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 לכבוד:

חברתטלדור
מנחםאהרונובלידי

מוקדבקרה-רכזפרויקטבטיחות



שלוםרב,



 )רשת חשמל( ELF בתדרי מגנטיהשדה השטף צפיפות  דו"ח מדידת הנדון:

  RFבתדרי   סלולרהרדיו שידורי צפיפות הספק רמת ו       
 

,1קק"לשבכתובת214122סמלמוסד:טופהסנ"יבבביצענו28.04.15בהתאםלפנייתך,בתאריך
.RFוקרינהאלמ"גבתחומיהרדיווהסלולרELFבתחוםמדידתשדותמגנטיים,נצרתעילית


שהתקבלו.להלן,פירוטהבדיקותשבוצעו,תוצאותהמדידותוסיכוםהנתונים

 
 

 פרטי מזמין הבדיקה: .1
 

חברתטלדור שם המבקש
מנחםאהרונובלידי

 מוקדבקרה-רכזפרויקטבטיחות

,פתחתקווה3אפעל כתובת

 03-7762925 טלפון

 menachema@taldor.co.il דואר אלקטרוני

 054-4220183 נייד

 נצרתעילית,1קק"ל-טופהסנ"יב כתובת מקום המדידות

שדהמגנטיצפיפותשטףדידותרמהשלמ  סוג המדידות
 ELFבתחוםתדרי

 שידורימדידותרמהשלצפיפותהספק
 RFבתחוםתדריהרדיוסלולר

 
 פרטי מבצע המדידות: .2

 

 אוסמהאלשופרה שם מבצע המדידה

 ELF 5090-01-4מס' היתר 

 ELF 02.12.2019תוקף היתר 

 RF 5090-01-6מס' היתר 

 RF 02.12.2019תוקף היתר 
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 פרטי מכשיר המדידה: .3
 

 ELF TM-192#SN 060603940 מכשיר

 24.12.2015 תוקף כיול

 TENMARS ELICTRONICS מעבדת כיול

 mG – 2000mG 0.01 טווח מדידה

 RF TM-195# (SN:141102073) מכשיר

 13.01.2016 תוקף כיול

 TENMARS ELICTRONICS מעבדת כיול

 50MHz- 3.5GHz טווח מדידה




 אפיון שיטה ומיקום המדידה: .4


תנאי הסביבה של ביצוע 
 המדידות

ובהירנוח

 רשתהחשמל ELFתיאור מקור שדה 

 סלולרהרשת RFתיאור מקור שדה 

ס"מלגובה100משתנהביןסריקהאיטיתבגובה תהליך המדידה
 ובסמוךלמקורותהקרינה.השהייה
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 :ELFתוצאות מדידת רמות שדה מגנטי  .5

 

 
 

 מס'

 
 

 נקודת מדידה

 
 

 אכלוס

 
תיאור 
מקור 

הקרינה 
 העיקרי

 מרחק
 ממקור
השדה 
 המגנטי
 )בס"מ(

 
 גובה

 המדידה
 )בס"מ(

עוצמת  
השדה 
 המגנטי

שנמדדה    
[mG] 

האם יש 
חריגה 

מהמלצות 
המשרד 
להגנת 

 הסביבה?

הטיפול 
 המומלץ

 - לא2.4 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהמזכירות  1

 - לא3.4 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהמורים  2

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהמנהלת  3

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהאחות  4

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהביתאב  5

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפה2מורות  6

גובלעםקיר יששהייהרציפההכיתהףסו-ג'  7
 ארוןחשמל

 כן13.4 100 30
לשמורעלמרחקשי

גובלעםקיר יששהייהרציפהג'  8 ממהקיר"ס100של
 ארוןחשמל

 לא1.4 100 100

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהפרטני  9

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפה2ב'  10

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהמחשבים  11

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפה1ב'  12

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהא'  13

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהטכנולוגיה  14

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהספריה  15

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהיתהכ-ספריה  16

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהפסיכולוג  17

גובלעםקיר יששהייהרציפההכיתהףסו-2ד'  18
 ארוןחשמל

 - לא2.4 100 30

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפה1ו'  19

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהה'  20

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפה2ו'  21

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהאנגלית  22

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפה1ב'  23

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהיכולאני  24

טעינתארון יששהייהרציפהמדעים  25
 מחשבים

לשמורעלמומלץ לא3.3 100 30
מ"ס100מרחקשל

ולהפעילדרךשעון
 שבת

 - לא0.3 100 30 רמותרקע יששהייהרציפהשילוב  26

  

 תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה 
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 :ומבנים לבניינים חשמל מתקני בין שנקבעו בטיחות מרחקי .6
 

  הקרוב. הפאזה ממוליך מטר : 2 נמוך מתח קו 
מטרממוליךהפאזההקרוב.3וולט(:-קילו13,22,33גבוה) מתח קו
הקו. מציר מטר 20 וולט(:-קילו (161 עליון מתח קו
הקו. מטרמציר 35וולט(:-קילו400 (על מתח קו
ממנו. היוצאים החוטים ושל השנאי של חלק מכל מטר 3חלוקה: שנאי
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 הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה .7

 
קרינההוגדרע"יארגוןהבריאותהעולמיכ"מסרטןאפשרי".סביבמתקניחשמלנוצרשדהמגנטי.סוגזהשל

ככלשהזרםהעוברבמתקןגבוהכןגדלהשדההמגנטישנוצרסביבהמתקן.
בישראלכמובמדינותרבותאחרות,לאנקבעעדייןבחקיקהסףמחייבלחשיפהכרוניתלשדהמגנטישמקורו

שעותבכליממה4כחשיפהשלמעלמוגדרתושכת,במתקניחשמל.חשיפהכרונית,אוחשיפהרצופהוממ
ימיםבשבוע.מגורים,משרדים,מוסדותחינוך,מבנימסחרותעשיהוכו'נחשביםלמקומותבהם5ומעל

החשיפההינהחשיפהכרונית.
קביעתמדדכמותילסףהחשיפההכרוניתחיוניתלצורךתכנוןהנדסישלמערכותחשמלבסביבתשימושי

ותממושכת,למתןהיתריהקמהוהפעלהלמתקניחשמלולשםפרשנותשלתוצאותמדידותסביבקרקעלשה
מתקניחשמלועוד.

בהתחשבבמידעהקייםבתחוםבמדינותמפותחותובספיםאליהםמתחייבותבאופןוולונטאריחברותהחשמל
סף המתייחס -כ  MG-4משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של במדינותאלה,

לממוצע ביממה עם צריכת חשמל מרבית אופיינית. 
מיליגאוסועל2ערךזהמתבססעלהעדרחששלתחלואהבחשיפהלשדהמגנטישבממוצעשנתיאינועולהעל

גבוהיותרמזרםבממוצע2הסטטיסטיקההמראהשהיחסביןהזרםהממוצעביוםעםצריכתשיאהינופי
השנתי.

)ישנםמתקניםבהםהאחוזמיכולת מערכת החשמל  60%-יא יומית אופיינית ישנו ניצול של כבצריכת ש
שונה(.אםזרםהחשמלבזמןהמדידהידועאונמדד,ישלנרמלאתהתוצאהשלמדידתהחשיפהלפיהיחסבין

העריךאתהזרםהמרביהיכוללעבורדרךהמתקןלזרםשעברבובזמןהמדידה.לאתמידניתןלמדודאול
הזרםהעוברבמתקןבזמןביצועמדידהשלהחשיפהלשדהמגנטי.

הפעלתכלהצרכניםהעיקרייםבבניין,כגון:-בהיעדרנתוןזה,כאשרמקורהחשיפההינומתקןבתוךבניין
מערכתמיזוגהאוויר,תהווהייצוגמספקלקיוםהתנאישלעומסמרביבעתהמדידה.

שעותביממה,כמוהחשיפהבבתימגורים.עםזאת24פהמוגדרתכחשיפהשלישנםמקומותבהםהחשי
ישנםמקומותבהםהחשיפהמוגבלתוזמןהחשיפהמוגדר,כגון:מקומותעבודה,אמצעיתחבורהציבורית
ופרטית,אזורימעברוכו'.למרותשאיןעדותמובהקתלסוגהקשרביןזמןהחשיפהלהשפעתהחשיפהעל

ישירביןקשר(ולהניחכיישנוprinciple precautionaryוצעלנקוטבעקרוןהזהירותהמונעת)הבריאות,מ
בממוצעביממה, mG4משךהחשיפהלרמת)מידת(החשיפה.עלבסיסהנחהזו,ניתןלהשתמשבמדדשל

בההצריכהמרבית,לצורךהערכתרמתהחשיפהכתלותבמשךהחשיפה.
 ן אזור מאוכלס למתקן חשמלמידע מנחה לתכנון קרבה בי

ההצעההמובאתלהלןמשמשתכמידעמנחה,ומחייבתהפעלתשיקולשעתשלכלמישמתכנןקרבהביןאזור
כלמקרהלגופו.לדוגמא,מומלץשלאלהשתמשבסוגזהשלממוצעבכלהקשור-מאוכלסלמתקןחשמל

.15לחשיפהבמוסדותחינוךבהםלומדיםילדיםמתחתלגיל

שעותמדייום,החשיפהבסמוךלמתקןהחשמלהינה Tאדםנמצאבסמוךלמתקןחשמלזמןשלאם

.סךכלהחשיפההממוצעתשלולאורךכלהיממההוא:והחשיפהבשארהזמןביממההינה


מיליגאוס,ישלקחת0.4למרותשהחשיפהשלאדםשלאנמצאבסמוךלמתקןחשמלאינהעולהלרובעל

בממוצע.לכן:mG 1שיפהזוהינהבחשבוןשח
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,ישלהשתמשבתוצאתהמדידה.mG 1אםישמדידהאמינהשלקרינתהרקע,וזועולהעל

לפיהמלצהמשותפתשלמשרדיהבריאותוהגנתהסביבה,החשיפההממוצעתביום,עםצריכתחשמל
מיליגאוס:4-טיפוסיתמרבית,חייבתלהיותנמוכהמ


ידועזמןהשהייהבשעותביממהבסמוךלמתקןחשמל,ישלהגבילאתהחשיפה,במיליגאוס,ל:לכןאם



,בעקבותחישובאוהעקבותמדידהונרמוללזרםמרבי,ישלהגבילאתזמןאםידועהרמתהקרינה
השהייהל:


המנוחהובסופיבשיקוליםאלוההתייחסותהיאלחומרה,מבלילהביאבחשבוןאתהחשיפההנמוכהבימי

השבועוזאתכדילקייםאתעקרוןהזהירותהמונעת.
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 :RFצפיפות ההספק תוצאות מדידת רמות  .8
   

 
 
 מס'

 
 

נקודת 
 מדידה

 
 

 אכלוס

תיאור מקור 
הקרינה 
 העיקרי

 מרחק
 ממקור
השדה 
 המגנטי
 )במטר(

 
 גובה

 המדידה
 )בס"מ(

עוצמת 
 הקרינה

שנמדדה 
[μW/cm²] 

האם יש 
חריגה 

מהמלצות 
המשרד 
להגנת 

 הסביבה?

 
 

הטיפול 
 המומלץ

 - לא 0.01 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהמזכירות  1

 - לא 0.04 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהמורים  2

 - לא 0.001 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהמנהלת  3

 - לא 0.001 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהאחות  4

 - לא 0.02 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהביתאב  5

 - לא 0.01 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפה2מורות  6

 - לא 0.001 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהג'  7

רציפהיששהייהפרטני  8  - לא 0.01 - - רשתותסלולריות 

 - לא 0.001 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפה2ב'  9

 - לא 0.02 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהמחשבים  10

 - לא 0.04 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפה1ב'  11

 - לא 0.001 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהא'  12

 - לא 0.01 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהטכנולוגיה  13

 - לא 0.001 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהספריה  14

 - לא 0.04 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהפסיכולוג  15

 - לא 0.02 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפה2ד'  16

 - לא 0.001 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפה1ו'  17

 - לא 0.02 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהה'  18

 - לא 0.01 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפה2ו'  19

 - לא 0.01 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהאנגלית  20

סלולריותרשתות יששהייהרציפה1ב'  21  - לא 0.04 - - 

 - לא 0.01 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהיכולאני  22

 - לא 0.2 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהמדעים  23

 - לא 0.01 - - רשתותסלולריות יששהייהרציפהשילוב  24

 

 .תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה
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 רמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה: .9

 

הקרינה הנוצרת ממקור 
 הקרינה תחום התדרים

 רמות חשיפה מרביות מותרות
 מסף החשיפה הבריאותי 30%

 רמות חשיפה מרביות מותרות
 לחשיפה רצופה וממושכת

 מסף החשיפה הבריאותי 10%

שדה 
 חשמלי

(V/m) 

שדה 
 מגנטי

(A/m) 

צפיפות 
 הספק

(W/m2) 

שדה 
 חשמלי

(V/m) 

שדה 
 מגנטי

(A/m) 

צפיפות 
 הספק

(W/m2) 

MHz- 2000MHz400 
10.05119.2930.0885GHz 2 33.37מעל 

 
רמותחשיפהמרביותמותרותלחשיפהקצרתמועדשלבניאדםלשדות-""סף חשיפה בריאותי

ועדההביןלאומיתלהגנהמקרינהוחשמליים,מגנטייםאואלקטרומגנטייםמשתנים.בהנחיותשלה
לאומיתבלתימייננתלענייןרמותהייחוסלחשיפתהציבורהרחב,לענייןזה,"הנחיותהועדההבינ

"תלהגנהמקרינהבלתימייננ
(במהדורההמעודכנתWHO -World Health Organizationכפישאימץארגוןהבריאותהעולמי)

הממונהובאתרהאינטרנטשלהמשרדביותר,ושהעתקמהןומעדכוניהןיופקדלעיוןהציבורבמשרדי
להגנתהסביבה.

 
 

 :RFהסבר לתקנות הקרינה בתחום הרדיו והסלולאר   .11
 

המרביתהמותרתשלבניאדם (קבעכירמתהחשיפהWHOארגוןהבריאותהעולמי)
ו:לקרינהבתחוםתדריהרדי



 (בתחומיהתקשורתהסלולאריתדורראשוןMHz900ערךהסף)40µW/cm²

 בתחומיהתקשורתהסלולארית (דורשניMHz1800ערךהסף)90µW/cm² 

 (בתחומיהתקשורתהסלולאריתדורשלישיMHz2100ערךהסף)100µW/cm²

 ספים בריאותיים.-ספיםאלואומצוע"יהמשרדלהגנתהסביבהכ 

 מיקרוואטלסמ"ר.5קרינתהרקעבביתמגוריםטיפוסיבסביבהעירוניתאינהעולהעל

 סף סביבתי לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשיםהמשרדלהגנתהסביבהקבע 
 משרדים וכד'. סף זה עומד על עשירית מהסף ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים,

 שקבע ארגון הבריאות העולמי. לגבי אזורים שאינם מאוכלסים  ברציפות לאורך זמן
 מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי. 30%הסף הסביבתי הינו 

 באפשרותךלמצואהסבריםנוספיםבנושאבאתרהאינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה
www.sviva.gov.il
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 סיכום ומסקנות: .11
 

ע"יהמומלץמסףהחשיפהחריגות נמצאו ELF-הבתחוםשדותמגנטיםבמדידות
.5,רצוילפעולעפ"יההמלצותבסעיףהמשרדלהגנתהסביבה


ע"יהמשרדהמומלץהחשיפהמסףחריגות נמצאולא  RF-במדידותקרינהבתחוםה

להגנתהסביבה.



 המלצות כלליות: .12
 

 במנהליהיחידותהסביבתיותכדילעמודמומלץלהסתייע.הדו"חהינודו"חמקצועי
להזמיןחשמלאימוסמךבליווישלבודקוכןמומלץכטיפולראשוני,עלהמשמעויות

 קרינה.

  אחת לשנה. קרינהלבצע מדידות מומלץ 

 מהגוףע"יאחזקתובתיקנפרדאובנרתיקחוסםקרינה.הרחיקואתמכשירהסלולר 

 .הרחיקואתמכשירהסלולרמהראשע"ישימושבאוזניותאווירהמרחיקותקרינה

 .סלולרצמצמואתכמותומשךהשיחותב

 באזוריםעםקליטהחלשההמעיטובשיחות.

 .הקפידושהדיבוריתברכבהינהקבועהבעלתאנטנהחיצונית

 מטרממיקרוגלבעתהפעלתו.2רדיוסשלימרועלש

 פסק,-מטרמשנאיםביתיים,מפזריחום,אל1שימרועלמרחקבטיחותשל<
וארונותחשמל.

בעלימיטותחשמליות,ריצפתחימוםוביתחכםמומלץלבצעבדיקתקרינהלפנישימוש
ראשוני.




,בכבודרב
 

אוסמהאלשופרה
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