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  מועצה מקומית שוה�/  היחידה הסביבתית שוה�: לכבוד 

  עבור : 

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

  /אבי עמירה. מנהל היחידה הסביבתית – אמיר תאר

  
  

   תיכו� שוה� כיתת לימודי סביבהב  ELFבתחו�  מגנטי ט�שצפיפות דו"ח מדידות הנדו�: 
  

  יכלל

תיכו� שוה� כיתת לימודי ב גנטיהמ השדה רמתאת  כ�מדדנו לבקשת 2014בספטמבר  15 &ה �בתארי .1
 .סביבה

 .לוח חשמל הגובל בקיר הכיתהתשתית תת קרקעית להזנה של  :ה� בסביבה הנבדקת קרינהה ותמקור .2

, בדגש על כיתת לימודי הסביבהב באזורי� השוני�המגנטי  שט+הצפיפות מטרת הבדיקה למדוד את  .3
 פעולות להפחתה שבוצעו מתשתית להזנה של הלוח שהגבילה את השימוש בכיתה.

בתדר מגנטי  ט+שצפיפות ת, באמצעות ציוד מדידה תקני למדידת מדידו ביצועכוללת  שיטת הבדיקה .4

מטר  1&0.3הסביבה: בגובה  להגנת, במקומות המוגדרי� לבדיקה ע"י המשרד )Hz 50רשת החשמל (
 . 2והערכי� הממוצעי� נרשמו בטבלה מס'  הקחצי דככל מדידה נערכה במש�  ,מהרצפה

  

  פרטי הבדיקה

  1טבלה מס' 

  מירהאבי עמזמי� הבדיקה: 

  &נכח בזמ� ביצוע המדידות: 
  שוה� שדרות עמק איילו� מקו� הבדיקה:

  מקורות קרינה: 

  לוח חשמל .1

  בית ספר סביבה:  &נקודות נגישות לאד�: 

  50Hz  תחו� תדר נבדק

  המקו� היה מאוכלס ופעיל בצורה אופיינית  אכלוס המקו�

  12:30&11:30  שעת ביצוע הבדיקות:  15/09/2014 תארי' ביצוע הבדיקות:
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 מוסמ' אשר ביצע את המדידותהבודק הש� 

  

 תוק� ההיתר מספר ההיתר ש� וש� משפחה

 12/09/2017 4&09&2040  אור� סלומו�

  

  ציוד המדידה

   מד שדה מגנטי בתדר רשת החשמל:

  

 חתימת האחראי

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

   12/09/2017 4&20&2040 מהנדס נתנאל בויגנמ�

 תוק� הכיול מעבדה מכיילת תחו� תדרי�  מדידהתחו�  מודל  היצר�

ENERTECH 
EMDEX 

MATE  
0.1 mG-1000 mG  40Hz-1kHz ENERTECH 14/07/2015 
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  תוצאות הבדיקה

  שט� המגנטיהצפיפות דידות תוצאות מ: 2בלה מס' ט

 תאור מקו� המדידה #
איכלוס 
 האזור*

צפיפות 
השט� 
המגנטי 
שנמדדה 

mG 

גובה       
 [מטר]

 0.8 1.0 ברציפות שולח�הגובה ב &) "מס 30צמוד לקיר חיצוני ( 1

 0.3 1.2 ברציפות מ מהקיר"ס 60מרחק במ "ס 30גובה ב 2

 0.3 0.7 ברציפות מ מהקיר"ס 50מרחק במ "ס 30גובה ב 3

 1 1.2 ברציפות מטר מהקיר 1מרחק במטר  1גובה ב 4

  

  צירי� היכלול וקטורי של שלוש מדידות בשלושש �הינ ** כל התוצאות

  תוצאות המדידות נכונות למקו� ולזמ� המדידה. ,
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  מסקנות

, ער� זה mG1.2 קת היתה סביבה הנבדב מאוכלסי� ברציפותאזורי� תוצאת המדידה המרבית שהתקבלה ב .1
 .ס"מ מהקיר 60ס"מ במרחק  30בגובה  נמדד

 .קתסביבה הנבדאזורי� מאוכלסי� לא ברציפות בלא נמצאו  .2

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

 .WHOהסביבה (ראה התייחסות בהמש�), לפי המלצת ארגו� הבריאות העולמי 

 , ראה נספח ב'.IARCלהגנת הסביבה, המסתמכי� על המלצת ארגו�  לזמני השהייה המומלצי� ע"י המשרד .4

משתנות ביחס ישר לזר� העובר במקור הקרינה. לפיכ�,  בסביבת המקורות הקורני�ת השדה המגנטי רמו .5
במידה ויחולו שינויי� בצריכת החשמל ממקור הקרינה יחולו בהתאמה ג� שינויי� ברמות השדה המגנטי 

  .ובסביבת

 

  המלצות

 עומדות בהמלצות המשרד להגנת הסביבה.בזמ� הבדיקה רמות השדה שנמדדו  .1

 .)ביציאה לחממההגובל  (הימני של הכיתה  שולחנות ליד הקיר מק�למניעה אי�  .2

לפעול להפחתה  יש – )י תלמידי�"מאוכלס עלא  – אזור הפתיחה של הדלת(חשמל  האזור מאחורי הלוחלגבי  .3
 ח צמצו� רמות חשיפה שהועבר."של הרמות בהתא� לדו
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  נספח א'

  התייחסות לערכי ס� של קרינה

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

 לשדה חשמליו mG 2000של הסביבה ס+ חשיפה בריאותי לשדה מגנטי  להגנתקבע המשרד ), ICNIRPמייננת (

V/m 5000 יש 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 הס+ שלו את משכי החשיפה, א� 
 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� 

שר קביעת ערכי ס+ משו� עדות מספקת לעצ� קיומ� של אפקטי� אלה בבני אד� ו/או מידע מספיק המאפ
 & לחשיפת הציבור לאור� זמ� לשדה מגנטי. לפיכ�, אי� ארגו� הבריאות העולמי תומ� בקביעת ערכי ס+ מתחת ל

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

כי מתקני חשמל החושפי� את , 2001&ב ה) קבעIARCלחקר הסרט� ( תומיהבינלאע� זאת יצוי�, כי הוועדה 

שהיא  )Possible Carcinogenicלסרט�" ( אפשרי"גור� ה�  mG 2לשדה מגנטי העולה על  לאור� זמ�הציבור 

(הקריטריו� החלש מבי� השלשה לסיווג ממצאי� מדעיי� על גורמי�  IARCשנקבעה ע"י  דרגת הסיכו� השלישית
של עוצמה  ממוצעתער� חשיפה זה מדבר על חשיפה  .רט�) בדומה לקפה, פליטות ממנועי בנזי� ועודמעוררי ס

שעות. א� קביעה זו לא הוכחה בבדיקות מעבדה ולא הוזכרה ע"י וועדת המומחי�  24, על פני mG 2העולה על 
  שכינס המשרד להגנת הסביבה: 

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

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

  :mG 4&שעות ל 24&בממוצע ל

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

  ערכי ס� בעול�

: ברוסיה mG 2000 &נכו� להיו� מתברר כי רק מדינות מעטות החליטו לקבוע ערכי ס+/יעדי בטיחות נמוכי� מ

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

ואילו בשווי� נדרשי� לתכנ� מתקני� חדשי� שיחשפו את  Quality Goal &כ mG 30 &ו Attention level &כ

  .mG 10הציבור לשדה מגנטי שאינו עולה על 

  עקרו� הזהירות המונעת

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

טכנולוגיות הקיימות ובעלות ככל האפשר, באמצעות ה הפחיתל ההוכחות לקיו� הנזק ה� חלשות מאוד, עדיי� יש
ולצמצ� את השטח שבו חלות  שדות מגנטיי� ממרכיבי� שוני� של רשת החשמלאת 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  :מלאי� נית� למצוא באתר
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  נספח ב'
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  : ממקו� המדידהתמונות שרטוטי� ו
  

  

  
  מפת האזור הנבדק
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בתמונה ישנו סימו� של האזור בו נמדדו ערכי�  )סמו' לחממה(ימני צמוד לקיר כיתת לימודי הסביבה : 1תמונה 

  תשתית החשמל.גבוהי� לפני טיפול ב
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  גובה שולח� , )ס"מ 30( צמוד לקיר חיצוניבכיתת לימודי הסביבה : 3תמונה 
  

  
  מהקיר ס"מ 60מרחק  ס"מ 30גובה : 4תמונה 
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  מהקיר ס"מ 50מרחק  ס"מ 30גובה : 5תמונה 

  
  מטר מהקיר 1מטר מרחק  1גובה : 6תמונה 

  
  
  

 


