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 לכבוד
 יגאל שמעוןמר 

 סגן ראש העיר
 השרון-הודעיריית 

 
 leal@hod-hasharon.muni.ilדוא"ל: 

 
                                                                                                                              

 יות רדיוסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית )אלמ"ג( בתדירו
  השרון-הוד, 65מגדיאל דרך סבג, דירה של משפחת ב ורשת החשמל 

 
 

דרך משפחת סבג,  דירתב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  10/11/3142בתאריך 
 הוד השרון. ,40דירה , 41מגדיאל 

 
 ראה פרטים בהמשך.  .RFו  ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות

 
כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתת המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתוצאו

הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 
ובאתר של גלית החברה לאיכות הסביבה   www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 

www.galit.co.il  . 
 

 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  עד היום בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא
להפחתה של  משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות 
 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  90009ISOותקן ישראלי   1009ISO התקנים תקן ישראלי

 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 בע"מיבה גלית החברה לאיכות הסב

 

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
http://www.galit.co.il/
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 העיר, עיריית הוד השרון, סגן ראש ןיגאל שמעו: שם המבקש

  10-0040001טלפון: 

 

 מדידות הקרינהאפיון 

 40:11 10/11/3142ושעה: תאריך 

 .הוד השרון,41דרך מגדיאל ,  40דירה מס' מקום: 

 בניין מגורים באזור עירוניהמקום:  יוןפא

 .איריס סבגגב' הבדיקה נערכה בנוכחות 

 אביך, אביבמזג אוויר: תנאי 

 .מיתקן גישה שלמיתקן גישה אורנג', חדר מכשור : גאל מ"מקור שדה 

 , צפיפות הספק שדה מגנטימדידות : סוג המדידות

 
 מבצע הבדיקה

 יורם גבאי

 140-0414141  :טלפון נייד

 41/2/41, בתוקף עד 3124-14-1:  הסביבה הגנתהמשרד ל –ELF מספר היתר שירות 

 44/1/41, בתוקף עד 3124-14-1:  הסביבה הגנתהמשרד ל –RF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה 
מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות 

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG  

MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E 

S.N: 01456 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 3111–21  טווח תדירות:
 mG–2G  1.14 –רגישות: שדה מגנטי 

 44.13.44 תוקף הכיול של המכשיר

 
 
 

 גאל מ"שיטות המדידה לקרינה 

 ת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:בכל אזור נמדד

 זורים הנגישים.נערכת סריקה של הא .4

 בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. .3

המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות  עם חשיפה   .2

 רגעית(.

 יצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.בכל נקודה המדידות מי .1
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  ELFשדה מגנטי  : מדידת9טבלה 

 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
אכלוס 
 האזור

צפיפות השטף 
המגנטי 
 שנמדדה

mg 

 חדר מכשורביחס ל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 -4 4 0.0 רציף סלון 4

 -4 4 0.0 רציף מטבח 3

 -4 41 0.6 רציף חדר שינה הורים 2

 -4 0 0.6 רציף חדר של נטלי 1

 -4 43 0.0 רציף חדר מחשב 4

 1 3 6.5 רציף גג צד מערבי 1

 

 

 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות 
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 ניתוח תוצאות המדידה 

 

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .4

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס שדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. ה

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 60%הינה בגבולות של 

מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי  )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .3

לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים שהייה ארוכת טווח 

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  אין חיוב חוקי(כמו כן מומלץ ) .שעות( 31 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 3) IARC  - הסרטן

באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה אפשרות שינוי בתצורת אכלוס 

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .2

סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך 

ומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בע

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שעות )או יותר( ולחשב את השדה  31רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך זמן ניתן לקבל ע"י 

 המגנטי הממוצע ליממה.

מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  ש לבחון כל נקודתי .1

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 מסקנות והמלצות 

 .ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה .4

(  והמשרד IARCבריאות לחקר הסרטן )רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון ה .3

  .לדירת מגורים מילי גאוס  2להגנת הסביבה בישראל הינו 

ביחס למה שקובע המשרד   נמוכיםערכים מדדו נ, פרט לזו שעל הגג, הנקודות שנבדקו לרבותכל ב .2

 על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי. )ראה דוח תוצאות( , וזאתסףערך להגנת הסביבה  כ

 .ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  כערך סף  יםגבוהערכים נמדדו מערבי של הגג בצד ה .1

 המלצנו לא לשהות בגג בצדו המערבי לאורך זמן. .4

 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים .1
 

 

 

 
 יורם גבאי על החתום:

 יועץ מקצועי בנושא קרינה
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 (FR) בתדירויות רדיואלקטרומגנטית סקר בטיחות  קרינה 

 
 אפיון מכשיר המדידה

 

 

 PMM מכשיר מתוצרת

Electromagnetic field strength meter , 
model PMM 8053A s/n 152wk50234 
Frequency range 5Hz- 40GHz 
Dynamic range > 120 dB (depending of probe ) 

 PMM חיישן תוצרת חברת

Electric field probe model EP 330 s/n 101wj50219 
Calibration date 29/01/04 
Frequency range 100KHz – 3GHz 
Level range 0.3-300 V/m 
Dynamic range > 60 
Resolution 0.01V/m 
Sensitivity 0.3 V/m 
Absolute error @ 50 MHz 20 V/m ± 0.8 dB 

Flatness ( 10-300 MHz )   ±  0.5 dB 

Flatness ( 0.3 MHz – 40 GHz )   ±  1.5 dB 

Isotropicity    ±  1 dB 

H- field rejection > 20 
Temperature error 20° C ÷  60° C =   ±  0.1 dB 

                                0° C ÷  20° C =   ±  0.05 dB  

 11/10/41 תוקף הכיול של המכשיר

 
  

 

 שיטות המדידה לקרינה

 בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:

 זורים הנגישים.נערכת סריקה של הא .4

 בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. .3

ם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות  עם חשיפה המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבה  .2

 רגעית(.

 בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור. .1



 

   

 3142 אפריל 41 ןראשו יום 
 41מתוך  0עמוד 

 1142114114 סימוכין 

רעננה  134מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים : ת.ד.  431אחוזה 
  10-0111111או    4011-41-41-41טל :     12111מיקוד 
 www.galit.co.il|    0031111-10פקס : 

 בע"ה

 
 תוצאות

 
  RFאלקטרומגנטית  צפיפות הספק קרינה דידתמ: 2טבלה 

 

 מס'
# 

אכלוס  תיאור נקודת המדידה
 האזור

עוצמת 
הקרינה 
 שנמדדה
μW/cm2 

 סף יחוס 
μW/cm2 

עמידה 
בדרישות 
בהספק 
 מרבי

 למתקן גישהביחס 

 מרחק
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 -1 4 עומד 11 0.9קטן מ  רציף סלון 4

 -1 41 עומד 11 0.9קטן מ  רציף מטבח 3

 -1 41 עומד 11 0.9קטן מ  רציף חדר שינה הורים 2

 -1 0 עומד 11 0.9קטן מ  רציף חדר של נטלי 1

 -1 41 עומד 11 0.9טן מ ק רציף חדר מחשב 4

 1 1 עומד 11 60 רציף גג צד מערבי 1

 

 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות 
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 הסבר לתוצאות המדידה

 ICNIRP –אימץ את המלצות הועדה הבינלאומית לקרינה לא מייננת ( WHOארגון הבריאות העולמי ) .4

 הינה: לקרינה בתחום תדרי הרדיו קבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בני אדםו

 .μW/cm2 111הבריאותי הינו ( ערך הסף גה הרץמ 011בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום  

 .μW/cm2 011 הבריאותי הינו ( ערך הסףגה הרץמ 4011בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום  

 .μW/cm2 4111 הבריאותי הינו  ( ערך הסףגה הרץמ 3411בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום  

 .סף בריאותי -ערכי סף אלה אומצו גם ע"י המשרד להגנת הסביבה בישראל כ .3

לחשיפת הציבור,  המאוכלסים ברציפות באזוריםסף סביבתי הסביבה אף החמיר וקבע  הגנתהמשרד ל .2

במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על 

 הסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי. מ עשירית

 המאוכלסים ברציפות: באזוריםהסף הסביבתי להלן נתוני  .1

 .μW/cm2 11הבריאותי הינו ( ערך הסף גה הרץמ 011בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום  

 .μW/cm2 01 הבריאותי הינו ( ערך הסףגה הרץמ 4011בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום  

 .μW/cm2 411 הבריאותי הינו  ( ערך הסףגה הרץמ 3411ורת הסלולארית )תחום בתחומי התקש 

מהסף שנקבע על ידי  21%לגבי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו  .4

 ארגון הבריאות העולמי.

 :לאזורים שאינם מאוכלסים ברציפותלהלן נתוני הסף הסביבתי  .1

 .μW/cm2 431הבריאותי הינו ( ערך הסף גה הרץמ 011תחום בתחומי התקשורת הסלולארית ) 

 .μW/cm2 301 הבריאותי הינו ( ערך הסףגה הרץמ 4011בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום  

 .μW/cm2 211 הבריאותי הינו  ( ערך הסףגה הרץמ 3411בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום  

רות רבים, מקובל להניח את ערך הסף המחמיר מטעמי זהירות יתר, באתר שבו יתכנו שידורים ממקו .0

 .μW/cm2 11)הנמוך ביותר( דהיינו 

 מיקרו וואט לסמ"ר. 4קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על  .0

הסביבה  הגנתבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד ל .0

www.sviva.gov.il  ובאתר החברהwww.galit.co.il 

http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  מסקנות

קרינה שנמדדה בכל הנקודות נמוכה ואינה עברת את ערך הסף הבריאותי המחמיר ביותר רמת ה .9

 .  ICNIRPשהוגדר ע"י הועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת 

מהערכים בהמלצות  41%החדשים של המשרד לאיכות הסביבה, שהם בהשוואה לערכי הסף  .2

ICNIRP מהסף  הפחותהינה אשר נמדדה בכל האזורים  , מתקבל כי רמת השדה האלקטרומגנטי

 לאיכות הסביבה. שקבע המשרד

אומנם רמות הקרינה שנמדדו בכל חלקי הבית עומדים בתקני מדינת ישראל אך יחד עם זאת ניתן  .2

 קרינה בגג הדירה גבוהים מרמת הרקע לאזור אורבני. להבחין שרמות ה

 לאור תוצאות הבדיקה לא מומלץ לשהות לאורך זמן בגג הדירה. .1

בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא   .4

ן הזהירות נמצא עד היום קשר חד משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים. עם זאת יש להתחשב בעקרו

 המחייב נקיטת פעולות להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן. 

  עקב השינויים שנערכים לאנטנות מעת לעת מומלץ לבצע בדיקת קרינה אחת לשנה . .1

 
 

 
 

 
 יורם גבאי על החתום:

 יועץ מקצועי בנושא קרינה
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 , הוד השרון41סביבת דרך מגדיאל : אנטנות סלולריות ב4תמונה 
 4:4111קנה מידה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 , הוד השרון65דרך מגדיאל 
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 נספחים
 

 

 נספח א': המלצות ותקנים מהעולם
 

 החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ( WHOארגון הבריאות העולמי )  המלצות ארגון הבריאות העולמי:

 מיליגאוס. 2000 הרץ הינה  41המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 נון המקומיות והתושבים., הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכ בארה"ב

 .מיליגאוס 2לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  בקליפורניה

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 90חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 אוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה, תדר שונה(.מיליג 3.4-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.0אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץהמשרד להגנת הסביבה  הסביבה: הגנתשרד להמלצות המ

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגוריםנספח ב': 

 

 :*רחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגוריםלהלן מ

  מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס. 3מרווח מזערי של  קווי מתח נמוך: .4

מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של  2מרווח מזערי  ק"ו(: 96, 22, 66) קווי מתח גבוה .3

  מבנה מאוכלס.

 מטרים מציר הקו. 31פרוזדור הבטיחות הוא  :(KV959קו מתח עליון ) .2

 ו.מטרים מציר הק 24פרוזדור הבטיחות הוא  :(KV000קו מתח על ) .1

 

 על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה*
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 קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה נספח ג': 

 ועל פי משרד העבודה

 

 סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
אך מביא  ELFיבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסב

מיליגאוס  בממוצע ביממה. הוא גם מכיר ,לא  3  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא
רשמית, כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה. בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של 

   לשעות העבודה, אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי: מיליגאוס מחוץ 4
 

)hoursT/=(1+24mGB 

Thours- .זמן חשיפה בשעות 
בשבוע  0-ימים מתוך ה 4ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה 

 וא:ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה ה
 

days/5days7*)hours=(1+24/TmGB 
 

 מיליגאוס בקירוב. 1שעות ביום, יהיה הסף לחשיפה  0בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
 
 

 משך שהייה בשדה נתון:
1)-mGB*24/(0.7hr=T 

 
 3111( רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2של משרד העבודה )סימוכין  4על פי תקנה 

 (.3השייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין  ICNIRPמלצות מיליגאוס התואם את ה

 
 
 

 לעוצמת הקרינה במקום השהייהשהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם : זמן ה4איור 
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 על פי המשרד להגנת הסביבה : רמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה6טבלה 
 

 
 רמות חשיפה מרביות מותרות

 מסף החשיפה הבריאותי( 21%)

 רמות חשיפה מרביות מותרות
 לחשיפה רצופה וממושכת

  מסף החשיפה הבריאותי( 90%)

 א'
הקרינה הנוצרת 
ממקור הקרינה 
 תחום התדרים

 

 ב'
שדה 
 חשמלי

m/V           

 ג'
שדה 
 מגנטי

m/A 

 ד'
צפיפות 
 הספק

W/cm2 

 ה'
 שדה
 חשמלי

m/V           

 ו'
 שדה
 מגנטי

m/A 

 ז'
 צפיפות
 הספק

W/cm2 

100KHz – 150KHz 31.4 4.4 - 0.0 1.4 - 
0.15MHz - 1MHz 31.4 ƒ /1.340 - 0.0 3/ 1.102 - 
1MHz - 10MHz ƒ √ /31.4 ƒ √/1.340 - ƒ √/0.0 3/ 1.102 - 

10MHz - 400MHz 44.22 1.11 1.1 0.04 1.132 1.3 
400MHz - 
2000MHz ƒ √/1.042 ƒ √/1.113 3111/32 ƒ √/1.124 ƒ √1.11444 3111/3 

2GHz – 300GHz 22.20 1.1004 2 40.30 1.144 4 
 
 תדר השידור ביחידות המצוינות בטור א'. –" 3"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 3142 אפריל 41 ןראשו יום 
 41מתוך  41עמוד 

 1142114114 סימוכין 

רעננה  134מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים : ת.ד.  431אחוזה 
  10-0111111או    4011-41-41-41טל :     12111מיקוד 
 www.galit.co.il|    0031111-10פקס : 

 בע"ה

 
 תמונה של מתקן הגישה המותקן בגג

 

 
 
 
 
 


