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 ,מר אלבס  שלו) רב

  

  

  ממוקדי� סלולאריי� )RF(דוח מדידת קרינה אלקטרומגנטית :  הנדו�

  טלאלב בגני הילדי�

 

 מבוא .א

 47 �למעלה מ( גנה על ענייני איכות הסביבהישראל בתחו) ההיותר במדינת ותיקה בהז היא העמותה "מלר .1

החשובי) אשר גאה  אחד מ� השירותי).  ומנהלת ומקדמת לטובת הציבור פרויקטי) שוני) בתחו)) שני)

אנו  . הסלולריות) מוקדי)(מאנטנות ז להעמיד לטובת הציבור הינו בדיקת רמות הקרינה הנפלטת "מלר

 . ישור ניהול תקי� מרש) העמותות ומשרד המשפטי)עמותה הפועלת ללא כל כוונת רווח הזוכה לא

בודקי הוא אשר הסמי  את , המשרד להגנת הסביבה אשר הינו הגו, המוסמ  על פי הדי� לטפל בתחו)

 .כבודקי) מוסמכי)ז "מלר

 .בגני הילדי) בטלאלעוצמת הקרינה המצרפית בדיקה של  16/32009ביו) ערכנו , בהתא) לבקשתכ) .2

 .עומדת בדרישות המשרד להגנת הסביבה גני הילדי�בת הקרינה שנמדדה כי רמ !להודיעהננו  .3

 .תוצאותיו של דוח זה מתייחסי) למיקו) ולזמ� המדויקי) בה) נערכה הבדיקה .4
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 פרטי המדידה ותוצאותיה .ב

  פרטי ההזמנה .5

 מזמי�ש)  ה איכות הסביבה' מנהל מח –אלבס מר

 תארי  הבקשה 15/2/2009

 כתובת מלאה ומיקוד 20179משגב . נ. ד, משגב. א. מ

 טלפו� 04�9902392

 טלפו� נייד  אי�

tzur@misgav.org.il פקס 

 תארי  ביצוע המדידות 16/3/2009

 ביצוע המדידות תחילת שעת 09:40

 כתובת ביצוע המדידות 25167, אשרת. נ. ד, טלאל, גני הילדי)

 נכחו בעת ביצוע המדידות הגנות והסייעות

  

 

 דק המוסמ  אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידותרטי הבופ .6

 

 תוק' ההיתר מספר ההיתר ש� וש� משפחה

 24/11/2009 2126�02�6  מור�שמעו� לי

  

  

 פרטי ציוד המדידה .7

 

 כיול  תוק' הכיול מספר סידורי תחו� תדרי� רגישות מודל היצר)

PMM  מכשיר�  B8053   �������   �������� 262WL60223 11/2009 
ת מעבדו

 חרמו�

PMM  חייש��  EP-330  0.3 V/M  300 kHz-3 GHz 101WJ60340 11/2009  
מעבדות 

  חרמו�
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 תיאור הסביבה .8

בצידו הצפוני של מתח) הפעוטו� נמצאת רחבת כניסה משותפת . בפעוטו� פועלות שני כיתות ג� תות ותמר

  .ידו המזרחיחצר פעילות משותפת נמצאת בצ. המשולבת במדשאה המשתרעת לצידו המזרחי

חצר הפעילות משתרעת בעבריו האחרי) של , לג� חרוב יש רחבת כניסה המשולבת במדשאה בצידו הדרומי

  .המתח)

  .   בחלקו המזרחי יש מבנה קראוו�, לג� חצר פעילות בצידו הצפוני,  ג� אור� אינו פעיל כיו)

 תיאור מקורות הקרינה .9

מוקדי) משרתי) את חברת  13מה) . סלולאריי) מוקדי) 32בתחומי המועצה האזורית משגב מוצבי) 

משרתי) את חברת פלאפו� וארבעה הנותרי)  6,  מוקדי) נוספי) משרתי) את חברת פרטנר 10,  סלקו)

 . שייכ) לחברת מירס תקשורת

ומרבית) מוצבי) באזורי , חלק ניכר מהמוקדי) מוצבי) באתרי) המשותפי) לשתיי) או יותר חברות

מרבית מוקדי) אלה מרוחקי) מבתי המגורי) בישובי) .  י) ובשטחי) פתוחי)לצידי דרכ, תעשייה

  . הקרובי)

 . מטרי) 500לישוב צורית במרחקי) העולי)  ) הקרובי) נמצאי) מזרחית ומערביתהמוקדי) הסלולאריי

  .לא נראו מוקדי) סלולאריי) טלאל מי הישובובתח
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 תוצאות המדידות .ג

פי ול מעל הרצפה באזור המדידה) מטר 1.5(בגובה של מטר וחצי  טרומגנטית בוצעהידת הקרינה האלקמד .10

 .הנחיות המשרד להגנת הסביבה

         :בשכונה הדרו) מערבית הל� תוצאות המדידהל      

 אכלוס האזור  תאור מקו� המדידה #
קרינה העוצמת 

 ]µW/cm²[נמדדה ש

אחוז  מהס'  

  הסביבתי

[%] 

תמר�פעוטו� תות  

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 לא ברציפות  ל שביל הגישה ליד הכבישע 1

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות במדשאה של רחבת הכניסה 2

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות בחצר הפעילות ליד ארגז החול המערבי 3

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות פעילות ליד המגלשהבחצר ה 4

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות בחצר הפעילות ליד ארגז החול המזרחי 5

 ג� חרוב

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות בכניסה ליד השער 6

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות שאה הדרומיתבשטח המד 7

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות בחצר הפעילות ליד ארגז החול 8

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות בחצר הפעילות ליד הגרוטאות 9

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות דנדהבחצר הפעילות ליד הנ 10

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות בחצר הפעילות בפינה הדרו) מערבית 11

 ג� אור�

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 לא ברציפות על שביל הכניסה ליד השער 12

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות ליד ארגז החול המערבי בחצר הפעילות 13

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות  בחצר הפעילות ליד המגלשה 14

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות  ליד הכניסה לאג, הסגור של הבניי� 15

 קט� מ � 1 קט� מ � 0.1 ברציפות בחצר הפעילות ליד ארגז החול המזרחי 16
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 ומסקנות סיכו� .ד

מיקרו (  µW/cm² 0.1 � נמוכות מ שלושה גני הילדי) שנמדדה בקרבת  צפיפות ההספק האלקטרומגנטי .11

מהס, המומל2 על ידי המשרד להגנת  �1% פחות מ הינה והקריאה המרבית ) וואט לסנטימטר רבוע

 .ברציפות שאינ) מאוכלסי)ברציפות ולאזורי) מאוכלסי)  הסביבה

  

 

  טיפול מנהלי ומשפטי נגד, כלי רכבמ רצמצו) זיהו) האווי:  אנו פועלי) בתחומי) נוספי) כמו, אמורכ .ה

  . מפעלי) מזהמי)

  .  03�6203064) תמלאו ותשלחהו לפקס נודה ל  א, ב טופס לקבלת משוב על פעילותנו"מצ .ו

  
  

  

  ,בכבוד רב          

  

  מור-שמעו) לי

  מודד מוסמ!

  

 

  ועדת הקרינהר "יוז ו"ר עמותת מלר"יו �מר חיליק רוזנבלו)      :העתקי)

  .ראש תחו) קרינה �מר דניאל שוורצברג      

    רקע כללי:     לוט        
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 שרטוט ותמונות של אזור המדידה .ז

  

  טלאל תמפ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ג) אור)
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  המוקד על גג חדר האוכל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תמר-פעוטו) תות
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  הקרינה הסלולארית והתקני� המקובלי� בעול�  - רקע כללי  .ח

אשר קשור בטבורו לתחו) , הינו תחו) מקצועי ומורכב למדי )תחו) הקרינה ממוקדי) סלולאריי

.  שי) אשר אינ) עוסקי) בתחו) זה במהל  עיסוק) אינ) מצויי) בומרבית האנ, באורח טבעי.  הפיזיקה

נביא בפני  רקע ראשוני ובסיסי , לש) ההקלה על הבנת הדוח וכ� להרחבת הדעת והמודעות לנושא, לפיכ 

  .  בנושאי הקרינה הסלולארית והתקני) המקובלי) בעול)

  

יחידות המדידה . או קרינה אלקטרומגנטית, "קרינה בלתי מייננת"תחו) הקרינה הנבדקת בענייננו מכונה 

קרינה ובכלל זאת מקורות טבעיי)  : מקורות הקרינה ה).  µW/cm²מיקרו וואט לסנטימטר רבוע    �הינ� 

קרני , מתקני רשת החשמל, מתקני שידורהעולה מכדור האר2 וקרינה ממקורות מלאכותיי) כמו  קוסמית

  .עודלייזר ו

  

אשר קובע וממלי2 על מדדי) , )WHO(חקר על ידי ארגו� הבריאות העולמי תחו) הקרינה הבלתי מייננת נ

,  מדינת ישראל.  בנושאי) שוני) בתחו) הבריאות ומדינות רבות בעול) מאמצות את החלטותיו

  .  החליטה על אימו2 החלטות ארגו� הבריאות העולמי בנושא זה, באמצעות המשרד להגנת הסביבה

  

).  ר"מיקרו ואט לסמ( 400µW/cm²שהינו , "ס' בריאותי"המכונה , ס, קרינהארגו� הבריאות העולמי קבע 

לפי המלצת ארגו� הבריאות , ייחשב הדבר, א) נמדדה בנקודת המדידה רמת קרינה הגבוהה מס, זה

  . כרמה חריגה של קרינה, העולמי

  

ינה המכונה קבע המשרד להגנת הסביבה ס, קר, על רקע המלצתו האמורה של ארגו� הבריאות העולמי

מוסדות בריאות , בתי מגורי)(כמו שוהי� אנשי� לאור! זמ) והמכוו� למקומות בה) " ס' סביבתי"

הס, אשר נקבע על ידי המשרד ).  מקומות בה) שוהי) בני האד) זמ� רב, משרדי) וכיוצא באלה, וחינו 

 40µW/cm²: היינו, מהס, הבריאותי המומל2 על ידי ארגו� הבריאות העולמי 10%להגנת הסביבה הינו 

במקומות בה) שוהי) אנשי) , במדינת ישראל רמת קרינה הגבוהה מס, זה: לאמור).  ר"מיקרו ואט לסמ(

  . תיחשב כרמה חריגה של קרינה, זמ� רב

  

החשיפה אינה רצופה ואינה לאזורי) ומקומות בה) " ס' סביבתי", עוד קבע המשרד להגנת הסביבה

  : לאמור).  ר"מיקרו ואט לסמ( 120µW/cm²): 'וכו, פארקי), דרכותמ, חצרות, דוגמת גגות( ממושכת

  . תיחשב כרמה חריגה של קרינה, במקומות מהסוג האמור, רמת קרינה הגבוהה מס, זה

  

שיעור הקרינה הבלתי מייננת הכללית המקובלת , עלינו להדגיש כי לפי נתוני המשרד לאיכות הסביבה

 5µW/cm²  �הינה עד ל  )משרדי) ועסקי) הפועלי) בסביבה עירונית, מוסדות חינו  ורפואה, בבתי מגורי)(

  ). ר"מיקרו ואט לסמ(

  

  .ר"מיקרו ואט לסמ µW/cm²2.5 �ז נמצאה קרינה מתחת ל"שערכה מלר מהמדידות 98% �ב

  .לעילי עקרו� הזהירות המונעת שכל המדידות תהיינה ברמה "פז שואפת ע"מלר

  

   באתר האינטרנט של המשרד  להגנת הסביבהנית� למצוא נושא מידע עדכני רב והסברי) נוספי) ב

www.sviva.gov.il.  


