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לכבוד:

עירייתגבעתשמואל



שלוםרב,
  )רשת חשמל( ELF שדה מגנטידו"ח מדידת הנדון:


,גבעתשמואליהודההלויכתובתשבפטלגןבביצענו07.07.15בתאריךבהתאםלפנייתך,

.ELFשדהמגנטימדידות
להלן,פירוטהבדיקותשבוצעו,תוצאותהמדידותוסיכוםהנתוניםשהתקבלו.

 
 י מזמין הבדיקה:פרט .1

 

 עירייתגבעתשמואל שם המבקש

 גבעתשמואל24בןגוריון כתובת 

0502059274נועם טלפון
 03-53192194יואב

noam@givat-shmuel.muni.il דואר אלקטרוני
yoav@givat-shmuel.muni.il 

 ,גבעתשמואליהודההלוי-פטלגן כתובת מקום המדידות

  ELF–מדידותרמהשלשדהמגנטי סוג המדידות

 
 פרטי מבצע המדידות: .2

 

גלעוז שם מבצע המדידה

 ELF 5050-01-4מס' היתר 

 ELF 05.11.2018תוקף היתר 

 
 פרטי מכשיר המדידה: .3

 

 ELF Gigahertz NFA30# 035000000899מכשיר 

 02.02.2016 תוקף כיול

 Gigahertz מעבדת כיול

 16Hz-32KHz טווח מדידה


 אפיון שיטה ומיקום המדידה: .4



תנאי הסביבה של ביצוע 
 המדידות

 ובהירחם

 רשתהחשמל ELFתיאור מקור שדה 

ס"מ100סריקהאיטיתבגובהמשתנהבין תהליך המדידה
 לגובההשהייה,ובסמוךלמקורותהשדמ"ג.
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 תמונות: .5
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 :ELFתוצאות מדידת רמות שדה מגנטי  .6
 

 
 

 מס'

 
 

 נקודת מדידה

 
 

 אכלוס

 
תיאור 
מקור 

הקרינה 
 העיקרי

 מרחק
 ממקור
השדה 
 המגנטי
 )בס"מ(

 
 גובה

 המדידה
 )בס"מ(

עוצמת  
השדה 
 המגנטי

שנמדדה    
[mG] 

האם יש 
חריגה 

מהמלצות 
המשרד 
להגנת 

 הסביבה?

הטיפול 
 המומלץ

שהייהישפניםהגן  1
 רציפה

רמותכבל/
 רקע

 כן4-5 - -




לפנותלמומחהיש
געל"תאימותאלמ

מנתלפתורבעיה
זו

שהייהאין חצר  2
 רציפה

רמותכבל/
 רקע

 כן 6-9 - -

שהייהישחדר  3
 רציפה

רמותכבל/
 רקע

 כן4-5 - -

שהייהישימבוריג'  4
 רציפה

רמותכבל/
 רקע

 כן6-8 - -

שהייהישחשמלארון  5
 רציפה

 כן5-4 100 30 ארוןחשמל

 בגן לת החשמלעהפלאחר 

איןשהייהחצר  6
 רציפה

רמותכבל/
 רקע

-לא6-9 - -

שהייהישהגןפנים  7
 רציפה

רמותכבל/
 רקע

לפנותלמומחהישכן6-7 - -
געל"תאימותאלמ

מנתלפתורבעיה
זו

איןשהייהלמבנהמחוץ  8
 רציפה

רמותכבל/
 רקע

-לא9-10 - -

   

  נכונות למקום וזמן הבדיקהתוצאות המדידה 
 

 
 :ומבנים לבניינים חשמל מתקני בין שנקבעו בטיחות מרחקי .7

 
  .הקרוב הפאזה ממוליך 'מ 2 :נמוך מתח קו
מ'ממוליךהפאזההקרוב.3וולט(:-קילו13,22,33)גבוה מתח קו
.הקו מציר 'מ 20 (:לטוו-קילו (161 עליון מתח קו
.הקו מציר'מ 35(:וולט-קילו400 (על מתח קו
.ממנו היוצאים החוטים ושל השנאי של חלק מכל'מ 3:חלוקה שנאי
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 הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה .8

 
ותהעולמיכ"מסרטןסביבמתקניחשמלנוצרשדהמגנטי.סוגזהשלקרינההוגדרע"יארגוןהבריא

אפשרי".ככלשהזרםהעוברבמתקןגבוהכןגדלהשדההמגנטישנוצרסביבהמתקן.
בישראלכמובמדינותרבותאחרות,לאנקבעעדייןבחקיקהסףמחייבלחשיפהכרוניתלשדהמגנטי

4כחשיפהשלמעלמוגדרתשמקורובמתקניחשמל.חשיפהכרונית,אוחשיפהרצופהוממושכת,
ימיםבשבוע.מגורים,משרדים,מוסדותחינוך,מבנימסחרותעשיהוכו'5שעותבכליממהומעל

נחשביםלמקומותבהםהחשיפההינהחשיפהכרונית.
קביעתמדדכמותילסףהחשיפההכרוניתחיוניתלצורךתכנוןהנדסישלמערכותחשמלבסביבת

והפעלהלמתקניחשמלולשםפרשנותשלשימושיקרקעלשהותממושכת,למתןהיתריהקמה
תוצאותמדידותסביבמתקניחשמלועוד.

בהתחשבבמידעהקייםבתחוםבמדינותמפותחותובספיםאליהםמתחייבותבאופןוולונטאריחברות
-כ  MG-4משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של החשמלבמדינותאלה,

עם צריכת חשמל מרבית אופיינית.  סף המתייחס לממוצע ביממה
2ערךזהמתבססעלהעדרחששלתחלואהבחשיפהלשדהמגנטישבממוצעשנתיאינועולהעל

גבוה2מיליגאוסועלהסטטיסטיקההמראהשהיחסביןהזרםהממוצעביוםעםצריכתשיאהינופי
יותרמזרםבממוצעהשנתי.

)ישנםמתקניםבהם מיכולת מערכת החשמל 60%-ל של כבצריכת שיא יומית אופיינית ישנו ניצו
האחוזשונה(.אםזרםהחשמלבזמןהמדידהידועאונמדד,ישלנרמלאתהתוצאהשלמדידת

החשיפהלפיהיחסביןהזרםהמרביהיכוללעבורדרךהמתקןלזרםשעברבובזמןהמדידה.לא
זמןביצועמדידהשלהחשיפהלשדהמגנטי.תמידניתןלמדודאולהעריךאתהזרםהעוברבמתקןב

הפעלתכלהצרכניםהעיקרייםבבניין,-בהיעדרנתוןזה,כאשרמקורהחשיפההינומתקןבתוךבניין
כגון:מערכתמיזוגהאוויר,תהווהייצוגמספקלקיוםהתנאישלעומסמרביבעתהמדידה.

שעותביממה,כמוהחשיפהבבתימגורים.עם24ישנםמקומותבהםהחשיפהמוגדרתכחשיפהשל
זאתישנםמקומותבהםהחשיפהמוגבלתוזמןהחשיפהמוגדר,כגון:מקומותעבודה,אמצעיתחבורה
ציבוריתופרטית,אזורימעברוכו'.למרותשאיןעדותמובהקתלסוגהקשרביןזמןהחשיפהלהשפעת

(ולהניחכיprinciple precautionaryהחשיפהעלהבריאות,מוצעלנקוטבעקרוןהזהירותהמונעת)
ישירביןמשךהחשיפהלרמת)מידת(החשיפה.עלבסיסהנחהזו,ניתןלהשתמשבמדדקשרישנו
בממוצעביממה,בההצריכהמרבית,לצורךהערכתרמתהחשיפהכתלותבמשך mG4של

החשיפה.
 מנחה לתכנון קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל מידע

ההצעההמובאתלהלןמשמשתכמידעמנחה,ומחייבתהפעלתשיקולשעתשלכלמישמתכנןקרבה
כלמקרהלגופו.לדוגמא,מומלץשלאלהשתמשבסוגזהשלממוצע-ביןאזורמאוכלסלמתקןחשמל

.15יםמתחתלגילבכלהקשורלחשיפהבמוסדותחינוךבהםלומדיםילד
שעותמדייום,החשיפהבסמוךלמתקןהחשמל Tאםאדםנמצאבסמוךלמתקןחשמלזמןשל

.סךכלהחשיפההממוצעתשלולאורךכלהיממהוהחשיפהבשארהזמןביממההינההינה
הוא:
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יגאוס,ישמיל0.4למרותשהחשיפהשלאדםשלאנמצאבסמוךלמתקןחשמלאינהעולהלרובעל

בממוצע.לכן:mG 1לקחתבחשבוןשחשיפהזוהינה


,ישלהשתמשבתוצאתהמדידה.mG 1אםישמדידהאמינהשלקרינתהרקע,וזועולהעל

לפיהמלצהמשותפתשלמשרדיהבריאותוהגנתהסביבה,החשיפההממוצעתביום,עםצריכת
ליגאוס:מי4-חשמלטיפוסיתמרבית,חייבתלהיותנמוכהמ


לכןאםידועזמןהשהייהבשעותביממהבסמוךלמתקןחשמל,ישלהגבילאתהחשיפה,במיליגאוס,

ל:


,בעקבותחישובאוהעקבותמדידהונרמוללזרםמרבי,ישלהגבילאתאםידועהרמתהקרינה

זמןהשהייהל:


חשיפההנמוכהבימיהמנוחהבשיקוליםאלוההתייחסותהיאלחומרה,מבלילהביאבחשבוןאתה

ובסופיהשבועוזאתכדילקייםאתעקרוןהזהירותהמונעת.
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 סיכום ומסקנות: .9

 
ע"ימומלץמסףהחשיפההחריגותנמצאום(מגנטיי)קרינהמשדותELFבתחוםמדידותה

.6,רצוילפעולעפ"יההמלצותבסעיףהמשרדלהגנתהסביבה
 
 

 כלליות: המלצות .11
 

 מומלץלבצעמדידותELFאחתלשנה.

 .הרחיקואתמכשירהסלולרמהגוףע"יאחזקתובתיקנפרדאובנרתיקחוסםקרינה

 .הרחיקואתמכשירהסלולרמהראשע"ישימושבאוזניותאווירהמרחיקותקרינה

 .צמצמואתכמותומשךהשיחותבסלולר

 .באזוריםעםקליטהחלשההמעיטובשיחות

 .הקפידושהדיבוריתברכבהינהקבועהבעלתאנטנהחיצונית

 מטרממיקרוגלבעתהפעלתו.2שימרועלרדיוסשל

 פסק,וארונות-מטרמשנאיםביתיים,מפזריחום,אל1שימרועלמרחקבטיחותשל<
חשמל.

 ימושבעלימיטותחשמליות,ריצפתחימוםוביתחכםמומלץלבצעבדיקתקרינהלפניש
ראשוני.

 


בכבודרב,
גלעוז
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