03/01/11

דוח מס222936.

לכבוד
בורג יונת
רמת בית שמש

דוח קרינה
הנדו:סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית )אלמ"ג( בתדירויות רדיו ורשת
החשמל בדירה ברח' נחל עי גדי  33דירה 11רמת בית שמש
 .1בתארי  02/01/11ביצע מר יור גבאי ,בודק מוסמ ,בעל היתר מס' 2031014-6
מהמשרד להגנת הסביבה ,מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי מאנטנות
סמוכות הממוקמות וכ נבדקה הקרינה המצרפית מרשת החשמל בדירה.
 .2המדידות בוצעו במכשירי מדידה תקניי למדידות  RFו –  ELFראה פרטי
בהמש.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיו ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברי ,אשמח לעמוד לרשות בכל עת.

בכבוד רב,
יור גבאי
יוע& מקצועי לבטיחות קרינה

בהסתמ על המחקרי העדכניי ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה
אלקטרומגנטית לא נמצא עד היו קשר חד!משמעי המתבטא בנזקי ביולוגי .
ע זאת יש להתחשב בעקרו הזהירות המחייב נקיטת פעולות
להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שנית.

סקר בטיחות קרינה:
ש המבקש :בורג ינת
תארי הבקשה02/101/11 :
כתובת :נחל עי גדי  363רמת בית שמש
טלפו :
נייד0526784886 :
פקס :
תארי הסיור לביצוע02/10/11 :
המדידות ::נחל עי גדי  33/11רמת בית שמש
כתובת מקו המדידות
המדידות נערכו בנוכחות :פאולה בורג
סוג המדידות:

 .1מדידות צפיפות הספק קרינה
אלקטרומגנטית
 .2מדידות שדה מגנטי

אפיו שיטה ומיקו מדידת :RF
תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה 13:45
בגובה  1.80מעל פני השטח
מש המדידה בכל נקודה ארכה
דקה אחת
תנאי מזג האוויר:חור ,.בהיר

השתייכות האתר ,זיהוי ,תדרי
שידור
אפיו מקו האתר

בוצעה סריקה על כל מרחב התדרי
 103000מגה הר&
אנטנות סמוכות

אפיו מכשיר המדידה:
מכשיר מתוצרת PMM

Electromagnetic field strength meter ,
model PMM 8053A s/n 152wk50234
Frequency range 5Hz- 40GHz
) Dynamic range > 120 dB (depending of probe

חיישן תוצרת חברת PMM

תוקף הכיול של המכשיר

Electric field probe model EP 330 s/n 101wj50219
Calibration date 29/01/04
Frequency range 100KHz – 3GHz
Level range 0.3-300 V/m
Dynamic range > 60
Resolution 0.01V/m
Sensitivity 0.3 V/m
Absolute error @ 50 MHz 20 V/m ± 0.8 dB
Flatness ( 10-300 MHz ) ± 0.5 dB
Flatness ( 0.3 MHz – 40 GHz ) ± 1.5 dB
Isotropicity ± 1 dB
H- field rejection > 20
Temperature error 20° C ÷ 60° C = ± 0.1 dB
0° C ÷ 20° C = ± 0.05 dB

05/06/11

מבצע הבדיקה:
יור גבאי
מספר היתר שירות  – RFהמשרד להגנת הסביבה – 2031016
תוק .ההיתר עד11/06/2014 :
טלפו נייד0577505054 :

מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

עוצמת
עמידה
אחוז
אכלוס הקרינה
בדרישות
מהס%
האזור שנמדדה
הבריאותי בהספק
מרבי
µW/cm2

1

סלו

רצי.

2

מטבח

רצי.

3

חצר אחורית

רצי.

4

חדר שינה הורי

רצי.

5
6
7

חדר שינה ילדי
ימני
חדר שינה ילדי
שמאלי
מרפסת ליד
המעקה

רצי.
רצי.
רצי.

8

מרפסת במרכז

רצי.

9

חדר ממ"ד

רצי.

קט מ!
0.1
קט מ!
0.1
קט מ!
0.1
קט מ!
0.1
קט מ!
0.1
קט מ!
0.1
קט מ!
0.1
קט מ!
0.1
קט מ!
0.1

מיקו אזור המדידה ביחס
לאנטנות סמוכות

מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

<5

עומד

500

12

<5

עומד

500

12

<5

עומד

500

12

<5

עומד

500

9

<5

עומד

500

9

<5

עומד

500

9

<5

עומד

500

9

<5

עומד

500

9

<5

עומד

500

9

שימו לב !
א .תוצאות המדידות נכונות למקו וזמ המדידה.
ב .כדי לקבל נתוני חשיפה מדויקי יותר ,בעיקר כאשר מדובר במקרי גבוליי,
נוכל לבצע רישו והקלטה של צפיפות ההספק במש  24שעות )או יותר( ולחשב
את צפיפות ההספק הממוצע ליממה.

הסבר לתוצאות המדידה:
על בסיס המלצות ארגו הבריאות העולמי ) (WHOנקבעו ערכי ס .לחשיפה לקרינה בלתי
מייננת שמטרת למנוע בביטחו מלא השפעות בריאותיות ידועות.
המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרו הזהירות המונעת ,מטרתו העיקרית היא למזער
ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה .צמצו חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתא
לטכנולוגיות הקיימות ,המאפשרות בעלות סבירה להקטי את רמות הקרינה ממקורות
שוני.
ס %בריאותי וס %סביבתי
הס %הבריאותי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת ,הוא ס .המגדיר מהי החשיפה המזערית
המבטיחה שלא יגר נזק בריאותי .הס .נקבע תו התייחסות לתופעות השליליות הידועות
והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדי ,חולי ,מבוגרי וכו' .הס .הבריאותי
שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה ,מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי
מייננת )  ( ICNIRP1998הפועלת בארגו הבריאות העולמי .המלצות  ICNIRPאינ
מתייחסות לתופעות שליליות שקיומ מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל
מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכו .הס .הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית )קצרת מועד(
בלבד.
הס %הסביבתי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת ,אמור לאז בי האינטרס להפעיל מקורות
קרינה לרווחת הציבור והאינטרס לא לפגוע )בריאותית או כלכלית( במתגוררי בסמיכות
למקורות קרינה או נמצאי בסמו לה .הס .נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה
בהתייחס לס .הבריאותי ,לרמת הסבירות לקיו סיכוני אחרי מאלה שנלקחו בחשבו
בקביעת הס .הבריאותי ,לציפיות החברה הישראלית להגנה מפני סיכוני אלה ,וליכולת של
החברה הישראלית לממ נקיטת אמצעי להפחתת הסיכוני .הס .הסביבתי הוא לחשיפה
רצופה וממושכת.
באשר לאזורי בה החשיפה אינה רצופה וממושכת כגו :גגות ,חצרות ,מדרכות ופארקי
המשרד אינו מאשר הקמת מתקני הפולטי קרינה בלתי מייננת שעלולה לחשו .אנשי
באופ זמני ליותר מ  30%מהס .הבריאותי.
• הגדרה מתו חוק הקרינה לחשיפה רצופה וממושכת " :חשיפה של אד לקרינה
במש  4שעות לפחות ביממה ,במהל  5ימי בשבוע ,בכל מקו שהוא נמצא בו,
ובכלל זה בדירת מגורי ,מוסד חינו ,מוסד לקשישי ,בית חולי ,משרד או שטח
ציבורי פתוח המשמש כג משחקי";

תקני חשיפה RF

לייחוס יהיו:

ע"פ תק – ICNIRP- International Committee for Non-Ionizing Radiation
Protection
• בתחומי קשר )עד  400מ"ה( ער הס µW/cm2 20 .למקו בו השהייה היא
ברציפות.
• בתחומי קשר )עד  400מ"ה( ער הס µW/cm2 60 .למקו בו השהייה היא לא
ברציפות.
• ער הס .לאנטנה המשדרת מעל  400מ"ה מחושבת ע"פ הנוסחה  /2000תדר
שידור .
• בתחומי התקשורת הסלולארית )תחו  800מגה הר&( ער הס .הבריאותי הינו 40
.µW/cm2
• בתחומי התקשורת הסלולארית )תחו  1800מגה הר&( ער הס .הבריאותי הינו 90
.µW/cm2
• בתחומי התקשורת הסלולארית )תחו  2000מגה הר&( ער הס .הבריאותי הינו 100
.µW/cm2
 מטעמי זהירות יתר ,באתר שבו יתכנו שידורי ממקורות רבי ,מקובל להניח את
ער הס %המחמיר )הנמו ביותר( דהיינו .µW/cm2 20
• קרינת הרקע במשרד טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על  5מיקרו וואט לסמ"ר.
• המשרד להגנת הסביבה קבע ס .סביבתי לחשיפה במקומות בה שוהי אנשי
ברציפות לאור זמ כגו בתו בתי ,משרדי וכד' .ס .זה עומד על עשירית מהס.
שקבע ארגו הבריאות העולמי .לגבי אזורי שאינ מאוכלסי ברציפות לאור זמ
הס .הסביבתי הינו  30%מהס .שנקבע על ידי ארגו הבריאות העולמי.
• באפשרות למצוא הסברי נוספי בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה www.sviva.gov.il

מסקנות :
 .1המדידות מצביעות על רמות צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית נמוכות ביחס
למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ ס .על סמ המלצות ארגו הבריאות העולמי.
לפיכ אי הכרח חוקי או אחר בביצוע שינויי כלשה.
 .2לאור התוצאות לא נמצא צור בביצוע פעולות להפחתת הקרינה .
 .3מוצע לבצע בדיקות קרינה תקופתיות .

יור גבאי
יוע& מקצועי לבטיחות קרינה
מומחה מטע בית המשפט
בורר לענייני איכות הסביבה

דוח מדידות צפיפות שט %מגנטי בתחו ELF
אפיו שיטה ומיקו המדידה:
תיאור מקו המדידה

דירה

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה:
13:45
תנאי מזג האוויר :חור ,.בהיר

מקור השדה

קו מתח עליו

אפיו מכשיר המדידה:

סוג המכשיר

מאפייני החייש
תוק %הכיול של המכשיר

המכשיר אמי בעל תעודות אישור כיול תקפות
ממעבדה מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב
ובמדינות רבות אחרות ,לצור משפטי ,או לכל צור
אחר.
Eletromagnetic field strength meter: TES
ELECTRICAL ELECTRONIC CROP MODEL
NUMBER : TES -1394
S.N: 0811041123
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

22.06.11

מבצע הבדיקה:
יור גבאי
מספר היתר שירות  –ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 2031014
תוק .היתר  ELFעד לתארי16/03/14 :
טלפו נייד0577505054 :

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי
מס'
#

תיאור נקודת
המדידה

צפיפות
אכלוס השט%
האזור המגנטי
שנמדדה
mG
0.31
רצי.

בדיקה ביחס לקו מתח
עליו
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

150200

0.42

150200

1215
1215

150200

1215
1215

1

סלו

2

מטבח

רצי.

3

חצר אחורית

רצי.

0.36

4

חדר הורי
חדר שינה ילדי
ימני
חדר שינה ילדי
שמאלי
מרפסת ליד
המעקה
מרפסת במרכז

רצי.

0.34

150200

רצי.

0.32

150200

1215

רצי.

0.21

150200

1215

רצי.

0.24

150200

1215

רצי.

0.26

150200

1215

9

חדר ממ"ד

רצי.

0.21

150200

1215

5
6
7
8

שימו לב !
א .תוצאות המדידות נכונות למקו וזמ המדידה.
ב .כל התוצאות הינ שיכלול וקטורי של שלוש מדידות בשלוש צירי.

.5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגו הבריאות העולמי :ארגו הבריאות העולמי ) (WHOקבע כי רמת
החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני אד לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הר& הינה
 1000מיליגאוס.
המלצות הארגו הבינלאומי לחקר הסרט :הארגו הבינלאומי לחקר הסרט )( IARC
קבע כי מתקני חשמל החושפי את הציבור לאור זמ לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס
הינ "גור אפשרי לסרט" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרי מהאר 1ומהעול :ממחקרי שבוצעו בנושא זה בעול ומהניסיו
שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי האר& ,נית ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתו
מרבית בתי המגורי באר& ובעול ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
מחקרי האפידמיולוגי מצביעי על כ שבחשיפה ממוצעת של  2!4מיליגאוס ,יש פי 2
יותר מקרי לויקמיה בילדי מאשר בחשיפות נמוכות יותר ,בהתייחס לכ שהחשיפה
הממוצעת האופיינית היא  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממלי 1שמתקני חשמל
יתוכננו ויפעלו בהתא לעקרו הזהירות המונעת ,לש הפחתה ככל האפשר של השדות
המגנטיי אליה נחש .הציבור בישראל ממרכיבי שוני של רשת החשמל.

.6קריטריוני למרחק בי קווי מתח ובנייני מגורי:
)על פי קוב 1תקנות משרד האנרגיה(:
להל טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורי:
 :מרווח מזערי של  2מטרי ממולי הפאזה
קווי מתח נמו
.1
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרי ממולי הפאזה הקרוב
.2
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרי מציר הקו.
קו מתח עליו )(161KV
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרי מציר הקו.
קו מתח על )(400KV
.4

 .7חישובי רמות שדה מגנטי ביחס לזמ החשיפה
חייבי לקחת בחשבו שמחו& לשעות העבודה החשיפה אינה  0אלא ,בהחמרה 1 ,מיליגאוס.
לכ א  tזה זמ החשיפה ו xהחשיפהt*x+(24-t)*1/24=2mG :

 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינ ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה
כאשר שט .קווי השדה העוברי דר טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר
להניח שתרומת השינויי בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוו .הזר ישתנה
בהתא ולכ ג השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרו הזהירות המונעת" )אי חיוב חוקי( מומל& שלא למק
עמדות קבועות בעלי שהייה ארוכת טווח לאור היממה סביב מקורות חשמל
באזורי בה נמצאו ערכי הגבוהי מהספי המומלצי לחשיפה ארוכת טווח ע"י
המשרד להגנת הסביבה והארגו הבינלאומי לחקר הסרט  2) . IARCמילי גאוס
בממוצע בחשיפה ל  24שעות( כמו כ מומל& )אי חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי
בתצורת אכלוס באופ שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה
רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ער ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על
ההנחה שאי סטייה גדולה בי המדידה הרגעית לממוצע .יחד ע זאת ,יש להתייחס
ליציבות השדה המגנטי לאור זמ .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח
ולכ צפויי שינויי בעוצמת השדה המגנטי לאור שעות היממה וחדשי השנה
כתלות בצריכת הזר ,את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאור זמ נית לקבל ע"י
רישו והקלטה של השדה המגנטי במש  24שעות ) או יותר ( ולחשב את השדה
המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחו כל נקודת מדידה בא רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד
להגנת הסביבה תו דגש למש שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאור היממה .

 .9דיו ומסקנות
 .1ההסבר לתוצאות המדידה נית ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעי.5 .
 .2רמת הקרינה המומלצת לחשיפת אוכלוסיית הבית ע"פ ארגו הבריאות לחקר הסרט
) ( IARCוהמשרד להגנת הסביבה בישראל הינו  2מילי גאוס בחשיפה ל  24שעות
ביממה.
 .3רמות השדה המגנטי שנמדדו בכל הנקודות היו נמוכות ביחס למה שקובע המשרד
להגנת הסביבה כ ס .על סמ המלצות ארגו הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
באפשרות למצוא הסברי נוספי בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבהwww.sviva.gov.il :
•

יור גבאי
יוע& מקצועי לבטיחות קרינה
מומחה מטע בית המשפט
בורר לענייני איכות הסביבה

