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 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה ,31 אבן עזראברח'  ,בן גוריוןספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  01:11בשעה  40/01/4102בתאריך  

 ., הרצליה01 אבן עזרא, ברח' בן גוריוןספר -יתבמהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות 
 

 ראה פרטים בהמשך. ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתת נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתוצאות המדידו
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

לית החברה לאיכות הסביבה ובאתר של ג  www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
להפחתה של  משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות "נבד

 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  330003ISOותקן ישראלי   1003ISO התקנים תקן ישראלי
 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 שם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצליה

 00/10/02קשה: תאריך הב

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 01:11 ;40/01/4102ושעה: תאריך 

 .הרצליה ,01אבן עזרא , ברח' בן גוריוןספר -בביתמקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 ., בהירסתיומזג אוויר: תנאי 

 .ממירים, פאנלים סולריים המותקנים על גגות מבני בית הספר: קרינהמקור 

 שדה מגנטימדידות : תסוג המדידו
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 10/10/00, בתוקף עד 4111-10-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

 המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות 

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 4111–11טווח תדירות:  
 mG–2G  1.10 –שדה מגנטי רגישות: 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמידים וסמוכים לפאנלים. כלומר: בקומות העליונות של המבנים. 

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכבנק

http://www.galit.co.il/
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 3טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס לפנלים 
 סולריים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 גג בית הספר

 1 0 לא חורג 2.2 צמוד לממירים  .0

 -0 0 לא חורג 3.3 מ' מתחת לממירים 0  .4

 1 0 לא חורג 0.0 סמוך לפאנלים  .1

 כיתות בית הספר

 -1 0 לא חורג 0.0 צד צפוני של הכיתה – 0ט'כיתה   .2

 -1 0 לא חורג 0.0 צד דרומי של הכיתה – 0ט'כיתה   .1

7.  
צד מזרחי של  – 0ט'כיתה 

 -1 0 לא חורג 0.1 הכיתה

0.  
צד מערבי של  – 0ט'כיתה 

 -1 0 לא חורג 0.0 הכיתה

 -1 0 לא חורג 3 מרכז הכיתה – 0ט'כיתה   .0

0.  
צד צפוני של  – תיאטרון תכית

 -1 0 לא חורג 0.0 הכיתה

01.  
צד דרומי של  –כיתת תיאטרון 

 הכיתה
 -1 0 לא חורג 0.0

00.  
צד מזרחי של  –כיתת תיאטרון 

 -1 0 חורגלא  0.0 הכיתה

04.  
צד מערבי של  –כיתת תיאטרון 

 הכיתה
 -1 0 לא חורג 0.0

 -1 0 לא חורג 0.0 מרכז הכיתה –כיתת תיאטרון   .01

 -1 0 לא חורג 3.2 שירותי בנות  .02

       
 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות    
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 ניתוח תוצאות המדידה 
 

מלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסי .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 10%הינה בגבולות של 

למקם עמדות קבועות בעלי מומלץ שלא  )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .4

שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים 

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  ב חוקי(אין חיושעות(. כמו כן מומלץ ) 42 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 2)  IARC  -הסרטן

אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה 

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .1

טי לאורך סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנ

זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי 

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שדה שעות ) או יותר ( ולחשב את ה 42רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך זמן ניתן לקבל ע"י 

 המגנטי הממוצע ליממה.

יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.galit.co.il/


    

   

 4102נובמבר  42 שני יום 
 01מתוך  7עמוד 

 1002004210 סימוכין 

רעננה מיקוד  241רעננה | מען למכתבים : ת.ד.  00אוסטרובסקי 
  10-0211121או    0011-11-11-12טל :     2101114

 www.galit.co.il|    0042227-10פקס : 

 בע"ה

 מסקנות 

 ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. .0

(  והמשרד להגנת הסביבה IARCלצת לחשיפה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )רמת הקרינה המומ .4

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  4בישראל הינה עד 

המומלץ ע"י  נמוכים מהסףהערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה רציפה של תלמידים ומורים  .1

 המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח תוצאות(.

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 ועי למפגעים סביבתיים יועץ מקצ                                                                                                        
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 תמונות
 
 
 

 : תמונה אופיינית של הממירים  0תמונה מס' 
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 : תמונה אופיינית של פאנלים  4תמונה מס'  
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 נספחים
 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

 

 החשיפה הרגעית( קבע כי רמת  WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 2000 הרץ הינה  11המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) י לחקר הסרטן:המלצות הארגון הבינלאומ

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 , הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. בארה"ב

 .מיליגאוס 2לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  קליפורניהב

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 30חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 עלה שונה, תדר שונה(.מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפ 4.1-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.4אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץלהגנת הסביבה המשרד  המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHO קבע כי ) אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעיתרמת

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  4111הרץ הינה  11לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP  שקבעו ערכי סף  4101)ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת( משנת

אינה מבדילה בין  ICNIRPשל לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה 

מיליגאוס  0111חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 

 (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. 0000משנת 

 

  נוסף להנחיותICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV נה בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי ש

 Threshold)  ( . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדים

על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים 

הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של מתחת לערכי 

 04הרץ הוא  11לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 מיליגאוס.  04,111גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומיIARC)  כי מתקני חשמל החושפים את 4110( קבע  בשנת 

מיליגאוס  4שעות( העולה על  42הציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני 

(. קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  1-2כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 

ן הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה )סרט

 יותר.

  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

ממנוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי שנפלטים 

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 1.2ית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין  בתוך מרב

 

  ,המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של 

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  42)ממוצע על פני  רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא  מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה 

 1.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל ס. המלצה זאתמיליגאו 01.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  01.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07מיליגאוס כשנמצאים בבית )חשיפה למשך 

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  2שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  0במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.01.2עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 

 

 mG 2 7.0 0.1 01.2 00.0 01.0 07.7 41.0 40.0 20.7 01.4שדה 

 0 4 1 2 1 7 0 0 01 04 42 שעות

 

 השהייה : זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקום0לוח מס'  

 

   ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות
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 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה ,24אלון יגאל ברח'  ,ברנרספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  00:11בשעה  52/00/5102בתאריך  

 ., הרצליה25ספר ברנר, ברח' יגאל אלון -בביתמהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות 
 

 ראה פרטים בהמשך. ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד ל תוצאות המדידות נבחנו
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

רה לאיכות הסביבה ובאתר של גלית החב  www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
להפחתה של  י המתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותמשמע-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
לית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות "נבדק ע"י ג

 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  990009ISOותקן ישראלי   1009ISO התקנים תקן ישראלי
 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 שם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצליה

 01/11/02תאריך הבקשה: 

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 00:11 ;52/00/5102ושעה: תאריך 

 ., הרצליה25ספר ברנר, ברח' יגאל אלון -בביתמקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 ., בהירחורףמזג אוויר: תנאי 

 .ממירים, פאנלים סולריים המותקנים על גגות מבני בית הספר: קרינהמקור 

 דה מגנטישמדידות : סוג המדידות
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 00/10/00, בתוקף עד 5101-10-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה 
וקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות מורשית ודי

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 5111–01טווח תדירות:  
 mG–2G  1.10 –רגישות: שדה מגנטי 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמידים וסמוכים לפאנלים. כלומר: בקומות העליונות של המבנים. 

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכבנקודה בה נמדד
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 9טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס לפנלים 
 סולריים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 בית הספרגג 

 1 1.2 לא חורג 4.4 צמוד לממירים  .0

 0 0 לא חורג 0.1 מ' מתחת לממירים 0  .5

 1 0 לא חורג 0.2 סמוך לפאנלים  .0

 כיתות בית הספר

 -0 0 לא חורג 9.4 צד צפוני של הכיתה – 0כיתה ה'  .2

 -0 0 לא חורג 9.9 צד דרומי של הכיתה – 0כיתה ה'  .2

7.  
צד מזרחי של  – 0כיתה ה'

 -0 0 לא חורג 9.4 הכיתה

0.  
צד מערבי של  – 0כיתה ה'

 -0 0 לא חורג 9 הכיתה

 -0 0 לא חורג 9.9 מרכז הכיתה – 0כיתה ה'  .1

 -0 0 לא חורג 0.0 צד צפוני של הכיתה – 0כיתה ד'  .0

 -0 0 לא חורג 0.0 צד דרומי של הכיתה – 0כיתה ד'  .01

 -0 0 לא חורג 0.0 צד מזרחי של הכיתה – 0כיתה ד'  .00

 -0 0 לא חורג 0.0 צד מערבי של הכיתה – 0כיתה ד'  .05

 -0 0 לא חורג 0.0 מרכז הכיתה – 0כיתה ד'  .00

       
 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות    
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 ניתוח תוצאות המדידה 
 

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. השדה העוברים דרך טבעת 

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 00%הינה בגבולות של 

מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי  )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .5

ות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקור

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  אין חיוב חוקי(שעות(. כמו כן מומלץ ) 52 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 2)  IARC  -הסרטן

מלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בה

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .0

סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך 

פויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צ

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שעות ) או יותר ( ולחשב את השדה  52רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך זמן ניתן לקבל ע"י 

 המגנטי הממוצע ליממה.

נה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרי .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 מסקנות 

 ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. .0

הסביבה (  והמשרד להגנת IARCרמת הקרינה המומלצת לחשיפה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן ) .5

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  2בישראל הינה עד 

המומלץ ע"י  נמוכים מהסףהערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה רציפה של תלמידים ומורים  .0

 המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח תוצאות(.

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 יועץ מקצועי למפגעים סביבתיים                                                                                                         
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 תמונות

 
 
 

 : תמונה אופיינית של הממירים  0תמונה מס' 
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 : תמונה אופיינית של פאנלים  5תמונה מס'  
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 נספחים
 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 העולםנספח ב': המלצות ותקנים מ

 

 החשיפה הרגעית( קבע כי רמת  WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 4000 הרץ הינה  21המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 4לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן החושפים את הציבור חשמל 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 , הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. בארה"ב

 .מיליגאוס 4לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  בקליפורניה

 

 כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות., בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 90חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה, תדר שונה(. 5.2-ל 

  

ושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע ממחקרים שבוצעו בנ נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.2אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץהמשרד להגנת הסביבה  המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר מונעת, לעקרון הזהירות ה

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHO קבע כי רמת )אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעית

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  5111הרץ הינה  21לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP  שקבעו ערכי סף  5101)ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת( משנת

אינה מבדילה בין  ICNIRPלחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של 

מיליגאוס  0111כנות את ההמלצה לסף של חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעד

 (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. 0001משנת 

 

  נוסף להנחיותICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV  בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה

 Threshold)  סף  ( . ספר זה קובע ערכיACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדים

על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים 

מתחת לערכי הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של 

 05הרץ הוא  21לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)ובדים ע

 מיליגאוס.  05,111גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומיIARC)  כי מתקני חשמל החושפים את  5110( קבע  בשנת

מיליגאוס  5עולה על שעות( ה 52הציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני 

(. קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  0-2כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 

ה נמוכה )סרטן הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמ

 יותר.

  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

שמעי שנפלטים ממנוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד מ

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 1.2בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין  

 

 שרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, המ

לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של 

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  52רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת )ממוצע על פני 

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא  מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה 

 1.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל מיליגאוס. המלצה זאת 01.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  01.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07ית )חשיפה למשך מיליגאוס כשנמצאים בב

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  2שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  1במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.01.2יה נמוך יותר מ עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יה

 

 mG 2 7.0 1.0 01.2 00.0 00.0 07.7 51.1 50.0 20.7 10.5שדה 

 0 5 0 2 2 7 0 1 01 05 52 שעות

 

 : זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקום השהייה0לוח מס'  

 

 ת בכתובת  ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלי

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות
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 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה ,שמעונידוד ברח'  ,היובלספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  10:21בשעה  82/01/8102בתאריך  

 ., הרצליהדוד שמעוני, ברח' היובלספר -יתבמהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות 
 

 ראה פרטים בהמשך. ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתוצאות המדידות נבחנו בי
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

לאיכות הסביבה ובאתר של גלית החברה   www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
להפחתה של  מתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותמשמעי ה-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות  "נבדק ע"י גלית

 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  990009ISOותקן ישראלי   1009ISO התקנים תקן ישראלי
 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 שם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצליה

 02/12/02תאריך הבקשה: 

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 10:21 ;82/01/8102ושעה: תאריך 

 ., הרצליהדוד שמעוני, ברח' היובלספר -יתבמקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 ., בהירסתיומזג אוויר: תנאי 

 .ממירים, פאנלים סולריים המותקנים על גגות מבני בית הספר: קרינהמקור 

 נטישדה מגמדידות : סוג המדידות
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 10/10/00, בתוקף עד 8111-10-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה 
ביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות מורשית ודיוקו ק

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 8111–11טווח תדירות:  
 mG–2G  1.10 –רגישות: שדה מגנטי 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמידים וסמוכים לפאנלים. כלומר: בקומות העליונות של המבנים. 

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הינה הגבוהה ביותר, נערכבנקודה בה נמדדה הקר
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 9טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס לפנלים 
 סולריים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 ספרגג בית ה

 1 0 לא חורג 2 צמוד לממירים  .0

 -0 0 לא חורג 0.1 מ' מתחת לממירים 0  .8

 1 0 לא חורג 0.0 סמוך לפאנלים  .1

 כיתות בית הספר

2.  
צד צפוני  – חדר עריכת תקשורת

 -1 0 לא חורג 9.2 של הכיתה

1.  
צד דרומי  –חדר עריכת תקשורת 

 של הכיתה
 -1 0 לא חורג 0.1

7.  
צד  –חדר עריכת תקשורת 

 -1 0 לא חורג 0.1 חי של הכיתהמזר

0.  
צד  –חדר עריכת תקשורת 

 -1 0 לא חורג 9.9 מערבי של הכיתה

2.  
מרכז  –חדר עריכת תקשורת 

 -1 0 לא חורג 9 הכיתה

0.  
צד צפוני של  – חדר יובלים

 -1 0 לא חורג 9.9 הכיתה

01.  
צד דרומי של  –חדר יובלים 

 הכיתה
 -1 0 לא חורג 9.2

00.  
של צד מזרחי  –חדר יובלים 

 -1 0 לא חורג 9.2 הכיתה

08.  
צד מערבי של  –חדר יובלים 

 הכיתה
 -1 0 לא חורג 9.2

 -1 0 לא חורג 9.9 מרכז הכיתה –חדר יובלים   .01

       
 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות    
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 ניתוח תוצאות המדידה 
 

מדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת ה .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 00%הינה בגבולות של 

עלי מומלץ שלא למקם עמדות קבועות ב )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .8

שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים 

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  אין חיוב חוקי(שעות(. כמו כן מומלץ ) 82 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 2)  IARC  -הסרטן

ת שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה אפשרו

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .1

סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך 

, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי זמן. כלומר

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שעות ) או יותר ( ולחשב את השדה  82רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך זמן ניתן לקבל ע"י 

 יממה.המגנטי הממוצע ל

יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 מסקנות 

 ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. .0

(  והמשרד להגנת הסביבה IARCן הבריאות לחקר הסרטן )רמת הקרינה המומלצת לחשיפה ע"פ ארגו .8

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  4בישראל הינה עד 

המומלץ ע"י  נמוכים מהסףהערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה רציפה של תלמידים ומורים  .1

 המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח תוצאות(.

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 ועי למפגעים סביבתיים יועץ מקצ                                                                                                        
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 תמונות
 
 
 

 : תמונה אופיינית של הממירים  0תמונה מס' 
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 : תמונה אופיינית של פאנלים  8תמונה מס'  
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 נספחים
 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

 

 החשיפה הרגעית( קבע כי רמת  WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 2000 הרץ הינה  11המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) י לחקר הסרטן:המלצות הארגון הבינלאומ

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 , הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. בארה"ב

 .מיליגאוס 2לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  קליפורניהב

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 90חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 עלה שונה, תדר שונה(.מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפ 8.1-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.4אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץלהגנת הסביבה המשרד  המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHO קבע כי ) אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעיתרמת

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  8111הרץ הינה  11לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP  שקבעו ערכי סף  8101)ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת( משנת

אינה מבדילה בין  ICNIRPשל לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה 

מיליגאוס  0111חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 

 (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. 0002משנת 

 

  נוסף להנחיותICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV נה בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי ש

 Threshold)  ( . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדים

על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים 

הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של מתחת לערכי 

 08הרץ הוא  11לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 מיליגאוס.  08,111גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומיIARC)  כי מתקני חשמל החושפים את 8110( קבע  בשנת 

מיליגאוס  8שעות( העולה על  82הציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני 

(. קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  1-2כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 

ן הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה )סרט

 יותר.

  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

ממנוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי שנפלטים 

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 1.2ית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין  בתוך מרב

 

  ,המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של 

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  82)ממוצע על פני  רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא  מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה 

 1.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל ס. המלצה זאתמיליגאו 01.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  01.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07מיליגאוס כשנמצאים בבית )חשיפה למשך 

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  2שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  2במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.01.2עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 

 

 mG 2 7.0 2.1 01.2 00.0 01.0 07.7 81.2 80.0 20.7 21.8שדה 

 0 8 1 2 1 7 0 2 01 08 82 שעות

 

 השהייה : זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקום0לוח מס'  

 

   ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות

  
 

http://www.galit.co.il/


    

   

 3102נובמבר  32 ראשון יום 
 01מתוך  0עמוד 

 1002003210 סימוכין 

רעננה מיקוד  231רעננה | מען למכתבים : ת.ד.  00אוסטרובסקי 
  10-0211121או    0011-11-11-12טל :     2201213

 www.galit.co.il|    0032227-10פקס : 

 בע"ה

 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה ,12ל הנגיד שמואברח'  ,הנגידספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  01:11בשעה  30/01/3102בתאריך  

 ., הרצליה30ספר הנגיד, ברח' שמואל הנגיד -בביתמהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות מבני 
 
 

 ראה פרטים בהמשך. RF -ו ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתו
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

ובאתר של גלית החברה לאיכות הסביבה   www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  ד היוםבהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא ע
להפחתה של  משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות 
 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  220002ISOותקן ישראלי   1002ISO התקנים תקן ישראלי

 

 

 בכבוד רב,
 גבאי יורם

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 
 

 

 

 פרטי ההזמנה

 ליהשם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצ

 00/10/02תאריך הבקשה: 

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 01:11 ;30/01/3102ושעה: תאריך 

 ., הרצליה30ספר הנגיד, ברח' שמואל הנגיד -בביתמקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 , אב הבית.איציקהבדיקה בוצעה בנוכחות :  

 ., בהירסתיומזג אוויר: תנאי 

 .סולריים המותקנים על גגות מבני בית הספר ממירים, פאנלים: קרינהמקור 

 שדה מגנטימדידות : סוג המדידות
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 20/10/00, בתוקף עד 3121-10-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 כשירסוג המ

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה 
מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות 

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 3111–21טווח תדירות:  
 mG–2G  1.10 –רגישות: שדה מגנטי 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

וכים לפאנלים. כלומר: בקומות העליונות של המבנים. נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמידים וסמ

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכ

http://www.galit.co.il/
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 2טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 יבההסב

בדיקה ביחס לפנלים 
 סולריים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 גג בית הספר

 1 0 לא חורג 1.2 צמוד לממירים  .0

 -0 0 לא חורג 2.5 מ' מתחת לממירים 0  .3

 1 0 לא חורג 0.5 סמוך לפאנלים  .2

 כיתות בית הספר

 -2 0 לא חורג 0.1 שירותי בנות  .2

 -2 0 לא חורג 0.1 שירותי בנים  .1

 -2 0 לא חורג 0.5 צד צפוני של הכיתה – 2'כיתה ח  .7

 -2 0 לא חורג 0.0 צד דרומי של הכיתה – 2כיתה ח'  .0

0.  
צד מזרחי של  – 2כיתה ח'

 -2 0 לא חורג 0.5 הכיתה

0.  
צד מערבי של  – 2כיתה ח'

 -2 0 לא חורג 0.0 הכיתה

 -2 0 לא חורג 0.5 מרכז הכיתה – 2כיתה ח'  .01

       
 למקום וזמן המדידה.ת תוצאות המדידות נכונו   
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 ניתוח תוצאות המדידה 
 

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

 אם ולכן גם השדה המגנטי.לכל כיוון. הזרם ישתנה בהת 10%הינה בגבולות של 

מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי  )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .3

שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים 

נלאומי לחקר מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבי

לשקול  אין חיוב חוקי(שעות(. כמו כן מומלץ ) 32 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 2)  IARC  -הסרטן

אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה 

 רציפה.

נחה שאין דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על הה .2

סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך 

זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי 

לאורך לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה 

שעות ) או יותר ( ולחשב את השדה  32רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך זמן ניתן לקבל ע"י 

 המגנטי הממוצע ליממה.

יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 . 
 

 מסקנות 

 ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. .0

(  והמשרד להגנת הסביבה IARCרמת הקרינה המומלצת לחשיפה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן ) .3

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  0בישראל הינה עד 

המומלץ ע"י  נמוכים מהסףרציפה של תלמידים ומורים  הערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה .2

 המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח תוצאות(.

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 יועץ מקצועי למפגעים סביבתיים                                                                                                         
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 תמונות

 
 
 

 : תמונה אופיינית של הממירים  0תמונה מס' 
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 : תמונה אופיינית של פאנלים  3תמונה מס'  
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 נספחים
 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

 

 החשיפה הרגעית( קבע כי רמת  WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 1000 הרץ הינה  11בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר המרבית המותרת של 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 1לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 , הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. ארה"בב

 .מיליגאוס 1לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  בקליפורניה

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 20פה מרבית של חשישקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה, תדר שונה(. 3.1-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, מגורים בתוך מרבית בתי המאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.0אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץהמשרד להגנת הסביבה  המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHO קבע כי רמת )אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעית

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  3111הרץ הינה  11לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP שקבעו ערכי סף  3101( משנת )ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת

אינה מבדילה בין  ICNIRPלחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של 

מיליגאוס  0111חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 

 ת. (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעי0000משנת 

 

  נוסף להנחיותICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV  בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה

 Threshold)  ( . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדים

משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים על ידי 

מתחת לערכי הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של 

 03הרץ הוא  11לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 וס. מיליגא 03,111גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומיIARC)  כי מתקני חשמל החושפים את  3110( קבע  בשנת

מיליגאוס  3שעות( העולה על  32הציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני 

(. קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  2-2רב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל כי בק

)סרטן הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה 

 יותר.

  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

שנפלטים ממנוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי 

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

 ם שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת ממחקרי

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 1.2בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין  

 

  ,המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

ת המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של לשם הפחתה ככל האפשר של השדו

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  32רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת )ממוצע על פני 

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא  מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

ם במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדי

 1.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל מיליגאוס. המלצה זאת 01.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  01.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07מיליגאוס כשנמצאים בבית )חשיפה למשך 

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  2וא בדיוק שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שה 0במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.01.2עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 

 

 mG 2 7.0 0.2 01.2 00.0 02.0 07.7 31.0 30.0 20.7 02.3שדה 

 0 3 2 2 1 7 0 0 01 03 32 שעות

 

 : זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקום השהייה0לוח מס'  

 

   ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות
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 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה ,03רב קוק הברח'  ,הראשוניםספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  01:21בשעה  80/00/8102בתאריך  

 ., הרצליה11ספר הראשונים, ברח' הרב קוק -יתבמהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות 
 

 ראה פרטים בהמשך. ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתוצאות המדידות נב
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

החברה לאיכות הסביבה ובאתר של גלית   www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
להפחתה של  שמעי המתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותמ-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות "נבדק ע"

 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  993339ISOותקן ישראלי   1339ISO התקנים תקן ישראלי
 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 שם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצליה

 02/12/02 תאריך הבקשה:

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 01:21 ;80/00/8102ושעה: תאריך 

 ., הרצליה11ספר הראשונים, ברח' הרב קוק -בביתמקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 הבדיקות בוצעו בנוכחות: משה ימין.

 ., בהירחורףמזג אוויר: תנאי 

 .ת מבני בית הספרממירים, פאנלים סולריים המותקנים על גגו: קרינהמקור 

 שדה מגנטימדידות : סוג המדידות
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 10/10/00, בתוקף עד 8111-10-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

דות אישור כיול תקפות ממעבדה המכשיר אמין בעל תעו
מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות 

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 8111–11רות:  טווח תדי
 mG–2G  1.10 –רגישות: שדה מגנטי 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

מות העליונות של המבנים. נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמידים וסמוכים לפאנלים. כלומר: בקו

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכ
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 9טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס לפנלים 
 לרייםסו

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 גג בית הספר

 1 1.1 לא חורג 9.1 צמוד לממירים  .0

 0 0 לא חורג 9.9 מ' מתחת לממירים 0  .8

 1 1.1 לא חורג 3.0 צמוד לפאנלים  .1

 כיתות בית הספר

 +1 1 לא חורג 3.0 חדר יועצת שכבת י"ב  .2

 +1 7 לא חורג 3.0 צד צפוני -  017כיתה    .1

 +1 7 לא חורג 3.1 דרומיצד  -  017כיתה    .7

 +1 7 לא חורג 3.1 מזרחיצד  -  017כיתה    .0

 +1 7 לא חורג 3.0 מערביצד  -  017כיתה    .2

 +1 7 לא חורג 3.0 מרכז הכיתה -  017כיתה    .0

 +1 1 לא חורג 3.0 מסדרון ליד הכיתות  .01

       
 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות    
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 ות המדידה ניתוח תוצא
 

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 03%הינה בגבולות של 

מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי  )אין חיוב חוקי(יות "עקרון הזהירות המונעת" כחלק ממדינ .8

שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים 

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  אין חיוב חוקי(שעות(. כמו כן מומלץ ) 82 -גאוס בממוצע בחשיפה למילי  2)  IARC  -הסרטן

אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה 

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .1

געית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך סטייה גדולה בין המדידה הר

זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי 

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שעות ) או יותר ( ולחשב את השדה  82טה של השדה המגנטי במשך רישום והקלזמן ניתן לקבל ע"י 

 המגנטי הממוצע ליממה.

יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 מסקנות 

 ת המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.ההסבר לתוצאו .0

(  והמשרד להגנת הסביבה IARCרמת הקרינה המומלצת לחשיפה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן ) .8

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  0בישראל הינה עד 

מומלץ ע"י ה נמוכים מהסףהערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה רציפה של תלמידים ומורים  .1

 המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח תוצאות(.

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 יועץ מקצועי למפגעים סביבתיים                                                                                                         
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 תמונות
 
 
 

 : תמונה אופיינית של הממירים  0תמונה מס' 
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 נה אופיינית של פאנלים תמו:  8תמונה מס'  
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 נספחים
 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

 

 החשיפה הרגעית ( קבע כי רמת WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 0333 הרץ הינה  11המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:

לסרטן"  הינם "גורם אפשרי מיליגאוס 0לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 , הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. בארה"ב

 .מיליגאוס 0לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  בקליפורניה

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 93חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה, תדר שונה(. 8.1-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים שהחשיפה הממוצעת מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד 

 מיליגאוס. 3.0אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץהמשרד להגנת הסביבה  המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 בים שונים של רשת החשמל. ממרכי
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHO קבע כי רמת )אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעית

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  8111הרץ הינה  11לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP  שקבעו ערכי סף  8101מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת( משנת )ועדה בינלאומית

אינה מבדילה בין  ICNIRPלחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של 

מיליגאוס  0111חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 

 נת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להג0002משנת 

 

  נוסף להנחיותICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV  בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה

 Threshold)  ( . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )תחומים רבים ספר זה מקובל לחומרים מסוכנים ולקרינה. ב לחשיפה של עובדים

על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים 

מתחת לערכי הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של 

 08הוא הרץ  11לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 מיליגאוס.  08,111גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומיIARC)  כי מתקני חשמל החושפים את  8110( קבע  בשנת

מיליגאוס  8שעות( העולה על  82הציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני 

זאת מבוססת על מחקרים שהראו (. קביעה Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  1-2כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 

)סרטן הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה 

 יותר.

 סיכון שלישית כגורם  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

שנפלטים ממנוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי 

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות - המשך:  שדה מגנטי

  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 1.2בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין  

 

 נעת, המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המו

לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של 

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  82רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת )ממוצע על פני 

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  א של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד הי מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה 

 1.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל מיליגאוס. המלצה זאת 01.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  01.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07מיליגאוס כשנמצאים בבית )חשיפה למשך 

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  2קום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק שעות במ 2במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.01.2עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 

 

 mG 2 7.0 2.1 01.2 00.0 01.0 07.7 81.2 80.0 20.7 21.8שדה 

 0 8 1 2 1 7 0 2 01 08 82 שעות

 

 : זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקום השהייה0לוח מס'  

 

   ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות
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 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה ,41ן ברח' ויצמ ,יצמןוספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  01:77בשעה  77/07/4702בתאריך  

 .בהרצליה ,02, ברח' ויצמן וייצמן ספר-מהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות מבני בית
 
 

 ראה פרטים בהמשך. RF -ו ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתת נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתוצאות המדידו
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

לית החברה לאיכות הסביבה ובאתר של ג  www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
להפחתה של  משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות "נבד
 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  440004ISOותקן ישראלי   1004ISO התקנים תקן ישראלי

 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 
 

 

 

 פרטי ההזמנה

 שם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצליה

 00/70/02בקשה: תאריך ה

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 07:77 ;77/07/4701ושעה: תאריך 

 ., הרצליה02 ויצמןברחוב  ויצמןבביה"ס מקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 הבדיקה בוצעה בנוכחות :  לאוניד, אב הבית.

 ., בהירסתיומזג אוויר: תנאי 

 על גגות מבני בית הספרממירים, פאנלים סולריים המותקנים : קרינהמקור 

 שדה מגנטימדידות : סוג המדידות
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 742-4407070טלפון נייד:  

 10/70/00, בתוקף עד 4717-70-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה 
מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות 

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 4777–17טווח תדירות:  
 mG–2G  7.70 –רגישות: שדה מגנטי 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

ים וסמוכים לפאנלים. כלומר: בקומות העליונות של המבנים. נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמיד

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכ
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 4טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 
נת המשרד להג
 הסביבה

בדיקה ביחס לפנלים 
 סולריים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 גג בית הספר

 400 צמוד לממירים  .0
לא חורג: חשיפה 

 רגעית
0 7 

 0 0 לא חורג 4.2 מ' מתחת לממירים 0  .4

 חדר חשמל ראשי

לא חורג: חשיפה  *1..2 לוח ייצור חשמל  .1
 רגעית

0.4 0 

2.  
בעמדת הישיבה הקרובה ביותר 

, בקיר 07בכיתה מיד של התל
 הגובל עם לוח ייצור החשמל

 0 7.4 לא חורג ..4

 0 0 לא חורג 0.0 בעמדת המורה  .4

       
 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות    

בגלל הקרבה ללוח החשמל הראשי-*
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 ו, מתחת לממירים-כיתות ה – ELF שדה מגנטי דידתמ: 4טבלה 
 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס 
 לממירים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 0כיתה ה'

 -7 0 לא חורג 0.1 אזור צפוני  .7

 -7 0 לא חורג 0..0 אזור דרומי  .0

 -7 0 לא חורג 1..0 אזור מזרחי  .0

 -7 0 לא חורג 0.14 אזור מערבי  .0

 -7 0 לא חורג 0.11 החדרמרכז   .07

 4כיתה ה'

 -7 0 לא חורג ..0 אזור צפוני  .00

 -7 0 לא חורג 0..0 אזור דרומי  .04

 -7 0 לא חורג ...0 אזור מזרחי  .01

 -7 0 לא חורג 0.14 אזור מערבי  .02

 -7 0 לא חורג 0.11 מרכז החדר  .04

 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות          
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 המשך -  ELF מגנטישדה  דידתמ: 4טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס 
 לממירים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 0כיתה ו'

 -7 0 לא חורג 0.0 אזור צפוני  .07

 -7 0 לא חורג 0.1 אזור דרומי  .00

 -7 0 לא חורג 0.14 אזור מזרחי  .00

 -7 0 לא חורג 0.10 אזור מערבי  .00

 -7 0 לא חורג 0.10 מרכז החדר  .47

 4כיתה ו'

 -7 0 לא חורג 0.10 אזור צפוני  .40

 -7 0 לא חורג 0.00 אזור דרומי  .44

 -7 0 לא חורג 0.1 אזור מזרחי  .41

 -7 0 לא חורג 0.0 אזור מערבי  .42

 -7 0 לא חורג 0.0 מרכז החדר  .44

 1כיתה ו'

 -7 0 א חורגל 0.10 אזור צפוני  .47

 -7 0 לא חורג 0.00 אזור דרומי  .40

 -7 0 לא חורג 0.10 אזור מזרחי  .40

 -7 0 לא חורג 0.0 אזור מערבי  .40

 -7 0 לא חורג 0.0 מרכז החדר  .17

 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות          
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 ניתוח תוצאות המדידה 
 

כסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המ .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 0%.הינה בגבולות של 

לא למקם עמדות קבועות בעלי מומלץ ש )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .4

שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים 

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  חיוב חוקי(אין שעות(. כמו כן מומלץ ) 42 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 2)  IARC  -הסרטן

אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה 

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .1

מגנטי לאורך סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה ה

זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי 

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

ת השדה שעות ) או יותר ( ולחשב א 42רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך זמן ניתן לקבל ע"י 

 המגנטי הממוצע ליממה.

יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 . 
 

 מסקנות 

 ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. .0

(  והמשרד להגנת הסביבה IARCרמת הקרינה המומלצת לחשיפה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן ) .4

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  1בישראל הינה עד 

המומלץ ע"י  נמוכים מהסףהערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה רציפה של תלמידים ומורים  .1

 תוצאות(. המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 יועץ מקצועי למפגעים סביבתיים                                                                                                         
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 תמונות
 

 : הממירים הנמצאים על גג בית הספר 0תמונה מס' 
 

 

ות מסדרון כית

 ו' -ה' ו
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 : לוח ייצור בחדר החשמל 2תמונה מס' 
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 נספחים

 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

 

 החשיפה הרגעית( קבע כי רמת  WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 2000 הרץ הינה  47המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) מי לחקר הסרטן:המלצות הארגון הבינלאו

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 , הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. בארה"ב

 .מיליגאוס 2לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  בקליפורניה

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 40חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 פעלה שונה, תדר שונה(.מיליגאוס )השוני נובע משיטת ה 4.4-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.1אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץלהגנת הסביבה  המשרד המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHOקבע כי )  אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעיתרמת

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  4777הרץ הינה  47לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP  שקבעו ערכי סף  4707)ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת( משנת

אינה מבדילה בין  ICNIRPשל  לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה

מיליגאוס  0777חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 

 (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. 0000משנת 

 

  נוסף להנחיותICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV  שנה בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי

 Threshold)  ( . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדים

על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים 

הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של  מתחת לערכי

 04הרץ הוא  47לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 מיליגאוס.  04,777גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומיIARC)  ת כי מתקני חשמל החושפים א 4770( קבע  בשנת

מיליגאוס  4שעות( העולה על  42הציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני 

(. קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  1-2כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 

טן הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה )סר

 יותר.

  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

ממנוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי  שנפלטים

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 7.2בית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין  בתוך מר

 

  ,המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של 

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  42ת )ממוצע על פני רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצע

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא  מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה 

 7.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל וס. המלצה זאתמיליגא 07.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  07.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07מיליגאוס כשנמצאים בבית )חשיפה למשך 

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  2שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  0במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.07.2עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 

 

 mG 2 7.0 0.1 07.2 00.0 01.0 07.7 47.0 40.0 20.7 01.4שדה 

 0 4 1 2 4 7 0 0 07 04 42 שעות

 

 ם השהייה: זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקו0לוח מס'  

 

   ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות
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 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה, 46נה ההגברח'  ,יוחנניספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  00:11בשעה  51/00/5102בתאריך  

 ., הרצליה72ספר יוחנני, ברח' ההגנה -בביתמהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות 
 

 ראה פרטים בהמשך. ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתוצאות המדידות נבחנו ביח
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

איכות הסביבה ובאתר של גלית החברה ל  www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
להפחתה של  תבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותמשמעי המ-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות "נבדק ע"י גלית 

 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  990009ISOותקן ישראלי   1009ISO התקנים תקן ישראלי
 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי
 ועי לבטיחות קרינהיועץ מקצ

 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 שם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצליה

 01/11/02תאריך הבקשה: 

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 00:11 ;51/00/5102ושעה: תאריך 

 ., הרצליה72ספר יוחנני, ברח' ההגנה -בביתמקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 ., בהירחורףמזג אוויר: תנאי 

 .ממירים, פאנלים סולריים המותקנים על גגות מבני בית הספר: קרינהמקור 

 טישדה מגנמדידות : סוג המדידות
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 10/10/05, בתוקף עד 5111-10-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה 
יל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות מורשית ודיוקו קב

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 5111–11טווח תדירות:  
 mG–2G  1.10 –רגישות: שדה מגנטי 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמידים וסמוכים לפאנלים. כלומר: בקומות העליונות של המבנים. 

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הנה הגבוהה ביותר, נערכבנקודה בה נמדדה הקרי
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 9טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס לפנלים 
 סולריים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 פרגג בית הס

 1 1.2 לא חורג 2.2 צמוד לממירים  .0

 -0 0 לא חורג 0.5 מ' מתחת לממירים 0  .5

 1 0 לא חורג 0.6 סמוך לפאנלים  .1

 מסדרון בית ספר

 -0 0 לא חורג 0.5 מ' מהממירים 0במסדרון,   .2

 -0 5 לא חורג 0.6 מ' מהממירים 5במסדרון,   .2

       
 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות    
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 ניתוח תוצאות המדידה 
 

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

 י.לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנט 00%הינה בגבולות של 

מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי  )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .5

שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים 

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  אין חיוב חוקי(שעות(. כמו כן מומלץ ) 52 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 2)  IARC  -הסרטן

אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה 

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .1

בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך סטייה גדולה 

זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי 

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שעות ) או יותר ( ולחשב את השדה  52רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך "י זמן ניתן לקבל ע

 המגנטי הממוצע ליממה.

יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 מסקנות 

 ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. .0

(  והמשרד להגנת הסביבה IARCרמת הקרינה המומלצת לחשיפה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן ) .5

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  6בישראל הינה עד 

המומלץ ע"י  נמוכים מהסףהערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה רציפה של תלמידים ומורים  .1

 המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח תוצאות(.

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 יועץ מקצועי למפגעים סביבתיים                                                                                                         
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 תמונות
 
 
 

 : תמונה אופיינית של הממירים  0תמונה מס' 
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 : תמונה אופיינית של פאנלים  5תמונה מס'  
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 נספחים
 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

 

 החשיפה הרגעית( קבע כי רמת  WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 2000 הרץ הינה  21גנטי משתנה בתדר המרבית המותרת של בני אדם לשדה מ

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 ביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים., הסף הס בארה"ב

 .מיליגאוס 2לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  בקליפורניה

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 90חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה, תדר שונה(. 5.2-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

עולם, בארץ ובבתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.6אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץהמשרד להגנת הסביבה  המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -מגנטי  נספח ג' : שדה

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHO קבע כי רמת )אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעית

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  5111הרץ הינה  21לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP  בעו ערכי סף שק 5101)ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת( משנת

אינה מבדילה בין  ICNIRPלחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של 

מיליגאוס  0111חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 

 (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. 0551משנת 

 

 יות נוסף להנחICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV  בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה

 Threshold)  ( . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדים

ץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים על ידי משרד התמ"ת באר

מתחת לערכי הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של 

 05הרץ הוא  21לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 מיליגאוס.  05,111גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  בינלאומיהארגון הIARC)  כי מתקני חשמל החושפים את  5110( קבע  בשנת

מיליגאוס  5שעות( העולה על  52הציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני 

(. קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  1-2ים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל כי בקרב ילדים החשופ

)סרטן הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה 

 יותר.

  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

שנפלטים ממנוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי 

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

 זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת  ממחקרים שבוצעו בנושא

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 1.2בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין  

 

  ,המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

הם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אלי

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  52רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת )ממוצע על פני 

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא  מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

עות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה ש

 1.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל מיליגאוס. המלצה זאת 01.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  01.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07מיליגאוס כשנמצאים בבית )חשיפה למשך 

יגאוס שהוא סף החשיפה מיל 2שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  1במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.01.2עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 

 

 mG 2 7.5 1.1 01.2 00.5 01.5 07.7 51.1 50.0 20.7 11.5שדה 

 0 5 1 2 2 7 0 1 01 05 52 שעות

 

 : זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקום השהייה0וח מס'  ל

 

   ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות
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 לכבוד
 ממונה בטיחות –מיקי פרי 

 עיריית הרצליה
 הרצליה

 
 

                                                                                                                                  

 יותסולרמהמערכות ה 50Hzמיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 
 הרצליה ,7עקיבא  רביברח'  ,לב טובספר -בבית

 
הנגרמת  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטיבוצעו מדידות  00:01בשעה  21/01/3102בתאריך  

 ., הרצליה0ספר לב טוב, ברח' רבי עקיבא -ביתמהמערכות הסולריות שהותקנו על  גגות 
 

 ראה פרטים בהמשך. ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות
 

כמו כן מצויים הסביבה.  הגנתו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד לתוצאות המדידות נבחנ
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר 

ברה לאיכות הסביבה ובאתר של גלית הח  www.sviva.gov.ilהאינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
www.galit.co.il  . 

 
 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשותנ, נוספים במידה וידרשו הבהרות והסברים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
להפחתה של  עי המתבטא בנזקים ביולוגים . עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותמשמ-חד

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות "נבדק ע"י 

 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  990009ISOותקן ישראלי   1009ISO התקנים תקן ישראלי
 

 

 בכבוד רב,
 יורם גבאי

 יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
 גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 שם המבקש: מיקי פרי, עיריית הרצליה

 08/18/02תאריך הבקשה: 

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

 00:01 ;30/01/3102ושעה: תאריך 

 , הרצליה0ספר לב טוב, ברח' רבי עקיבא -בביתמקום: 

 אפיון המקום: מבנה באזור עירוני. 

 , אב הבית.ציוןהבדיקה בוצעה בנוכחות :  

 ., בהירסתיומזג אוויר: תנאי 

 .גות מבני בית הספרממירים, פאנלים סולריים המותקנים על ג: קרינהמקור 

 שדה מגנטימדידות : סוג המדידות
 
 
 

 מבצע הבדיקה

 דן צ'קולייב

 20/10/03, בתוקף עד 3121-10-2המשרד להגנת הסביבה:   –ELF מספר היתר שירות 
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )

 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

עודות אישור כיול תקפות ממעבדה המכשיר אמין בעל ת
מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדינות רבות 

 אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA 

AG Aaronia AG, Spectran NF-5020 
S/n 05839 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

  Hz. 3111–21דירות:  טווח ת
 mG–2G  1.10 –רגישות: שדה מגנטי 

 70/22//007 תוקף הכיול של המכשיר

 
 

 קרינהה תשיטת מדיד

ות, ולכן אין גישה לתלמידים לגג .ממוקמות בגגות המבנה מעל הכיתות םמערכות הפאנלים הסולריי

קומות העליונות של המבנים. נערכו בדיקות באזורים הנגישים לתלמידים וסמוכים לפאנלים. כלומר: ב

 מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר. הבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכ
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 תוצאות

  ELF שדה מגנטי דידתמ: 9טבלה 

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס לפנלים 
 סולריים

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 גג בית הספר

 1 0 לא חורג 3.2 צמוד לממירים  .0

 0 0 לא חורג 9.5 מ' מתחת לממירים 0  .3

 1 0 לא חורג 0.0 סמוך לפאנלים  .2

 כיתות בית הספר

 -2 0 לא חורג 0.3 צד צפוני של הכיתה – 0כיתה ה'  .2

 -2 0 לא חורג 0.2 צד דרומי של הכיתה – 0כיתה ה'  .1

7.  
צד מזרחי של  – 0כיתה ה'

 -2 0 לא חורג 0.5 הכיתה

0.  
צד מערבי של  – 0כיתה ה'

 -2 0 לא חורג 0.5 הכיתה

 -2 0 לא חורג 0.0 מרכז הכיתה – 0כיתה ה'  .8

 -2 0 לא חורג 0.0 צד צפוני של הכיתה – 0כיתה ד'  .3

 -2 0 לא חורג 0.0 צד דרומי של הכיתה – 0כיתה ד'  .01

 -2 0 לא חורג 0.5 י של הכיתהצד מזרח – 0כיתה ד'  .00

 -2 0 לא חורג 0.5 צד מערבי של הכיתה – 0כיתה ד'  .03

 -2 0 לא חורג 0.0 מרכז הכיתה – 0כיתה ד'  .02

       
 למקום וזמן המדידה.תוצאות המדידות נכונות    
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 ניתוח תוצאות המדידה 
 

ידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המד .0

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 20%הינה בגבולות של 

י מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעל )אין חיוב חוקי(כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת"  .3

שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים 

מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר 

לשקול  אין חיוב חוקי(שעות(. כמו כן מומלץ ) 32 -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 2)  IARC  -הסרטן

שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה אפשרות 

 רציפה.

דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין  .2

סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך 

השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי זמן. כלומר, 

לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שעות ) או יותר ( ולחשב את השדה  32רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך זמן ניתן לקבל ע"י 

 מה.המגנטי הממוצע לימ

יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  .2

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה . 
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 מסקנות 

 ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. .0

(  והמשרד להגנת הסביבה IARCהבריאות לחקר הסרטן )רמת הקרינה המומלצת לחשיפה ע"פ ארגון  .3

 במוסדות חינוך. )ראה נספח א'(.  מילי גאוס  0בישראל הינה עד 

המומלץ ע"י  נמוכים מהסףהערכים שנמדדו בכל הנקודות בהן יש שהייה רציפה של תלמידים ומורים  .2

 המשרד להגנת הסביבה )ראה דו"ח תוצאות(.

 במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם  בכל עת. .2
 

 
 

 יורם גבאי                                                                  
 ועי למפגעים סביבתיים יועץ מקצ                                                                                                        
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 תמונות
 
 
 

 : תמונה אופיינית של הממירים  0תמונה מס' 
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 : תמונה אופיינית של פאנלים  3תמונה מס'  
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 נספחים
 

 
 

 נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה 
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 נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

 

 החשיפה הרגעית( קבע כי רמת  WHOארגון הבריאות העולמי ) המלצות ארגון הבריאות העולמי: 

 מיליגאוס. 3000 הרץ הינה  11המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

 

( קבע כי מתקני  IARCהארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) לחקר הסרטן:המלצות הארגון הבינלאומי 

הינם "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 3לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC 

 

 , הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. בארה"ב

 .מיליגאוס 3לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  יפורניהבקל

 

 , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.בצרפת ואנגליה

 

 , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 90חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקינה, קיימת  בשוויץ

 ה שונה, תדר שונה(.מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעל 3.1-ל 

  

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע  נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

 מיליגאוס. 0.0אינה עולה על 

 

שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם  ממליץגנת הסביבה המשרד לה המלצות המשרד להגנת הסביבה:

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המונעת, 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 ( ארגון הבריאות העולמיWHOקבע כי רמ ) אדם -המרבית המותרת של בני החשיפה הרגעיתת

מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על  המלצות  3111הרץ הינה  11לשדה מגנטי משתנה בתדר 

ICNIRP  שקבעו ערכי סף  3101)ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת( משנת

אינה מבדילה בין  ICNIRP לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של

מיליגאוס  0111חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. )המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 

 (. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. 0338משנת 

 

  נוסף להנחיותICNIRP קיים ספר שנקרא ,TLV בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה 

 Threshold)  ( . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית )

Limit Values  )לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדים

על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים 

ף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של מתחת לערכי הס

 03הרץ הוא  11לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 מיליגאוס.  03,111גאוס, כלומר 

 

 לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומיIARC)  כי מתקני חשמל החושפים את  3110( קבע  בשנת

מיליגאוס  3שעות( העולה על  32ציבור לאורך זמן )חשיפה ממושכת( לשדה מגנטי ממוצע )על פני ה

(. קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו Possible Carcinogenicלסרטן"  ) הינם "גורם אפשרי

מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה  2-2כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 

הדם( היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה )סרטן 

 יותר.

  ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם

. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים carcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

נוע בנזין.  המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי שנפלטים ממ

 קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן. 
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת

 מיליגאוס. 0 -מיליגאוס ל 1.2בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין   בתוך מרבית

 

  ,המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של 

שעות( של אדם לשדה מגנטי לא  32ממוצע על פני רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת )

 מיליגאוס.  2תעלה על  

 

  של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא  מיליגאוס 2לפי עקרון הממוצע של

שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה 

 1.2 -מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל המלצה זאת מיליגאוס. 01.2 מגנטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  01.2-שעות(, כך שבתוספת של חשיפה ל 07מיליגאוס כשנמצאים בבית )חשיפה למשך 

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  2שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  8במשך 

[. אם עובד נמצא במקום  4= 24/(10.4*0.4+8*16)הממוצעת המומלצת ]לפי החישוב הבא: 

 מיליגאוס.01.2עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 

 

 mG 2 7.3 8.2 01.2 00.3 02.3 07.7 31.8 30.0 20.7 82.3שדה 

 0 3 2 2 1 7 0 8 01 03 32 שעות

 

 שהייה: זמן השהייה המומלץ )שעות ביממה( בהתאם לעוצמת הקרינה במקום ה0לוח מס'  

 

   ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת

www.galit.co.il 
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 נספח ד' : עמדת משרד הבריאות
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