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 2015אוקטובר  25 דוח בדיקת קרינה 

 מהנדס הבטיחות מאיר כהן,  לכבוד:

      אוניברסיטת אריאל 

       

 
 

 

  RFרדיו ה דו"ח מדידת קרינה בלתי מייננת בתחום הנדון:

 15101202  דו"ח מס'

בתחום הסלולר  רדיוקרינה ממקורות הביצענו בדיקה של עוצמת   12.10.2015בהתאם לפנייתכם, בתאריך 

 בכתובת המצוינת בהמשך.

 עומדות בהמלצת המשרד להגנת הסביבה. ( RFהעוצמות שנמדדו בתחום קרינות הסלולר )

 

 צפיפות ההספקמצ"ב פרוטוקול המדידות של 

 

 מאיר כהן שם המבקש

 כנ"ל המבקש כתובת

  טלפון

 0547776448 נייד
 כנ"ל כתובת מקום המדידות

 בדיקת קרינה אלמ"ג בכתובת הנ"ל סוג המדידות

  המדידות נערכו בנוכחות

 

 

 אלי אבנטוב שם מבצע המדידה

 ELF 3500-01-4מס' ההיתר 

 ELF 24.1.2016תוקף ההיתר 

 RF 3500-01-6מס' ההיתר 

 RF 7.2.2016תוקף ההיתר 
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Aaronia nf-5035 #01745 
 2016 ינואר 24תוקף כיול  

Hermon Laboratories Ltd 
 1Hz to 1MHzטווח מדידה 

 

  ELFמכשיר מדידה 

 
Aaronia HF-60105V4 #56211 

 2016 פברואר 7תוקף כיול 
Hermon Laboratories Ltd 

  1Mhz – 9.4Ghzטווח מדידה 
 

  RFמכשיר מדידה 

 

 מפה
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 תמונות

 , אנטנות סלולר מול המבנים1תמונה 

 

 1מדידות מבניין 2תמונה 
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 3, מדידות מבניין 3תמונה 

 

 4, מדידות מבניין 4תמונה 
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 6, מדידות מבניין 5תמונה 

 

 , מדידות מהרחבה מול האנטנות6תמונה 
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 אפיון שיטה ומיקום המדידה

 

 שעת מדידה 13:15-13:50בשעות המדידות בוצעו 

 תנאי הסביבה של ביצוע מדידות בניינים עם משרדים, מעבדות וכיתות לימוד מול האנטנות

 

 (ELFמגנטי )תיאור מקור שדה  לא נבדק

 RF קרינתתיאור מקור  רשתות סלולר

 תהליך המדידה ס"מ לגובה השהייה 100סריקה איטית בגובה משתנה  בין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

evengreen .61250, תל אביב 25004, ת.ד 
 

3323567-707  |info@evengreen.co.il  |www.evengreen.co.il  
 

 

 מרשת הסלולר     RFתוצאות מדידת קרינת 

 
  

מרחק  נקודת מדידה
 מהמקור

 הקרינהעוצמת  גובה
 [μW/cm²] שנמדדה

 0.02 ס"מ 100 150 , מרפסת1בניין   .1

קומה  ב'   , חלון מסדרון1בניין   .2
 (2)תמונה

 0.06 ס"מ 100 140

)תמונה  ב'בקומה  3.2.39, חלון 3בניין   .3
3) 

 0.05 ס"מ 100 85

)תמונה  , חלון מעבדה, קומה ב'4בניין   .4
4) 

 0.01 ס"מ 100 85

 0.01 ס"מ 100 105 (5)תמונה  6.2.21, חלון 6בניין   .5

מדידות מהרחבה הקרובה לאנטנות   .6
 (6)תמונה 

 0.02 ס"מ 100 63

 

 .תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה 
 

 RFהסבר לתוצאות המדידה 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHO קבע כי רמת ) אדם לקרינה בתחום -המרבית המותרת של בניהחשיפה
 תדרי הרדיו:

  דור ראשון בתחומי התקשורת הסלולארית(Hz900 ערך הסף )0.4mW/cm²  
(400µW/cm²) 

 דור שני  בתחומי התקשורת הסלולארית(MHz1800ערך הסף ) 0.9mW/cm²  
(900µW/cm²) 

 דור שלישי בתחומי התקשורת הסלולארית (MHz2100 ערך הסף )1mW/cm²  
(1000µW/cm²) 

  סף בריאותי-הסביבה כסף זה אומץ ע"י המשרד לאיכות. 

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

  לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון  סף סביבתיהמשרד לאיכות הסביבה קבע
מי. לגבי אזורים מהסף שקבע ארגון הבריאות העול 10%בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על 

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

 

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

כל הערכים שנמדדו נמוכים מאד  נמצאו חריגות קרינה.לא סלולר( )קרינה מרשתות  RFבתחום מדידות ה 

 ביחס לסף הסביבתי. 

מהסף  0.15%מחלון המסדרון בקומה ב', והוא מהווה  1בבניין  0.06הערך הגבוה ביותר שנמדד היה 

 מהסף הבריאותי. 0.015%הסביבתי שהם 

 

 

 

 

 :כלליות המלצות

 .ככל שניתן מהראש הרחיקו את מכשיר הסלולר •

 הרחיקו את מכשיר הסלולר מהגוף ע"י אחזקתו בתיק נפרד. •

 , ומנעו שיחות מילדים ככל הניתן.מצמו את כמות ומשך השיחות בסלולרצ •

 אין לדבר ממעליות, מרתפים, חניונים ללא קליטה טובה.באזורים עם קליטה חלשה המעיטו בשיחות.  •

 , או הקפידו שהטלפון יהיה ליד החלון.קבועה בעלת אנטנה חיצוניתב הינה הקפידו שהדיבורית ברכ •

 

 בכבוד רב,                             
 
 
 
 

 B.ScEEאלי אבנטוב, מהנדס 
054-3030011 
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