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  לכבוד

  מנהל מחלקת איכות הסביבה –מר אלבס צור 

  .מועצה אזורית משגב

  קמפוס משגב

  

  

  דוח בדיקה

�   )RF(מדידת קרינה אלקטרומגנטית :  הנדו

 בקרבת הבניי� הרב תכליתי

 מבוא  .א

בקרבת הבניי�  עוצמת צפיפות ההספק המצרפיתשל בדיקה   2010במאי  26  רביעי יו�בלבקשתכ� ערכנו  .1

 .הרב תכליתי לשירותי� חברתיי�

 עומדת בדרישות בסבעבת הבניי� הרב תכליתי שנמדדה) הקרינה( צפיפות ההספקכי רמת  �להודיעהננו  .2

 .סביבהההמשרד להגנת 

  .נערכה הבדיקהתוצאותיו של דוח זה מתייחסי� למיקו� ולזמ� המדויקי� בה�  .3

  

 פרטי המדידה ותוצאותיה  .ב

  פרטי ההזמנה .4

 מזמי�ש"  ה איכות הסביבה' מנהל מח –צור אלבס 

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

 טלפו� 9902392)04

 טלפו� נייד אי�

Tzur@misgav.org.il  ל"דוא 

 סוג המתק� בניי� רב תכליתי

 ביצוע המדידות תחילת שעת 13:00

 כתובת ביצוע המדידות סלאמה

 נכחו בעת ביצוע המדידות נציג הועד המקומי
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 רטי הבודק המוסמ� אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידותפ .5

 

 תוק- ההיתר מספר ההיתר ש" וש" משפחה

 4/11/2014 6�02�2126  שמעו� לימור

  

  

 פרטי ציוד המדידה .6

 

 מספר סידורי תדרי"תחו"  רגישות מודל היצר�
תוק- 

  הכיול
 כיול

PMM    מכשיר�B8053   �������   ��������  262WL60223 
  נובמבר

2010 

מעבדות 

� חרמו

PMM   � EP330- 0.1 µW/cm² 300 kHz-3 GHz 101WJ60333חייש

  נובמבר

2010  

מעבדות 

 �  חרמו

  

  

  

 תיאור הסביבה   .7

. וי ממספר אגפי� הבנויי�סביב רחבה מרכזיתהבנבניי� משרדי השירותי�הציבוריי� של הוועד המקומי 

בעבריו . בצידו המזרחי של הבניי� נמצאת רחבת כניסה בה משולבת פינת הנצחה ולצידה רחבת חניה

�  .בחלקו המערבי של המתח� יש רחבתמשחקי� לגיל הר�. האחרי� מוק- הבניי� בשטחי ג

  

  יאור מקורות הקרינהת .8

המוקד הקרוב לכפר נמצא על כביש הגישה במרחק מספר . סלולאריי�בתחומי הכפר לא נראו מוקדי� 

   .מאותמטרי� משולי הכפר
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 תוצאות המדידות  .ג

   RFאלקטרומגנטית בתדרי   )קרינה(הספק  צפיפות על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה בוצעו מדידות

 . 01 –ש �לפי שיטה 

  מחו0 למבנה ובגובה שבי� רי�מט 1.8בגובה של  האלקטרומגנטית בוצעה )קרינה( צפיפות ההספקידת מד

 . הל� תוצאות המדידהל. מעל הרצפה באזור המדידה בתו� מבנה י�מטר 1.8 �ל 0.5

      

אזור 

  מספר
  אכלוס אזור  תיאור מקו" המדידה

עוצמת הקרינה 

שנמדדה 

]µW/cm²[  

אחוז  מהס-  

  הסביבתי

[%]  

 1 �קט� מ  0.1 �קט� מ  לא ברציפות  ההנצחההכניסה בפינת  ברחבת  1

 1 �קט� מ  0.1 �קט� מ  לא ברציפות  חבת הכניסה ליד הכניסה לבניי�בר  2

 1 �קט� מ  0.1 �קט� מ  לא ברציפות  ברחבת החניה  3

 1 �קט� מ  0.1 �קט� מ  לא ברציפות  בשטח הגינה הצפונית  4

 1 �קט� מ  0.1 �קט� מ  לא ברציפות  חקי�שהמ בגינה המערבית ברחבת  5

 1 �קט� מ  0.1 �קט� מ  לא ברציפות  בשביל הדרומי  6

 1 �קט� מ  0.1 �קט� מ  ברציפות  ברחבה הפנימית המרכרזית  7
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 מפת האזור ותמונות מהשטח  .ד

  

  מפת הישוב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הבניי� הרב חכליתי
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  �  6203064�03פקס   ,6203140�03טלפו

  .המשרד להגנת הסביבה עומדת בדרישות

) מיקרו וואט לסנטימטר רבוע(

הסביבתי המומל0 על ידי המשרד להגנת הסביבה 

והקריאה המרבית ) מיקרו וואט לסנטימטר רבוע

שאינ� מהס- הסביבתי המומל0 על ידי המשרד להגנת הסביבה לגבי אזורי� 

  

  מור) שמעו� לי

  מודד קרינה מוסמ�

ות שנ 48 �למעלה מ(ותיקה ביותר במדינת ישראל בתחו� ההגנה על איכות הסביבה 

ויר מכלי רכב על ובדיקות זיהו� א: למשל

בדיקות קרינה , בדיקות שדות מגנטי� ממקורות חשמל

איסו- נייר וציוד משרדי משומש  ואהציבור ה

מחלות נפש , תסמונת דאו�(בעלי צרכי� מיוחדי� 

  . ח הזוכה לאישור ניהול תקי� מרש� העמותות ומשרד המשפטי�

לפקס  תקדיש כמה דקות כדי למלא ולשלוח אותו

ויר שאת" נושמי" ושומרי" על הא –ז "רמל
_____________________________________________________________________________________________________________________________

טלפו�  ,    daniel@malraz.org.ilל"דוא  63428אביב  �תל  30רחוב טשרניחובסקי 

עומדת בדרישות  בכל ) רמת קרינה, קרי(צפיפות ההספק האלקטרומגנטי 

(  µW/cm² 0.1  �נמוכות מ  שנמדדו) הקרינה, קרי( צפיפות ההספק

הסביבתי המומל0 על ידי המשרד להגנת הסביבה מהס- אחוז  1 �הנמו� מ היא בשיעור  

 .ברציפות מאוכלסי�

מיקרו וואט לסנטימטר רבוע(  µW/cm² 0.1  � נמוכות מ שנמדדו  צפיפות ההספק

מהס- הסביבתי המומל0 על ידי המשרד להגנת הסביבה לגבי אזורי� אחוז  1 �הנמו� מ 

. 

  ) סו- דוח  )

  ,בכבוד רב                                                                                   

  

             

  

ותיקה ביותר במדינת ישראל בתחו� ההגנה על איכות הסביבה 

למשל , הציבור פרויקטי� שוני�ולרווחת מנהלת ומקדמת לטובת 

בדיקות שדות מגנטי� ממקורות חשמל, טיפול משפטי כנגד מזהמי� סביבתיי�

  . בדיקות רעש ועוד

הציבור הורווחת ז להעמיד לטובת "רותי� החשובי� אשר גאה מלר

בעלי צרכי� מיוחדי� עובדי�  על ידי נעשית בבנייני משרדי�

  ).  ומהפיגור קל וכד

ח הזוכה לאישור ניהול תקי� מרש� העמותות ומשרד המשפטי�עמותה הפועלת ללא כוונת רוו

תקדיש כמה דקות כדי למלא ולשלוח אותונודה ל� א� , ב טופס לקבלת משוב על פעילותנו

  ועדת הקרינהר "יוז ו"ר עמותת מלר"יו – מר חיליק רוזנבלו�

  הקרינה תחו�רכז  �דניאל שוורצברג 

 

 

מל
_____________________________________________________________________________________________________________________________

רחוב טשרניחובסקי 

  

 :הערות  .ה

צפיפות ההספק האלקטרומגנטי  .9

צפיפות ההספק רמות

היא בשיעור  והקריאה המרבית 

מאוכלסי�האזורי� לגבי 

צפיפות ההספק רמות .10

הנמו� מ היא בשיעור  

.מאוכלסי� ברציפות

  
 

  

                                                                                   

  

  

ותיקה ביותר במדינת ישראל בתחו� ההגנה על איכות הסביבה וז היא העמותה ה"מלר

מנהלת ומקדמת לטובת ש, )פעילות

טיפול משפטי כנגד מזהמי� סביבתיי�, א� הדר�

בדיקות רעש ועוד, מאנטנות סלולריות

רותי� החשובי� אשר גאה מלריאחד הש

נעשית בבנייני משרדי�זו פעילות  .ומחזורו

פיגור קל וכד, הל� קרב, קלות

עמותה הפועלת ללא כוונת רוו ז היא"מלר

  

ב טופס לקבלת משוב על פעילותנו"מצ

03/6203064  .  

  

מר חיליק רוזנבלו�     :העתקי�

דניאל שוורצברג      

  רקע כללי:     לוט        
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  תקני" וספי חשיפה מקובלי" בעול"  –ות ההספק פצפי  :רקע כללי 

רקע ראשוני ובסיסי  להל�, הקרינה הסלולרית הדעת והמודעות לנושא ולהרחיב את על הבנת הדוח במטרה להקל

  .צפיפות ההספק והתקני� המקובלי� בעול� :�בנושאי

  

שתוצאות , קרי רמת הקרינה, "צפיפות ההספק".  היא תחו� ידע וֵחֶקר בפיזיקה �סלולרייקרינה ממוקדי� 

הבלתי  מקורות הקרינה ".קרינה אלקטרומגנטית"או  "קרינה בלתי מיננת"ת דוח זה נקראבמפורטות  מדידותיה

, קני שידורמת: למשל, וקרינה ממקורות מלאכותיי� קרינה קוסמית: ובכלל�, מקורות טבעיי� : ה� מיננת 

  מיקרו וואט לסנטימטר רבוע  אהי של צפיפות ההספקיחידת המדידה . עודלייזר וקרני , מתקני רשת החשמל

)(µW/cm².  

אשר קובע וממלי0 על מדדי� בנושאי� , )WHO(תחו� הקרינה הבלתי מיננת נחקר על ידי ארגו� הבריאות העולמי 

באמצעות המשרד להגנת , מדינת ישראל.  צות את החלטותיוומדינות רבות בעול� מאמ ,שוני� בתחו� הבריאות

  .  החליטה על אימו0 החלטות ארגו� הבריאות העולמי בנושא זה, הסביבה

  

רמת ) מגה הרMHz 800 )0בתדר  :דוגמה ."ס- בריאותי"המכונה באר0 , ארגו� הבריאות העולמי קבע ס- קרינה

מדידה מסוימת תוצאות המדידה  א� בנקודת  ).ר"ואט לסממיקרו  400µW/cm²  )400 הקרינה הבלתי מיננת היא

כרמה חריגה של , לפי המלצת ארגו� הבריאות העולמי ,ברייחשב הד מצביעות על רמת קרינה גבוהה מס- זה

  . בלתי מיננת קרינה

  

ס- " המכונה, קבע המשרד להגנת הסביבה ס- קרינה בעקבות המלצת ארגו� הבריאות העולמי, זאת ועוד

, ריאות וחינו�מוסדות ב, בתי מגורי�: למשל, שוהי" אנשי" לאור� זמ�מכוו� למקומות בה� ש, "סביבתי

מהס- הבריאותי  10% הוא בשיעוראשר נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה הסביבתי הס- .  ב"משרדי� וכיו

. )מגה הרMHz 800 0 בתדר  ר"מיקרו ואט לסמ µW/cm² )40 40: היינוד, המומל0 על ידי ארגו� הבריאות העולמי

תיחשב כרמה חריגה במקומות בה� שוהי� אנשי� זמ� רב רמת קרינה הגבוהה מס- זה  במדינת ישראל ,כלומר

  . בלתי מיננת של קרינה

  

, חשיפה אינה רצופה ואינה ממושכתלאזורי� ומקומות בה� ה" ס- סביבתי" קבע ג� המשרד להגנת הסביבה

מיקרו ואט  µW/cm² )120 120  באזורי� אלה ס- הקרינה הוא . ב"וכיו, �פארקי, מדרכות, חצרות, גגות :למשל

תיחשב כרמה , במקומות מהסוג האמור, רמת קרינה הגבוהה מס- זה ,כלומר.  )מגה הרMHz 800 0בתדר   ר"לסמ

  . חריגה של קרינה

  

, מוסדות חינו� ורפואה, בבתי מגורי�יננת הטיפוסית הקרינה הבלתי משיעור , הסביבה להגנתלפי נתוני המשרד 

ז "קות שערכה מלרמבדי  ).ר"מיקרו ואט לסמ µW/cm² ) 5 5  היא עדעירונית  משרדי� ועסקי� הפועלי� בסביבה

  ).ר"מיקרו ואט לסמ 2.5( µW/cm² 2.5אינה עולה על  ) רמת הקרינה(צפיפות ההספק  ,מהבדיקות 98%�עולה כי ב

  .ער� זהמ תחרוגי צפיפות ההספק לא ז מעוניינת כ"מלרלמע� בטיחות האוכלוסייה 

  

   :באתר האינטרנט של המשרד  להגנת הסביבהנית� למצוא מידע עדכני רב והסברי� נוספי� בנושא 

www.sviva.gov.il 

מחמירה השבו הדרישה לחשיפה , תחו" תדר שידור סלולרי זה, מגה הרMHz 800 3ות לעיל נית� תדר של בדוגמ
 .ביותר


