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סר� מיכאל ואטנמכר כתיבה114/12/09

ד הנדסת מיגו�" רמ–

 –ל צחי זרקו "סא

� הנדסה ומיגו�"רע

מ רוני סרי "אל

ח מיגו�" רמ–

סר� מיכאל ואטנמכר עדכו� 202/02/10

ד הנדסת מיגו�" רמ–

 –ל צחי זרקו "סא

� הנדסה ומיגו�"רע

מ רוני סרי "אל

ח מיגו�" רמ–

תאור תארי�מהדורה

השינוי

 �אישרבדקער

תיעוד
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6' מ מס"ע.. ..... ... .... ... ........... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... ... .... ... .... קביעת סוג המערכת 
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9' מ מס"ע.... ... .... ... ........ ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... ... .... ... .... .. .דוגמא לנתוני� טכניי� 

תוכ� ענייני�
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. חבי  המוגני בימי  אלו אושרה תקנה שמחייבת התקנת מערכות אוורור וסינו� בכלל המר

.ת חרו מערכת אוורור וסינו� מהווה אחד המרכיבי  הנוספי  למיגו� האזרח בשעו

.כת מיגו� אישיתמערכת זו משפרת את מיגו� האזרח בהתקפה כימית או ביולוגית בנוס# לער
מערכת משפרת את תנאי השהיה במקלטי  ומרחבי  מוגני  ג  באיומי  , בנוס# למטרה זו

ויר מערכת זו מקטינה את אחוזי הלחות במרחבי  מוגני  ומאפשרת הכנסה של א. קונבנציונלי 

.שעות רבותצח ג  כשהדלתות והחלונות סגורי  ובכ% מאריכה את מש% השהיה האפשרי ל

.י הוראות היצר�"יש לתחזק אותה עפ, על מנת שמערכת זו תהיה אפקטיבית ותפעל בשעת הצור%
ערכות ג  פיקוד העור# עושה מאמצי  רבי  להסדרת תקני  ותקנות אשר ישפרו את המ

.ביעילות� וג  בהתאמת� לסביבה הדירתית

�מבוא ומטרת המסמ

�:מטרת המסמ

 ונהלי מסמ% זה מיועד למתכנני  ומטרתו לפרט את כלל הדרישות לתכנו� המערכות

.עבודה מול גורמי פיקוד העור# בתחו  המערכות בתכנו� ובהתקנה
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 עובר דר% המסנ� האוירמצב סינו� שבו : מערכת אשר פועלת בשני מצבי  –מערכת אוורור וסינו�  

. עובר דר% מעק# ולא נכנס למסנ�האוירומצב אוורור שבו 
בעת הפעלת המערכת . מערכת שבה אי� אפשרות פעולה דר% מעק# –מערכת סינו� דירתית 

.מערכות אלו הינ� מערכות ביתיות בלבד. האוויר מוזר  דר% המסנ�
ד בנוי ממעטפת בטו� ובו מותקני  "ממ.  מרחב מוג� דירתי שמהווה אחד מחדרי הדירה –ד "ממ

.5425י דרישות קוב' תקנות " נבני  עפדי "ממ. פרטי מסגרות מג� שג  אטומי  לגזי 
 דירות באותה הקומה ובנוי בשטח 4ק משרת עד "ממ. מרחב מוג� קומתי למבני מגורי  –ק "ממ

. ק בנוי מעטפת בטו� ובו פרטי מסגרות מג� שג  אטומי  לגזי "ממ. משות# של הקומה

.5425י דרישות קוב' תקנות " נבני  עפקי "ממ.  קיי  ג  פתח מעבר בי� הקומותקי "בממ
מ בנוי "ממ. מ בנוי במבנה שאליו מיועד"ממ. מרחב מוג� מוסדי למבני  שאינ  מגורי  –מ "ממ

י דרישות קוב' " נבני  עפמי "ממ. ממעטפת בטו� ובו פרטי מסגרות מג� שג  אטומי  לגזי 

.5606תקנות 
טומי  מבנה או חלק מהמבנה אשר בנוי מעטפת בטו� ובו פרטי מסגרות מג� שג  א –מקלט 

. 5289י דרישות קוב' תקנות "מקלטי  נבני  עפ. לגזי 
 באזור שאליו האויר בשעה מחולקת לנפח ס"מאוי " אשר מסופקת עהאוירכמות  –החלפת אויר 

.3.1סעי# , 4חלק , 4570י "י דרישות ת"מספר החלפות אויר נדרשת נקבעת עפ. מיועדת

במסנ� ) ביולוגי וכימי(עובר סינו� גס ולאחר מכ� סינו� עיקרי ,  נכנס דר% שסתו  בלימת הד#האויר

הלח' העוד# משתחרר באמצעות .  ויוצר על לח' בחלל החדרהאוירהמפוח גור  לזרימת . העיקרי

.שסתו  על לח' שמותק� על צינור ליציאת אויר

.ת מנוגדות של החדרלצור% זרימת אויר בכל חלל החדר נדרש למק  את צינורות האוורור בפינו

הגדרות ותאור כללי

שסתו� הד(שסתו� הד(

מסנ�מסנ�

מפוח מפוח 

ידית ל הפעל ה ידית ל הפעל ה 
ידניתידנית

שסתו� כניסה שסתו� כניסה 

ומסנ� קד�ומסנ� קד�
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:סוגי מערכות

. מערכת אוורור וסינו� בגדלי  שוני  ומערכת סינו� דירתית–קיימי  שני סוגי  של מערכות
דג  המערכת . לה�בנוס# לשני סוגי  נבדלות המערכות ג  בספיקת אויר מסונ� ולא מסונ� ש

:מורכב  מאותיות ומספרי  כדלקמ�

FA – XXX/XXX– FAשלושת המספרי  השמאליי  ,  מסמ� שזוהי מערכת אוורור וסינו�
 האויר הלא מסונ� לשעה והמספרי  הימניי  מסמני  את ספיקת האוירמסמני  את ספיקת 

.המסונ� לשעה

VA – XXX/XXX / VAשלושת המספרי  השמאליי  ,  מסמ� שזוהי מערכת אוורור וסינו�
 הלא מסונ� לשעה ושלושת המספרי  הימניי  מסמני  את ספיקת האוירמסמני  את ספיקת 

. המסונ� לשעההאויר

F – XXX – Fהאוירשלושת המספרי  מסמני  את ספיקת .  מסמ� שזוהי מערכת סינו� בלבד 

.המסונ� לשעה

שבה  ) כמו בבתי חולי (קיימות מערכות למרחבי  מוגני  גדולי  במיוחד , בנוס# למפורט לעיל

.מותקנות סוללות של מסנני 

סוגי מערכות
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:להל� אופ� קביעת סוג המערכת הנדרשת
כלומר , נפח החלל מחושב כנפח אויר בפועל. חשב את נפח החלל שאותו מיועדת המערכת לסנ�. א

לדוגמא אזורי  במרחבי  ( הוא כולל בתוכו ג  את הנישות שלא נלקחות בחשבו� שטחי המיגו� 

או / מעבר לתקרות תותבות והאוירוג  נפח ) ' מ1,60/מוגני  דירתיי  שבה  הרוחב קט� מ

.אקוסטיות

).3.1סעי#  (4 חלק 4570י "י ת" הנדרש עפהאוירבדוק את מספר החלפות . ב
למספר בחר את המערכת או מספר מערכות אשר מספקות ספיקת אויר מסונ� המספיק . ג

.החלפות אויר ולגודל החלל
החישוב . י מספר אנשי  שאליו מיועד המיגו�" המסונ� הנדרשת עפהאוירחשב את ספיקת . ד

.ק אויר מסונ� לשעה לאד " מ6י "מתבצע עפ

.'וסעי# ד' י הספיקה הגדולה מבי� המחושבת בסעי# ג"הדג  הנדרש נקבע עפ. ה
יש להתייע' ע   (2 חלק 4570י "התא  את מספר וסוג שסתומי שחרור לח' בהתא  לדרישות ת. ו

).מתכנ� מיזוג אויר או ספק המערכת

:דוגמא

:מ הבא"קיי  ממ

השטח שנדרש לקחת לצור% חישוב , לעומת זאת. ר" מ10 המוצע הינו מ"הממשטח מיגו� של 

. ק" מ27,50= '  מ2,50*ר"מ 11הנפח הינו ',  מ2,50 מ"הממבהנחה שגובה . ר" מ11המערכת הינו 

 55=אויר החלפות2*ק"מ27,5המערכת צריכה לספק ,  ולכ�2 הנדרש הינו האוירמספר החלפות 

. ק"מ
הספיקה הנדרשת , כלומר.  איש25) ר לאד  " מ0.4ר חלקי " מ10( זה יכולי  להימצא מ"בממ

. ק" מ150)=לשעה לאד  (ק"מ6*איש25הינה 

ק אויר " מ150נקבע גודל המערכת שמסוגלת לספק ) ק" מ150/ק ו" מ55(מבי� שתי התוצאות 

.מסונ� לשעה

. ר"יש ל הציג חישוב ז ה בתוכניות  המוג שות ל אישור מ הנדסי פקע

קביעת סוג המערכת

' מ5

' מ1

' מ1
' מ2
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: בתוכניותס"מאולהל� דרישות לסימו� 

. של המרחב המוג�1:50יש לסמ� את המערכת הנבחרת במקו  המיועד לה בתוכנית . א

).נפחי הספיקה במצב אוורור ובמצב סינו�(יש לציי� את סוג המערכת בסמו% לסימונה . ב

.ספיקת  לרבות האויריש לסמ� את מיקו  שסתומי שחרור . ג

כלומר מספקת אויר למספר (במקרה ומדובר במערכת אשר מיועדת ליותר ממרחב מוג� אחד 

שבה יש ) 1:50  "בקנ(יש להכי� תוכנית סינו� אויר בנפרד ) מרחבי  מוגני  באמצעות תעלות

התעלות ושאר . פרטי חיבור בתעלות וכדומה, נתוני  טכניי  על תעלות, לציי� את סוג המערכות

.4570י "י דרישות ת"מרכיבי המערכת יתוכננו עפ

/פק אויר ליותר מבמרחבי  מוגני  יעודי  של מוסדות בריאות ובמבני  שבה  מערכת אחת תס

.יידרש אישור פרטני של יוע' מיזוג אויר,  מרחבי  מוגני 3

דרישות לתכנו�
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.קומיתלקראת אכלוס המבנה מתקיימת ביקורת של נציג פיקוד העור# או הרשות המ

:לקראת הביקורת יש לוודא את הנושאי� הבאי� 

.הימצאות סימו� תו תק� על המערכת והשסתומי . א

.4570י "י מתקי� מוסמ% בהתא  לדרישות ת"התקנת מערכת ע. ב

.י הפעלתה באמצעות כל המנגנוני  לרבות גיבוי ידני"תקינות המערכת ע. ג

:בעת ביקורת נציג המהנדס יש להציג את המסמכי� הבאי�

.י ספק מורשה"אישור הספקת המערכת לפרויקט ע. א

.בדיקת אטימות של המרחב המוג�. ב

.י מעבדה מוסמכת"בדיקת התקנת המערכת ע. ד

דרישות לקראת אכלוס
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נתוני� טכניי�

900

600

600

300

180

90

50

36

ספיקת 

אויר 

מסונ� 

ק "מ[

]לשעה

0.70X1.90

0.70X1.75

3.45X1.25

2.00X1.50

2.00X1.50

1.10X1.21

1.10X1.16

1X0.5

מידות *
השטח 

להתקנת 

]'מ[מערכת 

2

2

2

2

2

2

1

1

מספר 
החלפות 
אויר

 מינימלי
לשעה

150

100

100

50

30

15

8

6

מספר 

אנשי� 

 מקסימלי

מותר

450

300

300

150

90

45

50

36

נפח החדר 

 המקסימלי

המותר 

]ק"מ[

מקלט, מ"ממ2400/900

מקלט, מ"ממ1600/600

מקלט, מ"ממ1600/600

, ק"ממ800/300

מקלט, מ"ממ

, ק"ממ480/180

מקלט, מ"ממ

, ד"ממ180/90

מקלט, ק"ממ

מקלט, ד"ממ100/50

סינו� ' מע

דירתית

מקלט, ד"ממ

דג� 

המערכת

סוג מרחב 

מוג� אליו 

מיועדת 

המערכת

יש לתכנ� מספר ,  המותר שמופיע בטבלאהמקסימליבמקרה של נפח מרחב מוג� גדול מהנפח 

:י הדרישות הבאות"מערכות אוורור וסינו� עפ

.ק לאד  השוהה במרחב מוג�" מ6יש לספק לפחות . א

.2חלק , 4570י "י דרישות ת"יש לספק מספר החלפות אויר עפ. ב

 באמצעות הנעה המידות המפורטות בעמודה זו מתייחסות לשטח פעולה שדרוש להפעלת מערכת* 

.נית� לפרק את ידית ההנעה ולנצל חלק משטח זה בשגרה. ידנית בחרו 

:דוגמא לנתוני� טכניי� של חלק מהמערכות

נכו� של המרחב יש לקבל מהיצר� את הנתוני  הטכניי  של המערכת המיועדת לצור% תכנו� 

.כיוו� ידית הפעלה ידנית וכדומה, המוג� לרבות השטח התפעולי הדרוש


