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 2019אפריל  28דוח בדיקת קרינה 

 אוניברסיטת אריאל לכבוד:

 054-6002169פולינה  

     

       

 
 

 

  ELF –דו"ח מדידת קרינה בלתי מייננת בתחום רשת החשמל  הנדון:

 19041601  דו"ח מס'

ממקורות חשמל ביצענו בדיקה של עוצמת השדה המגנטי הנפלט   16.4.2019בהתאם לפנייתכם, בתאריך 

 בכתובת המצוינת בהמשך.

  הסביבה. ( עומדות בהמלצת המשרד להגנתELFהעוצמות שנמדדו בתחום קרינה מרשת החשמל )

 

 שטף שדה מגנטימצ"ב פרוטוקול המדידות של 

 

 פולינה שם המבקש

 כנ"ל המבקש כתובת

  טלפון

 054-6002169 נייד

 כנ"ל כתובת מקום המדידות

 בדיקת קרינה אלמ"ג בכתובת הנ"ל סוג המדידות

 המזמין המדידות נערכו בנוכחות

 

 

 אלי אבנטוב שם מבצע המדידה

 ELF 3500-01-4מס' ההיתר 

 ELF 28.1.2020תוקף ההיתר 

 RF 3500-01-6מס' ההיתר 

 RF 8.4.2020תוקף ההיתר 
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Aaronia NF-5035 #01745 
 2020ינואר  28תוקף כיול  

Hermon Laboratories Ltd 
 1Hz to 1MHzטווח מדידה 

 

  ELFמכשיר מדידה 

 
Narda NBM-520 #B-0350 

 Narda probe EF-0691 #H-0097    
 2020אפריל  8תוקף כיול 

Hermon Laboratories Ltd 
 kHz to 5 GHz 650טווח מדידה 

 
 

  RFמכשיר מדידה 

 

 

 

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  
 

 תמונות

 בחדר עמדות עבודה, 1תמונה 

 

 , חדר חשמל2תמונה 
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 אפיון שיטה ומיקום המדידה

 

 מדידהשעת  11:00-11:30בשעות המדידות בוצעו 

 תנאי הסביבה של ביצוע מדידות  חדר משרדים צמוד לחדר חשמל

 

 (ELFמגנטי )תיאור מקור שדה  ארונות חשמל, לוחות חשמל, קווי הזנה, רשת החשמל

 RF קרינתתיאור מקור  לא נבדק

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

 

 )שרטוט ידני מצורף( מרשת החשמל   ELF שדה מגנטיתוצאות מדידת 

 נקודת מדידהתיאור  מס'
מרחק 
 מהמקור
 ]מטר[

 גובה
 ]ס"מ[

מירב 
עוצמת 

שטף שדה 
מגנטי 

[mG] 

ערך 
 מנורמל
[mG] 

 חדר החשמלליד דלת  עמדות עבודה 1
(55.1.22) 

- 100 0.6  

בפינת הקיר המאונך לדלת  עמדת עבודה 2
 חדר חשמל

- 100 3.0  

במרכז חלל משמאל לחדר  עמדת עבודה 3
 חשמל

- 100 1.2  

  0.6-0.9 100 - לאורך הקיר השמאלי עמדות עבודה 4
  0.6 100 - (55.1.21) לתהד, מול כז החדררמ 5
  0.3 100 - לאורך קיר ימין 6

  50.0 100 0.3 החשמל, ליד לוח שמאל בתוך חדר 7

  4.5 100 0.3 ימיןהחשמל, ליד לוח  בתוך חדר 8

 הבדיקה.תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן  •

 ברשתות. העומס של כפונקציה להשתנות עשויות המגנטיים השדות רמות •

נירמול: בהעדר נתונים על הזרם במעגלים באזור הנבדק, הועמסו המעגלים במידה מירבית אופיינית  •
. לא נמצאה במקום השפעה אין צורך בנירמול. לאור כך, במשרדיםע"י הפעלה של ציוד חשמלי 

 משמעותית של קווי מתח חיצוניים.
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 ות:ט ידני בתהליך המדידשרטו

 

 

 

 

  :ELF –מרשת החשמל  רינהק

 לתוצאות המדידה עפ"י המשרד להגנת הסביבה:הסברים א. 

אדם -( קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בניWHOארגון הבריאות העולמי ) •
 מיליגאוס. 1,000הינה  הרץ, 50משתנה בתדר לשדה מגנטי 

קבע  כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לשדה מגנטי העולה  (WHOארגון הבריאות העולמי ) •
 (. Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשריבממוצע שנתי מיליגאוס  2על 

 ומגנטי בממוצע יומי שאינפיינת בשדה ומשרד הבריאות בישראל קבע שחשיפה ממושכת שמא •
  .מיליגאוס, ביום בו צריכת החשמל הינה צריכת שיא, לא קשורה לסיכון בריאותי 4עולה על 

ערך לחשיפה  תהינה שוו ,ביום עם צריכת שיא יומימיליגאוס בממוצע  4חשיפה לשדה מגנטי של  •
 .מיליגאוס בממוצע שנתי 2לשדה מגנטי של 

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  
 

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ,  •
 מיליגאוס. 1בתי המגורים, אינה עולה על מ 90%למעלה מ ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך 

נו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכנ להגנתהמשרד  •
לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של 

  רשת החשמל.

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

 

 ב. הסבר כללי על קרינה מרשת החשמל:

"מסרטן כ העולמי הבריאות ארגון ידי על הוגדר קרינה של זה סוג. מגנטי שדה נוצר חשמל מתקני סביב

 .המתקן סביב הנוצר המגנטי השדה גדל ןשהזרם העובר במתקן גבוה יותר כ ככל". אפשרי

 מגנטי לשדהסף מחייב לחשיפה כרונית  בחקיקהבישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין 

שעות  4של מעל  כחשיפה מוגדרת, או חשיפה רצופה וממושכת, כרונית חשיפהשמקורו במתקני חשמל. 

 למקומות נחשבים' כוומסחר ותעשיה  מבני, חינוך מוסדות, משרדים, מגורים. בשבוע ימים 5בכל יממה ומעל 

 .כרונית חשיפה הינה החשיפה בהם

 הקמהמתן היתרי  לצורך, ממושכת לשהותקרקע  שימושיהנדסי של מערכות חשמל בסביבת  תכנון לצורך

מדד כמותי.  לקבוע יש' וכו חשמל מתקני סביב מדידות תוצאות שללמתקני חשמל, לצורך פרשנות  והפעלה

באופן וולונטארי חברות  מתחייבותובספים אליהם  מפותחות במדינות בפרקטיקה, הקיים במידע בהתחשב

לממוצע  כסף mG 4של  הערך את הציעוהבריאות והגנת הסביבה  משרדיחשמל במדינות מפותחות, 

 .מרבית אופייניתחשמל  צריכת עם ביממה

  2עולה על  אינו שנתי שבממוצע מגנטי לשדה בחשיפה לתחלואה חששהזה מתבסס על העדר  הערך

 זרםגבוה יותר מ 2צריכת שיא הינו פי  עם ביום הממוצע הזרםבין  שהיחס המראה והסטטיסטיקה מיליגאוס

 . השנתי בממוצע

 האחוז בהם מתקנים)יש  מיכולת מערכת החשמל 60%של  ניצול קיים טיפוסיתעם צריכת שיא  ביום

זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס  אם(. שונה

תמיד ניתן למדוד או להעריך  לאבזמן המדידה.  ולזרם שעבר ב המתקן דרך לעבור היכול המרבי הזרםבין 

 מקור כאשרנתון זה,  בהעדראת הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי. 

 תהווה, האוויר מיזוג מערכת, כגון בבנייןכל הצרכנים העיקריים  הפעלתהחשיפה הינו מתקן בתוך בניין, 

 .המדידה בעת מרבי עומס של התנאי לקיום מספיק ייצוג

שעות ביממה, כמו החשיפה בבית. יחד עם זאת  24של  חשיפה בהגדרה הינהמקומות בהם החשיפה  יש
 תחבורה אמצעי, כמו מקומות עבודה, מוגדרוגבלת וזמן החשיפה יש מקומות בהם החשיפה הינה מ
 להשפעתלסוג הקשר בין זמן החשיפה  מובהקתשאין עדות  למרותציבורית ופרטית, אזורי מעבר וכו'. 

, מוצע לנקוט בעקרון ההיזהרות ולהניח קשר ישיר וליניארי בין משך החשיפה הבריאות על החשיפה
בממוצע ביממה בה הצריכה מרבית, לצורך הערכת  4mG של במדד להשתמשלעצמתה. בהנחה זו ניתן 

 .החשיפה במשך כתלותרמת החשיפה 

זור מאוכלס של כל מי שמתכנן קרבה בין אלהלן משמשת למידע מנחה תוך הפעלת שיקול דעת  ההצעה

. לדוגמה מומלץ לא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה לגופו מקרה בכללמתקן חשמל, 

במקרה זה יש לתכנן כך שבכיתות הלימוד הקרינה . 15במוסדות חינוך בהם לומדים ילדים שמתחת לגיל 

 מיליגאוס. 4לא תעלה באף מקום ישיבה על 
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שעות מידי יום, החשיפה בסמוך למתקן החשמל הינה  T של  זמן חשמל למתקן בסמוך נמצא אדם אם

WB0הינה  ביממהבשאר הזמן  והחשיפהB :סך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה הינה 

24

)24(0 TBTB
B W

ממוצע

−+
= 

מיליגאוס, יש  0.4 על לרובלמרות שהחשיפה של אדם שלא נמצא בסמוך למתקן חשמל אינה עולה  

 :לכן.  בממוצע 1mGלקחת בחשבון שחשיפה זו הינה 

mGB 10 = 

 המדידה. בתוצאת להשתמש, יש 1mGעולה על  וזוהרקע,  קרינתיש מדידה אמינה של  אם

, החשיפה הממוצעת ביום עם צריכת חשמל הסביבה והגנתהבריאות  משרדיהמלצה משותפת של  לפי

 מיליגאוס: 4-חייבת להיות נמוכה מ טיפוסית מרבית

mGBממוצע 4 

 :ל, במיליגאוס, החשיפה את להגביל יש, חשמל למתקן בסמוך, ביממה בשעות, השהיהידוע זמן  אם, לכן

1
72

+
T

BW 

, בעקבות חישוב או בעקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את זמן WB  הקרינה רמת ידועה אם

 ל: השהיה

1

72

−


WB
T 

, מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה בסופי לחומרה היאאלו ההתייחסות  בשיקולים

 .ההיזהרות עקרון את לקיים כדי וזאתהשבוע 

 

חשיפה  לשדה מגנטי  - זמן
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 בקביעת הצורך לטפל בהפחתת החשיפה סביב מתקנים קיימים. בסיס הינםאלו  ערכים

 1-מ ותנמוך משעה ביממה ועבור חשיפה של פח שהיה: אין להשתמש בנוסחאות אלו עבור זמן זהרהא

 .מיליגאוס
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 סיכום ומסקנות:

פה שנקבע ע"י נמצאו חריגות קרינה מסף החשי לא )קרינה מרשתות חשמל( ELFבתחום מדידות ה 

 :המשרד להגנת הסביבה

 .במשרדים הועלתה לצורך הבדיקהצריכת החשמל  (1

 המשרד להגנת הסביבהבמשרד היו נמוכים מהסף המומלץ ע"י  עבודההעמדות בכל הערכים  (2
בחדר זה  עמדות עבודה, ולכן אין חשש למקם שעות 8ליום עבודה של  מיליגאוס 5.2העומד על 
 בכל מקום.

ולכן אין לשהות  ,מיליגאוס 50תוך חדר החשמל, ליד הלוח השמאלי הערכים עולים ל ב (3
 חצי שעה ביום לערך.ס"מ( למעלה מ 30ח )בקרבה ללו

 

 

 :כלליות המלצות

 .ככל שניתן הרחיקו את מכשיר הסלולר מהראש •

 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.ב הינה קבועה בעלת אנטנה חיצוניתהקפידו שהדיבורית ברכ •

 מטר ממיקרוגל בעת הפעלתו. 2שימרו על רדיוס של  •

 פסק, וארונות חשמל. -שנאים ביתיים, אלמטר מ 1שימרו על מרחק בטיחות של  •

מלץ לבצע בדיקת קרינה לפני ובית חכם מוחימום תת רצפתי, מערכות סולאריות, בעלי מיטות חשמליות,  •

 . שימוש

 

 בכבוד רב,                             
 
 
 
 

 B.ScEEאלי אבנטוב, מהנדס 
054-3030011 

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

