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 שלום רב,  

 

 קרינת החשמלדוח מדידה של עוצמת   הנדון:

 (ELFביותר צפיפות השטף המגנטי הרגעי בתדר נמוך )
  בית ספר אבן חן שוהם

 

 מבוא .1

 הנפלט המגנטי השטף צפיפות עוצמות של בדיקה 20.6.16בתאריך     ערכנו לבקשתכם .1.1

 . אליו בסמוך או במבנה המותקנים חשמל ממקורות

הגנת הסביבה לחשיפת הבריאות ו ירדמהצעת משחריגה   אין עולה כימתוצאות הבדיקה   .1.2

   .)ז(אדם כפי המופיע  בנספח 

התוצאות משקפים את עוצמת השדה המגנטי הרגעי, נכון  ממצאי הדוח המפורטים בטבלת .1.3

למקום ולזמן בהם נערכה הבדיקה.  עוצמות אלו עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם 

 לצריכת הזרם.

מיליגאוס )דגימה  12.7הינה שנמדדה  הדגימות. הדגימה הגבוה 101זה נערכו בדוח מדידה  .1.4

   לא ממושכת בחשיפה ( במקום המאוכלס 4בטבלה מספר  30מס' 
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 המדידה בשטח פרטי .2

 סוג המבנה וייעודו בית ספר

 דותביצוע המדיתחילת שעת  9:15

 שעת סיום מדידה בשטח 13:00

 ןוגילהשוהות במקום מס' נפשות  תלמידים 530

 תפקיד סלולר דוא"ל
 משפחה

 פרטי

פרטי הנוכחים בעת ביצוע 
 אולשהיזהר  הוריםוועד    ודוא"לותפקידיהם  המדידות

 אולשה שרון הוריםוועד   

 מאירי אלון הוריםוועד   

  מעתוקחוסי  הביתאב   

 תנאי מזג אויר רגיל לעונה

 

 

 פרטי הבודק המוסמך   2.2

 ההיתרתוקף  מספר ההיתר ושם משפחהפרטי  שם

 28.10.2019 2126-03-4 יוסי אביב

  
 

 פרטי ציוד המדידה   2.3

 מספר סידורי תחום תדרים רגישות מודל היצרן
תוקף 
 כיול

מבצע 
 כיולה

GIGAHERTZ NFA-30 N 0.01 -------- 0901 30.7.16 
מעבדת 
 חרמון
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 ופרטיה המדידה תאפיון שיט .3

 שיטת המדידה

,  על פי שיטת למדידה רגעית  צמת שדה מכוילמד ע באמצעותהמדידות בוצעו 

( ועל פי הנחיות המשרד 02 –)ש  ELF  בתדרי המגנטי השטף צפיפות מדידת

 .להגנת הסביבה

 המדידה ביצוע תנאי

אלו הן  - מהקרקע מטר 1עד  0.3נמדדו בגבהים שבין עוצמות הקרינה 

ה מקווי . לעיתים נבדקת  עוצמת הקרינהקובעות את רמת הקרינההנקודות 

וארונות חשמל בגבהים שונים אשר נועדו לאפיין את מקור השדה חשמל 

ודה זו  מהווה אינדיקציה אך )ככלל( אין תוצאת הבדיקה בנק ,המגנטי

 .לחריגה

המדידה בוצעה עם מכשיר למדידה רגעית )קצרת מועד( לכן אנו ממליצים 

הקרינה במקרים מסוימים לבצע מדידה ארוכת טווח כדי לקבל את רמות 

 שעות לפחות 72למשך 

 ..בעומס מקסימליבמהלך הבדיקה הופעלו המזגנים במבנה לבדיקת הקרינה 

 מפלסים 4מבנה מרכזי בן  תיאור אזור המדידה

השדה  מקורות
 המגנטי
 שאותרו

 חדר חשמל ראשי בחצי קומה תחתונה מתחת למרחב כיתות ה'
 ארונות חשמל נוספים מפורטים בטבלת המדידות

 
בניתוק  ,מגנטי לא מזוהה בכיתת מחשבים גדולה לאורך תעלות החשמלשדה 

 עגלת טעינת מחשבים השדה נעלם

 מצפן, לייזר טווח מד, מצלמהמחשב,  נלווה ציוד
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    תוצאות המדידותטבלת  .4

ערכי עוצמת שדה מגנטי  קצרת מועדבמדידה  וצאאם נמלעניין מוסדות חינוך ו/או בתי מגורים  

, במקומות בהם שוהים או עשויים לשהות בני )מיליגאוס(  mGauss 4 של  החורגים מערך השיא

 .  בטבלת המדידות גשיםמודהם  ,ימים בשבוע 5שעות ביממה ומעל  4מעל דרך קבע אדם 

 קצרת מועדבמדידה  וצאאם נמ ולכלל זה העובדים במוסדות חינוךמקומות עבודה עובדים בלעניין 

במקומות בהם  ,)מיליגאוס(  mGauss 10של   ערכי עוצמת שדה מגנטי החורגים מערך השיא

בטבלת  מודגשיםהם  ,שעות מצטברות בכל יום 8-שוהים או עשויים לשהות בני אדם מעבר ל

 )לא מעברים, פרוזדורים וכד'(. המדידות

 הדגימהמקום  *

 

 עוצמת השדה המגנטי

 [mG] מיליגאוסהנמדדת ב

גובה 
 המדידה
 ]מטר[

מרחק אופקי 
ממקור 
השדה 
 המגנטי
 ]מטר[

במקום שבו 
 מושכת מהחשיפה 

במקום שבו 
 החשיפה 

 אינה ממושכת  

חדר מנהלת: פינה צפון מזרחית שמעל חדר   .1
 מלהחש

2.9 --- 0.3 --- 

 --- 0.3 --- 1.1 אמצע קיר צפוני  .2

 --- 0.3 --- 0.7 מערבית/ספרייהפינה צפון   .3

 --- 0.3 --- 0.6 עמדת עבודה מנהלת  .4

 --- 0.3 --- 0.65 בנישת/פינת ישיבה שבמסדרון  .5

 --- 0.3 --- 1.2 כניסה מזרחית ליד המדרגות מעל חדר החשמל  .6

ד אמצע קיר זכוכית מרחב לימוד כיתות ה': לי  .7
 מעל חדר החשמל

 מהקיר 0.3 0.3 9.3 ---

 מהקיר 1.1 0.3 4 --- מול אמצע קיר זכוכית מעל חדר החשמל  .8

 מהקיר 1.4 0.3 2 --- מול אמצע קיר זכוכית מעל חדר החשמל  .9

קצה שולחן ליד ליד קצה שמאלי של קיר זכוכית/  .10
 לימוד

 מהקיר 0.3 0.3 4 ---

זכוכית מתחת  מטר שמאלה מקצה קיר 0.7  .11
 לשולחן לימוד

 מהקיר 0.3 0.3 --- 2

 --- 0.3 4 --- ליד קצה ימיני של קיר זכוכית  .12

 מהארון 0.3 1 2.3 --- 3-ליד ארון חשמל שעל קיר כיתה ה  .13

 מהקיר 0.3 1 --- 0.6 בפינה שבגב ארון החשמל  3-כיתה ה  .14

 --- 1 --- 0.3עד  בשאר הפינות ובמרכז 3-כיתה ה  .15

 --- 1 --- 0.6עד  בפינות ובמרכז 2-כיתה ה  .16

 --- 0.3 --- 0.7עד  לאורך קיר דרומי/חלונות 1-כיתה ה  .17

 --- 0.3 --- 0.6עד  לאורך קיר מזרחי  1-כיתה ה  .18

 --- 0.3 --- 0.5 במרכז 1-כיתה ה  .19

 --- 0.3 --- 0.4עד  לאורך קיר צפוני 1-כיתה ה  .20

 רוןמהא 0.3 1 --- 3.4 כיתת אומנות ליד ארון החשמל  .21
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 הדגימהמקום  *

 

 עוצמת השדה המגנטי

 [mG] מיליגאוסהנמדדת ב

גובה 
 המדידה
 ]מטר[

מרחק אופקי 
ממקור 
השדה 
 המגנטי
 ]מטר[

במקום שבו 
 מושכת מהחשיפה 

במקום שבו 
 החשיפה 

 אינה ממושכת  

 מהארון 0.6 1 --- 2 כיתת אומנות ליד ארון החשמל  .22

 מהתעלה 0.3 1 --- 0.6 כיתת אומנות לאורך קיר מערבי/תעלה  .23

 מהתעלה 0.3 1 --- 0.6 כיתת אומנות לאורך קיר צפוני/תעלה  .24

 --- 1 --- 0.2 כיתת אומנות במרכז  .25

מרחב לימוד כיתות ד': בלובי ליד ארון  2קומה   .26
 החשמל

 מהארון 0.3 1 3 ---

 --- 1 --- 0.2 במרכז מרחב הלימוד  .27

 --- 1 --- 0.4עד  לאורך קיר צפוני  .28

 --- 1 --- 0.3עד  לאורך קיר דרומי  .29

 מהקיר 0.3 1 12.7 --- כיתת מחשבים קטנה בפינה בגב ארון החשמל  .30

 מהקיר 0.6 1 4 --- כיתת מחשבים קטנה בפינה בגב ארון החשמל  .31

צה שולחן תלמיד קקטנה בכיתת מחשבים   .32
 הקרוב לפינה שבגב ארון החשמל

 מהקיר 1.1 1 --- 1.1

 --- 1 --- 0.5 במרכזקטנה כיתת מחשבים   .33

 --- 1 --- 1.4עד  בעמדות  עבודהקטנה כיתת מחשבים   .34

כיתת מחשבים גדולה: בעמדת עבודה שמתחת   .35
 לארון תקשורת ליד קיר התעלה

 מהקיר 0.3 1 --- 3.6

דת עבודה/ אמצע קיר כיתת מחשבים גדולה בעמ  .36
 מערבי ליד קיר התעלה

 מהקיר 0.3 1 --- 3.7

כיתת מחשבים גדולה בעמדת עבודה/ אמצע קיר   .37
 מזרחי ליד קיר התעלה

 מהקיר 0.3 1 --- 3.4

כיתת מחשבים גדולה בעמדת עבודה/ אמצע קיר   .38
 צפוני ליד קיר התעלה

 מהקיר 0.3 1 --- 2.7

שמתחת כיתת מחשבים גדולה: בעמדת עבודה   .39
 לארון החשמל ליד קיר התעלה

 מהקיר 0.3 1 --- 2.8

 --- 1 --- 0.6 כיתת מחשבים גדולה במרכז  .40

כיתת מחשבים גדולה ליד עגלת טעינה מול   .41
 המאוורר

2.5 --- 0.5 0.3 
 מהמאוורר

לאורך קיר מערבי שבגב תעלת החשמל   3-כיתה ו  .42
 שבחדר מחשבים 

 מהקיר 0.3 1 --- 1עד 

 --- 1 --- 0.4עד  אר הפינות ובמרכזבש 3-כיתה ו  .43

 --- 1 --- 0.7עד  בפינות ובמרכז 2-כיתה ו  .44

 --- 1 --- 0.7עד  בפינות ובמרכז 1-כיתה ו  .45

 מהארון 0.3 1 --- 2.4 אולם תרבויות ושפות: בכניסה ליד ארון החשמל  .46

 --- 1 --- 0.4 מול חזית עגלת הטעינה  .47

 --- 1 --- 0.4עד  כזבמרחב אולם תרבויות ושפות פינות ומר  .48

 --- 1 --- 0.6עד  כיתת מוסיקה פינות ומרכז  .49
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 הדגימהמקום  *

 

 עוצמת השדה המגנטי

 [mG] מיליגאוסהנמדדת ב

גובה 
 המדידה
 ]מטר[

מרחק אופקי 
ממקור 
השדה 
 המגנטי
 ]מטר[

במקום שבו 
 מושכת מהחשיפה 

במקום שבו 
 החשיפה 

 אינה ממושכת  

מרחב לימוד כיתות א': כיתת מחול בכניסה ליד   .50
 ארון החשמל

 מהארון 0.3 1 --- 1.4

 --- 1 --- 0.4עד  כיתת מחול בשאר הפינות ובמרכז  .51

 מהקיר 0.3 1 --- 1.1 במרחב לימוד ליד הקיר שבגב ארון חשמל מחול  .52

 --- 1 --- 0.6עד  ב הלימוד בשאר פינות ומרכזבמרח  .53

 מהארון 0.3 1 3.3 --- ליד ארון החשמל 1-במבואת כיתה א  .54

 --- 1 --- 0.7עד  פינות ומרכז 1-כיתה א  .55

 --- 1 --- 0.3עד  פינות ומרכז 2-כיתה א  .56

 --- 1 --- 0.3עד  פינות ומרכז 3-כיתה א  .57

 --- 1 --- 0.2עד  צהרון פינות ומרכז  .58

 --- 1 --- 0.3עד  חדר תפילה פינות ומרכז  .59

 מהארון 0.3 1 3.2 --- חדר אב הבית ליד ארון החשמל  .60

 --- 1 --- 0.25עד  פינות ומרכז 3חדר דוברי אנגלית  .61

 --- 1 --- 0.25עד  פינות ומרכז 4-כיתה א  .62

מרחב לימוד כיתות ב': בפינה ליד ארון  1קומה   .63
 החשמל

 מהארון 0.3 1 5.7 ---

 מהארון 0.7 1 2 --- בפינה ליד ארון החשמל  .64

 --- 1 --- 0.5עד  במרחב לימוד ב'  בשאר הפינות ובמרכז  .65

 מהקיר 0.3 1 --- 1.8 בפינת כניסה בגב ארון החשמל 3-כיתה ב  .66

 --- 1 --- 0.3עד  בשאר הפינות ומרכז 3-כיתה ב  .67

 מהארון 0.3 1 1.8 --- ספרייה: בכניסה ליד ארון החשמל  .68

 --- 1 --- 0.7עד  ייה במרחב פינות ומרכזספר  .69

 --- 1 --- 0.3עד  פינות ומרכז 2-כיתה ב  .70

 --- 1 --- 0.4עד  פינות ומרכז 1-כיתה ב  .71

 --- 1 --- 0.7עד  מרחב כיתות ג': בפינות ובמרכז 2קומה   .72

 --- 0.3 --- 0.7עד  קיר לוח כיתה 1-כיתה ג  .73

 --- 1 --- 0.5עד  בשאר הפינות ומרכז 1-כיתה ג  .74

 --- 1 --- 0.4עד  פינות ומרכז 2-כיתה ג  .75

 --- 1 --- 0.3עד  פינות ומרכז 3-כיתה ג  .76

 מהארון 0.3 1 --- 0.6 בממ'ד מתמטיקה  בפינה ליד ארון החשמל  .77

 --- 1 --- 0.3עד  בממ'ד מתמטיקה   בשאר הפינות ומרכז  .78

מרחב כיתות ד': ליד ארון החשמל שעל  3קומה   .79
 2-קיר כיתה ד

 מהקיר 0.3 1 4 ---
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 הדגימהמקום  *

 

 עוצמת השדה המגנטי

 [mG] מיליגאוסהנמדדת ב

גובה 
 המדידה
 ]מטר[

מרחק אופקי 
ממקור 
השדה 
 המגנטי
 ]מטר[

במקום שבו 
 מושכת מהחשיפה 

במקום שבו 
 החשיפה 

 אינה ממושכת  

 --- 1 1.4 --- במרכז מרחב כיתות ד'  .80

 --- 1.8 1.8 --- במרכז מרחב כיתות ד'  .81

 --- 1 0.8עד  --- מרחב כיתות ד' בשאר הפינות  .82

 מהקיר 0.3 1 --- 1.1 בפינה בגב ארון החשמל 2-כיתה ד  .83

 --- 1 --- 0.5עד  בשאר הפינות ובמרכז 2-כיתה ד  .84

 --- 1 --- 0.3עד  זפינות ומרכ 3-כיתה ד  .85

 --- 1 --- 0.4עד  פינות ומרכז 1-כיתה ד  .86

 מהקיר 0.3 1 --- 3 כיתת מדעים בכניסה בגב ארון החשמל  .87

 --- 1 --- 0.5 ליד חזית עגלת הטעינה  .88

 --- 1 --- 0.4עד  כיתת מדעים בשאר פינות ומרכז  .89

בחדר הכנה למדעים פינות  ןמרכז וליד ארון   .90
 החשמל

 --- 1 --- 0.3עד 

 --- 1 --- 0.4עד  קומה עליונה: בכיתות אופק  .91

 --- 0.3 --- 1.3עד  חצר: בכיתת עץ קק"ל פינות ומרכז  .92

 --- 0.3 3.9 --- בגינה ליד קצה הטריבונה ליד גדר הממירים  .93

 --- 0.3 1.9 --- על ספסל הטריבונה בקצה הקרוב לממירים  .94

 --- 0.3 2 --- בקצה הגינה ליד הברזייה  .95

 --- 1 --- 0.6 דקה השומרבבו  .96

 מהארון 0.3 1 --- 3.3 גן הילדים: במטבח על השיש ליד ארון החשמל  .97

 מהארון 0.5 1 --- 1.4 במטבח על השיש ליד ארון החשמל    .98

 --- 1 --- 0.4 בחדר מחסן ספרייה  .99

 --- 1 --- 0.7 בפינת ספרייה  .100

 --- 1 --- 0.3עד  בחלל כיתת הגן קירות פינות ומרכז  .101

 של מלר"ז:הדיוק ורמת אי הוודאות במדידות שבטבלה, מפורטים באתר האינטרנט מת ר  

        http://malraz.org.il/?CategoryID=213&ArticleID=4437   

 

 

 

 

 

 

http://malraz.org.il/?CategoryID=213&ArticleID=4437
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   המדידה מאזור תמונות .5

 תמונת חזית המבנה:

 

 חדר החשמל 
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 מרחב לימוד כיתות ה האזור שמעל חדר החשמל 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 mg  4  
 12נק' 

 mg  9.3  
 7נק' 

 mg  4  
 10נק' 
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 מרחב כיתות ה' קצה שולחן לימוד

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

כיתת מחשבים קטנה  
 החשמל הפינה  בגב ארון

במרחב כיתות חשמל  ןארו
על קיר כיתת מחשבים  'ו

 קטנה

mg 7.21    
 30נק' 
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  כיתת מחשבים גדולה/תעלת החשמל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg 6.3    
 53נק' 
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  ערך מדידה מצויןבתמונות בהן MG =4 = מספר השורה בטבלה מס' מס' הנקודה ;מיליגאוס. 

 סיכום  .6

והגנת הסביבה לחשיפת חריגה מהצעת משרדי הבריאות   אין הבדיקה עולה כימתוצאות  .6.1

  . אדם כפי המופיע  בנספח )ז(

   המלצות/הערותא  סעיף בהמשך ראה    .6.2

            
 בכבוד רב,

 :מבצע ומאשר הדוח

 יוסי אביב

 

 מודד מוסמך

 -סוף דוח   -

 

 וועדת הקרינהויו"ר  מנכ"ל –מר חיליק רוזנבלום  העתק:  

  



 1-119-16 דוח מספר

 ! נושמים שאתם האוויר על שומרים – ז"מלר        
   03-5250037  פקס 03-5250038  טלפון    moked@malraz.org.ilל"דוא  5224156רמת גן  141אלוף דוד 

 18 מתוך 13 עמוד

  נספחים:

 :והמלצות /הערות .א 

  מילי גאוס אזור זה  9.3לימוד כיתות ה' באזור שמעל חדר החשמל קיים שדה מגנטי של במרחב

י בעתיד לא יוצב במקום זה ע כמקום בו החשיפה ממושכת לכן יש לוודא כגאינו משמש כר

  שולחן לימוד

  מילי גאוס 11.4מחשב קטנה בפינה שמאחורי ארון החשמל קיים שדה מגנטי של בכיתת     

י בעתיד לא יוצב ע כמקום בו החשיפה ממושכת לכן יש לוודא כגאזור זה אינו משמש כר

או כל רהיט בגודל זה על מנת  לכן מומלץ להציב במקום זה ארון במקום זה שולחן לימוד

 למנוע חשיפה בפינה זו

  3.7עד  3.4של  גנטיחשמל נוצר שדה מבנטענת מחשבים גדולה כאשר עגלת הטעינה בכיתת 

לימודים שהיה/לכן יש לוודא כי בזמן  עלת החשמלתלאורך כל העמדות הקרובות ל מילי גאוס

 את תקינות מע' החשמללה מהחשמל או לבדוק תנותק העג

 

 הערות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות: .ב 

מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות .1

בהיקף ההסמכה של  הארגון ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה וכמפורט בתעודת 

 ההסמכה.

 ILAC( היא אחד מהארגונים החתומים במסגרת ISRACהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ) .2

 על הסדר בינלאומי להכרה הדדית בתוצאות הבדיקה.

אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה  .3

 .מתקן המחקר, ואין ההסמכה/הכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים .4

 :בישראל אוויר וזיהום רעש למניעת ציבוריתה המועצה, ז"מלר אודות  .ג 
היא העמותה הוותיקה ביותר במדינת ישראל בתחום ההגנה על איכות ו 1961מלר"ז נוסדה בשנת 

טיפול משפטי  פרויקטים שונים לטובת ולרווחת הציבור  למשל הסביבה.  העמותה מנהלת ומקדמת

טיפול ממקורות חשמל, בדיקות קרינה מאנטנות סלולאריות,  קרינהכנגד מזהמים סביבתיים, בדיקות 

ד מדעי הסביבה לכתות י"ב בשיתוף משרד החינוך משרד להגנת , קידום תחום לימורעש במפגעי

חד השירותים החשובים אשר גאה מלר"ז להעמיד לטובת א. הסביבה ומכון דוידסון אשר במכון ויצמן

חזורו. פעילות זו נעשית בבנייני משרדים על יורווחת הציבור הוא איסוף נייר וציוד משרדי משומש ומ

חדים )תסמונת דאון, מחלות נפש קלות, הלם קרב, פיגור קל וכדומה(. ידי עובדים בעלי צרכים מיו

חזור. ימ-מלר"ז מפעילה פרויקט מיוחד של איסוף פסולת אלקטרונית, בגדים וחומרים אחרים ברי

מלר"ז היא עמותה הפועלת ללא כוונת רווח הזוכה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות ומשרד 

 לחוק )קבלת פטור על מתן התרומה(.   46רומות עפ"י סע' למלר"ז אישור לקבלת ת המשפטים.

 

 :טופס משוב  .ד 

השירות לציבור. נבקשך להקדיש כמה בשיפור פעילות, אנו רואים חשיבות רבה  על משוב טופס  ב"מצ

 ולשולחו להדפיסו או  moked@malraz.org.ilכ"ל העמותה דקות כדי למלאו ולשולחו במייל למנ

mailto:moked@malraz.org.il
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 .תודה 03-6203064 לפקס

 

 עדכון המשרד להגנת הסביבה .ה 
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 :שדות אלקטרומגנטיים קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה בנושא  .ו 

w.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagnetihttp://ww

cs.aspx 
 

 לשדות אלקטרומגנטיים בתדר הנמוך  חשיפהזמן  .ז 

  

 

 

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagnetics.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagnetics.aspx
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 :בדיקה תעודת   .ח 

 

 

 וזאת לתעודה
 כי                 

  ספר אבן חן בישוב שוהםבבית 
 

בעת הבדיקות כי ונמצא  (ELFבוצעו בדיקות שדות מגנטים מרשת החשמל )

 בהמלצות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. רמות הקרינה עומדות

  

ואיכות על שמירת הבריאות  לוועד ההורים ולהנהלת ביה'סמיוחדת תודה 

 .במבנההסביבה של השוהים 

   20/06/2017עד הבדיקה הבאה :מו

 

      

        __________________ 

 חיליק רוזנבלום

 מנכ"ל 

 20/06/2016תאריך מדידה:       
 
  

  

מלר"ז  מוסמכת ומוכרת למדידות 

קרינה בלתי מייננת ע"י הרשות 

הלאומית להסמכת מעבדות 

0231 
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 :2016המעבדה לשנת  הסמכת תעודת .ט 

 

 ז"מלר באתר לראות ניתן ההסמכה בהיקף הילצפי: 

 df2.p-01-http://www.israc.gov.il/temp/AK0231  

 

http://www.israc.gov.il/temp/AK0231-01-2.pdf

