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  מנחם אהרונוב  : לכבוד


 ,שלום רב
 

 ( ELF)החשמל מדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי ח "דו:  הנדון
 ( RF)ובתחום תדרי הרדיו סלולר 

 
 995833 :מספר מוסד

 ס עודד"בי  :שם מוסד





 :פרטי מזמין הבדיקה .1



מנחםאהרונוב שםהמבקש

 2/05/2016תאריךהבקשה

וןחול/1הרוקמיםכתובת

950-01192/1טלפון

 menachema@taldor.co.ilדואראלקטרוני

 10/07/2016תאריךביצועהמדידות

עצמוןשגבכתובתמקוםהמדידות

סוגהמדידות

 מדידותרמהשלצפיפותשטףשדהמגנטי
 .ELFבתחוםתדרי

 מדידותרמהשלצפיפותהספקרשתאלחוטית
.RFוסלולרבתחוםתדרי




 :ותדיהמדצע מבפרטי  .2


יוןמרציאנוצ שםמבצעהמדידה

 ELF 19/9-21-0היתר'מס

2189281912ELF תוקףהיתר

RF 2060-13-6היתר'מס

13/01/2021RF תוקףהיתר
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 :מכשיר המדידה פרטי .9

 

תוצרתחברתELFמכשיר
TENMARS

 TM - 192:דגם

Magnetic field Strength Meter : TENMARS  
Model: TM - 192
s/n: 1150701155 

Frequency range :  30Hz-2000Hz 
Sensitivity :  0.01 mG

 16/05/2017תוקףהכיולשלהמכשיר

 

MRCתוצרתחברתRFמכשיר
 TES-593:דגם

Electromagnetic field Strength Meter : MRC,  
Model: TES-593
s/n: 140905079

  Electric field probe Model: MRC TES-593MRC:חיישןתוצרתחברה
s/n: 160306374 

Frequency range :  10MHz-8GHz 
Sensitivity :  20mV/m

 /2/8958192תוקףהכיולשלהמכשיר

 
 אפיון שיטה ומיקום המדידה .4



סעודד"ביבמוסדחינוכי
מספרמבניםמפוזרים

תיאורמקוםהמדידה

.חצרמשרדיםו,המדידותבוצעובכיתות
.ובהירנעיםמזגהאוויר

תנאיביצועמדידות

.רשתחשמלפנימיתשלהמבנה ELFתיאורמקורשדה

.רשתהסלולרהחיצונית
.טרנטפינימיתנשתאיר

RFתיאורמקורשדה

בגובהבסריקהאיטית,20:99:בשעההמדידותהתבצעו
.הקרקעמעלפני'מ/.9.1-2משתנה

תהליךהמדידה
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 תקציר כללי .8
 

מטרתהבדיקההיאלבדוקאתרמותהקרינהבשטחביתהספרביחסלרמותהחשיפה .2

 .המותרותעלידהמשרדלהגנתהסביבה

 . ELF-ו RFהבדיקותבוצעובתחום .1

,מיקרוגל,אנטנותסלולריות,אינטרנטאלחוטי:הינם RF-דוגמאלמקורותקרינהל -

.רדיוועוד

,ארונותחשמל,קווימתח,מכשיריחשמל:הינםELF-דוגמאלמקורותקרינהל -

.שנאיםועוד,ספקימתח

 .'מזגניםמחשביםוכו:לצורךהבדיקההופעלומכשיריחשמלעיקרייםכגון .1

 .'תוצאותהמדידהינורמלולעומסמירביעלפינספחב .0

 .המדידותבוצעובליווימזמיןהבדיקהונציגיובשטחביתהספר .5

ימיםבשבועיוגדרכאזורשהייהרצופה5שעותביממה0שהייהמעלאזורבומתקיימת ./

 .וממושכת
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 סיכום תוצאות .6



:שנמדדוELFסיכוםתוצאות


 :שהייה רצופההגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור  נמדדתרמת הקרינה ה 

[mG]מ9.5במרחקשלקירמאחוריארוןחשמלבתרפיהרחלילידרמהזונמדדה1.92'

 .הרצפהמ'מ2בגובהומהקיר

 
 :שהייה לא רצופההגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור  נמדדתרמת הקרינה ה

[mG] 0.12קירמאחוריארוןחשמלבתרפיהרחלילידרמהזונמדדה

.הרצפהמ'מ2בגובהוקירמה'מ9.1במרחקשל



 




:מנורמלELFסיכוםתוצאות


  :שהייה רצופהביותר ותיאור הנקודה באזור  הגבוהה המנורמלתרמת הקרינה 

[mG]מ9.5במרחקשלקירמאחוריארוןחשמלבתרפיהרחלירמהזונמדדהליד1.0'

 .הרצפהמ'מ2ובגובהמהקיר

 
  שהייה לא הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור  המנורמלתרמת הקרינה

:רצופה

[mG] 5.2שמלבתרפיהרחליקירמאחוריארוןחרמהזונמדדהליד

.מהרצפה'מ2מהקירובגובה'מ9.1במרחקשל






 : RFסיכוםתוצאות
 

 
 :שהייה רצופההגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור  נמדדתרמת הקרינה ה 

2cmWכיתתמדעיםבמהסףהבריאותי0.05%שהם9.195. 

 
 :שהייה לא רצופההנקודה באזור הגבוהה ביותר ותיאור  נמדדתרמת הקרינה ה

2cmWחצרבמהסףהבריאותי0.04%שהם9.2/1.
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 :ELFתוצאות מדידת רמות שדה מגנטי  .7
 
 

 

 תיאור נקודת המדידה 'מס
תיאור מקור 

הקרינה 
 העיקרי 

 אכלוס

מרחק 
הנקודה 
ממקור 
השדה 
 המגנטי

[M] 

גובה 
נקודת 
 המדידה

[ [M 

צפיפות 
השטף 
המגנטי 
הנמדדת 

[mG] 

צפיפות 
השטף 
המגנטי 
לאחר 

הנרמול 
[mG] 

האם יש 
חריגה 

מהמלצות 
המשרד 
להגנת 
 ?הסביבה

הטיפול 
 המומלץ

 - לא 0.30 0.25 1 - ברציפות רמותרקע כיתתעץ 1

 - לא 0.22 0.18 1 - ברציפות רמותרקע אולםאוריתמיה 2

 - לא 0.30 0.25 1 - ברציפות רמותרקע משרדים 3

 - לא 0.23 0.19 1 - ברציפות רמותרקע תעודדכית 4

 - לא 0.37 0.31 1 - ברציפות רמותרקע 2-כיתהב 5

 - לא 0.34 0.28 1 - ברציפות רמותרקע 1-כיתהב 6

 - לא 0.40 0.33 1 - ברציפות רמותרקע כיתהא 7

 - לא 0.32 0.27 1 - ברציפות רמותרקע כיתתמלאכה 8

 - לא 0.22 0.18 1 - ברציפות רמותרקע חדרמורים 9

 - לא 0.30 0.25 1 - ברציפות רמותרקע כיתהג 10

 - לא 0.37 0.31 1 - ברציפות רמותרקע כיתהד 11

 - לא 0.26 0.22 1 - ברציפות רמותרקע כיתתמוסיקה 12

 - לא 0.22 0.18 1 - ברציפות רמותרקע כיתהה 13

 - לא 0.25 0.21 1 - ברציפות רמותרקע כיתהו 14

 - לא 0.26 0.22 1 - ברציפות רמותרקע חדריתרפיה 15

 - לא 0.53 0.44 1 - ברציפות רמותרקע תרפיהרחלי 16

קירמאחוריארוןחשמל 17
 ארוןחשמל בתרפיהרחלי

לא
 לא 5.05 4.21 1 0.3 ברציפות

לאמומלץ
לשהייה
 ברציפות

18 
קירמאחוריארוןחשמל

 - לא 2.41 2.01 1 0.5 ברציפות חשמלארון בתרפיהרחלי

 - לא 0.42 0.35 1 - ברציפות רמותרקע כיתהז 19

 - לא 0.34 0.28 1 - ברציפות רמותרקע כיתהח 20

 - לא 0.28 0.23 1 - ברציפות רמותרקע כיתתמדעים 21

22 
 רמותרקע חצר

לא
 - לא 1.25 0.75 1 - ברציפות


.המדידה וזמן וםלמק נכונות המדידות תוצאות*
.יהמשרדלהגנתהסביבה"המומלץעהרגעימסףהחשיפהלאנמצאוערכיםהחורגים*
 .//.2-ובמקורותקרינהחיצוניים2.1-מקדםהנרמולבמקורותקרינהפנימיים*
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 :RFתוצאות מדידת רמות צפיפות ההספק  .5





 אכלוס תיאור מקום המדידה 'מס

 עוצמת
הקרינה  הנמדדת 

[
2cmW] 

 אחוז
 מסף

 הבריאותי

האם יש חריגה 
מהמלצות 
המשרד 
להגנת 
 ?הסביבה

 לא 0.035 0.149 ברציפות כיתתעץ 1

 לא 0.033 0.141 ברציפות אולםאוריתמיה 2

 לא 0.042 0.178 ברציפות משרדים 3

 לא 0.035 0.149 ברציפות כיתתעודד 4

 לא 0.026 0.112 ברציפות 2-כיתהב 5

 לא 0.032 0.138 ברציפות 1-כיתהב 6

 לא 0.029 0.123 ברציפות כיתהא 7

 לא 0.035 0.149 ברציפות כיתתמלאכה 8

 לא 0.037 0.157 ברציפות חדרמורים 9

 לא 0.026 0.112 ברציפות כיתהג 10

 לא 0.033 0.141 ברציפות כיתהד 11

 לא 0.036 0.153 ברציפות כיתתמוסיקה 12

 לא 0.042 0.178 ברציפות כיתהה 13

 לא 0.035 0.149 ברציפות כיתהו 14

 לא 0.029 0.123 ברציפות חדריתרפיה 15

 לא 0.035 0.149 ברציפות תרפיהרחלי 16

 לא 0.042 0.178 ברציפות כיתהז 17

 לא 0.035 0.149 ברציפות כיתהח 18

 לא 0.048 0.205 ברציפות כיתתמדעים 19

 לא 0.043 0.183 לאברציפות חצר 20


.המדידה וזמן למקום נכונות המדידות תוצאות*
 .יהמשרדלהגנתהסביבה"לאנמצאוחריגותמסףהחשיפהממולץע *
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 תמונות ונספחים .3

 
 
 

 המוסד תתמונ: 1תמונה 
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 ELF הסבר לתוצאות המדידה -' נספח א

 
 

 חשמלנוצרשדהמגנטי זהש.סביבמתקני ארגוןהבריאות"לקרינההוגדרעסוג י
כ אפשרי"העולמי השדה".מסרטן גדל כן יותר גבוה במתקן העובר שהזרם ככל

 .המגנטיהנוצרסביבהמתקן
 

 ארגוןהבריאותהעולמי(WHO)קבעכירמתהחשיפההרגעיתהמרביתהמותרתשל
 (.mG)מיליגאוס2999הינה,הרץ59אדםלשדהמגנטימשתנהבתדר-בני

 

 לאנקבעעדייןבחקיקהסףמחייבלחשיפה,כמובמדינותרבותאחרות,בישראל
אוחשיפהרצופה,חשיפהכרונית.כרוניתלשדהמגנטישמקורובמתקניחשמל

.ימיםבשבוע5שעותבכליממהומעל0מוגדרתכחשיפהשלמעל,וממושכת
חשביםמקומותמבנימסחרותעשייהוכדומהנ,מוסדותחינוך,משרדים,מגורים

 .שהחשיפהבקרבתםהיאחשיפהכרונית
 

  פני 10ישמקומותשהחשיפהבהםהיאבהגדרהחשיפהעל שעותביממה כמו,
בבית החשיפה זאת. עם החשיפה, וזמן מוגבלת היא בהם ישמקומותשהחשיפה

עבודה,מוגדר מקומות כמו , ופרטית ציבורית תחבורה אמצעי וכו, מעבר .'איזורי
החשיפהלהשפעתהחשיפהעללמרות זמן בין הקשר עדותמובהקתלסוג שאין

 הבריאות ישיר, קשר שקיים ולהניח המונעת הזהירות עיקרון את לנקוט מוצע
 .וליניאריביןמשךהחשיפהלעוצמתה
של במדד להשתמש ניתן זו מירבית 4mGבהנחה הצריכה בה ביממה ,בממוצע

.שךהחשיפהלצורךהערכתרמתהחשיפהכתלותבמ


 להגנת המשרד של האינטרנט באתר בנושא נוספים הסברים למצוא באפשרותך
 www.sviva.gov.il:הסביבה

 

http://www.sviva.gov.il/
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'נספח ב
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 ביחס לזמן החשיפה המומלצתחשיפה הרמת המייצגת את  הטבל  -'גנספח 
 :ליום העמוס בשנה

 
שלאדםשלאנמצאבסמוךלמתקןחשמלאינהעולהלרובעלשהחשיפהמניחיםשקרינת

1[mG]תחושברמתהחשיפההמותרתולפיכך,B[mG]אולאחר)במדידהבצריכהמרבית
:לפיהנוסחההבאהכממוצעיומיTבתלותזמןהחשיפה(נרמול

 

B=(72/T)+1T=72/(B-1) 


שעות 
 חשיפה

מותרות 
T            

1 2 3 4 5 6 7 8 12 24 

רמת 

 חשיפה 
 מותרת              

mG]] 

/1 1/ 15 20 25.0 21 22.1 29 / 0 

 :ליום העמוס בשנה המלצות המשרד להגנת הסביבה

 .שעותביממה10בחשיפהרציפהלאורך4mGרמהממוצעתשל .א

.שעותביממה/2בחשיפהרציפהלאורך5.5mGרמהממוצעתשל .ב

 .שעותביממה12רךבחשיפהרציפהלאו7mGרמהממוצעתשל .ג

 .שעותביממה10בחשיפהרציפהלאורך8.2mGרמהממוצעתשל .ד

 .שעותביממה8בחשיפהרציפהלאורך10mGרמהממוצעתשל .ה


 טבלתרמתחשיפהמותרותביחסלזמןהחשיפה: 
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 RF הסבר לתוצאות המדידה -נספח ד

 
  הבריאותהעולמי WHO)ארגון מיתלקרינהלאאימץאתהמלצותהועדההבינלאו(

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection –ICNIRP–מייננת
הרדיו-וקבעכירמתהחשיפההמרביתהמותרתשלבני אדםלקרינהבתחוםתדרי

 :הינה
 mW/cm² 0.45ערךהסף(MHz/59תחום)בתחומיהתקשורתהסלולארית.א

(.450μW/cm²)
 mW/cm² 0.912ערךהסף(MHz2/99תחום)בתחומיהתקשורתהסלולארית.ב

(.021μW/cm²)
ג . הסלולארית התקשורת בתחומי אלחוטית MHz1999מעל)ורשת הסף(  1ערך

mW/cm² (μW/cm²2999.)


 יתר זהירות מטעמי רבים, ממקורות שידורים ישנם שבו באתר , אתמקובל להניח
 (.450μW/cm²)mW/cm² 0.45דהיינו,(הנמוךביותר)ערךהסףהמחמיר


  על עולה אינה עירונית בסביבה טיפוסי מגורים בבית הרקע ואט5קרינת מיקרו

 .ר"לסמ


 לחשיפהבמקומותבהםשוהיםאנשים המשרדלאיכותהסביבהקבעסףסביבתי
בתוךבתים כגון ברציפותלאורךזמן 'וכדמשרדים, מהסף29%סףזהעומדעל.

לגביאזוריםשאינםמאוכלסיםברציפותלאורךזמן.שקבעארגוןהבריאותהעולמי
 .מהסףשנקבעעלידיארגוןהבריאותהעולמי19%הסףהסביבתיהינו


באפשרותךלמצואהסבריםנוספיםבנושא
www.sviva.gov.il :באתרהאינטרנטשלהמשרדלאיכותהסביבה
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וסף המשרד ( בריאותי)  ICNIRPעל פי  טבלת רמות החשיפה בהתאם לתדר -'ה נספח
 (סביבתי)להגנת הסביבה 

 

 סף חשיפה סביבתי סף חשיפה בריאותי  

שדה   תחום תדר
 חשמלי

שדה 
 מגנטי

צפיפות 
 הספק

שדה  
 חשמלי

שדה 
 מגנטי

צפיפות 
 הספק

(V/m) (A/m) (W/m²) (V/m) (A/m) (W/m²) 

800Hz – 3KHz 250/f 5 - 25/f 0.5 - 

3KHz – 150KHz 87 5 - 8.7 0.5 - 

150KHz – 1MHz 87 0.73/f - 8.7 0.073/f - 

1MHz – 10MHz* 87/√f 0.73/f - 8.7/√f 0.073/f - 

10MHz – 400MHz** 27.5 0.073 2 8.7 0.023 0.2 

400Mhz– 2GHz*** 1.375X√f 0.0037X√f f/200 0.435X√f  0.00117X√f f/2000 

1GHz– 199GHz**** 61 0.16 10 19.4 0.052 1 

 
 

fמצייןתדר–. 

 .AMבתחוםתדריםזהנכלליםתדריתחנותהרדיו*

 .FMבתחוםתדריםזהנכלליםתדריתחנותהרדיו**

 תהסלולאריבתחוםתדריםזהנכלליםתדריהדורהראשוןוהשנישלהתקשורת***

מים"שידורימכ,רזהנכלליםתדריהדורהשלישישלהתקשורתהסלולאריתבתחוםתד****
 .ושידורילוויינים

 

 



 

 
 




 
 
 


