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  מועצה מקומית שוה�/  היחידה הסביבתית שוה�: לכבוד 

  : עבור 

  . מנהלת בתי ספר אג+ החינו� וקהילה�חגית אביר�

�  .גזבר המועצה – יוסי פר

  .אבי עמירה/  מנהל היחידה הסביבתית– אמיר תאר

  
  
  

 7תפ� ' חבר" אב� ח�"ס "מתח� ביהב  ELF בתחו� מגנטי ט�שצפיפות ח מדידות "דו: הנדו�
   בשוה�

  

  כללי

' ברח" אב� ח�"ס "מתח� ביהב גנטי המהשדה רמת את כ� מדדנו לבקשת2015 בפברואר 10  � ה�בתארי .1
 . בשוה�7תפ� 

, �1'חדר חשמל ראשי הממוק� בקומת הקרקע בסמו� לכיתה ה : ה� בסביבה הנבדקתקרינהה ותמקור .2
 בו בוצע טיפול להפחתת �1'ק שעובר מחדר חשמל ראשי לאול� ספורט בסמו� לכיתה ה"תתוואי קו ת

 .ס"לוחות חשמל משניי� הממוקמי� במתח� מבנה ביה'  ועוד מסרמות הקרינה

סביבת מקורות הקרינה ובאיזורי  בבאזורי� השוני� המגנטי שט+הצפיפות מטרת הבדיקה למדוד את  .3
 .ס"וכ� בכל מתח� החדרי� והכיתות בביה, ה�האכלוס הסמוכי� ל

בתדר  מגנטי ט+שצפיפות באמצעות ציוד מדידה תקני למדידת ,  מדידותביצועכוללת  שיטת הבדיקה .4

י� משתני� בהבג:  הסביבהלהגנתי המשרד "במקומות המוגדרי� לבדיקה ע, )Hz 50(רשת החשמל 
לש� '  מ2בגובה כ� בוצעו מדידות נוספות מו  כ. מהרצפה' מ1 ועד'  מ�0.3בהתא� לרלוונטיות החל מ

י� והערכי� הממוצע התא� להנחיות המשרד להגנת הסביבהכל מדידה נערכה ב .בחינת כיוו� המקור
 . 2' נרשמו בטבלה מס

  :ב נערכו מדידות .5

 �1'בו בוצע טיפול להפחתת רמות הקרינה בסמו� לכיתה הק "סביבת התוואי התת •

  האכלוס בהאזורי על כל �1 'בכל מתח� כיתה ה •

 ס"בסמו� לכל לוחות החשמל במבנה ביה •

 בכל סביבת כיתות הלימוד •

 בכל עמדות העבודה בחדרי ההנהלה •

 ח� אול� הספורט במת •

 .וולטאי��בסביבת הגינה בסמו� לממירי� הפוטו •
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  פרטי הבדיקה

  1' טבלה מס

  שוה�. מ.מ: מזמי� הבדיקה

, )אב הבית(יוסי , )מנהלת(קר� : נכח בזמ� ביצוע המדידות
  נציגי וועד ההורי�

 7תפ� ' ח� ברח� ספר אב��בית :מקו� הבדיקה
  .בשוה�

  : מקורות קרינה

 ק חיצוני"תוואי קו תת .1

  ס"לוחות חשמל שוני� במתח� ביה .2

ק ועד "עד למעל לתוואי התת: נקודות נגישות לאד�
  .למרחק אפסי מלוחות החשמל

  ספר�בית :סביבה

  50Hz  תחו� תדר נבדק

  אכלוס המקו�
.  היה מאוכלס ופעיל בצורה אופייניתהמקו�
כ� תאורה וג� כמו . הופעל בצורה מלאההמיזוג 

  .אול� ספורט

  10:30�12:30 :שעת ביצוע הבדיקות  2015 בפברואר 10  :תארי) ביצוע הבדיקות

  
  
  
  

 מוסמ) אשר ביצע את המדידותהבודק הש� 

  

 תוק� ההיתר מספר ההיתר ש� וש� משפחה

  09/08/2015 2040�16�4  דודו עקירב

  

  ציוד המדידה

   : רשת החשמלמד שדה מגנטי בתדר

  

  סידורי' מס תחו� תדרי� תחו� מדידה מודל היצר�
מעבדה 

 מכיילת
 תוק� הכיול

ENERTECH 
EMDEX 

MATE 

0.1 mG-1000 

mG 
40Hz-1KHz 26241  

מעבדת 

 חרמו�
04/03/2016 

  

  חתימת האחראי

  חתימה תוק� ההיתר מספר ההיתר תואר ש� וש� משפחה

   12/09/2017 2040�20�4 מהנדס נתנאל בויגנמ�
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  תוצאות הבדיקה

  שט� המגנטיהצפיפות דידות תוצאות מ: 2' בלה מסט

מיקו� אזור המדידה ביחס  לכל 
 עמדה

 תאור מקו� המדידה #
איכלוס 
 *האזור

צפיפות 
השט� 
המגנטי 
שנמדדה 

mG 
מרחק 

 ]מטר[

אזימוט 
 ]מעלות[

   גובה    
 ]מטר[

 1 - - 1.3 לא ברציפות �1'על שביל מזרחית לכיתה ה 1

 0.3 - - 1.6 לא ברציפות �1'על שביל מזרחית לכיתה ה 2

 1 - - 2.7 לא ברציפות �1'מזרחית לכיתה ה' על שביל דר 3

 0.3 - - 3.0 לא ברציפות �1'מזרחית לכיתה ה' על שביל דר 4

 1 - - 2.7 לא ברציפות �1'על שביל דרומית לכיתה ה 5

 0.3 - - 3.7 לא ברציפות �1'על שביל דרומית לכיתה ה 6

 1 - - 1.3 ברציפות מזרחית'  בפינה דר�1'בכיתה ה 7

 0.3 - - 1.5 ברציפות מזרחית'  בפינה דר�1'בכיתה ה 8

 1 - - 0.7 ברציפות מזרחית'  בפינה צפ�1'בכיתה ה 9

 0.3 - - 0.8 ברציפות מזרחית'  בפינה צפ�1'בכיתה ה 10

 1 - - 0.4 ברציפות מערבית'  בפינה צפ�1'בכיתה ה 11

 0.3 - - 0.4 ברציפות מערבית'  בפינה צפ�1'בכיתה ה 12

 1 - - 0.8 ברציפות מערבית'  בפינה דר�1'בכיתה ה 13

 0.3 - - 0.9 ברציפות מערבית'  בפינה דר�1'בכיתה ה 14

 1 - - 0.5 ברציפות �1'במרכז כיתה ה 15

 0.3 - - 0.7 ברציפות �1'במרכז כיתה ה 16

 1 - - 0.6 ברציפות �1'זרחית בכיתה הבמרכז דופ� מ 17

 0.3 - - 0.7 ברציפות �1'במרכז דופ� מזרחית בכיתה ה 18
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מיקו� אזור המדידה ביחס  לכל 
 עמדה

 תאור מקו� המדידה #
איכלוס 
 *האזור

צפיפות 
השט� 
המגנטי 
שנמדדה 

mG 
מרחק 

 ]מטר[

אזימוט 
 ]מעלות[

   גובה    
 ]מטר[

 1 - - 0.9 ברציפות �1'יתה הבמרכז דופ� דרומית בכ 19

 0.3 - - 1.1 ברציפות �1'במרכז דופ� דרומית בכיתה ה 20

 1 - - 0.6 ברציפות �2'במרכז כיתה ה 21

 1 - - 0.3 ברציפות �3'במרכז כיתה ה 22

 1 - - 0.4 לא ברציפות 'במרכז מבואת כיתות ה 23

 1 - 0.5 5.3 לא ברציפות סמו� ללוח חשמל' במבואת כיתות ו 24

 1 - 0.3 17.4 ברציפות בכיתת מחשבי� קטנה בגב לוח החשמל 25

 1 - 0.5 7.6 ברציפות בכיתת מחשבי� קטנה בגב לוח החשמל 26

 1 - 1 3.7 ברציפות בכיתת מחשבי� קטנה בגב לוח החשמל 27

 1 - - 0.5 ברציפות במרכז כיתת מחשבי� קטנה 28

 1 - - 0.5 לא ברציפות 'במרכז מבואת כיתות ו 29

 1 - - 0.6 ברציפות �1'במרכז כיתה ו 30

 1 - - 0.4 ברציפות �2'במרכז כיתה ו 31

 1 - - 0.4 ברציפות �3'במרכז כיתה ו 32

 1 - - 0.3 ברציפות במרכז כיתת מחשבי� גדולה 33

 1 - - 0.3 ברציפות במרכז כיתת תרבות 34

 1 - - 0.4 ברציפות במרכז כיתת ספרייה ישנה 35

 1 - - 0.2 ברציפות רכז כיתת מתמטיקהבמ 36

 0.5 - - 0.5 ברציפות מערבית'  בפינה דר�2'בכיתה ג 37

 0.5 - - 2.1 ברציפות  במרכז דופ� דרומית�2'בכיתה ג 38
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מיקו� אזור המדידה ביחס  לכל 
 עמדה

 תאור מקו� המדידה #
איכלוס 
 *האזור

צפיפות 
השט� 
המגנטי 
שנמדדה 

mG 
מרחק 

 ]מטר[

וט אזימ
 ]מעלות[

   גובה    
 ]מטר[

39 
'  על כיסא תלמיד סמו� לפינה דר�2'בכיתה ג
 מזרחית

 0.5 - - 2.0 ברציפות

 0.5 - - 0.6 ברציפות �2'במרכז כיתה ג 40

 0.5 - - 0.3 ברציפות מערבית'  בפינה דר�1'בכיתה ג 41

 0.5 - - 2.1 ברציפות  במרכז דופ� דרומית�1'בכיתה ג 42

 0.5 - - 1.0 ברציפות מזרחית'  בפינה דר�1'בכיתה ג 43

 0.5 - - 0.2 ברציפות �1'במרכז כיתה ג 44

 1 - - 0.4 לא ברציפות 'במרכז מבואת כיתות ג 45

 1 - - 0.3 ברציפות �3'במרכז כיתה ג 46

 1 - - 0.4 ברציפות במרכז כיתת שילוב 47

 1 - - 2.0 לא ברציפות 'במרכז מבואת כיתות ד 48

 2 - - 5.4 לא ברציפות 'כז מבואת כיתות דבמר 49

 1 - 0.5 2.2 לא ברציפות סמו� ללוח חשמל' במבואת כיתות ד 50

 1 - 1 1.1 ברציפות  בגב לוח החשמל�3'בכיתה ד 51

 1 - - 0.3 ברציפות �3'במרכז כיתה ד 52

 1 - 0.3 4.9 ברציפות בכיתת מעבדה לצידי לוח החשמל 53

 1 - 0.5 1.8 ברציפות לוח החשמלבכיתת מעבדה לצידי  54

 1 - - 0.2 ברציפות במרכז כיתת מעבדה 55

 1 - - 0.2 ברציפות �2'במרכז כיתה ד 56

 1 - - 0.3 ברציפות �1'במרכז כיתה ד 57

 1 - - 0.2 ברציפות �1'במרכז כיתה ב 58
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 המדידה ביחס  לכל מיקו� אזור
 עמדה

 תאור מקו� המדידה #
איכלוס 
 *האזור

צפיפות 
השט� 
המגנטי 
שנמדדה 

mG 
מרחק 

 ]מטר[

אזימוט 
 ]מעלות[

   גובה    
 ]מטר[

 1 - - 0.2 ברציפות �2'במרכז כיתה ב 59

 1 - - 0.5 ברציפות �3'במרכז כיתה ב 60

 1 - 0.3 2.3 ברציפות ד ספרייה סמו� ללוח חשמל"בממ 61

 1 - 0.5 1.3 ברציפות ד ספרייה סמו� ללוח חשמל"בממ 62

 1 - - 0.2 ברציפות ד ספרייה"מרכז ממב 63

 1 - - 0.3 לא ברציפות 'במרכז מבואת כיתות ב 64

 1 - - 0.3 ברציפות במרכז כיתת מחול 65

 1 - 0.5 1.2 לא ברציפות בכיתת מחול סמו� ללוח חשמל 66

 1 - - 0.3 לא ברציפות 'במרכז מבואת כיתות א 67

 1 - - 0.4 ברציפות �3'במרכז כיתה א 68

 1 - - 0.2 ברציפות במרכז כיתת תפילה 69

 1 - - 0.2 ברציפות �2'במרכז כיתה א 70

 1 - - 1.5 ברציפות �1'במרכז כיתה א 71

 2 - - 4.2 לא ברציפות �1'במרכז כיתה א 72

 1 - - 1.2 ברציפות  במבואת ג�1במרכז כיתת ספח  73

 1 - - 0.4 ברציפות במרכז חדר אוכל צהרו� 74

 1 - - 0.5 ברציפות במרכז החדר של אב הבית 75

 1 - - 1.0 ברציפות  במבואת ג�2במרכז כיתת ספח  76

 1 - - 0.3 ברציפות  במבואת ג�3במרכז כיתת ספח  77

 1 - - 0.2 ברציפות במרכז אול� הספורט 78
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דה ביחס  לכל מיקו� אזור המדי
 עמדה

 תאור מקו� המדידה #
איכלוס 
 *האזור

צפיפות 
השט� 
המגנטי 
שנמדדה 

mG 
מרחק 

 ]מטר[

אזימוט 
 ]מעלות[

   גובה    
 ]מטר[

 1 - - 2.6 לא ברציפות וולטאי��בגינה לימודית סמו� לממירי� פוטו 79

 1 - - 0.4 ברציפות מעל הכיסא בחדר של קר� המנהלת 80

 1 - - 0.4 ברציפות מעל הכיסא של חיה המזכירה 81

 1 - - 0.2 ברציפות הלתמעל הכיסא בחדר סגנית מנ 82

 1 - - 0.2 ברציפות מעל הכיסא של איריס בחדר מנהלת חשבונות 83

 1 - - 0.3 ברציפות במרכז חדר מורי� 84

 1 - - 0.4 ברציפות מעל הכיסא בחדר של מירב היועצת 85

  

   צירי�ה שיכלול וקטורי של שלוש מדידות בשלוש� הינכל התוצאות** 

  .ות למקו� ולזמ� המדידה תוצאות המדידות נכונ-
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  מסקנות

ער� זה , mG17.4 קת היתה סביבה הנבד במאוכלסי� ברציפותאזורי� תוצאת המדידה המרבית שהתקבלה ב .1
 .בכיתת מחשבי� קטנה בגב לוח החשמלנמדד 

ער� , mG5.4 היתה קת תוצאת המדידה המרבית שהתקבלה באזורי� מאוכלסי� לא ברציפות בסביבה הנבד .2
 .'במרכז מבואת כיתות דזה נמדד 

 להגנתי המשרד "שפורס� ע,  המותר לחשיפת אד�מהער� הרגעי המרביהערכי� שנמדדו אינ� חורגי�  .3

 .WHOלפי המלצת ארגו� הבריאות העולמי , )ראה התייחסות בהמש�(הסביבה 

יש , י המשרד להגנת הסביבה"שפורס� ע, בס+ הרגעי המרבי עומדי� מהאמור לעיל כי הערכי�בלי לגרוע  .4
 גבוהי� בכיתת מעבדה לצידי לוח החשמלו כיתת מחשבי� קטנה בגב לוח החשמללציי� כי הערכי� שנמדדו ב

מומל� לעיי� , )'ראה נספח ב(המשרד להגנת הסביבה י " שפורס� עמהער� המומל� לחשיפה ממושכת
 . בהתייחסות להל� ובחומר נוס+ הקיי� באתר המשרד להגנת הסביבה

 .'ראה נספח ב, IARCהמסתמכי� על המלצת ארגו� , להגנת הסביבה י המשרד"ני השהייה המומלצי� עלזמ .5

, לפיכ�.  משתנות ביחס ישר לזר� העובר במקור הקרינהבסביבת המקורות הקורני�רמות השדה המגנטי  .6
המגנטי במידה ויחולו שינויי� בצריכת החשמל ממקור הקרינה יחולו בהתאמה ג� שינויי� ברמות השדה 

  .ובסביבת

 

  המלצות

עומדות בהמלצות המשרד בזמ� ביצוע הבדיקה בכל עמדות הישיבה של התלמידי� רמות השדה שנמדדו  .1

 .להגנת הסביבה

לדאוג להפחתת רמות השדה המגנטי באזור הקיר  יש )4 ותמונה 25�27ראה מדידות (כיתת מחשבי� קטנה ב .2
 1.5עד למרחק של ( יש למנוע מתלמידי� שהות ממושכת באזור זה הפחתהביצוע הלד  ע.שבגב לוח החשמל

 .זה אינו מיושב כרגעזור א .)מטר מהקיר

 לצידיש יש לדאוג להפחתת רמות השדה המגנטי באזור הקיר )11 ותמונה 53�54ראה מדידות (מעבדה כיתת ב .3
 מטר 1עד למרחק של ( יש למנוע מתלמידי� שהות ממושכת באזור זה הפחתהביצוע הלד  ע.לוח החשמל

 .זה אינו מיושב כרגעזור א .)מהקיר

'  מ1של לפחות ) כולל מאחוריו, מכל צד שלו( נידרש לשמור על טווח בטיחות כללי –ארו� חשמל /לוחלגבי כל  .4
 .לשהייה קבועה של אנשי� ובפרט תלמידי�
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  'נספח א

  התייחסות לערכי ס� של קרינה

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

  ולשדה חשמליmG 2000של  הסביבה ס+ חשיפה בריאותי לשדה מגנטי להגנתקבע המשרד , )ICNIRP(מייננת 

V/m 5000יש לציי� ש. שכיו� זה הוא הער� היחיד המחייב מבחינת החוק � ICNIRP איננו מגביל בטבלת ערכי

 קצרת מועדס+ זה מתייחס לחשיפה אקוטית מוצא לנכו� להסביר שWHO א� , הס+ שלו את משכי החשיפה
 . ואינו מתייחס לסיכוני� אפשריי� בעקבות חשיפה ממושכת

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 

או מידע מספיק המאפשר קביעת ערכי ס+ /עצ� קיומ� של אפקטי� אלה בבני אד� ומשו� עדות מספקת ל
 �אי� ארגו� הבריאות העולמי תומ� בקביעת ערכי ס+ מתחת ל, לפיכ�. לחשיפת הציבור לאור� זמ� לשדה מגנטי

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

כי מתקני חשמל החושפי� את , �2001 בהקבע) IARC( לחקר הסרט� תהבינלאומיכי הוועדה , ע� זאת יצוי�

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

לש מבי� השלשה לסיווג ממצאי� מדעיי� על גורמי� הקריטריו� הח (IARCי "שנקבעה ע דרגת הסיכו� השלישית
 של עוצמה ממוצעת ער� חשיפה זה מדבר על חשיפה .פליטות ממנועי בנזי� ועוד, בדומה לקפה) מעוררי סרט�

י וועדת המומחי� "א� קביעה זו לא הוכחה בבדיקות מעבדה ולא הוזכרה ע.  שעות24על פני , mG 2העולה על 
  : בהשכינס המשרד להגנת הסבי

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/vadat_mumchim_1.pdf 

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

  :�mG 4 שעות ל�24בממוצע ל

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/electromagnetic field exposure limits.pdf 

  ערכי ס� בעול�

ברוסיה : mG 2000 �י� מיעדי בטיחות נמוכ/נכו� להיו� מתברר כי רק מדינות מעטות החליטו לקבוע ערכי ס+

 mG 100 ערכי� של mG 2000 �איטליה הוסיפה ל,  מחו� לבתי�mG 500 � בבתי� וmG 100נקבע ער� ס+ של 

 ואילו בשווי� נדרשי� לתכנ� מתקני� חדשי� שיחשפו את Quality Goal � כmG 30 � וAttention level �כ

  .mG 10הציבור לשדה מגנטי שאינו עולה על 

  ות המונעתעקרו� הזהיר

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

טכנולוגיות הקיימות ובעלות באמצעות ה,  ככל האפשרתהפחי לעדיי� יש, ההוכחות לקיו� הנזק ה� חלשות מאוד
 ולצמצ� את השטח שבו חלות שדות מגנטיי� ממרכיבי� שוני� של רשת החשמל את חשיפת הציבור ל,סבירה

  . מגבלות בניה בגלל הקרינה

מסמכי� . mG0.4  בדר� כלל על היאיצוי� שרמת השדה המגנטי האופיינית שנמדדת בתו� הבתי� בישראל 

  http://www.sviva.gov.il  :� נית� למצוא באתרמלאי
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  'נספח ב
  

  



  20 מתו� 11 עמוד
    

    

  

7354B – ח��ס אב�"שוה� ביה. מ.מ  

10/02/15  

44641: מיקוד,  כפר סבא7014. ד.ת, 25התעש . מ" בעהנדסה וייעו�, ש מדידות.ג.ד  
 טלפו�: 09�7666693    פקס: 09�7666673

e-mail: Service@dgsm.co.il   Web: www.DGSM.co.il  

  

  : ממקו� המדידהתמונות שרטוטי� ו
  

  

  

  מפת האזור הנבדק
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  ס"מבט למבנה ביה: 1תמונה 
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  מטר1בגובה מדידה 
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  מטר1בגובה מדידה 
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  'ט לכיתת מחשבי� קטנה בגב לוח החשמל כיתות ומב: 4תמונה 

  

 

  

5.3 

לוח החשמל 

ממוקם מאחורי 

 קיר זה
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  ט לכיתת מתמטיקהמב: 5תמונה 
  

  
  2-'ט לכיתה גמב: 6תמונה 

  

  
  

 

 

0.5  

2.1  

2  



  20 מתו� 16 עמוד
    

    

  

7354B – ח��ס אב�"שוה� ביה. מ.מ  

10/02/15  

44641: מיקוד,  כפר סבא7014. ד.ת, 25התעש . מ" בעהנדסה וייעו�, ש מדידות.ג.ד  
 טלפו�: 09�7666693    פקס: 09�7666673

e-mail: Service@dgsm.co.il   Web: www.DGSM.co.il  

  1-'מבט לכיתה ג: 7תמונה 
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1  

2.1  

0.3  

0.2  

5.4  

2  
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  3-'דט ללוח חשמל הגובל לכיתה מב: 10תמונה 

  

 

 

לוח החשמל 

ממוקם מאחורי 

 קיר זה

1.1  
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לוח החשמל 
ממוקם מאחורי 

 קיר זה
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2.6  


