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לכבוד  :היחידה הסביבתית שוה  /מועצה מקומית שוה
עבור :
חגית אביר  מנהלת בתי ספר אג ,החינו וקהילה.
אמיר תאר – מנהל היחידה הסביבתית /אבי עמירה.

הנדו :דו"ח סיכו – חוות דעת שניה ממצאי בדיקת רמות צפיפות שט שדה מגנטי )"קרינה"(
במוסדות חינו בשוה שלהבת
כללי:
•

בהמש לחוות דעת שהועברה לגבי בית ספר שלהבת ובהמש לשינויי שבית הספר עבר במסגרת
הרחבות ,בוצעה בדיקת קרינה נוספת בתארי  15/9/14ע"י החתו מטה.

ממצאי :
•

ממצאי הבדיקה הראו שישנה עליה משמעותית ברמות השדה המגנטי באזור הלוח חשמל הראשי .באזור
הפרוזדור הערכי הגיעו לכדי  , 30mGבתא השרותי הצמוד הערכי הגיעו ל .130 mG

•

לפי ניסיוני לא נית( יהיה לשפר באמצעות טיפול בתשתית החשמל ו/או באמצעות מיגו( ערכי שנמדדו
בצורה משמעותית בעלות סבירה.

המלצות:
•

לאחר בחינה מחודשת נראה כי ההמלצה הטובה ביותר ברמה של עלות תועלת היא לוותר על התא
שרותי השמאלי ולהמירו למחס( )לא מאוכלס( ולמצא מקו חלופי לתא השרותי .

ציוד בדיקה:
היצר
ENERTECH

מודל
EMDEX
2

תחו מדידה
0.1 mG-1000 mG

תחו תדרי

מעבדה מכיילת

40Hz-1KHz

ENERTECH
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סיכו ממצאי מסקנות והמלצות:
 .1.1ערכי היעד בכל האזורי המאוכלסי ברציפות לא יעלו על  4mGוכלל זה ינחה את קבל( המיגו( באזורי
הרלוונטיי בה הומל על מיגו( ו/או קבל( החשמל.
 .1.2יש לשמור על מרחק של לפחות  1מ' לאזורי שהייה רציפה )עמדות ישיבה/מזכירות/כיתת לימוד וכו'(
מלוחות ותשתיות חשמל .מלוחות חשמל ראשיי יש לשמור על לפחות  2מ' )מכל כיוו((.
 .1.3בכל שינוי במיקו עובדי /תלמידי וכדומה בצורה כזו העלולה להוות בעייה מבחינת קרינה )ע"י
התקרבות לתשתיות חשמל( יש לבצע בדיקה מחדש .כמו כ( בכל מצב של שינוי מהותי בצריכת החשמל
)לדוגמא הוספת מבני וכדומה(.
 .1.4מאחר וחוות הדעת של חברת דגש מדידות הנדסה וייעו מתייחסת א ורק למקומות בה נידרשנו ע"פ
ממצאי דוחות ראשוני שבוצעו )ע"י חברה אחרת – כחוות דעת שניה( ,מומל" לבצע בדיקה מקיפה
)בכל מוסדות החינו  ,בכל הכיתות/חדרי כולל גני ילדי ( ע"פ הנחיות המשרד להגנ"ס ובזמ( פעילות
אופייני.

בברכה
מהנדס ,סלומו( אור(
היתר המשרד להגנ"ס מס' 2040094
סמנכ"ל
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תמונות מסיור בתאריך 15/9/14
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נספח א' – ערכי מומלצי ע"י המשרד להגנת הסביבה
התייחסות לערכי ס של קרינה
בהתבסס על עמדת ארגו( הבריאות העולמי ) ,(WHOשקיבל את המלצות הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינה בלתי
מייננת ) ,(ICNIRPקבע המשרד להגנת הסביבה ס ,חשיפה בריאותי לשדות בתדר הרשת )  (50Hzלשדה מגנטי
 2000 mGולשדה חשמלי  5000 V/mשכיו זה הוא הער היחיד המחייב מבחינת החוק .יש לציי( שICNIRP
איננו מגביל בטבלת ערכי הס ,שלו את משכי החשיפה ,א  WHOמוצא לנכו( להסביר שס ,זה מתייחס לחשיפה
אקוטית קצרת מועד ואינו מתייחס לסיכוני אפשריי בעקבות חשיפה ממושכת.
עדכני לכתיבת שורות אלה המסקנה המקובלת בארגו( הבריאות העולמי ,לאחר שבחנו את מגוו( המחקרי
שבוצעו בנושא אפקטי ארוכי טווח )כגו( מחלות ממאירות ובעיקר לאוקמיה אצל ילדי ( ,היא כי אי( במחקרי
משו עדות מספקת לעצ קיומ של אפקטי אלה בבני אד ו/או מידע מספיק המאפשר קביעת ערכי ס,
לחשיפת הציבור לאור זמ( לשדה מגנטי .לפיכ  ,אי( ארגו( הבריאות העולמי תומ בקביעת ערכי ס ,מתחת ל
 2000 mGלגבי חשיפה ארוכת טווח .המשרד להגנת הסביבה אימ המלצה זו ולא קבע ער ס ,נמו מ2000 mG
לחשיפה ארוכת טווח.
ע זאת יצוי( ,כי הוועדה הבינלאומית לחקר הסרט( ) (IARCקבעה ב ,2001כי מתקני חשמל החושפי את
הציבור לאור זמ( לשדה מגנטי העולה על  2 mGה "גור אפשרי לסרט(" ) (Carcinogenic Possibleשהיא
דרגת הסיכו( השלישית שנקבעה ע"י ) IARCהקריטריו( החלש מבי( השלשה לסיווג ממצאי מדעיי על גורמי
מעוררי סרט(( בדומה לקפה ,פליטות ממנועי בנזי( ועוד .ער חשיפה זה מדבר על חשיפה ממוצעת של עוצמה
העולה על  ,2 mGעל פני  24שעות .א קביעה זו לא הוכחה בבדיקות מעבדה ולא הוזכרה ע"י וועדת המומחי
שכינס המשרד להגנת הסביבה:
).(http://sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/News/vadat_mumchim_1.pdf
על פי המלצות המשרד להגנת הסביבה בתאו ע משרד הבריאות כפי שפורס במסמ "הגבלת החשיפה לשדה
מגנטי כתלות במש החשיפה" מתארי  11בספטמבר  2013הוחלט לקבוע את ער החשיפה המרבי המומל
בממוצע ל 24שעות ל) 4 mGראה נספח ג'(.
ערכי ס בעול
נכו( להיו מתברר כי רק מדינות מעטות החליטו לקבוע ערכי ס/,יעדי בטיחות נמוכי מ  :2000 mGברוסיה
נקבע ער ס ,של  100 mGבבתי ו  500 mGמחו לבתי  ,איטליה הוסיפה ל  2000 mGערכי של 100 mG
כ  Attention levelו  30 mGכ  Quality Goalואילו בשווי נדרשי לתכנ( מתקני חדשי שיחשפו את
הציבור לשדה מגנטי שאינו עולה על .10 mG
עקרו הזהירות המונעת
המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרו( הזהירות המונעת שהוגדר עלידי ארגו( הבריאות העולמי ולפיו פועלות
מדינות שונות בעול  :ג בהעדר הוכחות מדעיות מספקות כיו לקיו נזק בריאותי מגור מסוי ו/או במצב בו
ההוכחות לקיו הנזק ה( חלשות מאוד ,עדיי( יש להפחית ככל האפשר ,באמצעות הטכנולוגיות הקיימות ובעלות
סבירה ,את חשיפת הציבור לשדות מגנטיי ממרכיבי שוני של רשת החשמל ולצמצ את השטח שבו חלות
מגבלות בניה בגלל הקרינה.
יצויי( שרמת השדה המגנטי האופיינית שנמדדת בתו הבתי בישראל היא בדר כלל על  .0.44.0 mGמסמכי
מלאי נית( למצוא באתרhttp://www.sviva.gov.il :
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נספח ב'
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נספח ג'
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