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 90381506דוח :  בס"ד                                                                                                                      מס'
 2017 מאיב  4                  
 זהתשע" אייר' בח                  לכבוד:

 מועצה מקומית שוהם
 אגך חינוך

 25האודם 
 שוהם

 
 

 י,ימכובד

  RF -ו ELF בדיקה ומדידה שדות מגנטיים מקרינה אלמ"ג בלתי מייננת : דו"ח  הנדון          

 בית ספר שוהם
 ( µW/cm²וואט לסמ"ר  -)מיקרו RFצפיפות הספק  –קרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו וסלולר 

 ( mGגאוס )מילי ELF  םמגנטי ותשד -הרץ  Hz50קרינה בלתי מייננת בתדרי רשת החשמל 
 

מוסמך מטעם המשרד להגנת  ביקור בשטח של מודד קרינה 24-4-2017כם, והזמנת המדידה, בוצע בתאריך בהתאם לפניית
וכן מקורות הקרינה הבלתי מייננת  RFהסביבה, והתבצעו בדיקות של מקורות הקרינה הבלתי מייננת ממקורות רדיו וסלולר 

 .ELFושדות מגנטיים  RF, שכללו צפיפות הספק שידור מרשת החשמל, ומדידות כמותיות של הקרינה
 

הבדיקות שבוצעו, על מקום המדידה, תנאי הביצוע של הבדיקה, מקורות הקרינה שנמדדו, פירוט פרוטוקול המדידה ובו  להלן
 ., עמידה בתקנים והמלצות המשרד להגנת הסביבה ומסקנותתוצאות המדידות סיכום הנתונים שהתקבלו

 

 : הבדיקהפרטי מזמין  .1
 שם המבקש

 
 מועצה מקומית שוהם

 אגך חינוך
 25האודם 

 שוהם
 
 

 בית ספר אבן חן כתובת מקום המדידות
 שוהם

 

 RFו ELF – מגנטיאלמ"ג ודידות רמה של שדה מ סוג המדידות
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 : פרטי מבצע המדידות .2
 

 שטיינקריצר רזיאיר לירן  שם מבצע המדידה

 ELF 3000-01-4מס' היתר 

 ELF 22.1.19תוקף היתר 

 לירן יאיר רז שטיינקריצר שם מבצע המדידה

 RF 3000-02-5מס' היתר 

 RF 22.1.19תוקף היתר 

 
 : הפרטי מכשיר המדיד .3

 

  ELF Aaronia NF-5035 #43038מכשיר מדידה 

 

 30.10.17 תוקף כיול

     Aaronia , Germany מעבדת כיול

           1Hz – 10Mhz טווח מדידה

  ELF Narda PMM 8053A – EPC-50C #708מכשיר מדידה 

 30.10.17 תוקף כיול

 Hermon Lab, IL מעבדת כיול

           5Hz – 100Khz טווח מדידה

 ELF Tenmars TM-192D #814מכשיר מדידה 

 

 26.09.17 תוקף כיול

 MANF, Lab מעבדת כיול

           30Hz– 2000Hz טווח מדידה

 RF Aaronia HF-60105 #56489 מדידה מכשיר

 

 30.10.17 תוקף כיול

     Aaronia , Germany מעבדת כיול

           1Mhz – 9.4Ghz טווח מדידה

 RF Tes Electrical Tes-593 #376 מדידה מכשיר

 

 26.09.17 תוקף כיול

 MANF, Lab מעבדת כיול

           10Mhz – 8Ghz טווח מדידה

 RF Narda PMM 8053A – EP-330 #1024 מדידה מכשיר

 

 30.10.17 תוקף כיול

 Hermon Lab, IL מעבדת כיול

           0.1Mhz – 3Ghz טווח מדידה

mailto:info@liranraz.co.il
http://www.liranraz.co.il/
http://www.liranraz.co.il/
http://liranraz.co.il/about-us
http://liranraz.co.il/profile
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 : אפיון שיטה ומיקום המדידה .4
 

 תנאי הסביבה של ביצוע המדידות: 
 צהריים -בוקר  שעות 

 

 תיאור מקורות קרינה בלתי מייננת

 ELFרשת החשמל 

מכשירי רשת החשמל, 
ם מערכת , שנאיחשמל

 וקווי מתח הולכה 

 תיאור מקורות קרינה בלתי מייננת 

 RFרשת הרדיו והסלולר 

אנטנות ומתקני גישה , 
רשת סלולר, אינטרנט 

 אלחוטי

 תהליך המדידה:           
 

בגובה באזורי השהייה הרצופה, סריקה איטית 
ס"מ לגובה השהייה, ובסמוך  100משתנה בין 
 שדמ"ג.קרינה האלמ"ג והלמקורות ה
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 : ELFשדה מגנטי עוצמות  – לה בלתי מייננת ממקורות חשמקרינתוצאות מדידת  .5

 
 

 מס'

 
 

 נקודת מדידה

 מרחק
 ממקור

 השדה המגנטי
 (בס"מ)

 
 תוצאה

עוצמת השדה 
 המגנטי

שנמדדה    
[mG] 

 0.5עד    חדר מורים  .1

 0.5עד    סגנית מנהלת  .2

 0.5עד    מזכירות  .3

 0.5עד    מנהלת  .4

 0.5עד    כניסה -גן ילדים -0קומה   .5

 0.5עד    מרכז  .6

 0.5עד    פינת סופר  .7

 0.5עד    ספרייה  .8

 4עד   30 ארון חשמל  .9

 2עד   60   .10

 0.5עד   90   .11

 0.5עד    כניסה -1א  .12

 0.5עד    כונניות  .13

 0.5עד    מרכז  .14

 0.5עד    עמדת מורה  .15

 0.5עד    סוף כיתה  .16

 0.5עד    חדר אחות  .17

 0.5עד    כניסה -3א  .18

 0.5עד    לוח  .19

 0.5עד    מרכז  .20

 0.5עד    מגירות  .21

 0.5עד    חצר  .22

 0.5עד    מטבח  .23

 0.5עד    חדר אוכל  .24

 0.5עד    צהרון  .25

 0.5עד    כיתת צהרון  .26

 0.5עד    כניסה -3ב  .27

 0.5עד    מרכז   .28

 0.5עד    סוף  .29

 0.5עד    כניסה -2ב  .30

 0.5עד    מרכז   .31

 0.5עד    סוף  .32

mailto:info@liranraz.co.il
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 0.5עד    כניסה -1ב  .33

 0.5עד    כז מר  .34

 0.5עד    סוף  .35

 5עד   30 ארון חשמל מסדרון  .36

 3עד   60   .37

 0.5עד   90   .38

 0.5עד    כניסה -ספריה  .39

 0.5עד    מרכז  .40

 0.5עד    סוף  .41

 10עד   30 לוח חשמל   .42

 )צד שני כיתת לימוד ללא חשש  .43
 (היות שהארון נמצא בגובה שהייה

 5עד   60

 1עד   90   .44

 0.5ד ע   עמדת ספרנית  .45

 0.5עד    עמדה קרובה לספרייה -1כיתה ב  .46

 0.5עד    כניסה -1ג  .47

 0.5עד    מרכז   .48

 0.5עד    סוף  .49

 0.5עד    כניסה -2ג  .50

 0.5עד    מרכז   .51

 0.5עד    סוף  .52

 0.5עד    כניסה -3ג  .53

 0.5עד    מרכז   .54

 0.5עד    סוף  .55

 0.5עד    כניסה -ממד  .56

 0.5עד    מרכז  .57

 0.5עד    סוף  .58

 4עד   30 ארון חשמל   .59

 2עד   60   .60

 0.5עד   90   .61

 0.5עד    כניסה -4ב  .62

 0.5עד    אמצע  .63

 0.5עד    סוף  .64

 0.5עד    חלון  .65

 0.5עד    כיסא  .66

 0.5עד    מחסן  .67

 0.5עד    מסדרון  .68

 0.5עד    כניסה -1ד  .69

 0.5עד    מרכז   .70

mailto:info@liranraz.co.il
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 0.5עד    סוף  .71

 0.5עד    כניסה -2ד  .72

 0.5עד    מרכז   .73

 0.5עד    סוף  .74

 0.5עד    כניסה -3ד  .75

 0.5עד    מרכז   .76

 0.5עד    סוף  .77

 6עד   30 ארון חשמל מסדרון  .78

 3עד   60   .79

 1עד   90   .80

 0.5עד    כניסה -כיתת מחשבי  .81

 0.5עד    מרכז  .82

 0.5עד    עמדות תלמידים  .83

 0.5עד    עמדת מורה  .84

 0.5עד    1חדר ספח   .85

 0.5עד    חדר גישור  .86

 0.5עד    חדר תרפיה  .87

 3עד   30 ארון חשמל מסדרון  .88

 1עד   60   .89

 0.5עד   90   .90

 0.5עד    כניסה -כיתת מוסיקה  .91

 0.5עד    מרכז  .92

 0.5עד    סוף  .93

 0.5עד    כניסה -גלרייה תערוכות  .94

 0.5עד    מרכז  .95

 0.5עד    חלון  .96

 0.5עד    סוף  .97

 18עד   30 ארון חשמל  .98

 7עד   60   .99

 0.5עד   90   .100

 0.5עד    מסדרון  .101

 25  30 ארון חשמל מסדרון  .102

103.   60  12 

104.   90  6 

105.   120  2 

 0.5עד    כניסה -1ו  .106

 0.5עד    מרכז   .107

 0.5עד    סוף  .108

 0.5עד    כניסה -2ו  .109

mailto:info@liranraz.co.il
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 0.5עד    מרכז   .110

 0.5עד    סוף  .111

 0.5עד    כניסה -3ו  .112

 0.5עד    מרכז   .113

 0.5עד    סוף  .114

 0.5עד    הכניס - 1מחשבים   .115

 0.5עד    מרכז   .116

 0.5עד    סוף  .117

 0.5עד    כניסה -2מחשבים   .118

 0.5עד    מרכז   .119

 0.5עד    סוף  .120

 0.5עד    כניסה -3ד  .121

 0.5עד    מרכז   .122

 0.5עד    סוף  .123

 0.5עד    כניסה -אגף כיתות ה  .124

 0.5עד    מרכז קומה  .125

 0.5עד    כניסה -2ה  .126

 0.5עד    מרכז   .127

 0.5עד    סוף  .128

 0.5עד    כניסה -1ה  .129

 0.5עד    מרכז   .130

 0.5עד    סוף  .131

 0.5עד    כניסה -3ה  .132

 0.5עד    מרכז   .133

 0.5עד    סוף  .134

 2עד    אזור עציצים בכניסה  .135

 4עד   30 ארון חשמל  .136

 2עד   60   .137

 0.5עד   90   .138

 0.5עד    כניסה -כיתת אומנות  .139

 0.5עד    מרכז  .140

 0.5עד    חלון  .141

 0.5 עד   סוף  .142

 12עד   30 ארון חשמל  .143

 4עד   60   .144

 2עד   90   .145

 1עד    מסדרון -קומת קרקע  .146

 36  30 ראשי -ארון חשמל מסדרון  .147

148.   60  19 
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 *התוצאות נכונות לזמן המדידה
 

149.   90  10 

150.   120  7 

151.   150  3 

152.   180  2 

153.   210  1 

 1עד    כניסה -מפלס תחתון -חדר חשמל  .154

 65  30 ארון חשמל ראשי  .155

156.   60  29 

157.   90  16 

158.   120  7 

 1עד    מחסן  .159

 0.5עד    פינת מדליות  .160

 0.5עד    מסדרון  .161

 0.5עד    חצר  .162

 0.5עד    אמפי  .163

 0.5עד    מתקני שעשועים  .164

 0.5עד    כניסה בית הספר  .165

 0.5עד    תרני דגלים  .166

 0.5עד    בית עץ  .167

 0.5עד    מגרש כרורסל חיצוני  .168

 2עד   30 לוח תאורה  .169

נמצא לוח  -)תאורה לא עובדת  .170
 בגובה(

 0.5עד   60

 0.5עד   90   .171

 6עד   30 לוח בקרה והמרת מתח סולארי  .172

 3עד   60   .173

 1עד   90   .174

 0.5עד    גדר מתחם סולרי  .175

 0.5עד    כניסה -אולם ספורט  .176

 0.5עד    מרכז  .177

 0.5עד    סוף  .178

 0.5עד    סולמות ימין  .179

 0.5עד    סולמות שמאל  .180

 15עד   30 ארון חשמל ראשי  .181

 7עד  60   .182

 4עד   90   .183

 2עד   120   .184
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 : ELFלחשיפה לשדות מגנטיים מרשת החשמל  המלצות המשרד להגנת הסביבה  .6
 שעות בחשיפה שנתית 24בחשיפה רציפה לאורך  2mGרמה ממוצעת של  .א
 שעות בחשיפה שנתית 12ציפה לאורך בחשיפה ר 3mGרמה ממוצעת של  .ב
 שעות בחשיפה שנתית 8בחשיפה רציפה לאורך  4mGרמה ממוצעת של  .ג
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 : משרד להגנת הסביבהמאתר ה ELFמידע על שדות מגנטיים מרשת החשמל  .7

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי "עיקרון הזהירות המונעת". אחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, 
באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את השטח שבו 

 חלות מגבלות בנייה בגלל החשיפה לקרינה.
ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר , צר שדה מגנטיהרץ, ונו 50רינה בלתי מייננת בתדר ישנה קסביב מתקני חשמל 

"גורם כ WHOסוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי  - כן גדל השדה המגנטי הנוצר סביב המתקן
בינלאומי לחקר ההארגון י מחקרים שבוצעו על יד          על סמך    , (Possible Carcinogenicאפשרי לסרטן"  )

מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע )על פני במחקרים אלו התגלה כי   -IARC  הסרטן 
 מעלים את סיכוי התחלואה בקרב בני אדם.מיליגאוס  2-4ברמות של שעות(  24

 
בתוך  כידידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד מ אלפיממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע 

 מיליגאוס. 0.4רמת השדה המגנטי האופיינית אינה עולה על  - האורבנייםהמקומות מרבית 
 

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה מגנטי שמקורו במתקני 
ימים בשבוע.  5שעות בכל יממה ומעל  4מושכת, מוגדרת כחשיפה של מעל חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה ומ חשמל. 

 מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשייה וכדומה נחשבים מקומות שהחשיפה בקרבתם היא חשיפה כרונית.
 

הוועדה,  דנה ועדת מומחים בנושא חשיפת הציבור לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל. בעקבות מסקנות 2005בשנת 
פרסם המשרד להגנת הסביבה המלצות, שמטרתן הפחתה של חשיפה לקרינה מרשת החשמל, זמנית או קבועה, של 

  הציבור בכלל וילדים בפרט, לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל.
 

 המלצות הוועדה התייחסו לחשיפה לערכים ממוצעים של עוצמת קרינת שדה מגנטי מרשת החשמל, הגבוהים מהערכים
 עלולים להגביר את הסיכון לבריאות. השהוזכרו בספרות המקצועית 

 
מיליגאוס לאזורי  2שנתית ממוצעת של  מרביתהמלצה מחייבת לחשיפה  אהמשרד להגנת הסביבה הוצי 2007בשנת 

שהייה רצופה. במקומות עבודה ממוצע החשיפה יחשב על פי שעות העבודה במקום, ובהנחה שבשאר הזמן העובד 
 מיליגאוס. 1נחשף ל
כסף לממוצע ביממה בתנאים של צריכת מיליגאוס  4הציעו משרדי הבריאות והגנת הסביבה את הערך של , 2013בשנת 

חשמל אופיינית מרבית. הערך הזה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה 
מזרם  2ם הממוצע ביום בשעת צריכת שיא הוא גבוה פי מיליגאוס והסטטיסטיקה המראה שהיחס בין הזר 2mGעל  

 בממוצע השנתי. 
אם זרם  ( יש מתקנים שהאחוז בה שונה)מיכולת מערכת החשמל   60%ביום של צריכת שיא טיפוסית קיים ניצול של 

ול החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכ
לעבור דרך המתקן, לזרם שעבר בו בזמן המדידה. לא תמיד אפשר למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן 
ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי. בהעדר נתון זה, כאשר מקור החשיפה הוא מתקן בתוך בניין, הפעלת כל מתקני 

 ייצוג מספיק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה.החשמל העיקריים בבניין, כגון מערכת מיזוג האוויר, תהווה 
 והחשיפה. םהמגנטיילשם הערכת השדות  םמתמטייוחישובים  סימולציהבמקרים בהם לא ניתן יש לבצע 
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המשרד להגנת הסביבה ממליץ על נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של מספר התושבים בכלל 
ואף באורח זמני לעוצמות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו וילדים בפרט החשופים דרך קבע 

 סיכון בריאותיות.בספרות המקצועית עלולים לגרום לתוספות 
 4mGמיליגאוס ממוצעת על פני שנה, או  2mGכן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של 

בשלב זה  (2mGבתנאי שהממוצע השנתי עומד מתחת ל)  א הגבוהה ביותרמיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה הי
 4מטפלים במתקני חשמל קיימים כאשר בראש סדר העדיפויות עומדים מתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל 

 מיליגאוס.
 

ככל המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה 
 האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.

 www.sviva.gov.ilניתן למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
 www.liranraz.co.ilוכן באתר  www.razore.il כמוכן ניתן למצוא מידע והסברים ב 

 
 

 : לזמן החשיפה של שטף מגנטי בהתאםת חשיפה מותרות ומרטבלת   .8
 תחושב רמת ( ולכן mGמיליגאוס) 1לא בהחמרה , א0חשוב לקחת בחשבון שמחוץ לשעות העבודה החשיפה אינה 

 :לפי הנוסחה הבאה T[hours]בתלות זמן החשיפה  X[mG]החשיפה המותרת 
 

 X=(24/T)+1T=24/(X-1) 

 שעות חשיפה
 Tמותרות            

1 2 3 4 5 6 7 8 12 24 

 רמת חשיפה 
 Xמותרת              

mG]] 
25.0 13.0 9.0 7.0 5.8 5.0 4.4 4.0 3.0 2.0 

 
 

 : גרף רמות חשיפה מותרות ביחס לזמן החשיפה .9
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 : חשיפה ממכשירי חשמל ביתיים .10
חשיפה בלתי סבירה ובלתי מוצדקת, וחלק  -חלק ממכשירי החשמל הביתיים גורמים לחשיפה ברמה גבוהה לשדה מגנטי 

ממכשירי חשמל עלולה לגרום מן המכשירים גורמים לחשיפה כזו באופן רצוף וממושך. חשיפה גבוהה וממושכת לקרינה 
להביא לידיעת הלקוחות את  מחויביםלתחלואת יתר. כיום, היצרנים, היבואנים והמשווקים של מכשירי חשמל ביתיים לא 

 רמות השדה המגנטי שהמכשיר החשמלי יוצר בזמן פעולתו.
 

בהתבסס על תוצאות מחקרים אפידמיולוגיים, המצביעים על עודף תחלואה כתוצאה מחשיפה ממוצעת לקרינה שמעל 
לאומי לחקר הסרטן שמתקנים היוצרים סביבם שדה מגנטי בתדר של -הארגון הבין 2001מיליגאוס, קבע בשנת  2-ל

 רשת החשמל הינם "מסרטן אפשרי".
 

מצביעות על כך ומניסיון של ביצוע אלפי מדידות אשר רד להגנת הסביבה, מדידות מדגמיות שביצעו עובדי המש
שהחשיפה לשדה מגנטי בזמן הפעלת מכשירי חשמל ביתיים עלולה להיות גבוהה, בעיקר כשמדובר במכשירים 

 המופעלים קרוב לגוף. 
 

יו שעון, מיטה מתכווננת, בהעדר מידע ומודעות, שוהים לעתים קרובות אנשים בצמוד למכשירי חשמל ביתיים, כמו רד
המחקרים האפידמיולוגיים מצביעים על כך,  סדין חשמלי, חימום תת רצפתי וכו', במשך פרקי זמן ארוכים מאוד.

מיליגאוס יש פי שניים יותר מקרי לוקמיה אצל ילדים מאשר בחשיפות נמוכות יותר. לכן,  4-3שבחשיפה ממוצעת של 
 יא סיכון בלתי סביר ובלתי מוצדק ומן הראוי למנוע אותו.חשיפה של עשרות רבות של מיליגאוס ה

 
החשיפה לקרינה היות בעת הפעלת מכשירי החשמל בבית, מטר  1לכן חשוב להקפיד לשמור על מרחק זהירות של 

 מיליגאוס.  0.4הנפלטת מהם גבוהה ביחס לחשיפה ממוצעת האופיינית ברחבי הבית, העומדת על 
ממיטות מתכווננות, חימום ריצפתי, סדין חשמלי ואין למקם שום מתקן חשמל ברדיוס של ויש לבדוק את השטף המגנטי 

 מטר ממיטה )גם מעבר לקיר(. 1
 

גרף מגבלות חשיפה כתלות בשעות החשיפה

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

שעות

mGX f T

mailto:info@liranraz.co.il
http://www.liranraz.co.il/


 

  
 
 

www.liranraz.co.il  
 

 המומחים שלכם לסביבה
 .ה, בריאה ונקייהבטוח 

 הגנה ומניעה, הנדסה, חוות דעת, ייעוץ, סקרים, פתרונות והדרכות, בנייה ירוקה, בטיחות, בדיקות, איכות סביבה
www.razore.co.il 

24/ 13 

     info@liranraz.co.il, 30- 6022209פקס:  6022210-03, ישראל.  טל: 7019801לוד, -, קריית שדה התעופה1028ת.ד. 

Raz-Orr Engineering & Consulting Ltd.,T: +972-3-6022210 F:+972-3-6022209 , www.liranraz.co.il  

www.razore.co.il 
 

 : ומבנים בין מתקני חשמל לבנייניםבטיחות שנקבעו  רחקימ .11

  מ' ממוליך הפאזה הקרוב 2קו מתח נמוך:  •
 מ' ממוליך הפאזה הקרוב 3וולט(: -קילו 13, 22, 33קו מתח גבוה ) •
 מטר מציר הקו 20וולט(: -קילו 161קו מתח עליון ) •
 מ' מציר הקו 35וולט(: -קילו 400קו מתח על ) •
 מטר מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו 3שנאי חלוקה:  •
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 : RFצפיפות ההספק תוצאות מדידת רמות  .12
 
 

 מס'

 
 

 נקודת מדידה

 מרחק
 ממקור

 השידור אלמג
 (בס"מ)

 
 תוצאה

 עוצמת הקרינה
שנמדדה 

[μW/cm²] 

 0.3עד    חדר מורים  .1

 0.3עד    סגנית מנהלת  .2

 0.3עד    מזכירות  .3

 0.3עד    מנהלת  .4

 0.3עד    כניסה -גן ילדים -0קומה   .5

 0.3עד    מרכז  .6

 0.3עד    פינת סופר  .7

 0.3עד    ספרייה  .8

 0.3עד    כניסה -1א  .9

 0.3עד    ונניותכ  .10

 0.3עד    מרכז  .11

 0.3עד    עמדת מורה  .12

 0.3עד    סוף כיתה  .13

 0.3עד    חדר אחות  .14

 0.3עד    כניסה -3א  .15

 0.3עד    לוח  .16

 0.3עד    מרכז  .17

 0.3עד    מגירות  .18

 0.3עד    חצר  .19

 0.3עד    מטבח  .20

 0.3עד    חדר אוכל  .21

 0.3עד    צהרון  .22

 0.3עד    כיתת צהרון  .23

 0.3עד    כניסה -3ב  .24

 0.3עד    מרכז   .25

 0.3עד    סוף  .26

 0.3עד    כניסה -2ב  .27

 0.3עד    מרכז   .28

 0.3עד    סוף  .29

 0.3עד    כניסה -1ב  .30

 0.3עד    מרכז   .31

 0.3עד    סוף  .32

 0.3עד    כניסה -ספריה  .33

 0.3עד    מרכז  .34
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 מס'

 
 

 נקודת מדידה

 מרחק
 ממקור

 השידור אלמג
 (בס"מ)

 
 תוצאה

 עוצמת הקרינה
שנמדדה 

[μW/cm²] 

 0.3עד    סוף  .35

 0.3עד    כניסה -1ג  .36

 0.3עד    מרכז   .37

 0.3עד    סוף  .38

 0.3עד    כניסה -2ג  .39

 0.3עד    מרכז   .40

 0.3עד    סוף  .41

 0.3עד    כניסה -3ג  .42

 0.3עד    מרכז   .43

 0.3עד    סוף  .44

 0.3עד    כניסה -ממד  .45

 0.3עד    מרכז  .46

 0.3עד    סוף  .47

 0.3עד    כניסה -4ב  .48

 0.3עד    אמצע  .49

 0.3עד    סוף  .50

 0.3עד    חלון  .51

 0.3עד    כיסא  .52

 0.3עד    ןמחס  .53

 0.3עד    מסדרון  .54

 0.3עד    כניסה -1ד  .55

 0.3עד    מרכז   .56

 0.3עד    סוף  .57

 0.3עד    כניסה -2ד  .58

 0.3עד    מרכז   .59

 0.3עד    סוף  .60

 0.3עד    כניסה -3ד  .61

 0.3עד    מרכז   .62

 0.3עד    סוף  .63

 0.3עד    כניסה -כיתת מחשבים  .64

 0.3עד    מרכז  .65

 0.3עד    עמדות תלמידים  .66

 0.3עד    עמדת מורה  .67

 0.3עד    1חדר ספח   .68

 0.3עד    חדר גישור  .69
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 מס'

 
 

 נקודת מדידה

 מרחק
 ממקור

 השידור אלמג
 (בס"מ)

 
 תוצאה

 עוצמת הקרינה
שנמדדה 

[μW/cm²] 

 0.3עד    חדר תרפיה  .70

 0.3עד    כניסה -כיתת מוסיקה  .71

 0.3עד    מרכז  .72

 0.3עד    סוף  .73

 0.3עד    כניסה -גלרייה תערוכות  .74

 0.3עד    מרכז  .75

 0.3עד    חלון  .76

 0.3עד    סוף  .77

 0.3עד    כניסה -1ו  .78

 0.3עד    מרכז   .79

 0.3עד    סוף  .80

 0.3עד    כניסה -2ו  .81

 0.3עד    מרכז   .82

 0.3עד    סוף  .83

 0.3עד    כניסה -3ו  .84

 0.3עד    מרכז   .85

 0.3עד    סוף  .86

 0.3עד    כניסה - 1מחשבים   .87

 0.3עד    מרכז   .88

 0.3עד    סוף  .89

 0.3עד    כניסה -2מחשבים   .90

 0.3עד    מרכז   .91

 0.3עד    סוף  .92

 0.3עד    כניסה -3ד  .93

 0.3עד    מרכז   .94

 0.3עד    סוף  .95

 0.3עד    כניסה -אגף כיתות ה  .96

 0.3עד    מרכז קומה  .97

 0.3עד    כניסה -2ה  .98

 0.3עד    מרכז   .99

 0.3עד    סוף  .100

 0.3עד    כניסה -1ה  .101

 0.3עד    מרכז   .102

 0.3עד    סוף  .103

 0.3עד    כניסה -3ה  .104
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 מס'

 
 

 נקודת מדידה

 מרחק
 ממקור

 השידור אלמג
 (בס"מ)

 
 תוצאה

 עוצמת הקרינה
שנמדדה 

[μW/cm²] 

 0.3עד    מרכז   .105

 0.3עד    סוף  .106

 0.3עד    כניסה -כיתת אומנות  .107

 0.3עד    מרכז  .108

 0.3עד    חלון  .109

 0.3עד    סוף  .110

 0.3עד    מסדרון -קומת קרקע  .111

 0.3עד    מחסן  .112

 0.3עד    פינת מדליות  .113

 0.3עד    מסדרון  .114

 0.3עד    חצר  .115

 0.3עד    אמפי  .116

 0.3עד    מתקני שעשועים  .117

 0.3עד    כניסה בית הספר  .118

 0.3עד    יםתרני דגל  .119

 0.3עד    בית עץ  .120

 0.3עד    מגרש כרורסל חיצוני  .121

 0.3עד    גדר מתחם סולרי  .122

 0.3עד    כניסה -אולם ספורט  .123

 0.3עד    מרכז  .124

 0.3עד    סוף  .125

 תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה. •
 
 

 : RFהסבר לתקנות הקרינה בתחום הרדיו והסלולרי   .13
  : ולקרינה  בתחום תדרי הרדי המרבית המותרת של בני אדם קבע כי החשיפה WHOולמי ארגון הבריאות הע     

 400µW/cm²( ערך הסף  MHz900בתחומי התקשורת הסלולארית דור ראשון ) •

 900µW/cm²( ערך הסף MHz1800דור שני ) בתחומי התקשורת הסלולארית •

 1000µW/cm²( ערך הסף MHz2100בתחומי התקשורת הסלולארית דור שלישי ) •

 ספים בריאותיים.-ספים אלו אומצו ע"י המשרד להגנת הסביבה כ •

 מיקרו ואט לסמ"ר. 5קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על    •

סף סביבתי לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון המשרד להגנת הסביבה קבע  •
ומד על עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי. לגבי אזורים שאינם בתים, משרדים וכד'. סף זה ע

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

 www.sviva.gov.ilבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה  •
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 www.liranraz.co.ilוכן באתר  www.razore.il כמוכן ניתן למצוא מידע והסברים ב  •
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   RFלר ורשת הרדיו והסלו  ELF וות דעת מומחה מדידות קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ח .15

 ז שטיינקריצר לירן יאיר.מומחה קרינה , דוקטורנט רמהנדס 
 

 .033718479שם המומחה: לירן יאיר רז שטיינקריצר ת.ז. 
 .7019801,  מיקוד 1028ת.ד.  –לוד  -מען משרדו: קריית שדה התעופה

 
ים בתחומים הנ"ל במסגרת אני החתום מטה,מהנדס דוקטורנט, לירן יאיר רז שטיינקריצר, מתמצא מקצועית ומבצע מחקר

 המחלקה למדעי הטבע והסביבה באוניברסיטת חיפה.
 

, אני נותן חוות מבנה הנ"למקורות הקרינה בלתי מייננת ב חוות את דעתי לגביבצע מדידות קרינה אלמ"ג וכן להתבקשתי ל
עדות בבית משפט, דין חוות דעתי זאת במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב, הוראות החוק בדבר 

 דעת זאת, כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.
 

חוות דעת, דוחות מדידה, סקרים, בדיקות והמלצות יהיו מבוססים על ההנחיות, ההמלצות והתקנים של המשרד להגנת 
ולמי. ציוד המדידה הינו ציוד מדידה הסביבה ועקרון הזהירות המונעת בהתאם להוראות משרד הבריאות וארגון הבריאות הע

מגרמניה או ש"ע, במהלך המדידה יבוצעו סריקות של מקורות השידור באמצעות  AARONIAמכוייל ומאושר תוצרת חברת 
 נתח תדרים, כל הציוד והאנטנות מותאמות לתדרי המדידה. 

 

טרוניקה, מערכות שידור וקליטה, שנה בתחום האלק 20בעל ניסיון של קרוב ל מהנדס לירן יאיר רז שטיינקריצר,

סקרים ,חוות דעת, מפרטים, המלצות, פתרון בעיות, בדיקות,קרינה בתדרי רדיו, סלולר אינטרנט אלחוטי ומערכות קשר 
שונות, מדידות בתחום רשת החשמל ומקורות של שדות מגנטיים בתחומים שונים. ליווי פרוייקטים, מתן המלצות, ופתרון 

 ה, איכות חיים, בריאות וחששות הציבור.בעיות בתחום הקרינ
 

 השכלה :
 

בנושא השפעת קרינה אלמ"ג על הסביבה, אונברסיטת  במדעי הטבע והסביבה PHDהיום לימודי מחקר במסגרת   -2012
 חיפה, חיפה.

 

2011- MBA   .במנהל עסקים, המרכז האוניברסיטאי אריאל, אריאל 
 

2009- BSC     רכז האוניברסיטאי אריאל, אריאל.בהנדסת תעשייה וניהול, המ 
 

1997- ASc      .)הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים. מכללת "הרמלין להנדסה", נתניה. )לימודי עתודה 
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 תעודות והסמכות :
 . 3000-02-5מס' היתר   RFרישיון המשרד להגנת הסביבה לביצוע מדידות בתחום הרדיו והסלולר  •

 .3000-01-4מס' היתר  ELFמדידות בתחום רשת החשמל  רישיון המשרד להגנת הסביבה לביצוע •

 .30636708רישיון משרד המשפטים ורשם המתווכים לתיווך במקרקעין מס' היתר  •

 27951רישום בפנקס ההנדסאים מס':  •

 .2629977רישום בפנקס המהנדסים ואדריכלים מס':  •

 המרכז למחקר גרעיני שורק. RFקורס בטיחות במתקנים ומערכות פולטות קרינה אלמ"ג בתחומי רדיו  •

 חיל האוויר 108במצ"א -1851דרג ד'  –קורס טכנאי קשר קרקע •

 חיל האוויר. RFקשר קרקעי קורס מערכות שידור וקליטה  •

 חיל האוויר אגף נשר. –קורס אנטנות, שידור ומעבר גלים  •

 אגף נשר.ס אינטגרציה במערכות שידור וקשר חיל האוויר קור •
 

 

 

 ניסיון תעסוקתי :
 
בדיקות ומדידות  1000אחראי על יותר מ  RFו  ELFמהנדס מדידות בכיר של קרינה אלמ"ג ממקורות של סלולר ורדיו   •

 בשנה.

 מרצה ומדריך בכיר בקורס להכשרת מודדי קרינה מטעם המשרד להגנת הסביבה. •

 וכיוצ"ב. 5281ישראלי , תקן 2006הקרינה הבלתי מייננת בתים בהתאם לחוק כתיבת חוות דעת, מפרטים, תסקירים סבי •

חינוך, הגשת חוות דעת, בקשות להיתרים ותסקירים עבור ועדות מקומיות, אזוריות, משרד להגנת הסביבה, משרד ה •

 , משרד התשתיות הלאומיות, משרד הבינוי והשיכון, משרד התקשורת ועוד. משרד הביטחון, משרד האוצר

 ים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. פיתוח של תכנית חדשה ללימוד מדידות קרינה למהנדס •

 שכל בטכנולוגיה לילדים בבית ספר,פיתוח של תכנית מיוחדת "חיים  בשלום עם הטכנולוגיה" המיועדת להקנות שימוש מו •

 יישום עקרון זהירות מונעת.

 .העברת הרצאות, ימי עיון והכשרות לאחראי איכות סביבה, אחראי בטיחות ומהנדסים •

 ל מחקר ופיתוח לצורך פיתוח וייצור מוצרי מפחיתי קרינה.עבודה בסביבת מתמדת ש •

 .הובלה של מספר מחקרים תוך ביצוע מדידות וניסויים מורכבים, עיבוד הנתונים והצגתם בצורה מובנת •

אימוץ של טכנולוגיות, ציוד ושיטות חדשות למדידות ומניעה של קרינה, כתיבת תוצאות ניסויים ודוחות טכנולוגיים והצגתם  •

 RF/MWגשי מחקר ופיתוח קבוצתיים, היכרות עם מרכיבי מערכות השידור וההספק השונות כגון רכיבי אלקטרוניקה  במפ

/ELF. 

 לשימוש בטכנולוגייה תוך צמצום השפעה סביבתית.  מחקר הנדסי, מציאת פתרונות ותחליפים •

בקרים  -פרויקטים המבוססים על מיקרואחראי לכתיבת מפרטים ואפיון על פי  צרכיהם ודרישותיהם של הלקוחות, פיתוח  •

 ומערכות מחשבו ממוזערות, תכנות וכתיבה טכנית, כולל תמיכה טכנית ותמיכה בלקוחות.

וטלקומוניקציה בדרג ד  )רמת רכיב(,פיתוח פרויקטים ומבדקים אוטומטים,  כתיבת אפיונים  RFאחראי על תיקון ציוד  •

 וניהול תפעולי. ISO ,TQMוחוברות הדרכה, עבודה מאורגנת לפי 
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 המומחים שלכם לסביבה
 .ה, בריאה ונקייהבטוח 

 הגנה ומניעה, הנדסה, חוות דעת, ייעוץ, סקרים, פתרונות והדרכות, בנייה ירוקה, בטיחות, בדיקות, איכות סביבה
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 : יכום ומסקנותס .16
 

 ם(:)שדות מגנטיי ELF קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל במדידות 
 ה.ע"י המשרד להגנת הסביבמומלץ חריגות מסף החשיפה ה מצאונלא 

 
 קרינה אלקטרומגנטית(:)  RFקרינה בלתי מייננת מרשת הרדיו והסלולר במדידות 

  ע"י המשרד להגנת הסביבה. מומלץחריגות מסף החשיפה ה לא נמצאו 
 

 

 : מלצותערות והה .17
 

מומלץ לפעול על סמך העיקרון הזהירות המונעת ולצמצם ככל הניתן את החשיפה של קרינה לציבור בכלל ובפרט  •
 .אשר רגישים לקרינה יותר ממבוגרים לילדים ובני נוער

 מומלץ לבצע חיבורי אינטרנט קווים ככל הניתן לכל מחשב נייח, מחשב נייד, טלוייזיה חכמה ועוד. •

 למקם את נתב האינטרנט האלחוטי במרכז הבית ככל הניתן ולא בחדרי שינה ולהתקין סיסמא. •

 הנייד למצב אינטרנט אלחוטי. לשם צמצום הקרינה יש לחבר באופן אוטומטי את הגלישה במכשיר •

 לבצע חיבור של טלפון קווי בכל חדרי השינה ולא למקם טלפון אלחוטי בסמוך למיטה. •

 מטר מכל מכשיר חשמלי או אלחוטי פועל. 1באיזור השינה לשמור על מרחק בטיחות של  •

 .לא להניח מחשב נייד או טאבלט על הגוף אלא להניח חוצץ כגון כרית או מגש חוסם קרינה •

 להקפיד שילדים בגיל הרך לא ישחקו במכשירי טלפון נייד או טאבלט אלא ב"מצב טיסה" בלבד. •

 צמצמו את כמות ומשך השיחות בסלולר.להעדיף דיבור בטלפון קווי )לא אלחוטי( ו •

 ר מהגוף ע"י אחזקתו בתיק נפרד או בנרתיק חוסם קרינה.אהרחיקו את מכשיר הסלול •

 אש ע"י שימוש באוזניות אוויר  המרחיקות קרינה.ר מהראהרחיקו את מכשיר הסלול •

 באזורים עם קליטה חלשה המעיטו בשיחות.  •

 הקפידו  שהדיבורית ברכב הינה  קבועה בעלת אנטנה חיצונית. •

 מטר ממיקרוגל בעת הפעלתו. 2שימרו על רדיוס של  •

 וארונות חשמל.  פסק,-משנאים ביתיים,  מפזרי חום, אללפחות מטר   1שימרו על מרחק בטיחות של    •
 

 .co.ilRazorewww. או  www.liranraz.co.ilניתן למצוא מידע נוסף באתר האינטרנט 

 info@liranraz.co.ilאו ל  info@razore.co.ilלשלוח שאלות ל 

 לשירותכם תמיד, בכבוד רב,

 B.Scמהנדס לירן יאיר רז שטיינקריצר, 
 

 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ
 03-6022210משרד:  , 054-9755777נייד:  
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