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לקבל אוויר נקי שיעזרו לכם טיפים  21

 וביניהםבמשרד  ,בבית במהירות

 די בקלות ? זיהום אוויר בבית ובמשרד סנןל אולמנוע איך אפשר 

 

 מה הבעיה ? -על מה, בעצם, אנחנו מדברים  –רגע אחד לפני הפרקטיקה המעשית 

עלול להיות מאוחר פשוט זה  רואיםכבר ואם  ,לא רואים אותוכמעט רבים בינינו, שיישאר 

 רבים הוא עדיין לאאנשים בעיני  –שומעים ואם כבר  ,לא שומעים אותו]בדרך כלל[ מידי. 

האחרונים המחקרים  כי טעות גדולה !!עלולה להיות אבל, זאת . מסוכן מספיקנחשב 

על אנחנו מדברים  -את מה שאולי היה נוח להסתיר  לרחםחושפים בלי בשטח העובדות ו

 ! ילד היוםוכל  תינוקאיש ואישה, כל אחת הסכנות הגדולות ביותר לבריאות של כל 

עם מגיפת ההשמנה ועודף בהצלחה להתמודד אחרונה, מדברים הרבה איך בתקופה ה

מודעות  קיימתשקל לראות . )וכבר יש אפילו חוקים מיוחדים( מסתערת עלינואשר  המשקל

מן הגוף הם  70%כ ומה לגבי המים ? . אשר נכנס לגופנוהמזון ולאיכות  התזונהרבה לנושא 

, או קונה מים מינרלים. נכון, מתקן סינון מים לשתיה בבית כמעט כל אחד כבר מחזיקמים, ו

 אבל.... וטריים לשתות מים נקייםלאכול מזון איכותי וגם  –אכפת, חשוב מאוד ובצדק 

נעלם  עבור רבים מה שמסוכן יותר מכולם גם יחד נשארמסתבר שאבל, 

  ונסתר מן העין. כאן, הוא מהווה סכנה הולכת וגדלה כל יום, שעה שעה.

המטרידות ביותר יש חלק גם בבעיות לגורם המסתורי שמייד נחשוף כאן יותר מזה, אפילו 

אחד המעורבים גם כ וזכרמהוא בשיחות בין מומחים של עודף משקל, סוכרת והשמנה. 

 .שלנו מקורות המיםהישירים בבעיה של זיהום 

 

 אולי תאמרו עכשיו "זה הכל ?!", ואולי "אז איך אנחנו לא יודעים על זה ?!"

לחיות חיים  אי אפשר לחיות בלעדיו וממש, ממש אי אפשר להמשיך –התשובה היא, כן 

 כזה מסביב. זיהום אווירתקינים כאשר יש... 

 

 

המדריך אינו מדריך זה מוגש לקהל כשירות ומידע לידע כללי, והוא כולל גם קישורים מסחריים. 

 מחליף התייעצות מקצועית עם מומחה רפואי או כל מומחה אחר באופן פרטני.
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 הידעתם ?

גורמי התמותה על בתי החולים  שעורכיםהשנתיים ם מיהסיכו ושנים הרא מספרכבר לפני 

לזיהום אוויר גדול כמעט  קשר ודאימספר מקרי המוות בגוש דן שיש להם כי  – המרכזיים

 !! בכל הארץ בשנה אחתהדרכים שתיים !!( ממספר ההרוגים בתאונות  X)כן,  2פי 

מקרי  500,2מעל ומזהה  עוד יותר מרחיק לכת OECDה  פרסםדו"ח שה

 ,החוליםכל לא דיברנו על  דיין, ועבישראל בגלל זיהום אוויר מוות בשנה

  .ובני המשפחות שלהם הסובלים

 

תוך המחקר ציטוט מ. זה לא לגמרי חדשמעורב בנושא סקרן ולמי ש –בסוד פה נגלה אבל, 

"זיהום האוויר הוא בכנסת מראה ש "נציבות הדורות הבאים"רסמה פאותו ביותר  ףהמקי

בעיית סביבה חמורה ביותר, ויש הסוברים החמורה מבין בעיות הסביבה 

ולעיתים אף קטלנית. אין הוא יודע בישראל. פגיעתו רב מערכתית, נפוצה 

 גבולות וכולו מעשי ידי אדם..."

הורכבה בין ש מומחיםהמן הדין וחשבון המפורט שהגישה לכנסת ועדת  טרידמ קטעועוד 

"זיהום  2004בחודש פברואר  נוספים וחוקריםרופאים, מומחים לאיכות סביבה השאר מ

חלואה במחלות האוויר הוא אחד הגורמים הבולטים המגבירים את הת

גורמות תמותה כגון סרטן, מחלות לב ושבץ מוחי. בולטת במיוחד העלייה 

 בתחלואה בסרטן השד..."

 

 –על תינוקות וילדים שיש לו לגבי עוצמת ההשפעה דווקא אם אתם סקרנים ו

ארגון הבריאות העולמיWHO (World Health Organization  )"דו"ח ה 

 ..."ביותר בילדים היא מוות מזיהום אווירסיבת התמותה הגבוהה מציין כי 
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לזיהום כי  מראים ,אישיותהעדויות המחקרים והגדל והולך של הבנוסף למספר כל אלה, 

 :קשר והשפעה במצבים האלה גםיש האוויר 

 מחלישה על מערכת החיסון השפעה 

 בעיות של עירנות ועייפות בלתי מוסברתקשר ל 

 הפרעות קשב וריכוז 

  של מקרי אסטמה ואלרגיהגדל הולך ומספר 

 עלייה במספר הלידות של ילדים אוטיסטים ובעלי מומים מולדים אחרים 

 בשכיחות מקרי הסרטן בילדים החמרה 

 .שינויים בקצב ההתבגרות וההתפתחות המינית.. 

 -כנס להריון ילה עכשיו אז אם יש לכם ילדים, או אם אתם מתכננים

 ?! כדי לקבל אוויר נקי ובטוח יותר למה, בעצם, אתם מחכים

 

  איפה הטבע, איפה האוויר הצלול שנשמו כאן פעם ? -שואלים אותנו 

בשישים השנים האחרונות כן, האוויר השתנה.  -התשובה הפשוטה היא 

 -אתם קוראים נכון  )כן,חומרים כימיים חדשים  מעל חמישים אלף הצטרפו

 . שאנחנו נושמיםבאוויר  ( לרחף50,000

 הואאת הנושא למורכב עוד יותר. וזה רק הופך בקלות ממקום למקום  יכול לנועהאויר כידוע, 

עלולים  מבוגרכל ילד וכל לכן כל תינוק, , ופוליטייםגרפיים או גיאו גבולותלזהות אינו יודע 

אלפי גם מרוחק אשר , במקום פעמיםליכול להיות,  אויר כבד שמקורולהיות חשופים לזיהום 

 , כמו מצרים ותל אביב, לדוגמא.שלו םמגוריהקילומטרים ממקום 

עשייה, עשן מכוניות ומפעלי תכמו  -מגיעים מחוץ לבית גורמי זיהום רבים 

אוויר הטעות לחשוב כי זיהום זאת אבל,  ריסוס וחומרי הדברה, למשל.

 מחוץ לבית. נמצאים בדרך כלל אשר רק בגלל גורמים  מסוכן נוצרה

כולים ימשרד תוך הוגם בבבית הספר  הכיתבגן הילדים, בבתוך הבית, 

 . ומסוכן לזיהום אוויר כבד, חמוראשר אחראים גורמים רבים נוספים  להיות
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 הגורמים האלה?  מי

 הנה כמה דוגמאות, תוצאה של החיים בסביבה התעשייתית המודרנית:

 משחררים כימיקלים לאוויר – חומרי ניקויצבעים ו 

 מתפרקים עם הזמן – בקירות חומרי בנייה 

  אשר מתפרקים עם הזמן בהשפעת קרינת השמש -חומרי איטום 

  מטהרי" אווירמפיצי ריח שנקראים בטעות ו ,דאודורנטיםבתוך  -כימיקלים" 

  במחבת שנשרף טיגוןשמן לשעולה מעל  -עשן 

 הקירות ומן הקרקען מאשר נפלט  - דוןגז רא 

  חשמלייםכשירים משל שפע  במקומות שיש בהם –יונים חיוביים 

 עודעוד והרשימה מתארכת ו... 

 

 

 

 

לנשום אויר כדי מה יכול כל אחד מאיתנו לעשות  יצאנו לבדוק -המצב לאור 

 ומהר ? ,ותריי נק

 במהירות יישם ולבצעלאפשר שומתקדמים יותר בסיסיים טיפים  21עבורכם ריכזנו , כאן

. הוצאה כספית מסוימתבחלק חינם לגמרי ו ן להוציא לפועלניתם מה חלק .יחסית ,ובקלות

הם מחכים בעמוד בכל זמן. המתאים ביותר עבורכם הפתרון לבחור את  אתם יכולים, כך

 :. קבלו אותםנמרצים ותאבים לעזור לכם ליהנות מאיכות חיים גבוהה ,הבא

 

, בבית במהירות זיהום אוויר רוולפת למנועמעשיים  טיפים 21

  במשרד וביניהם.

 

נכון, המצב בהחלט חמור, וגם אם אנחנו מעדיפים בדרך כלל לתת הרגשה נעימה 

פעול. הקדים לאלא ל לא לחכותבמקרה הזה חשוב  –ותחושה של שלווה ובטחון 

 כך טוב יותר. –ככל שתפעלו מוקדם יותר 
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 1טיפ מס' 

 עם מים ולחות אבקאת כמויות הן הקטיל

 

לראות בעיניים  תם יכוליםאוהב לנוח בכל מיני מקומות. אם א יש נטייה לרחף והואאבק ל

, מדפי השולחן –כל פריט ריהוט או מכשיר חשמלי אחר על או הטלביזיה, מסך על אבק 

 תוך דרכו אלשהוא כבר מצא את  גבוהסיכוי  יש – דפסתהמ וא , המחשבהספרים

 כך, כמובן גם במשרד. .של התינוקות והילדים שלנו ףגוה

, אף, הפה, קנה הנשימהה -משוכללת ומדהימה מערכת סינון טבעית יצר הטבע כידוע, 

שיש האבק הוא, למעשה תערובת מגוונת של מזהמים , יחד עם זהריאות. הסמפונות וה

על מערכת תכונות כימיות שונות. לבד וביחד הם מייצרים גירוי ועומס מצטבר  להם

  .הדם של הילדמערכת העיכול ו ת, על מערכת החיסון וגם על מערכהנשימה

יש  זה אחד הפתרונות החיוניים ביותר. ועוד בונוס –מכל האפשרויות הבאות בהמשך 

 אבק גם מריח נעים יותר.  בליבית  – כאן

 

 

  לעשות ? מה

או  פרקטנגב עם מטלית לחה כאשר מדובר בעץ, בלאו לשטוף את הרצפה במים, 

 . (מן החשמל לפני הניקויאת המכשירים לזכור לנתק ) מכשירי חשמל

ביסודיות אם אלה שטיחים, וילונות ופינות את האבק לשאוב  -פרומו לסעיף הבא 

 .מיםלא מתאים לנקות בעזרת ש

 

http://www.lamishpacha.com/
mailto:info@opontop.co.il
http://lamishpacha.com
https://www.facebook.com/lamishpacha


 
 
 
 

 

www.lamishpacha.com             info@opontop.co.il 

 3091047       כרון יעקביז   15המייסדים רח'          04-629-4828טלפון 

 

 2טיפ מס' 

 להרבות בשתייה

 

 

הגוף, האובך, חלקיקי האבק וחומרים אחרים מגיעים אל תוך אוויר חודר אל הכאשר זיהום 

אם הם מצליחים לעבור את מערכת ההגנה הטבעית הזאת עם הלחות והדופן הריאות. 

, האיברים הפנימייםאל חלק מהם עלולים לחדור גם אל מערכת הדם ו -המסננת של הריאות 

 . כולל המוח ומערכת העצבים

 

 

 מה לעשות?

 

. לגיל, למצב הבריאות ולאופי הפעילות היומית ם, בהתאמים לשים לב לשתות מספיק

 . ותהליך הניקוי הטבעי שללגוף בשתייה מוגברת של מים נקיים עשויה לסייע 
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 3טיפ מס' 

 בהצלחה תמודדלהדרך עוד  -שואבי אבק 

 עם האבק

 

 להתמודד ביסודיותשיודעים איכותיים במגוון של שואבי אבק  רעזילה היום כבר אפשר

בדרגת הסינון  אבק שואבי הםהמומלצים אלה . ם ביותרהעקשני עם חלקיקי האבק גם

מסנן מים שבהם מותקן גם שואבים קיימים )זיכרו לשאול לפני הקנייה(.  HEPAהגבוהה 

 חלל החדר.באבק מולקולות השל וידוע שהם יכולים למנוע פיזור חוזר 

 

 

 מאוד ? מה עוד יכול לעזור כאן

גורם ו  - מפזר יונים שלילייםאוויר אשר  חלק במערכת סינוןאותו הכוונה ל -  יוניזטור

כאן, רצפה. ה לאלרדת למטה האוויר המזוהם אשר מרחפים בחדר להתאסף ו לחלקיקי

שואב אבק מאחד הסוגים שהוזכרו כבר, או החידוש  –יכולה לחכות להם הפתעה 

 !ב האבק האוטומטי שוא -האחרון שיש בתחום )והוא גם יחסוך לכם זמן ועבודה רבה( 

אפשר למצוא היום כבר כמה דגמים בחנויות החשמל. מדובר באביזר קטן למדי, נטען 

 את החלקיקים המזהמים וללכוד  בביתישירות מן החשמל וכל תפקידו הוא "לטייל" לבדו 

כבר ניתן להזמין הרגילות או באינטרנט . דרך אגב, בחלק מן החנויות אל הריצפה ששקעו

 –פועל הן כשואב אבק והן כשוטף רצפות והוא  –עם פעולה כפולה  במכשיר משול

 ממש כאן.נמצא העתיד 
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 4טיפ מס' 

 

 "של נעליך מעל רגלייך"  -כמו פעם 

 

 

המקובל את המנהג העממי רבות במדינות פגשתם אם טיילתם מחוץ לישראל, אולי 

. זהו אחד ההרגלים ביתחדרי ה לאלפני הכניסה ולהסיר אותן את הנעלים  חלוץל

כולל למנוע כניסה של זיהום מן החוץ, כאשר רוצים עילים ביותר יההפשוטים ביותר וגם 

 להגיע אל מערכת הנשימה.  עלולזיהום אשר 

 

 מה זה עושה?

אפשר  - או מהחצרו מכניסים זיהום מהרחוב, חנשעם כניסתנו הביתה אנ מכיוון

הקל  הרגלבקלות ובמהירות בעזרת ה ,טיתשלו בצורה דרמ להקטין את הכמות

 .ההפשוט הזו
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 5טיפ מס 

 בלי עשן טיגון מסוכן -ואידוי  בישוללהעדיף 

 

רה לאוויותורמים  מאוד ב, ובישול בבית ידועים כבעלי ערך ראוכל ביתיזה לא סוד כי 

 להכיןולהיות חלק מ... הכללית בבית. אם נהוג אצלכם להציע לילדים להשתתף הטובה 

גיבוי רציני של מחקרים פה יש לכם  – ה משותפתלארוחחד את האוכל, ואז לשבת י

, של הילדים טחון העצמיילב מדעיים. אלה מראים כי התהליך הזה תורם בצורה מרשימה

את לשפר  אפילוו בין בני הבית רב לבבותלקעוזר מתח ולחץ נפשי,  דילהורמסייע 

 שגים בלימודים. יהה

להפוך אותו כדי  –גם צד בעייתי בהקשר שלנו כאן  עלול להיותאבל, לבישול בבית 

מנע מחימום יתר ולא לשרוף ילהו חשוב להקפיד – יותר לחוויה מהנה ובריאה עוד

 שמן טיגון. שאריות אוכל על הכיריים, או 

והוא  אחד החומרים המסוכנים ביותר לנשימהעשן של שמן שרוף הוא 

 מסרטן.חומר כגם ידוע 

 

 לעשות ? אפשר מה

לפני חממו את השמן במינימום הנדרש ) -כדי לטגן בריא יותר, וגם למנוע עשן 

, יכולים ההכנההמזון ודרך לסוגי  מתאימהשמן עם דרגת רתיחה  הקנייה בחרו

 מזון בריא יותר. לקבלמן הערך התזונתי של השמן וגם הילדים ליהנות 

 הפסיק לטגן לגמרי, ולהעדיף בישול ואידוי.או ל חיתפכמובן, ניתן גם לה
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 6טיפ מס' 

  מטהרי אויר -בבית ובחצר צמחים 

 הטבעבאדיבות 
 

לאוויר ומשחררים וגזים אדים מן הסביבה קולטים בטבע צמחים הבמהלך היממה 

דרך באמצעות העלים או  מסוימים מסוגלים לסנן אפילו חומרים רעיליםצמחים  חמצן.

, אפילו מערכות סינון וטיהור אוויר טבעיותמהווים הם  . לכן,שלהםהשורשים מערכת 

 . רמת זיהום גבוההכשמדובר על 

 צמחגם מפורסם שערכו מדענים בסוכנות החלל האמריקאית נאס"א נמצא הבמחקר 

 תוך הביתב (2CO דו תחמוצת הפחמן )מסוגל להפחית את הרמות המסוכנות של אשר 

 ! שעות 24תוך וכל זה  90% מ למעלהב

 

 

 ? או במשרד בביתאצלכם  את זהליישם  ניתן איך

מדשאה, שיחים ועצים יעשו לילד שלכם הבדל עצום  -יש לכם גינה צמודה לבית אם 

מעדיפים עציצים ומה אם אתם באיכות האוויר )וגם יקטינו את הרעש מן הסביבה(. 

 אולי תשמחו לגלות שצמח ירוק ומרגיע אחד מסוגל להיות מטהר -בתוך הבית דווקא 

 מ"ר. 10בנפח של בבית אויר 

 

 רוצים לגלות עוד ? 

 המוביליםם מחימפורט כולל רשימה של הצהדריך את המ תמצאוכאן 

בעלי תכונות כהתגלו אשר  בית וגינהמדובר על צמחי  .אווירהר והילט

מן הסביבה ולהעשיר את רעלים  האוויר, לקלוט את טהרלמיוחדות לסנן ו

  .בחמצןובסביבה  , במשרדבביתהאוויר 
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 7טיפ מס' 

 קירות ירוקים
 

 

 

כדי צבע ירוק עוד ועוד למרוח שכבות של  יננההכוונה א

אלא להיעזר בניסיון המוצלח לקבל "לוק" של מחנה צבאי, 

 טבעאשר מגיע ישירות מן המקומות הנעימים ביותר ב

 ם אמיתייםצמחיעליהם קירות קירות ירוקים הם  - הירוק

 למטה.  יםנשפכיורדים ואו  מטפסים

 

 עדכנית הם דוגמא - כאלה , וגם חלקי קירותיםשלמקירות 

את דרך נהדרת לשלב לעיצוב פנים מתקדם ומודרני. ז

ת סביבמאפשרים לקבל  הם, . יחדעיצוב פנים עם אמצעים ירוקים, אקולוגייםאדריכלי בפריט 

אוויר על ידי ספיחה של גורמי זיהום את הלטהר  . איזו דרך מרעננתבריאה יותרנקייה וחיים 

 אשר זכו לכינוי "הויטמינים של האוויר". יונים שליליים של שפעבוגם להעשיר אותו  אווירמן ה

 

 

 ה לעשות ?מ

אהבה לעשות זאת  ,בהתאם להעדפה האישית שלכם, מה שקוראים "אצבעות ירוקות"

אפשר לבנות  –להסתייע בשירות של איש מקצוע דווקא בעצמכם, ואלי אתם מעדיפים 

קירות ירוקים שהם, למעשה, שורות של עציצים או מיכלי גידול אשר ממוקמים בקומות 

 בהתאם לגובה הקיר בו אתם מעוניינים.

 בקשו לראות דוגמאות לעבודות  –בעל מקצוע  בוחריםלפני ש טיפ קטן:-מיני

 שכבר ביצע ולשוחח עם לקוחות.

 

גם בבית  את הצמחיםולהתאים תמצאו מידע נוסף שיכול לסייע לבחור  במדריך הזהכאמור, 

 .ד שלכםאו במשר
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 8טיפ מס' 

 יםרטובקירות 
 
 
 

 כן, בהחלט ! -באמת ? קירות רטובים 

 

הלחות והיונים השליליים לוכדים מגוון גורמים וחלקיקים של זיהום אוויר אשר מרחפים 

ומקור קשה של זיהום אוויר עם תכנון והקמה נכונה מה שעלול להיות בעיה בחדר. למעשה, 

לא ממש ש . סביבהלהיות בה מאוד עבורכם סביבה נקייה שנעיםיכול ליצור  -לטחב ועובש 

 תירצו לעזוב.

 

בקירות רטובים  –עלי הצמחים בעיקר ירוקים מה שרואים הם האם בקירות 

מפל קיר עליו זורמים מים בתצורות שונות,  רואים... תנועה וזרימה של מים.

מביאים את  -בעיצובים על פי הטעם האישי שלכם  –מים זורמים, מזרקה 

התנועה והזרימה הטבעית של המים בנחלים וניפוץ טיפות המים בגלי הים אל 

האוויר  לטהר את מדובר על דרך ייחודית  .תוך הבית והמשרד המתקדם

 ומרגיעים. ולהעשיר אותו עם יונים שליליים

 

 מה לעשות?

תוח את לא, לא היינו ממליצים למהר ולהניח צינור על הקיר ללא הכנה מתאימה, ולפ

הברז כדי להניח למים למצוא את דרכם במורד. זאת עבודה מתאימה לאומנים 

אפשר למצוא בעלי ניסיון מתאימים  ומומחים בעיצוב פנים, בנייה ואיטום קירות.

 בעזרת מנועי החיפוש, ברשתות החברתיות ובהמלצות של חברים.

 בקשו לראות דוגמאות  –לפני שאתם מסכמים עם בעל מקצוע  :טיפ קטן-מיני

 ולשוחח עם לקוחות. כבר ביצעלעבודות ש
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 9טיפ מס' 

 סביבהאדם ולחומרי ניקוי ידידותיים להעדיפו 

 

, למיניהם סבוניםהסוגי כלומר בבית, יקוי "הרגילים" חומרי הנכי כבר די הרבה שנים ידוע 

פולטים   -ניקוי במטבח, בשירותים ולשטיפת רצפות, חלק מאבקות הכביסה החומרי 

. בשנים האחרונות, עם התגברות המודעות רעיליםוחלקיקים חומרים לסביבה גם 

חור בקלות ניתן לב -ייצור תהליכי הלבריאות וגם השילוב של טבע וטכנולוגיה מתקדמת ב

ניתן למצוא כבר שאותם  סביבהאדם ולל ידידותייםחומרי ניקוי  .חומרי ניקוי אקולוגיים

 בכל חנות. [כמעט]
 

 

 ? תקציב המשפחתי ? זה עסק יקרהצריך להגדיל במיוחד את 

מגוון כי לגלות  יפתיע אתכםבבדיקה קצרה אולי  -פשוט וקל מאוד למעשה, זה 

החומרים הותיקים, הפחות בטוחים  חומרי הניקוי האקולוגיים גדול ועשיר כמעט כמו

 לסביבה. מעניין לגלות, שגם רמות המחירים די דומות. ויכולים לגרום נזק לאדם וגם
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 10טיפ מס' 

 יש  – פזרי ריחמ וא , תרסיסיםבשמים

 מזיקים שאינםגם עם חומרים 

 

 פעילותלהרגיש נעים יותר אחרי ללמוד או לעבוד בסביבה נעימה, למשוך מחזרים, כדי 

במגוון של בשמים, משתמשים  רבים –ם מיקיץ החימי הובמיוחד ב תמיוזע יביתספורט

  לשפר, או להסוות את ריחות הגוף.מתוך כוונה תרסיסים ודאודורנטים 

רעילים חומרים גם בקלות חרר תשהעלולים לאחת שבלחיצת כפתור מסתבר אבל, 

דרך העור ואחרים חודרים אל מערכת הנשימה.  ם נספגים בגוףמה סביבה. חלקה לא

 .מערכת העצבים והמוחהלב, אל ממנה כבר קצרה הדרך אל מערכת הדם, 

"מטהרי אויר  בטעות קרוייםאשר במכשירים מש תהשלמקומות רבים מקובל גם ב

של כימיקלים טיפות זעירות ריחניים". בכל כמה דקות הם פולטים לחלל החדר רסס 

פעולה של  הנאינ אתז: ואל תתנו לבלבל אתכם שימו לבאבל, ריחניים. 

למעשה, מרבית תרסיסי כי  מדוע ?? בדיוק להיפך !אז אם כבר,  טיהור אוויר.

כאשר הם  חמירים אותוומ ,מסווים את הזיהום הקייםמטשטשים או הריח רק 

 משלהם. יםקלכימימפזרים באוויר מוסיפים ו

 

 ? לעשות  אז מה

במקום  - , נקיים באמת, שאפשר לנשום עמוק ובלי לדאוגנעימיםריחות לקבל כדי 

זרי  ציות צמחים טבעיות, ארומטיות, אולבחור תמ מלאכותיים אפשרכימיקלים 

של טיפות בנקודות הרגישות כמה פרחים טבעיים. על הגוף אפשר למרוח 

 . או שמן בסיס קל ת במעט מיםותמצית טבעית, מדולל

לכלי מים של תמצית ארומטית בחדר אפשר לטפטף כמה טיפות נעים ריח קבל ל

 .שנקטפו בגינה פרחים רענניםסידור של או להסתפק בעם או בלי מבער, קטן, 
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 11טיפ מס' 

 כסף לחסוך –פחות מכשירי חשמל להפעיל 
 קטין זיהום אוויר !לה וגם

 

כסף שנחסך הבפחות חשמל עושה בדרך כלל טוב לכיס.  להשתמש, מו שכולנו יודעים כברכ

. של העסקהמזומנים בתזרים או  מן הסתם יכול לעשות טוב במקום אחר בתקציב המשפחתי

רי חשמל עושה הרבה יותר טוב גם אבל, מה שפחות ידוע הוא שהשימוש בפחות מכשי

 :נושמים אנחנואוויר שאיכות הל

 ,יונים חיוביים כל אותם את זיהום האוויר שגורמים  כמעט מיידתקטינו  כך ראשית

 , כמובדרכים שונות יכול לעשות טובמכשירי החשמל. זה לסביב מרוחשים אשר 

 , קשיי נשימה וגם אסטמה.בעיות אלרגיהמנוע ולסייע ל להוריד לחץ נפשי ומתח,

 תרום תרומה קטנה ל –ת, זו דרך נהדרת )וגם מחנכת( לעשות שינוי ולהשפיע שני

מייצרות אשר  מתחנות כחנפלט אשר החיצוני אוויר הזיהום  הקטין בעצמנו אתלכדי 

 .באמצעות שריפה של חומרי דלק חשמל

 :בפחות חשמל = חסכון בכסף ! ומה להשתמש  ולבסוף, כמו שכבר הזכרנו בפתיחה

 אפשר לבקש יותר מן השילוב הזה ?

 

 

 אז מה לעשות ?

 האם זאת  –ולחשוב לפני שרוכשים או מפעילים מכשירי חשמל קחת עוד רגע ל

  באמת רכישה או הפעלה חיונית ?

 חשמל  םלנתק מזרם החשמל כל מכשיר שאינו בשימוש. כן, מכשירי חשמל צורכי

 גם אם אינם פועלים באותו הזמן. ,בשעה שהם מחוברים לרשתועולים לכם כסף 
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 12טיפ מס' 

 לרכובו ברגל ללכתתחבורה ציבורית, העדיף ל

אשר  רכב פרטינסיעה באופניים על פני על 

 גזים ועשןלאוויר  משחרר
 

 

 אמצעיתעברו להשתמש באשר כ –חשמל מכשירי שימוש בה את צלחתם להקטיןשה חריא

עשן מאוויר  זיהוםשכבר זמן רב . , אתם וגם הילדיםשינוי עצוםתרגישו  תחבורה אחרים

גורמים לזיהום ברשימת  חמיאלא מוהראשון המקום בנמצאים  תחבורהופליטה ממכוניות 

 . מסוכןאוויר 

יכול אוטובוס יחיד . יחד עם זה, חישוב פשוט מראה שרכבת פולטים עשןהאוטובוס ונכון, גם 

(. אוטובוסיםפרטיות ! )ולא, אין לנו עדיין מניות בחברת  מכוניות 50-10נסיעה של  לחסוך

וכל  על הכביש !!!המזהמים במספר כלי הרכב  %000,5-000,1ירידה של המשמעות היא 

 הרכבת.קרונות נחש זה עוד לפני שהזכרנו את 

 

 - שמקבלים ללא תוספת תשלום מיוחדיםהבונוסים התוספות ומה שחשוב עוד יותר הם ה

 היא המתנה הגדולה ביותר ,אשר נלווית להליכה ולרכיבה על אופניים, הפעילות הגופנית

פעילות גופנית יומי של הרגל לה. היום לכל עובדשאפשר לתת לכל ילד צעיר ונער, או נערה, 

ין מאוד את מתח, להקטלחץ נפשי ו להורידהיכולת  לע תמשמעותיהשפעה יש  פשוטה כזו

 . עודף משקלשל בעיות אף למנוע מחלות לב, להתמודד ואו ב סכרתהסיכון ללקות ב

  ! רכב פרטיזה ניתן להשיג במחיר הרבה, הרבה יותר זול מאחזקה של כל את 

או  ,** ועוד הערה שעשויה להיות רלוונטית אם אתם הורים לילדים גדולים יותר

 לקדם ותיכול ןגם אירוע חברתי. ה ןלבית הספר ה משותפת או רכיבה הליכה –מתבגרים 

 .שאין בכל דרך אחרת "יחד"בחוויה של שיתוף ו
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 13טיפ מס' 

איך אפשר לדעת מה רמת זיהום האוויר 

 ?עכשיו  אצלכם
 

 

ת מה רמת זיהום האוויר גלואיך אפשר ל

 ?עכשיו  אצלכם

פתרון מהפכני הטכניון פיתחו מוסד שלושה בוגרים של 

 -אשר עושה כבר גלים בכל העולם ועוזר להציל חיים 

  – BreezoMeterה"בריזומטר" 

 300מספקת נתונים עדכניים מ אפליקציה אשר מדובר על 

, תחנות ניטור אוויר ברחבי הארץ ומנגישה אותם און ליין

. בסופו של התהליך יודעת הבריזומטר בחינם והכל

כל  –להצביע על כמות המזהמים ברמה של רחוב בודד 

 זאת בזמן אמת.

 לחצו כאן להורדת האפליקציה לאנדרואיד

 

 גם המשרד להגנת הסביבה מציע אפליקציה עם עדכונים על מצב איכות האוויר 

 באתר המשרד.כאן, בלחיצה על הקישור, או ניתן להוריד אותה  ."אוויר בסביבה"

 דלהורדת האפליקצייה בתוכנת אנדרואי

  eapplשל iOS להורדת האפליקצייה בתוכנת
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 14 טיפ מס'

 מסכים לחיםדיאטת 

 

יש ימים בהם מגיעות אלינו פניות רבות במיוחד למצוא הקלה מן האובך וכמויות החול באוויר 

 ? בימים כאלהמביאות בעיקר הרוחות המזרחיות והדרומיות. אז מה אפשר לעשות  םאות

גם בעולם של קידמה  בחרנו לחשוף את אחת השיטות המסורתיות שעדיין לא נס ליחן כאן,

שיטה עתיקה ובדוקה בכל רחבי העולם במקומות בהם אנשים אנחנו מדברים על . טכנולוגית

 לא תעלה לכם שקלרוב הסיכויים ש"מסכים לחים" ו -ראת . היא נקבהצלחה יחדחיים ורוחות 

 . אחד

 חברים ובני המשפחה:הואתם מוזמנים לשתף עם  -כך זה עובד 

הרטיבו קחו מגבות גדולות, או סדינים, ו .1

 אותם במידה שיהיו לחים אבל בלי לטפטף.

פרשו אותם ברחבי הבית, רצוי מול  .2

הפתחים והחלונות. אפשר לפרוש בין 

על מתקן כביסה ביתי, או למתוח , כסאות

 ., למשלחוטים

הרעיון הוא שהרוח אשר נושאת את החול והאבק 

המסכים הלחים משמשים בתפקיד  נחלשת כאשר היא נכנסת אל תוך הבית, והאבק שוקע.

 כפול:

 הם חוסמים ומאיטים את הרוח. בשלב הראשון,  -

אשר מרחפים  הם מושכים אליהם את חלקיקי האבק הזעירים מייד לאחר מכן -

 .ומשאירים אוויר נקי יותר אותם לוכדיםבאוויר, 
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 15' טיפ מס

 אתם הולכים או רצים?ליד איזה כביש 

 

בדרך להסיע את הילדים אל בית  הספר,  - יוצא לכם ללכת או לרוץ ברחובות או ליד כבישים

אם אתם הולכים או רצים  -פעילות ספורטיבית נעימה, למשל לעשות בדרך לעבודה או 

 ולא עולות.  יורדות שימו לב לבחור כביש בו המכוניות -בקרבת כביש חד סטרי 

 ?מדוע

 ממפעלים, מתקני תעשייה ומנועים. עשן פליטותאחת הסכנות הגדולות לבריאות הוא 

זיהום אוויר אשר נפלט ממכוניות. כאשר מכוניות במקרה הזה, הכוונה היא לאותו חלק של 

יה. לכן, הן פולטות פחות יפחות מאשר בזמן העל יםמתאמצ המנועים שלהןות בכביש יורד

 . עשן וגזים לסביבה
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 16' טיפ מס

 סואן עוד דרך לקבל אוויר נקי יותר ליד כביש

 

 

אם אתם  -ועוד בעניין השילוב של תנועה רגלית ליד מכוניות וכלי רכב ממונעים אחרים 

 . מדוע?בצד ממנו נושבת הרוחנוע שימו לב ל -הולכים או רצים בקרבת כביש 

אחת הסכנות הגדולות לבריאות הוא זיהום אוויר אשר נפלט ממכוניות. כפי שכבר הזכרנו, 

 כאשר אתם נמצאים בצד ממנו מגיעה הרוח היא כבר מרחיקה מכם חלק מן הזיהום. 

יוצאים הילדים שלכם כאשר הם ** ההמלצה הזאת טובה גם עבור 

 .ובחזרה ממנו בית הספרללכת אל 
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 17טיפ מס' 

 למקם את מטהר האוויר שלכם במקום הנכון

 

 

 מטהר אוויר אחד או יותר.מסנן או הטיפ הבא רלוונטי רק אם כבר יש לכם 

אוויר כדי לסנן לשים בו את המכשיר לסינון שואלים אותנו: "מה המקום המתאים ביותר 

על  -נמוך דווקא במקום למעלה, כמו מזגן, או האם  –את האוויר בדרך היעילה ביותר 

 הרצפה?"

 . למטה, על הרצפה -התשובה הנכונה בדרך כלל, היא 

 מדוע, בעצם?

אל הרצפה.  לשקוע למטה, יםנוטלכן ו ,מן האוויר יםזיהום כבדחלק משמעותי מן הגורמים ל

. זאת רבים גובה בו נמצאים האף והריאות של ילדים וגם מבוגריםאנחנו מדברים בדיוק על ה

מומלץ למקם ביותר נקי האוויר את הלקבל כדי , משום כך –אחת הסיבות שהוא מסוכן כל כך 

 על הרצפה. -נמוך  בגובה את המכשיר אשר ברשותכם
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 18טיפ מס' 

 בזמן ...לנקות את המזגן

 

 

חיוני לנקות  –מערכת מיזוג אוויר קבועה או מזגן נייד  –אם יש ברשותכם מזגן אוויר 

 אותם בעקביות, ולפחות בתחילת העונה לפני תחילת השימוש.

 למה, בעצם ?

 ם.אם באמת כדאי לסלק אותשאלה עובש וטחב וה ,פטריותשל ריח מתחיל עם הסיפור 

אתם בוודאי יודעים שבטבע אפשר למצוא מגוון אם גם אתם בין חובבי האוכל, היין והבירה 

סוגים של שמרים אשר משמשים  -, ולדוגמא עצום של פטריות. חלק מהן חיוניות לחיים

נבגים של עובש יכולים גם לגרור תופעות לא נעימות  ,להכנת לחם, בירה או גבינות. אבל

 הנשימה.כאשר הם חודרים למערכת 

חלקו הפנימי של המזגן ובמיוחד הצינורות ותעלות האוורור אשר מעבירים את האוויר הצונן 

אל החדר בו אתם נמצאים הם אזורים חשוכים ולעיתים גם לחים. אלה הם תנאים חביבים 

 במיוחד על אורגניזמים שונים, כולל נבגים של עובש ופטריות. 

תחיל בעייפות מוגברת כול להיזה  -חלק מהם עלולים לעורר מחלות מסוכנות ממש 

כמו קדחת הליגיונרים, חיים ועלול גם להגיע למחלות מסכנות בלתי מוסברת ואלרגיה 

 למשל.

 אז מה הפתרון ?

 המשיכו לעמוד הבא...
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 הפתרון האיכותי והיסודי הוא...

להקפיד לנקות את מערכת המיזוג בתדירות קבועה, וזה כולל את פתחי הכניסה, את 

 בחדר, וגם את תעלות המיזוג, אם יש כאלה. פתחי היציאה של האוויר

ניתן לבצע לבד באמצעות שואב  -של הרשתות אשר מכסות את הפתחים  ניקיון חיצוני

אבק ומטלית לחה. את הניקיון היסודי והעמוק יותר מומלץ לתת לאנשי מקצוע אשר זאת 

 המומחיות שלהם.

ות השימוש עבור המכשיר מומלץ לקרוא היטב את הורא –* לפני שאתם מתחילים לנקות 

 אשר ברשותכם.

על יעילות הפעולה לטובה פתחי אוורור נקיים יכולים להשפיע  –** בונוס קטן על הדרך 

 .ולהאריך את תוחלת החיים שלו של המזגן
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 19טיפ מס' 

 לכו על הדברה ביולוגית

 

 

 כמעט בכל יישוב. היום בתים צמודי קרקע עם דשאים וגינות מטופחות אפשר למצוא 

 ? את זה... ידעתםאבל, האם 

 50%בעלי בתים פרטיים משתמשים בחומרי הדברה וקוטלי צמחים על הדשא הפרטי ב 

מדובר על חומרים אשר מהווים סכנה לא רק לצמחים, שנה.  20יותר מכפי שעשו לפני 

  אלא גם לילדים, בוגרים וחיות מחמד. –חרקים וחלזונות 

כדאי לזכור כי הסכנות מן החומרים האלה קיימות במגוון צורות של ה"חיים" של החומרים 

בזמן האחסון, בחלחול בקרקע אל מי התהום, במגע או באכילה בשגגה  –הרעילים הללו 

 –באכילת תוצרת מן הגן הפרטי, כמו עלים לתה ולסלט, ירקות ופירות מן העצים, וכמובן 

 ויר.בזמן הריסוס והפיזור באו

 

 רוצים אוויר נקי

עליהם ניתן לקבל  בחומרי הדברה אקולוגייםבתהליכים ביולוגיים או מומלץ להשתמש 

 . (Perma-Culture) מידע רב בארגוני החקלאות האורגנית והפרמקלצ'ר

 

  מארה"ב, לא אותר מידע מדויק בישראלהמצויינים כאן מגיעים הנתונים 
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 20טיפ מס' 

 וליהנות מאוויר נקיהדרך לכסח בשקט 

 

 הידעתם? 

פולטת בשעה אחת מכסחת כזאת  –אשר מונעת במנוע בנזין "רגילה" מכסחת דשא 

גם מכסחת  –מכוניות. רוצים ליהנות עם דשא ירוק וגם אוויר נקי  11זיהום אוויר כמו 

ועוד  בלי זיהום אווירלתת תוצאות נאות,  ותיכולוגם מכסחת דשא מכנית חשמלית 

 !בשקטלעשות את זה... 

להפסיק להשתמש במפוח עלים המלצה חמה  –ואם כבר מדברים על כלי עבודה לגינון 

 . מדוע?כאשר רוצים לנקות עלים או פסולת כלשהי מן המדרכות

על הרעש המטריד באזורי מגורים נראה שאין מה להרחיב. אז מה הקשר לזיהום אוויר 

 שניתן  למנוע ?

 אשר מונע במנוע בנזין מזהם. מפוח עלים עם מנוע חשמלי שקט ועדיף על כזה .1

זרם האוויר החזק יכול להרים ולפזר  –כאשר "מטאטאים" עלים וגזם חשוב לדעת  .2

 אוסף של מזהמים רעילים אשר הגיעו באוויר ושקעו על הקרקע.

לנקות בעזרת המטאטא המסורתי,  -אז מה הפתרון לשמור על הניקיון וגם ליהנות מאוויר נקי 

 . ניקוי בלחץ מים יכול להיות פתרוןא דשא ייעודי. גם מכשיר להשתמש במגרפה או מטאט
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 21טיפ מס' 

, להיות מעודכנים, להיות להיות מודעים

 אחראים

, כאלה שישפיעו על שינויים אמיתייםעשות לבאים אשר הראשון כמודעות היא הכלי 

כל אחד ואחת . מתוך מודעות הילדים שלנו היום, ועל העתיד שלהם בשנים הבאות

, לקחת אחריות לשינוי, לנהל אורח חיים עבורנויכולים לחולל שינויים משמעותיים. מאתנו 

 זה הוא סוג של מתנה.  , לעודד ולתמוך בעובדים שלנובריא לנו ועבור הילדים שלנו

 

ההנעה שהובילה אתכם לחפש ולמצוא את המדריך  אותהמגיעה גם מכאן ככל הנראה, 

 ..לכאן, לקרוא אותו עד הזה

 

ללמוד עוד על המוצרים והשירותים כדי  מיוחד.בזמן את השהקדשתם על  תודה רבה

w "למשפחה" באתר בואו לבקר אותנושלנו  w w . l am i s hpa c ha . c om 

 להפנות אלינו ישירות ? יםרוצ םאו הצעה שהיית ,שאלה כםיש ל

ואנחנו מבטיחים  בדף הפייסבוק שלנואו   info@opontop.co.ilשילחו אלינו לדוא"ל: 

 .לענות במהירות ובאופן אישי

 

  –בואו לפגוש את מטהר האוויר לבית ולמשרד 

 מערכת סינון אוויר המתקדמת לאיכות חיים גבוהה יותר
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בבית אוויר נקי יותר לטיפים ה 21

  ובמשרד

 עם מים ולחות אבקלהקטין את כמויות ה .1

 להרבות בשתייה .2

 אבק, שואב אבק רובוטי, יוניזטור ישואב .3

 "של נעליך מעל רגלייך" -כמו פעם  .4

 בלי עשן טיגון מסוכן -ואידוי  בישוללהעדיף  .5

 מהטבעישר  מטהרי אויר -בבית ובחצר צמחים  .6

 קירות ירוקים .7

 קירות רטובים .8

 סביבהאדם ולחומרי ניקוי ידידותיים ל העדיפו .9

 יש גם עם חומרים לא מזיקים - בשמים ומטהרי אוויר .10

 קטין זיהום אווירלהגם ו ךוחסל -פחות מכשירי חשמל  .11

 ואופניים ברגל  ללכת ,ציבוריתלהעדיף תחבורה  .12

 איך לגלות מה רמת זיהום האוויר אצלכם .13

 מסכים לחים .14
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 ף .16

 ך .17
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 ך .19

 , להיות מעודכנים, להיות אחראיםלהיות מודעים .20
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