמומלץמומלץ לא/  מומלץ: הוועדה המלצת סיכום

4וועדה 1וועדה 1וועדה 3וועדה 2וועדה מספר וועדה
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