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V2  
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  :וכ� ענייני�ת
  

 עמוד פרוט

 3  כללי %מבוא

 5  שה� 

 8  שלהבת

 10  ניצני�

 12  צוקי�

 14  רבי&

 16  אבני החוש&

 18  יהלו�

 20  אב& ח& 

  המלצותמסקנות ו, ממצאי�סיכו� 
22 

 23  ס"י המשרד להגנ"רמות מומלצות ע –' נספח א
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  מועצה מקומית שוה� / היחידה הסביבתית שוה� :לכבוד 

  : עבור 

  .אבי עמירה/ מנהל היחידה הסביבתית – אמיר תאר

  .מנהלת בתי ספר אג- החינו� וקהילה %חגית אביר�

  .המועצהגזבר  – יוסי פר�

  

  
  
  

) "קרינה("שדה מגנטי  רמות צפיפות שט�בדיקת ממצאי חוות דעת שניה  –סיכו� ח "דו: נדו�ה
  מוסדות חינו# בשוה�ב

  :כללי

לבדיקה במוסדות  הלקוח פנה לחברתנו למת& חוות דעת שניה לממצאי דוחות שהועברו אליו המתייחסי� •

 :חינו� הבאי�

 20/2/13 % בוצעה בדיקה ראשונה ב –שה�  .1

 20/2/13 % בדיקה ראשונה ב בוצעה –שלהבת .2

 %7/2/13בוצעה בדיקה ראשונה ב –ניצני� .3

 7/2/13 %בוצעה בדיקה ראשונה ב –צוקי� .4

 20/2/13 %בוצעה בדיקה ראשונה ב –רבי& .5

  7/2/13 % בוצעה בדיקה ראשונה ב –אבני החוש& .6

 20/2/13 %בוצעה בדיקה ראשונה ב –יהלו� .7

 7/2/13 % בוצעה בדיקה ראשונה ב – אב& ח& .8

כמו כ& סוכ� . מיגו&/תבוצע בדיקה במקומות בה� היו המלצות לביצוע ניטור רצי- כו� מול לקוחפ סי"ע •

  .לאזורי� בעלי שהות רציפה כמו משרדי� או כיתותבה� ישנה סמיכות  למקומותלהתייחס 

באות� מקומות בוצעה בדיקה של צפיפות השט- המגנטי  16/10/13 %ו 1/10/13 %ו  29/8/13 בתאריכי� •

דבר המעיד על צריכת חשמל אופיינית ולפיכ� , כאשר במוסדות החינו� היתה פעילות אופיינית שסוכמו

 .נית& להתייחס לערכי� שנמדדו כערכי� אופייניי� שאי& סבירות שיעלו

 ג הגגות"עשחלק� היו וולטאיי� %של המתקני� הפוטו רי�ממיהכמו כ& בחלק ממוסדות החינו� נבדקו  •

ח מסכ� בנפרד וחוות דעת זו לא תכלול "למתקני� אלו הועבר דו.  וחלק� הותקנו מעל הקרקע

 .התייחסות לה�

הצריכה הינה פנימית ואי& חשוב לציי& כי ככלל אי& צור� לבצע בדיקה מסוג ניטור רצי- במקומות בה�  •

במיקרי� חריגי� יש לקבל אישור המשרד להגנת הסביבה טר� ביצוע ניטור . השפעה של גורמי� מבחו�

 .כזה
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לדי� מתחת לגיל י פ המלצות המשרד להגנת הסביבה לגבי מוסדות חינו� ובמקומות בה� יש"ערכי יעד ע •

בכל מצב של ספק לגבי איכלוס  .באזורי� בה� ישנה שהייה ברציפות 4mGיש לטפל בערכי� מעל  – 15

 .המקו� יש לנהוג לפי החמרה

  .מי� מעלהבוצעה שיחת סיכו� על חוות הדעת מול הרשו 16/10/13בתארי�  •

  

  :ציוד בדיקה

 תוק� הכיול מעבדה מכיילת תחו� תדרי� תחו� מדידה מודל היצר�

ENERTECH 
EMDEX 

2 
0.1 mG-1000 mG 40Hz-1KHz ENERTECH  3/12/13 
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  שה�  &1

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו
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  :י חברת דגש מדידות הנדסה וייעו("שבוצע ע 13/1016/ –ממצאי סיור מה 

מ מהקיר כלפי פני� "ס 80במרחק של . )בסמו� ללוח 30mGמעל (נמדדו ערכי� גבוהי�  102יתה בכ .1.1

מומל� . הארקה של זרמי� בתשתיתנראה כי בנוס- ישנה בעיה .  4mG %הכיתה הערכי� ירדו מתחת ל

 . לבצע בדיקה יסודית של מערכת החשמל ובמיוחד את מערכת הארקה

 .השרותי� נמצאי� מאחורי הלוח חשמל.  40mGדו ערכי� מעל בשרותי� הנמצאי� בקומת הקרקע נמד .1.2

 .מתאי� לשהייה לא רציפה . 6mG %נמדדו ערכי� מתחת ל' בשרותי� הנמצאי� בקומה ב .1.3

). מצידו השני של הקיר(בסמו� לקיר ע� הלוח חשמל  12mGבחדר לימודי סביבה נמדדו ערכי� ש למעל  .1.4

לאחר  –) נכו& למועבד הביקור(במצב הנוכחי . ו� לקירחשוב לציי& כי בעבר עמדות התלמידי� היו בסמ

כמו כ& . במקומות הישיבה 4mG %נמדדו ערכי� מתחת ל –שהזיזו שורה שלמה והרחיקו אותה מהקיר 

נמצא כי ישנו תוואי הזנה ללוח המגיע מהחלק החיצוני וכפי הנראה עובר מתחת לרצפת הכיתה במרחק 

 .מהקיר' מ 1 % של כ

 . 15mGת נמדדו ערכי� מעל באזור שעו& נוכחו .1.5

נמדד ערכי� גבוהי� מאחורי הלוח חשמל בשולח& הצמוד לקיר  – 303מאחורי לוח חשמל בכיתה  .1.6

 . 4mG %בעמדות הישיבה של התלמידי� נמדד ערכי� קטני� מ). השולח& לא נראה כמאוכלס(

מוד לקיר נמדד ערכי� גבוהי� מאחורי הלוח חשמל בשולח& הצ – 307מאחורי לוח חשמל בכיתה  .1.7

 . 4mG %בעמדות הישיבה של התלמידי� נמדד ערכי� קטני� מ). השולח& לא נראה כמאוכלס(

 .יש להקפיד על הנחיות כלליות לגבי ישיבה בסמו� ללוחות חשמל –לגבי חדר מחשבי� א לידי לוח חשמל  .1.8

  :המלצות ומסקנות

 .י עמדות הישיבה אי& בעיהלגב. אי& לשבת בצמוד לקיר. יש לטפל בתשתית החשמל – 102לגבי כיתה  .1.9

מומל� במידת האפשר לבטל את , לגבי השרותי� בקומת הקרקע הנמצאי� בצמוד ללוח חשמל .1.10

 .מהלוח או לפעול למיגו& כלפי הלוח' מ 1 %העמדה או להרחיקה כ

מומל� לפעול לשינוי תוואי הזנה של הלוחות מבחו� בצורה כזו שלא  –לגבי כיתת לימודי סביבה  .1.11

ישנו מספיק מקו� בכי ) נית& לראות בתמונה מצורפת(בצד הכיתה . הזנה מתחת לכיתהיעברו כבלי� 

 .כמו כ& מומל� לבצע מיגו& בחלק מאחורי הלוח הנמצא בכיתה. לשנות את התוואי ולהרחיקו מהכיתה

לגבי אזור שעו& נוכחות אי& המלצות מיוחדות מלבד הזזת הספסל שהיה מתחת לאזור מרוחק  .1.12

 .הסיורבוצע בזמ& . יותר

פ הנחיות כלליות כלפי מיקו� מקומות ישיבה באזורי לוחות "יש לפעול ע 307+  303לגבי חדרי�  .1.13

 .חשמל

 .ל לגבי חדר מחשבי�"כנ .1.14
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  תמונות מסיור שטח

 

  

     

  

 

  

 ומבט אל מאחורי הלוח לכיתה 102לוח חשמל מאחורי כיתה 

 

  

 
 מדעי הסביבה מבט אל כיתת. אזור השרותי� בה� נמדדו ערכי� גבוהי�

  

  

  

  303/307מבט אל כיתות . מיקו� תשתית הזנה של חברת חשמל
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  שלהבת  &2

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו

  

  
  :י חברת דגש מדידות הנדסה וייעו("שבוצע ע 13/829/ –ממצאי סיור מה 

הגובל ע� לוח ) של המורות(בתא השרותי� השמאלי  200mGבזמ& הבדיקות נמצאו ערכי� העולי� על  .2.1

 .החשמל

 .תשתיות החשמל המזיני� את הלוח היו בצורה לא מקובעת .2.2

 . 5-6mGבחדר אב הבית הנמצא בצד השני של המסדרות נמדדו ערכי� של  .2.3

  .30mGבצמוד לקיר נמדדו ערכי� מעל  –בספסל חיצוני הנמצא מאחורי הלוח חשמל  .2.4

  :המלצות ומסקנות

מומל� לפעול בכדי להרחיק כל תשתית , ינה רציפהלמרות שהמדובר בתא שרותי� שהשהייה ש� א .2.5

 מאחורי(כמו כ& יש לבצע מיגו& של החלקי� הפנימיי� של השרותי� . מאזורי� המאוכלסי� חשמל 

 .בכדי להוריד את הרמות לרמות סבירות ) הלוח

� בכל מקרה מומל. במקצתיתכ& כי ביצוע המיגו& ישפיע על הערכי� בחדר אב הבית והערכי� ש� יעלו  .2.6

 ).קיר נגדי(להרחיק את עמדת הישבה של אב הבית לחלק המרוחק יותר מהחלו& 

  .נית& להשאיר על אותו קיר. רחוק מהלוח' מ 2 %מומל� להרחיק את הספסל בכ .2.7
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  תמונות מסיור שטח
 

  

     

  

 

  

 .אזור הלוח הראשי ותשתית הזנה

 

  

 
 .אזור אב הבית מעבר לפרוזדור. שרותי�אזור ה
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   ניצני� &3

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו

  

  

  

  

  

  

  :י חברת דגש מדידות הנדסה וייעו("שבוצע ע 13/101/ –ממצאי סיור מה 

לא רלוונטי להתייחס למקומות אלו בערכי� כאלו מאחר ואינ� מוגדרי�  –לגבי שרותי ילדי�  .3.1

 כמאוכלסי� ברציפות

ערכי� אלו ירדו .  20mGנמדדו ערכי� מעל  –מל בוצעו מדידות בצמוד לקיר ע� לוח חש %בחדר דיאלוג .3.2

 .מטר 2 %במרחק של כ  2mG %מתחת ל

בעמדת . בחלק הצמוד לקיר 20mGמעל (דר יועצת הנמצא בצמוד לארו& חשמל נמדדו ערכי� גבוהי� בח .3.3

 . 4mG %העבודה במיקו� הנוכחי נמדדו ערכי� נמוכי� מ

 . 30mG %דו ערכי� גבוהי� מבשרותי� הנמצאי� בצמוד לארו& החשמל בצד השני נמד .3.4

  :המלצות ומסקנות 

ג הקיר או לחילופי& לבנות קיר גבס בחלק הסוגר את הפינה "נית& לבצע מיגו& ע % לגבי החדר דיאלוג .3.5

 ) .בהתא� להמלצה שהועברה בשטח לאב הבית(המשולשת 

את יש להשאיר . מומל� לפעול למיגו& הקיר הגובל ע� הלוח חשמל והקיר המאונ� לו –לגבי החדר יועצת . .3.6

 ).מרוחק מהקיר(מיקו� עמדת העבודה במיקו� הנוכחי לזמ& הביקור 

. נמדדו ערכי� הדורשי� התייחסות, למרות שהמדובר במקו� שאינו מאוכלס ברציפות –לגבי השרותי�  .3.7

 .קיר מאונ� לו+לפיכ� נית& להפו� את המקו� למחס& לאיכלוס או לחילופי& למג& את הקיר הצמוד ללוח
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  ות מסיור שטחתמונ
 

  

     

  

 

  

 אזור חדר דיאלוג מאחורי הלוח חשמל. הממירי� מעל הגגאזור 

 

 

  

 לוח חשמל בצמוד לחדר יועצת. חדר היועצת מיקו� עמדה מומל�אזור 
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  צוקי�  &4

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו

  

  :וייעו(י חברת דגש מדידות הנדסה "שבוצע ע 13/101/ –ממצאי סיור מה 

 2.5הכיתות נמצאות במרחק של מעל .  3' ד/2'בוצעו מדידות חוזרות בסביבת לוחות החשמל מול כיתה ד .4.1

 .'מ

  :המלצות ומסקנות

 . אי& צור� בהמלצות מיוחדות .4.2

   .)עבור רחל טנא( הנחיות לגבי גומחות להתקנת עמדות טעינהניתנו  .4.3
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  רבי�  &5

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו

  

  :י חברת דגש מדידות הנדסה וייעו("שבוצע ע 13/829/ –ממצאי סיור מה   

בעמדת הישבה . מהלוח הראשי' מ 1.8 %עמדת הישיבה של המזכירה במרחק של כ, בחדר מזכירות ראשית .5.1

א� , דו ערכי� גבוהי� יותרנמד) בי& הלוח לעמדת הישבה(באזור המעבר . 4mG %נמדדו ערכי� קטני� מ

 .האזור אינו בעל שהייה ברציפות

המזכירות נמדדו  2בעמדות הישבה של . בחדר הנמצא מאחורי הלוח נמדדו ערכי� גבוהי� קרוב לקיר .5.2

 . 4mG %ערכי� קטני� מ

 .חדר המזכירות עתיד לעבור שינויי� כולל הרחבת בנייה לחדר מנהלת .5.3

 .בעמדות הישיבה של התלמידי� 2mG %בחדר מחשבי� נמדדו ערכי� הקטני� מ  .5.4

  :המלצות ומסקנות

מומל� להעביר עמדת הישבה של המזכירה , הזהירות המונעת ובשל השינויי� הצפויי� בהתא� לעיקרו& .5.5

יש להרחיק את עמדת השנאי� הנמצאת למטה , יחד ע� זאת. לאזור רחוק יותר כפי שהוסבר בשטח

 .מאזור הישיבה

 .ארו& החשמל כלפי חדר המזכירה מומל� לפעול למיגו& דלתות .5.6

עמדות הישיבה  2כלפי ) עד לחלו&(קירות  2 %מומל� לפעול למיגו& לוח החשמל בחלק האחורי שלו ב .5.7

ג הקיר ארו& מדפי� או כל אמצעי הרחקה פיסי למנוע מצב של ישיבה "כמו כ& מומל� לשי� ע. במקו�

 .ממושכת בצמוד לקיר

  .חסות בנפרדוולטאי הועברה התיי%לגבי מתק& פוטו .5.8
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 .שנאי� שיש להזיז לאחר שהמזכירה תעבור מקו� . מיקו� נוכחי של המזכירה

 

 

  

 .אזור לוח חשמל ביחס לעמדות ישיבה. אזור למיגו& –אזור מאחורי לוח 
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  אבני החוש� &6

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו

  

  :המלצות ומסקנות  

  .ח הראשו&"פ ממצאי הדו"או המלצות למוסד חינו� זה ע/מצאו חריגות ולא נ
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  )לא בוצע סיור(בית ספר חוש&  –תמונות 
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  יהלו�  &7

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו

  

  

  :י חברת דגש מדידות הנדסה וייעו("שבוצע ע 13/101/ –ממצאי סיור מה 

בחדר עצמו במרחק של . מהלוח חשמל' מ 0.5במרחק של  10%12mGשל  נמדדו ערכי� –לגבי חדר יועצת  .7.1

 . 0.5mG %בעמדות הישיבה ערכי� קטני� מ.  2mG %מהדלת הערכי� קטני� מ' מ 1

 .לא רלוונטי להתייחס בערכי� אלו למקומות מסוג זה. נמדדו ערכי� זהי� %לגבי שרותי מורות .7.2

ארו& פנימי לא היה .  2mG % יורד ל' מ 0.5רחק מארו& חשמל חיצוני במ –לגבי ארו& חשמל מעבדות  .7.3

 .מועמס א� לא נמדדו כלל ערכי� והוא נמצא פנימי ומרוחק

 .ח נפרד"התייחסות בדו %וולטאי%בוצעו מדידות כלפי ממירי� ממערכת פוטו .7.4

  :המלצות ומסקנות 

' מ 1חק של יש להשאיר מיקו� עמדות כפי שהו ולשמור על מר %לגבי החדר יועצת אי& המלצות מיוחדות .7.5

 .מהפינה הצמוד לדלת לגבי מקומות ישיבה

 .אי& צור� בפעולה מיוחדת –לגבי הארונות חשמל של המעבדות  .7.6
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 .מיקו� לוח החשמל בסמו� לחדר מזכירה

 

 

  

 טאיוול%של המתק& הפוטו ACתוואי כבלי מיקו� . לוח חשמל בצמוד לשרותימיקו� 

 

 
 .לוחות חשמל בכיתהמיקו� . עמדה של מזכירהמיקו� 
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  אבני הח� &8

  :ח ראשו� שבוצע"להל� סיכו� ומסקנות דו

 

  :י חברת דגש מדידות הנדסה וייעו("וצע עשב 13/101/ –ממצאי סיור מה 

בצמוד . במקומות הישיבה של התלמידי� 4mGלא נמצאו ערכי� העולי� מעל % 2'בכיה גבזמ& הבדיקות  .8.1

בבדיקה מקיפה נמצא כי ההשפעה היא מתאורה .  5%6mGלחלונות בגובה נמו� נמדדו ערכי� של 

 ). 1mG %ערכי� לבכיבוי התאורה ירדו ה( התפלורוסנטית בתקרה מתחת לכי

 . 4mG בחדר מנהלת לא נמצאו ערכי� העולי� מעל  .8.2

 .יתר המקומות לא רלוונטיי� .8.3

 .נמסרה חוות דעת בנפרד. וולאטי%נבדקו הממירי� של המתק& הפוטו .8.4

  :המלצות ומסקנות

 .מומל� לפעול לטיפול בתשתית התאורה בג& הילדי� הנמצא מתחת לכיתה .8.5

 .ס"המשרד להגנ הנחיות פ"הפלורוסנטית עלבדוק כל נושא התאורה מומל� ככלל   .8.6
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  :מסקנות והמלצות ממצאי�סיכו�  &9

 .לא נצפו השפעות ממקורות חו� אי& צור� בביצוע ניטור רצי- בא- מוסד חינו� .9.1

 .פ ההמלצות הרשומות לגבי כל מוסד חינו�"יש לפעול ע .9.2

י המשרד להגנת הסביבה ובמיוחד "יש להקפיד על ההנחיות בנושא תאורה פלורוסנטית כפי שפורסמו ע .9.3

 .למוסדות חינו�

וכלל זה ינחה את קבל& המיגו& באזורי�  4mGערכי היעד בכל האזורי� המאוכלסי� ברציפות לא יעלו על  .9.4

 .בה� הומל� על מיגו& הרלוונטיי�

) 'כיתת לימוד וכו/מזכירות/עמדות ישיבה(לאזורי שהייה רציפה ' מ 1.5יש לשמור על מרחק של לפחות  .9.5

 ).מכל כיוו&(' מ 2%3מלוחות חשמל ראשיי� יש לשמור על לפחות . לוחות ותשתיות חשמלמ

י "ע(תלמידי� וכדומה בצורה כזו העלולה להוות בעייה מבחינת קרינה /בכל שינוי במיקו� עובדי� .9.6

כמו כ& בכל מצב של שינוי מהותי בצריכת החשמל . יש לבצע בדיקה מחדש) התקרבות לתשתיות חשמל

 ).ספת מבני� וכדומהלדוגמא הו(

 :ס "התייחסות המשרד להגנלהל&  .9.7

9.8.  

  

                      
  בברכה                   

  סלומו& אור& , מהנדס                                          
  2040%09%4' ס מס"היתר המשרד להגנ                                                                     

ל"סמנכ                      
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   י המשרד להגנת הסביבה"ערכי� מומלצי� ע –' נספח א
  התייחסות לערכי ס� של קרינה

ל להגנה מפני קרינה בלתי "שקיבל את המלצות הוועדה הבינ, )WHO(ארגו& הבריאות העולמי עמדת בהתבסס על 

שדה מגנטי ל %) 50Hz(לשדות בתדר הרשת הסביבה ס- חשיפה בריאותי  להגנתקבע המשרד , )ICNIRP(מייננת 

mG 2000 ולשדה חשמלי V/m 5000 יש לציי& ש .שכיו� זה הוא הער� היחיד המחייב מבחינת החוק%ICNIRP 

ס- זה מתייחס לחשיפה מוצא לנכו& להסביר שWHO א� , איננו מגביל בטבלת ערכי הס- שלו את משכי החשיפה
 . ושכתואינו מתייחס לסיכוני� אפשריי� בעקבות חשיפה ממ קצרת מועדאקוטית 

לאחר שבחנו את מגוו& המחקרי� , עדכני לכתיבת שורות אלה המסקנה המקובלת בארגו& הבריאות העולמי
היא כי אי& במחקרי� , )כגו& מחלות ממאירות ובעיקר לאוקמיה אצל ילדי�(שבוצעו בנושא אפקטי� ארוכי טווח 

יק המאפשר קביעת ערכי ס- או מידע מספ/משו� עדות מספקת לעצ� קיומ� של אפקטי� אלה בבני אד� ו
 % אי& ארגו& הבריאות העולמי תומ� בקביעת ערכי ס- מתחת ל, לפיכ�. לחשיפת הציבור לאור� זמ& לשדה מגנטי

mG 2000 המשרד להגנת הסביבה אימ� המלצה זו ולא קבע ער� ס- נמו� מ. לגבי חשיפה ארוכת טווח%mG 2000 
  .לחשיפה ארוכת טווח

כי מתקני חשמל החושפי� את , %2001ב הקבע) IARC(לחקר הסרט&  תהבינלאומי כי הוועדה, ע� זאת יצוי&

שהיא  )Possible Carcinogenic" (לסרט& אפשריגור� "ה�  mG 2לשדה מגנטי העולה על  לאור� זמ&הציבור 

הקריטריו& החלש מבי& השלשה לסיווג ממצאי� מדעיי� על גורמי� ( IARCי "שנקבעה ע דרגת הסיכו& השלישית
של עוצמה  ממוצעתער� חשיפה זה מדבר על חשיפה  .פליטות ממנועי בנזי& ועוד, בדומה לקפה) עוררי סרט&מ

 י וועדת המומחי�"א� קביעה זו לא הוכחה בבדיקות מעבדה ולא הוזכרה ע. שעות 24על פני , mG 2העולה על 
  : שכינס המשרד להגנת הסביבה

)http://sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/News/vadat_mumchim_1.pdf.(  

הגבלת החשיפה לשדה "על פי המלצות המשרד להגנת הסביבה בתאו� ע� משרד הבריאות כפי שפורס� במסמ� 
הוחלט לקבוע את ער� החשיפה המרבי המומל�  2013בספטמבר  11מתארי� " מגנטי כתלות במש� החשיפה

  ).'ראה נספח ג( mG 4%שעות ל %24בממוצע ל

  � בעול�ערכי ס

ברוסיה : mG 2000 %יעדי בטיחות נמוכי� מ/נכו& להיו� מתברר כי רק מדינות מעטות החליטו לקבוע ערכי ס-

 mG 100ערכי� של  mG 2000 %איטליה הוסיפה ל, מחו� לבתי� mG 500 %בבתי� ו mG 100נקבע ער� ס- של 

� לתכנ& מתקני� חדשי� שיחשפו את ואילו בשווי� נדרשי Quality Goal %כ mG 30 %ו Attention level %כ

  .mG 10הציבור לשדה מגנטי שאינו עולה על 

  עקרו� הזהירות המונעת

ידי ארגו& הבריאות העולמי ולפיו פועלות %שהוגדר עלהסביבה פועל על פי עיקרו& הזהירות המונעת  להגנתהמשרד 
או במצב בו /בריאותי מגור� מסוי� וג� בהעדר הוכחות מדעיות מספקות כיו� לקיו� נזק : מדינות שונות בעול�

טכנולוגיות הקיימות ובעלות באמצעות ה, ככל האפשר הפחיתל עדיי& יש, ההוכחות לקיו� הנזק ה& חלשות מאוד
ולצמצ� את השטח שבו חלות  שדות מגנטיי� ממרכיבי� שוני� של רשת החשמלאת חשיפת הציבור ל ,סבירה

  . מגבלות בניה בגלל הקרינה

מסמכי� . mG0.4%4.0 בדר� כלל על  היאהשדה המגנטי האופיינית שנמדדת בתו� הבתי� בישראל יצויי& שרמת 

  http://www.sviva.gov.il  :מלאי� נית& למצוא באתר
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