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 הלאומית הרשות
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 לכבוד

  stelian@sviva.gov.ilדוא"ל :                  וקרינה רעש למניעת אגף ראש -גלברג סטליאן פרופ'
     131094619טלפון :                                                                     הסביבה להגנת המשרד

 0.1..141-13נייד  :                                                        שאול גבעת 4 נשרים כנפירחוב 
  ירושלים

 
 שלום רב, גלברג סטליאן פרופ'

 

 קרינת החשמלדוח מדידה של עוצמת   הנדון:
 (ELFביותר צפיפות השטף המגנטי הרגעי בתדר נמוך )

 עילית נצרת ,0גלעד  , רחובעלית נצרת-כסולות ספר ביתב
 מבוא 01

 הנפלט המגנטי השטף צפיפות עוצמות של בדיקה .09/13/310בתאריך     ערכנו לבקשתכם 0101

 1 אליו בסמוך או ספר ביתב המותקנים חשמל ממקורות

 

 מתוצאות הבדיקה שביצענו עולה כי אין כל הגבלה לשהייה במקום לחשיפה מקרינה1  0131

יש להתאים את זמן השהייה המקסימלי  0בטבלה מספר  יחד עם זאת, במקומות המודגשים

 לזמן החשיפה המקסימאלי או להפחית את  עצמת הקרינה1

 

המגנטי הרגעי, נכון  ממצאי הדוח המפורטים בטבלת התוצאות משקפים את עוצמת השדה 01.1

למקום ולזמן בהם נערכה הבדיקה1  עוצמות אלו עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לצריכת 

 הזרם1

 המדידה בשטח פרטי 31

 סוג המבנה וייעודו ספר בית

 ביצוע המדידותתחילת שעת  1.:19

 ןוגילהשוהות במקום מס' נפשות  תלמידים 361-כ

 אב הבית – אברהם יצחק

Orit.yair@sisma.org.il  

 פרטי הנוכחים בעת ביצוע המדידות
 ותפקידיהם +כתובת מייל

 תנאי מזג אויר בהיר וקר
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 פרטי הבודק המוסמך   313

 תוקף ההיתר מספר ההיתר ושם משפחהפרטי  שם

 3102מאי  0-.3131-1 שלומי בן עמי

  

 פרטי ציוד המדידה   .31

 מספר סידורי תחום תדרים רגישות מודל היצרן
תוקף 
 הכיול

מבצע 
 כיולה

PMM מכשיר-B614. ------- -------- 262WL60223 יולי 

3100 

מעבדות 
 חרמון

PMM  חיישןHP-050 0.01µT 10Hz - 5kHz 000WJ50905 

 

 ופרטיה המדידה תאפיון שיט 1.

 שיטת המדידה

 מדידתמד עצמת שדה מכויל,  על פי שיטת  באמצעותהמדידות בוצעו 

( ועל פי הנחיות המשרד 13 –)ש  ELF  בתדרי המגנטי השטף צפיפות

 להגנת הסביבה1

 המדידה ביצוע תנאי

ס"מ  1.עוצמות הקרינה נמדדות בגובה של מטר אחד מהקרקע או 

1 לעיתים נבדקת  הקובעות את רמת הקרינהאלו הן הנקודות -מהקרקע

הקרינה מקווי וארונות חשמל בגבהים שונים אשר נועדו לאפיין  עוצמת

את מקור השדה המגנטי אך )ככלל( אין תוצאת הבדיקה בנקודה זו  

מהווה אינדיקציה לחריגה1 במהלך הבדיקה הופעלו המזגנים במבנה 

 . לבדיקת הקרינה בעומס מקסימלי

 תיאור אזור המדידה

 קומות1 .בניין כיתות ראשי, בן 

 סיסקו1 מעבדות כותר פיס: ספריה + מבנה

 אולם ספורט1

 השדה המגנטי מקורות
 שאותרו

חדר חשמל ראשי עם מונה חברת  –בניין כיתות ראשי: קומת כניסה 

 01ה' חשמל ראשי, בגבו כיתה

, /מבואת הכניסה, בצמוד לובקומת מרתף/מקלט: לוח חשמל במסדרון

במקלט בית הכנסת  לוח חשמל1 –מחסן סגור1 בתוך מקלט חדש  – מימין

 לוח חשמל בעזרת הנשים1 –

 בקומה שנייה: לוח חשמל במסדרון כיתות, בגבו כיתת אנגלית1

חדר הדרכה ניו   -צמוד לו, מימיןמבנה כותר פיס: חדר חשמל ראשי וב

 יורק1

 מצפן1, לייזר טווח מד, מצלמה נלווה ציוד
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  תוצאות המדידותטבלת  01

* 

 מקום המדידה

 

עוצמת 
השדה 

המגנטי 

[mG] 

גובה 
 המדידה
 ]מטר[

מרחק אופקי 
ממקור 
השדה 
 המגנטי

 []מטר

זמן חשיפה 
 מקסימלי
במקום 

 זה]בשעות[

01  
בקו דלת  –בניין כיתות ראשי: קומת כניסה 

 הכניסה לחדר החשמל
בקו משקוף  1 9.8

 דלת הכניסה
3 

31  
מפינת  1.1קיר גב חדר החשמל,  – 1כיתה ה'

 קיר דלת הכניסה
מקיר גב  1.3 1 6.7 

 חדר החשמל
3.. 

.1  
מפינת קיר  110קיר גב חדר החשמל,  – 0כיתה ה'

 דלת הכניסה
מקיר גב  010 0 0

 חדר החשמל
6 

01  
מפינת  3.3החשמל, קיר גב חדר  – 1כיתה ה'

 קיר דלת הכניסה
מקיר גב  1.3 1 11.1

 חדר החשמל
1.. 

41  
מפינת קיר  .31קיר גב חדר החשמל,  – 0כיתה ה'

 דלת הכניסה
מקיר גב  019 0 0

 חדר החשמל
6 

11  
מפינת קיר  0ר החשמל, קיר גב חד – 0כיתה ה'

 דלת הכניסה
מקיר גב  .11 0 0

 חדר החשמל
6 

21  
 –קומת מרתף/מקלט: מול לוח חשמל קומתי 

 במבואת הכניסה למקלטים
 ..1 מהלוח  1.3 1 19.9

61  
במבואת הכניסה  –מול לוח חשמל קומתי 

 למקלטים
 6 מהלוח 119 0 0

 --- מהלוח .11 0 011 מול לוח חשמל במקלט חדש  91

011  
מול לוח  -עזרת נשים מקלט בית הכנסת: 

 החשמל
 1 מהלוח 1.3 1 6.1

 6 מהלוח 114 0 0 מול לוח החשמל -עזרת נשים   001

031  
ליד/משמאל  0 0 116 כסא ראשון בעזרת הנשים

 ללוח
--- 

 9 מהלוח 1.3 1 1.1 קומה שנייה: מסדרון מול לוח חשמל קומתי  0.1

001  

עמדת מורה בכיתת אנגלית, מאחורי לוח חשמל 
קו מרכז לוח  –מ' מחלון פנימי  1.1קומתי, 
 החשמל 

מקיר גב  1.3 1 8.3
לוח החשמל 

על שולחן  –
 המורה

3 

041  
עמדת מורה בכיתת אנגלית, מאחורי לוח חשמל 

קו מרכז לוח  –מ' מחלון פנימי  010קומתי, 
 החשמל, קצה השולחן

מקיר גב  112 0 0
 לוח החשמל

6 

011  
מקיר גב  119 0 319 מרכז עמדת המורה

 הלוח
--- 

021  
מול עמדת המורה, בקו  –עמדת תלמיד ראשונה 

 החלון הפנימי
מקיר גב  .11 0 016

 הלוח
--- 

061  
על מפתן דלת הכניסה לחדר   מבנה כותר פיס:

 החשמל
מלוח  116 0 16.

 מונה ראשי
--- 

091  
מול קיר דופן חדר  –חדר הדרכה ניו יורק 

 מ' מדלת הכניסה 019החשמל, 
מקיר חדר  .11 0 10.

 –החשמל 
 מעל השולחן

--- 
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עוצמת 
השדה 

המגנטי 

[mG] 

גובה 
 המדידה
 ]מטר[

מרחק אופקי 
ממקור 
השדה 
 המגנטי

 []מטר

זמן חשיפה 
 מקסימלי
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311  
מול קיר דופן חדר  –חדר הדרכה ניו יורק 

 מ' מדלת הכניסה 019החשמל, 
מקיר חדר  114 0 014

 –החשמל 
 קצה השולחן

--- 

 
 

  של מלר"ז:הדיוק ורמת אי הוודאות במדידות שבטבלה, מפורטים באתר האינטרנט רמת  

        http://malraz.org.il/?CategoryID=213&ArticleID=4437   

  

http://malraz.org.il/?CategoryID=213&ArticleID=4437


 0./0.11 -מספר דוח

 ! נושמים שאתם האוויר על שומרים – ז"מלר

 131.110-.1  פקס ,131.001-.1  טלפון,    moked@malraz.org.ilל"דוא  1.036  אביב-תל  1. טשרניחובסקי רחוב

 00מתוך  4עמוד 

 המדידה מאזור תמונות 41

 חזית בית הספר תמונת חזית המבנה:

 

 

 קיר גב חדר החשמל – 0כיתה ה' :.תמונה            חדר החשמל במבואת הכניסה לבית הספר :3תמונה 

 

 

  

8.9mG 
7.6mG 41.1mG 4mG 
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 במקלט החדש: לוח החשמל 4תמונה    : לוח החשמל במבואת הכניסה למקלטים0תמונה 

 

 מקלט בית הכנסת -: לוח החשמל בעזרת הנשים 1תמונה 

 

  

18.8mG מחסן סגור 

1.6mG 

7.4mG 
0.8mG 
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 קיר גב לוח החשמל -: כיתת אנגלית6תמונה   קומה שנייה: לוח חשמל במסדרון כיתת אנגלית: 2תמונה 

 

 מבנה כותר פיס: 9תמונה 

 

 קיר גב חדר החשמל –יורק -: חדר הדרכה ניו00תמונה   חדר החשמל הראשי של מבנה כותר פיס: 01תמונה 

 

 

 

4.4mG 
9.3mG 

4mG 

2.9mG 

1.8mG 

3.8mG 

3.4mG 
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 סיכום  11

במהלך הבדיקה נמצא כי אין כל הגבלה במקום לחשיפה מקרינה1 יחד עם זאת, במקומות  1101

את זמן השהייה המקסימלי לזמן החשיפה המקסימאלי  יש להתאים 0המודגשים בטבלה מספר 

 או להפחית את  עצמת הקרינה1 ראה סעיף המלצות/הערות1

 -סוף דוח  

 בכבוד רב,
 :מבצע ומאשר הדוח

 שלומי בן עמי
 
 

 מודד מוסמך
 

 יו"ר עמותת מלר"ז וועדת הקרינה -מר חיליק רוזנבלום  העתק:  
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  נספחים:

 :המלצות /הערות 21
 

 י מניעתשבקומת הכניסה לבניין כיתות ראשי: מומלץ להקטין חשיפה לשדות מגנטיים ע" 0בכיתה ה'
 מ' מקיר גב חדר החשמל1 019-ישיבה במרחק הקטן מ

שדה מגנטי רמות מפאת  –בכיתת אנגלית שבקומה השנייה: להשאיר את תצורת הכיתה כפי שהיא 
 1החשמל לוחלקיר גב בצמוד 

 

 הבהרה להגבלות שהייה:  61

מוסדות חינוך ומקומות עבודה, זמן השהייה בחצר מוסד חינוכי או מקום עבודה  לעניין 

מות אלה אם ולפיכך, מחושב בהתאמה משך הגבלת השהייה במק משוער כשעתיים ליום1

 בסמוך להם ישנם קווי/מתקני חשמל היוצרים עליהם השפעת קרינה משמעותית1 

 של ערכי עוצמת שדה מגנטי החורגים מערך השיא קצרת מועדבמדידה  ,וצאאם נמ

  mGauss0  )שעות  6-, במקומות בהם שוהים או עשויים לשהות בני אדם מעבר ל)מיליגאוס

  .בטבלת המדידותהם מודגשים  ,מצטברות בכל יום

 זמן חשיפה שאינו מוגבל: 91

במקום המופיע סימון זה בטבלת המדידות1   - - -זמן חשיפה מקסימלי שאינו מוגבל בשעות מסומן ב  

 שעות ברציפות1  6-ניתן לשהות במקום יותר מ

 

 הערות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות: 011

שנמצאות       השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות 01101

 בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה וכמפורט בתעודת ההסמכה1

 ( היא אחד מהארגונים החתומים במסגרתISRACהרשות הלאומית להסמכת מעבדות )     01131

ILAC 1על הסדר בינלאומי להכרה הדדית בתוצאות הבדיקה 

ו/או  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון 011.1

 שנבדק1מתקן המחקר ואין ההסמכה/הכרה מהווה אישור לפריט מערכת או תהליך 

 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים 01101
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 :בישראל אוויר וזיהום רעש למניעת ציבוריתה המועצה, ז"מלר אודות  001

היא העמותה הוותיקה ביותר במדינת ישראל בתחום ההגנה על איכות הסביבה1  ו 0910מלר"ז נוסדה בשנת 

בדיקות זיהום אוויר מכלי רכב  ,שונים לטובת ולרווחת הציבור  למשלפרויקטים  העמותה מנהלת ומקדמת

ממקורות חשמל, בדיקות קרינה  קרינה"על אם הדרך", טיפול משפטי כנגד מזהמים סביבתיים, בדיקות 

חד השירותים החשובים אשר גאה מלר"ז להעמיד לטובת ארעש ועוד1  טיפול במפגעימאנטנות סלולאריות, 

חזורו1 פעילות זו נעשית בבנייני משרדים על ידי יא איסוף נייר וציוד משרדי משומש ומורווחת הציבור הו

עובדים בעלי צרכים מיוחדים )תסמונת דאון, מחלות נפש קלות, הלם קרב, פיגור קל וכדומה(1 מלר"ז 

חזור1 מלר"ז היא ימ-מפעילה פרויקט מיוחד של איסוף פסולת אלקטרונית, בגדים וחומרים אחרים ברי

למלר"ז  עמותה הפועלת ללא כוונת רווח הזוכה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות ומשרד המשפטים1

 לחוק )קבלת פטור על מתן התרומה(1   01אישור לקבלת תרומות עפ"י סע' 

 :טופס משוב  031

 להדפיסו או במייל אותו ולשלוח למלאו כדי דקות כמה תקדיש אם לך נודה פעילות1 על משוב טופס  ב"מצ

 131.1101-.1 לפקס ולשולחו

 :)באתר המשרד( המשרד להגנת הסביבהמי פרסומ 0.1

ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל  עיקרון הזהירות המונעתהמשרד להגנת הסביבה פועל על פי "

האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית 

 110שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה1 רמת השדה האופיינית אינה עולה על ולצמצם את השטח 

הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי1   הבלתי מייננת חוק הקרינה נכון להיום, אין תקנות מכח11111מיליגאוס

מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח )חשיפה רגעית(1 כן קיימת המלצה  3111 קיימות המלצות לסף של

מיליגאוס  0או  ממוצעת על פני שנה, מיליגאוס 3 כנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת שללת

כאשר בראש סדר  בשלב זה מטפלים במתקני חשמל קיימים 1ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה ביותר

פעולות משרד ממליץ על נקיטת ה1111111המיליגאוס 0 העדיפויות מתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל

החשופים דרך קבע ואף מספר התושבים בכלל וילדים בפרט  של הפחתה משמעותיתהדרושות להשגת 

באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות 

 להלן הקישור לאתר המשרד להגנת הסביבה: 1"המקצועית כעלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagnetics.a

spx 

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagnetics.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagnetics.aspx


 0./0.11 -מספר דוח

 ! נושמים שאתם האוויר על שומרים – ז"מלר

 131.110-.1  פקס ,131.001-.1  טלפון,    moked@malraz.org.ilל"דוא  1.036  אביב-תל  1. טשרניחובסקי רחוב

 00מתוך  00עמוד 

  נוסחת חשיפת האוכלוסייה לשדות מגנטיים:  001

 

T – )זמן )שעות 

B – )עצמת השטף המגנטי )מיליגאוס 

 

 מיליגאוס, להלן טבלת ערכים כפונקציה בזמן  3לאור הקביעה לממוצע חשיפה יומי של  041
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mGauss
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 :.310המעבדה לשנת  הסמכת תעודת   011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ז"מלר באתר לראות ניתן ההסמכה בהיקף צפיה: 

 df2.p-01-http://www.israc.gov.il/temp/AK0231  

  

http://www.israc.gov.il/temp/AK0231-01-2.pdf
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