
תוצאות הפיילוט לחקר 
המיקרו-אקלים במוסדות חינוך

(ללא שימוש בבריזרים ועם שימוש בבריזרים)
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 מיקרו-אקלים המשפיע לרעה על
תלמידים הוא בעיה גלובאלית

93 אחוז מהילדים עד גיל 15 נושמים אוויר מזוהם
*ארגון הבריאות העולמי

האוויר בתוך המבנים מזוהם פי 2 עד 5 מהאוויר שמבחוץ
(EPA) הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה**

ירידה של רמת הביצועים בלימודים ב 30% לתלמידים 
הלומדים בכיתות שאיכות האוויר בהן נמוכה

***פ. ורגוצקי וד. וואיון, המרכז הבינלאומי לסביבה 
ולאנרגיה של דנמרק

רמת CO2 גבוהה משפיעה על:

היכולות הקוגניטיביות  -
הריכוז  -

ההצלחה בלימודים  -
הפרודוקטיביות  -

הבנת החומר הנלמד  -
התחלואה  -

הסיכוי לפתח אלרגיות  -
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מאפייני ניטור המיקרו-אקלים בכיתות 
(לימוד שלב 1–ללא בריזרים)

מספר תחנות הניטור – 20
מספר הכיתות בשלב הראשון של הפרויקט – 20

מספר מוסדות החינוך – 8
אורך הניסוי – 3 שבועות/21 יום/9,293 שעות

זמן הניטור – 24 שעות ביממה
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תוצאות ניטור המיקרו-אקלים בכיתות 
לימוד (ללא בריזרים)

הממצאים העיקריים של המדידות:
ממצא 1 – רמת ה-CO2 הייתה פי 1.5 עד 4 פעמים מעל לרמה הסבירה ב-87% מזמן הלימודים.

ממצא 2 – רמת הלחות הייתה מעל או מתחת לרמה הסבירה ב-91% מזמן הלימודים.

(87%) – אחוז מהזמן שבו רמת ה-CO2 הייתה מעל 
לרמה הסבירה

(13%) – אחוז מהזמן שבו רמת ה-CO2 הייתה בגדר 
הרמה הסבירה

(91%) – אחוז מהזמן שבו רמת הלחות הייתה מתחת 
למינימום הסביר או מעל המקסימום הסביר

(9%) – אחוז מהזמן שבו רמת הלחות הייתה בתוך 
הגבולות המקובלים

(23%) – אחוז מהזמן שבו הטמפרטורה הייתה מעלת 
GOST 30494-2011 צלסיוס אחת מעל לתקן

(51%) – אחוז מהזמן שבו הטמפרטורה לא חרגה 
מהגבולות המקובלים

(26%) – אחוז מהזמן שבו הטמפרטורה הייתה מעלת 
GOST 30494-2011 צלסיוס אחת מתחת לתקן
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 מאפייני ניטור המיקרו-אקלים בכיתות
(לימוד (שלב 2–עם בריזרים

מספר תחנות הניטור – 3
מספר הכיתות בשלב השני של הפרויקט – 3

מספר מוסדות החינוך – 3
מספר הבריזרים – 10

אורך הניסוי – 3 שבועות/21 יום/9,293 שעות
זמן המעקב – 24 שעות ביממה
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בכיתות CO2-גרפים השוואתיים של מדידות רמת ה
*ללא שימוש בבריזרים ועם שימוש בבריזרים במשך 6 שבועות

*הנתונים מוצגים תוך התחשבות בימי חופש לרגל חגים לאומיים, במקרים שבהם עובדי המוסדות ניתקו את המכשירים, במקרים שבהם 
האינטרנט היה מנותק, במקרים שבהם עובדי המוסדות פתחו חלונות לאוורור בזמן שהמכשירים פעלו.

גרף 1: כיתה מס' 1 – 3 בריזרים

גרף 2: כיתה מס' 2 – 3 בריזרים

 CO2-רמת ה
 המותרת לפי תקן

GOST 30494-2011 
– 1 ppm
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גרף 3: כיתה מס' 3 – 4 בריזרים

שבועות 1-3   עם בריזרשבועות 1-3   ללא בריזר
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תוצאות ניטור המיקרו-אקלים בכיתות (עם בריזרים)

 הבריזרים שיפרו את
המיקרו-אקלים פי 1.9

 הבריזרים שיפרו את
המיקרו-אקלים פי 1.8 עד 1.9

 הבריזרים שיפרו את
המיקרו-אקלים פי 2.4 עד 2.6

הממצאים העיקריים של המדידות:
ממצא 1 – הבריזרים מורידים את רמת ה-CO2, משפרים את איכות המיקרו-אלים פי 2 בממוצע.

ממצא 2 – הקונפיגורציה היעילה ביותר היא 4 בריזרים לכיתה, מה שמאפשר לשפר את איכות 
המיקרו-אקלים פי 2.5 בממוצע.

כיתה מס' 1
3 בריזרים

כיתה מס' 2
3 בריזרים

כיתה מס' 3
3 בריזרים
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CO2

CO2

סיכום הפיילוט ותוצאותיו
המדידות בכיתות הראו:   .1

רמת ה-CO2 ללא בריזרים הייתה פי 1.5 עד 4 מעל לרמה הסבירה ב-87% מזמן 
הלימודים.

התרחיש העיקרי לעלייה ברמת ה-CO2 הסבירה:   .2
התחלה – השיעור השני (09:00), 

הרמה המקסימלית – השיעור השישי (12:30), 
חזרה לרמה הסבירה – השיעור העשירי (16:00).

הקריטריון הממוצע האפשרי להערכת רמת המסוכנות של המיקרו-אקלים   .3
בכיתות לימוד:

M 3 ומעלה לאדם 
רמת CO2 סבירה, M 2.9 ומטה לאדם 

רמת ה-CO2 היא פי 1.5 עד 4 מעל לרמה הסבירה.

הערכה של יעילות הבריזרים במוסדות חינוך:   .4
 ,CO2-הבריזרים מורידים את רמת ה

משפרים את איכות המיקרו-אקלים פי 2 בממוצע; הקונפיגורציה היעילה ביותר היא 
4 בריזרים לכיתה, מה שמאפשר לשפר את איכות המיקרו-אקלים פי 2.5 בממוצע.
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מטהר אוויר 
עם אוורור


