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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  2פנקס  ברחוב אביבבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 2פנקס  ברחוב אביבבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן ש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זאת י. בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6וסף נבו י:כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 2פנקס :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

י ביצוע המדידותתנא
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .רך אחראו לכל צו, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– יתר שירות  מספר ה, יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת ונרשם ה, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ב אביגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.7 רציף מטבחון 11

1רקע0.7רציףשולחנות אוכל ילדים2

רקע0.7 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.5רציףחדר אופק4

רקע0.8 רציף שירותים 51

1רקע0.9רציף נדנדות-חצר6

1רקע1.2רציףשהמגל-חצר 7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
250רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
20.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
0.911רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :ארגון הבריאות העולמיהמלצות 

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן בור מתקני חשמל החושפים את הצי

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :ם למרחק בין קווי מתח ובנייני מגוריםקריטריוני
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .נה מאוכלס  הקרוב לכל חלק בולט  של מב                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35בטיחות הוא פרוזדור ה  :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו  )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב התת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                        
   לבטיחות קרינה                                                                  יועץ מקצועי                                       

                 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

ביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף הסבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  .)תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של יתהפחתה משמעות כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

  
מחוץ לגן במבנה בית לוח החשמל הנמצא :1 תמונה מספר

הספר
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 קהילת ציון ברחוב  אגוזבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 30

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

קהילת ציון ברחוב  אגוזבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה 30

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"כות הסביבה בעי גלית החברה לאי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה  30קהילת ציון :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדים המדידהתיאור מקום

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :קהמבצע הבדי

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ז אגוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ור נקודת המדידהתיא#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף ספרייה 11

1רקע0.5רציףשירותים2

רקע0.5 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

1רקע0.4רציףמטבחון4

1רקע0.4רציףמחסן5

1רקע0.6רציףחדר בובות6

1רקע0.6רציףמגלשה-חצר7

1רקע0.5רציףחצר נדנדות8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בכניסה  בדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 
 המגנטי
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
60רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
2.50.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
1.311רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

ספרייה-ביותר
1.231 רציף

  

.מדידהלמקום וזמן התוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
   

 
  

  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם מול הכניסה בדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
500רציף צמוד למפסק הזרם 131

ממפסק הזרם'  מ140.5
לא 
40.51רציף

ממפסק זרם'  מ151
לא 
1.511רציף

16
בעמדת הישיבה הקרובה 

ספרייה-ביותר
1.221 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) (ריאות העולמי  ארגון הב :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2על לשדה מגנטי העולה לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  .וס מיליגא0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :וריםקריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מג
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו הק מטרים מציר35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .   בממוצע ביממה מיליגאוס2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו( להביא בחשבוןניתן גם

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  
:שדה נתוןמשך שהייה ב

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 שלא למקם עמדות קבועות  מומלץ)אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )ין חיוב חוקיא(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

ה המגנטי יש להתייחס ליציבות השד, יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ב את השדה המגנטי הממוצע ליממהולחש
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7יבה בסעיף י המשרד להגנת הסב"ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 .)המלצות
ערכים נמוכים )4  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כבכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות. (סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינהלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . חות ממטר ממפסק הזרם ומארון החשמל שבכניסהמומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פ)   1
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייים לשאנו עומד •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                         יועץ מקצועי                                                                                

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC(הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001בע ב  ק)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, גליהבצרפת ואנ.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4בתחום  בבתי מגורים הינה רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
ים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופ

מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
ארון החשמל ממול לכניסה: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליהעיריית 

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 המגנים  ברחוב אורניםבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 11

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)טור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםני( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

המגנים  ברחוב אורניםבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה 11

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"הנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס ל .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  ועץ מקצועי לבטיחות קרינהי
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"לאיכות הסביבה בעי גלית החברה "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה11המגנים :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםדידהתיאור מקום המ

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 08:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, רך משפטילצו, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.דידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם אורניגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ר נקודת המדידהתיאו#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף מטבחון 11

1רקע0.4רציףמחסן קוביות2

1רקע0.5רציףמחסן יצירה3

1רקע0.4רציףפינת בובות4

1רקע0.5רציףרחבת הגן5

1רקע0.8רציףמגלשה-חצר 6

1רקע0.7רציף נדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
רםהז  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
550רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
1.80.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
1.311רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת בובות-ביותר
1.231 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .ו מרחקיםבבדיקות רקע לא נמדד 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הסרטןהמלצות הארגון הבינלאומי לחקר 
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת ,  מדידות ברחבי הארץביצוע מאות

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
ם אליהם נחשף הציבור של השדות המגנטיילשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

  ים ממוליך הפאזה    מטר2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20בטיחות הוא פרוזדור ה  :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .למיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העו
 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .רויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  שר בישראל מתורגמת א,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

  
 אורניםבגןלוח החשמל הנמצא :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 הבוסתן  ברחוב אילנותבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 23

  
  :יןסימוכ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)יבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

הבוסתן ברחוב  אילנותבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 23

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת הסביבה בעי גלית החברה לאיכו"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה23הבוסתן :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, פטילצורך מש, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  ,  עבאדייוסף  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה , בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת אילנוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
דת המדידהתיאור נקו#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף מקלט 11

1רקע0.5רציףמטבחון2

רקע0.4 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.4רציףמרפסת קוביות4

רקע0.5 רציף שירותים 51

1רקע0.4רציף ארגז חול-חצר6

1רקע0.4רציףספרייה7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50נה בתדר המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משת

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :ולםנתוני מחקרים מהארץ ומהע
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

  שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלוממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :לבנייני מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות 

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  .ולט של מבנה מאוכלס לכל חלק ב                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  דהפי משרד העבו

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-ות זמן חשיפה בשע.  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

שדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי ה .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )חוקיאין חיוב (" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כן מומלץ כמו )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

ליציבות השדה המגנטי יש להתייחס , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) יותר או (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7להגנת הסביבה בסעיף י המשרד "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ה רא(ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרםמומלץ לא להושיב ילדים )   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון,  שאלה או הבהרה במוקד הארצירותכם לכליאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה          יועץ מקצועי                                                                                               

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
 קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך

מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 13 שני  יום   
  9 מתוך 9עמוד 

  0212021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  

  תמונות
  

 
 הסמוךמפסק הזרם הנמצא בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 אשר ברש  ברחוב אילת בגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 34

  
  :ןסימוכי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)בתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סבי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

אשר ברש ברחוב  אילתן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 34

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"הסביבה בעי גלית החברה לאיכות "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה34אשר ברש :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

ן  ילדיםגתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, טילצורך משפ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , עבאדייוסף   3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.דויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת אילגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
המדידהתיאור נקודת #

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

0.54 רציף מטבחון 11

0.471רציףחסןמ2

0.57 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

0.471רציףמקלט4

0.641רציףפינת בובות5

0.4101רציףארגז חול-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהדות נכונות תוצאות המדי  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

א ל
110רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
50.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת בובות -ביותר
0.641רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  לתוצאות המדידההסבר 
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן קני חשמל החושפים את הציבור מת
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ מרבית בתי המגורים בתוך ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . מלבישראל ממרכיבים שונים של רשת החש
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .רוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הק                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

      



                                                                       

  2012ברואר  פ13 שני  יום   
  10 מתוך 6עמוד 

  1012021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "כים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ער )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב ה הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתתלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                 יועץ מקצועי                                        

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  םהמלצות ותקנים מהעול
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

סביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף הבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של תיתהפחתה משמעו כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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  הנמצא בגןמפסק הזרם:1ר תמונה מספ
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  66ההגנה  ברחוב  אלהבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  66ההגנה ברחוב   אלהן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"צות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומל .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם . בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ה בעי גלית החברה לאיכות הסביב"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :בתכתו
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 66ההגנה :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

יםגן  ילדתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  . לכל צורך אחראו, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  ,יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה 
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת , בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ג אלמוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
התיאור נקודת המדיד#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.8 רציף מקלט 11

1רקע0.8רציףמטבחון2

רקע1 רציף פינת מחשב 31

1רקע0.7רציףרחבת גן4

1רקע0.8רציףפינת בובות5

1רקע0.6רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהכונות תוצאות המדידות נ  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
3.20ציףר צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.40.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר 
151רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן ים את הציבור מתקני חשמל החושפ

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ רים בתוך מרבית בתי המגוניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .לט  של מבנה מאוכלס  הקרוב לכל חלק בו                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "רכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ע )3

  ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב הת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתלאור תוצאות הבדיקה  )5

  
 

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                 יועץ מקצועי                                        

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  לםהמלצות ותקנים מהעו
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).התדר שונ, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של ותיתהפחתה משמע כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1פר תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  3אביב  ברחוב אלומותבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  3אביב ברחוב  אלומותבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"צות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומל .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם . בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ה בעי גלית החברה לאיכות הסביב"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :בתכתו
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 3אביב :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .כל צורך אחראו ל, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– ספר היתר שירות  מ, יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.רשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת ונ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת אלומוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.7 רציף פינת ספרים 11

1רקע0.6רציףמטבחון2

רקע0.5 רציף סדנא  31

1רקע0.5רציףמחסן4

רקע0.6 רציף רחבת גן 51

1רקע0.9רציףארגז חול-חצר6

1רקע0.9רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  םממפסק זר בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]רמט[

לא 
3.20רציף למפסק הזרםצמוד  81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
1.10.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת ספרים-ביותר
0.731רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) (סרטן  הארגון הבינלאומי לחקר ה:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים  שהחשיפה הממוצעת ניתן ללמוד, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . כיבים שונים של רשת החשמלבישראל ממר
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא  בהמשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ר בעבודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יות,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בעבודתו בהנחה שאדם שוהה 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .דה המגנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם הש.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -סרטןהבינלאומי לחקר ה
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. יה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטי
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "תן לקבל עהחשיפה לאורך זמן ני

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "מדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נ )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב ה להפחתת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולותלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יוסף עבאדי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                       יועץ מקצועי                                  

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( ני חשמל החושפים את הציבור  כי מתק2001 קבע ב (הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1וס ל מיליגא0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
אורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף ב

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בן  ברחוב אלוןבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה 31אליעזר 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(עבודה לתקנות ארגון הפיקוח על ה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב אלון גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/01/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה 31בן אליעזר 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"דות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדי .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,רבבכבוד 
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"ק ענבד"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 31בן אליעזר כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 13:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13כשירתוקף הכיול של המ

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, דה הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמד  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF   ןאלו בגן שדה מגנטיבדיקת פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף רחבת הגן 11

1רקע0.8רציףפינת בובות2

רקע1.1 רציף "דואר"חדר  31

1רקע0.7רציףפינת קוביות4

1רקע3ףרציכיור-מטבחון5

1רקע1רציףמכונית משחק-חצר6

1רקע1.3רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  למארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

לארון ה ביחס בדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

נטי המג
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
1200רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
2.50.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
1.111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחן ילדים-ביותר
1.111רציף

  

.ום וזמן המדידהלמקתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .יגאוס מיל2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר  ,בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (יון קו מתח על  . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  נת הסביבה בישראל הינו להג  מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "ייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופ )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

 :באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10יפה מרבית של חש שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2עו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגי.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

גרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים ל
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 אמה  ברחוב אלמוגבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  8טאובר 

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

אמה ברחוב  אלמוגבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 8טאובר  

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"יכות הסביבה בעי גלית החברה לא"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 

  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 13 ניש  יום   
  10 מתוך 2עמוד 

  0312021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה8אמה טאובר :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםדידהתיאור מקום המ

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, רך משפטילצו, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.דידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ג אלמוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
 נקודת המדידהתיאור#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף מחסן 11

1רקע0.4רציףד"ממ2

רקע0.4 רציף מטבחון 31

1רקע0.4רציףרחבת הגן4

רקע0.4 רציף שירותים 51

1רקע0.6רציף ארגז חול-חצר6

1רקע0.7רציף מגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]טרמ[
  גובה

]מטר[

לא 
120רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
30.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר 
151רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (טן  הארגון הבינלאומי לחקר הסר:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים החשיפה הממוצעת ניתן ללמוד ש, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בים שונים של רשת החשמלבישראל ממרכי
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV ( מתח על קו  .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :בעבודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר ,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בודתו בהנחה שאדם שוהה בע
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  . המגנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -טןהבינלאומי לחקר הסר
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת.  גדולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י " לקבל עהחשיפה לאורך זמן ניתן

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "דו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמד )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .גןב ההפחתת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות ללאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                       יועץ מקצועי                                  

                 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

   מהעולםהמלצות ותקנים
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 הסף הסביבתי המקובל הוא  לדוגמאבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).ר שונהתד, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של  משמעותיתהפחתה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1נה מספר תמו
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב   אמיריםבגן  מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 10השופטים 

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ברחוב  אמיריםן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 10השופטים 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"כות הסביבה בעי גלית החברה לאי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה10השופטים :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםדהתיאור מקום המדי

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר,  משפטילצורך, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , וסף עבאדיי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.דה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדי, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם אמיריגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
נקודת המדידהתיאור #

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.8 רציף מחסן 11

1רקע1רציףפינת יצירה2

רקע0.8 רציף מקלט-ספרייה 31

1רקע0.7רציףשירותים4

1רקע0.6רציףרחבת הגן5

1רקע0.7רציףארגז חול-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
300רציף ד למפסק הזרםצמו 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
50.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.411רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

 פינת יצירה-ביותר
121רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ממוצעת ניתן ללמוד שהחשיפה ה, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . ם של רשת החשמלבישראל ממרכיבים שוני
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "כים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ער )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .גןב ה הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתתלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                  יועץ מקצועי                                       

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  םהמלצות ותקנים מהעול
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

סביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף הבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של תיתהפחתה משמעו כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012ברואר  פ13 שני  יום   
  10 מתוך 10עמוד 

  1312021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  תמונות
  

  
  הנמצא בגןמפסק הזרם:1ר תמונה מספ
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב  אנפהבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  צליה הר26נורדאו 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(דה לתקנות ארגון הפיקוח על העבו5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחובאנפה גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו29/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  26נורדאו 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:יך הבקשהתאר

 הרצליה  2הנדיב :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

29/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
הרצליה  26נורדאו כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:דידהמיקום המ

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה   .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  האנפ בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף עמדת ישיבה-מטבחון 11

1רקע1רציףמטבחון כיור2

רקע1.1 רציף מחסן 31

1רקע1.1רציףרחבת הגן4

1רקע1.4רציףפינת מחשב5

1רקע1רציףספרים\פינת בובות6

1רקע0.9רציףארגז חול–חצר 7

1רקע0.9רציףנדנדות-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  ל מארון חשמבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 

זורהא

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
280רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
1.50.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
1.111רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

במטבחון-ביותר
1.21.51 רציף

  

.למקום וזמן המדידהמדידות נכונות תוצאות ה  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הינה  הרץ50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

בוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים ש:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , הזהירות המונעתבהתאם לעקרון 

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  .וכלס לכל חלק בולט של מבנה מא                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  גנת הסביבה בישראל הינו לה  מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "פייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם או )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10פה מרבית של חשי שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2ו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיע.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

רום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לג
  .בריאותי
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  תמונות
  

אנפהארון החשמל בגן :1' תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  41קורן ברחוב אפיק בגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 41קורן ברחוב  אפיקבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן  יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זאת. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"עי גלית החברה לאיכות הסביבה ב"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה   41קורן :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .כל צורך אחראו ל, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– ספר היתר שירות  מ, יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.רשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת ונ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ק אפיגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

כלוס א
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף ד"ממ 11

2
הקרוב (שולחנות אוכל ילדים 
)ביותר לארון החשמל

1רקע0.6רציף

רקע0.4 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.4רציףמטבחון4

1רקע0.5רציףחצר מגלשה5

  

.למקום וזמן המדידהידות נכונות תוצאות המד  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
180רציף רםצמוד למפסק הז 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
20.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
0.911רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחנות אוכל  -ביותר
0.62.51רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC ע כי קב ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ת ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצע, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . רשת החשמלבישראל ממרכיבים שונים של 
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "רכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ע )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כבכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות. (סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב ת הקרינהלא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                  יועץ מקצועי                                       

                 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

ביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף הסבקליפורניה מיליגאוס2  .
  

  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  .)תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של יתהפחתה משמעות כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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תמונות

 
בגןארון החשמל : 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברוך . ל.י ברחוב  ארבלבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 44

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ברוך . ל. יברחוב   ארבלן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 44

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס לה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"איכות הסביבה בעי גלית החברה ל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 44 ברוך. ל. י:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםם המדידהתיאור מקו

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר,  לצורך משפטי,אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :יקהמבצע הבד

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.כת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנער, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ל ארבגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
אור נקודת המדידהתי#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף שירותים 11

1רקע0.4רציףמטבחון2

רקע0.4 רציף פינת יצירה 31

1רקע0.4רציףרחבת גן4

1רקע0.4רציףמרפסת5

1רקע0.4רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    מארון חשמלבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס לארון בדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
150רציף מוד למפסק הזרםצ 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.20.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
0.741רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5   לתוצאות המדידההסבר
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן תקני חשמל החושפים את הציבור מ
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ  מרבית בתי המגורים בתוךניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . שמלבישראל ממרכיבים שונים של רשת הח
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .קרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  ה                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "רכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ע )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .ת הקרינה בגןלאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחת )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                 יועץ מקצועי                                        

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  לםהמלצות ותקנים מהעו
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).התדר שונ, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של ותיתהפחתה משמע כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  הנמצא בגןארון החשמל:1פר תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בגן ילדים ארגמן ברחוב הר   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 14עצמון 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(בודה לתקנות ארגון הפיקוח על הע5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

גן ארגמן ברחוב הר עצמון ב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 14

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בערה לאיכות הסביבה גלית החב

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"לית החברה לאיכות הסביבה בעי ג"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

  עקרבשמואל :שם המבקש
22/01/2012: הבקשהתאריך
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/01/2012תאריך הסיור
 הרצליה14הר עצמון כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:המדידהמיקום 

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, נה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרי  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ןבגן ארגמ טיבדיקת שדה מגנ פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע.1 רציף כיור- מטבחון  11

1רקע1רציףפינת תיקים2

רקע1 רציף חדר יצירה 31

1רקע1.1רציףחדר קלינאי תקשורת  4

1רקע1.3רציףק חדר ריפוי ועיסו5

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
850רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
5.60.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת יצירה–ביותר 
131רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

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

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים יתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת נ, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . ישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמלב
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   .ציר הקו מטרים מ20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

      



                                                                       

  2012 ינואר 26 חמישי  יום  
  10 מתוך 7עמוד 

  0112012603 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
. לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ה דוח תוצאותרא( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .יקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרו , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה   בישראל מתורגמת אשר,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת לצת המשרד להגנת הסביבההמ.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מונה החשמל בכניסה לגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 קהילת ציון ברחוב  ארזבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 30

  
  :יןסימוכ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)יבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

קהילת ציון ברחוב   ארזבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה 30

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחי .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  ורם גבאיי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ות הסביבה בעי גלית החברה לאיכ"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה  30קהילת ציון :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםהמדידהתיאור מקום 

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, צורך משפטיל, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :המבצע הבדיק

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ז ארגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
 נקודת המדידהתיאור#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף חדר בובות 11

1רקע0.6רציףמטבחון2

רקע0.5 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

1רקע0.4רציףרחבת הגן4

1רקע0.7רציףמחסן5

1רקע0.4רציףמרפסת6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    מארון חשמל  בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס לארון בדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
8.50רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.40.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

חדר בובות-ביותר
131 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם  שדה מגנטיבדיקת

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
40רציף צמוד למפסק הזרם 111

ממפסק הזרם'  מ120.5
לא 
1.20.51רציף

ממפסק זרם'  מ131
לא 
0.811רציף

  

.למקום וזמן המדידהת המדידות נכונות תוצאו  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :מלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןה
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

ניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומה:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ה ככל האפשר לשם הפחת, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא נת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להג
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, ס מחוץ לשעות העבודה מיליגאו1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :שפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי ה
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPם את המלצות מיליגאוס התוא
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%הינה בגבולות של בעומס 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה 

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , ה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביב .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , תלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . ית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהי
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  וס  מילי גא4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כבכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 ) דוח תוצאותראה. (סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינהלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
 
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .שיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט וב , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ל מתורגמת אשר בישרא,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת שרד להגנת הסביבההמלצת המ.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן: 2תמונה מספר ארון החשמל בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50    6הכוזרי   ברחוב  בת חןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

   6הכוזרי  ברחוב   בת חן ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"כות הסביבה בעי גלית החברה לאי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה   6הכוזרי :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםדהתיאור מקום המדי

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 08:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר,  משפטילצורך, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , וסף עבאדיי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.דה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדי, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן בת חגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
קודת המדידהתיאור נ#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.6 רציף פינת יצירה 11

1רקע1.5רציףרחבת הגן2

רקע1.4 רציף מטבחון 31

1רקע3רציףמחסן4

1רקע2.9רציףארגז חול-חצר5

1רקע2.5רציףנדנדות-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהוצאות המדידות נכונות ת  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי

  

מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
300רציף ד למפסק הזרםצמו 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
120.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
רציף

1 4  1

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

-ביותר
1.551רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  צאות המדידההסבר לתו
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן  חשמל החושפים את הציבור מתקני
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ ית בתי המגורים בתוך מרבניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

   .בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  . לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הקרוב                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  ור כי הערך שאינו מהווה סיכון הואלידיעת הציב

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6 הסף לחשיפה יהיה,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8  מדידה  ניתוח תוצאות ה
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 - וס בממוצע בחשיפה ל מילי גאIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ת לממוצעסטייה גדולה בין המדידה הרגעי
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24של השדה המגנטי במשך רישום והקלטה י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "הסבר לתוצאות המדידה ניתן עה )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )4
  ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.tgali.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                             יועץ מקצועי                                                            

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הבינלאומי לחקר הסרטן הארגון .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 הוא  לדוגמא הסף הסביבתי המקובלבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום ה האופייניתרמת השד.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
תושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר ה

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
נמצא בגןמפסק הזרם ה:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  1 םהוורדי ברחוב גולןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)י וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבת( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 1הוורדים  ברחוב גולןבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"לצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן  זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"בה בעי גלית החברה לאיכות הסבי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :ובתכת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה1הוורדים :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

דיםגן  ילתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .ו לכל צורך אחרא, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן גולגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
התיאור נקודת המדיד#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע2.5 רציף מטבחון 11

1רקע3.3רציףפינת ספרייה2

1רקע3.8רציףמחסן3

1רקע2.4רציףחדר קוביות4

1רקע2.5רציףרחבת הגן5

1רקע1.4רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהדות נכונות תוצאות המדי  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ל פרוטוקול רשמי  מארון חשמבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס לארון בדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
70רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
50.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
3.611רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת ספרייה-ביותר
3.321רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5   לתוצאות המדידההסבר
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן תקני חשמל החושפים את הציבור מ

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ  מרבית בתי המגורים בתוךניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . שמלבישראל ממרכיבים שונים של רשת הח
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .קרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  ה                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו  )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב התת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                    יועץ מקצועי                                     

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

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


                                                                       

   2012 פברואר 08 רביעי  יום   
  10 מתוך 9עמוד 

  0812020803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  

נספחים 11.
  
  
  
  

  לםהמלצות ותקנים מהעו
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).התדר שונ, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של ותיתהפחתה משמע כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
בגן הנמצא ארון החשמל:1פר תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 . ל.גליל ברחוב אבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 12זיסו 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(בודה לתקנות ארגון הפיקוח על הע5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 גליל הממוקם ברחוב גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה12 זיסו. ל.א

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדיד .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע" ענבדק"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה12 זיסו. ל.אכתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:40  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13ירתוקף הכיול של המכש

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר,  הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  לגליבגן  ה מגנטיבדיקת שד פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף כיור- מטבחון  11

1רקע1רציףרחבת הגן2

רקע1 רציף פינת בובות 31

1רקע1רציףמחסן  4

ערק1 רציף מרפסת- חדר משחקים 51

1רקע1.1רציף מגלשה-חצר אחורית6

  

 .למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה

      



                                                                       

  2012 ינואר 26 חמישי  יום  
  9 מתוך 4עמוד 

  0312012603 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000 רץ הינה  ה50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , ן הזהירות המונעתבהתאם לעקרו

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :יםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגור

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  .מאוכלס לכל חלק בולט של מבנה                         

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  
 

  
  

: ר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באת •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . מיליגאוס 2 הם  לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל . ס מיליגאו0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות 
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 . ל. ברחוב אגלעדבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 12זיסו 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(בודה לתקנות ארגון הפיקוח על הע5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב  גלעדגןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה12 זיסו. ל.א

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדיד .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעכות הסביבה גלית החברה לאי

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע" ענבדק"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה   6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה12 זיסו. ל.אכתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:55  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13שירתוקף הכיול של המכ

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, דה הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמד  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF   ד גלעבגן שדה מגנטיבדיקת פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.7 רציף כיור- מטבחון  11

1רקע0.7רציףפינת ישיבה מול המטבחון2

רקע0.6 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.6רציףפינת בובות 4

רקע0.5 רציף חסןמ 51

1רקע0.4רציףמרפסת6

1רקע0.4רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  נמדדהש

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
רציף

מפסק  (חשמלה לוחצמוד ל
490)זרם 81

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
50.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.311רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
121רציף

  

.דהלמקום וזמן המדיתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן : הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןהמלצות
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

ן שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיו:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור  האפשר לשם הפחתה ככל, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .למיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העו
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
.10   המלצות

   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .רויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  שר בישראל מתורגמת א,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 אמה טאובר  ברחוב גפןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  8

  
  :ןסימוכי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)בתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סבי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

אמה טאובר  ברחוב  גפןבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 8

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי
  עי לבטיחות קרינהיועץ מקצו

  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 
  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" הסביבה בעי גלית החברה לאיכות"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה8אמה טאובר :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, שפטילצורך מ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , ף עבאדייוס  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 13 שני  יום   
  10 מתוך 3עמוד 

  0412021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן גפגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
 המדידהתיאור נקודת#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף ד"ממ 11

1רקע0.4רציףספרייה2

רקע0.4 רציף ריפוי ועיסוק- חדר טיפול 31

1רקע0.6רציףמטבחון4

רקע0.6 רציף שירותים 51

1רקע0.5רציףרחבת הגן6

1רקע0.4רציף נדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
  חק מר

]מטר[
  גובה

]מטר[

200 רציף למפסק הזרםצמוד  81

1.10.51רציףממפסק הזרם'  מ90.5

111רציףממפסק הזרם'  מ101

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
0.931רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (רטן  הארגון הבינלאומי לחקר הס:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים שהחשיפה הממוצעת ניתן ללמוד , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . יבים שונים של רשת החשמלבישראל ממרכ
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (ו מתח על ק  .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 

      



                                                                       

  2012 פברואר 13 שני  יום   
  10 מתוך 8עמוד 

  0412021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .יסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמ

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .קט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרוי , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  בישראל מתורגמת אשר ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת צת המשרד להגנת הסביבההמל.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב דגניתבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  יה הרצל3י "האר

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

הממוקם ברחוב דגנית  גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה3י "האר

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בע לאיכות הסביבה גלית החברה

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת החברה לאיכות הסביבה בעי גלי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:קשהתאריך הב

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה3י  "הארכתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  תדגני בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף רחבת יצירה 11

1רקע0.5רציףמטבחון2

רקע0.6 רציף ספרייה 31

1רקע0.6רציףד "ממ4

רקע0.7 רציף רחבה גדולה 51

1רקע0.7רציףארגז חול-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  הגוב

]מטר[

לא 
260רציף צמוד למפסק הזרם  71

מלוח החשמל '  מ80.5
לא 
1.711רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

 פינת יצירה-ביותר
121רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (קר הסרטן  הארגון הבינלאומי לח:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים למוד שהחשיפה הממוצעת ניתן ל, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  .  ממרכיבים שונים של רשת החשמלבישראל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   .קו מטרים מציר ה20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .למיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העו
 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויק , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ישראל מתורגמת אשר ב,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת ת המשרד להגנת הסביבההמלצ.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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ארון החשמל בכניסה לגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 לאה  ברחוב דולבבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 5גולדברג 

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

לאה ברחוב   דולבן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה5גולדברג 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"יכות הסביבה בעי גלית החברה לא"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 5לאה גולדברג :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדים המדידהתיאור מקום

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :קהמבצע הבדי

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ב דולגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ור נקודת המדידהתיא#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.7 רציף ד"ממ 11

1רקע0.8רציףמטבחון2

רקע0.6 רציף שירותים 31

1רקע0.7רציףשולחנות אוכל ילדים4

1רקע0.6רציףחדר מחשב5

1קער1.1רציףמגלשה-חצר6

1רקע1.1רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  םממפסק זר בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

מפסק ה ביחס לבדיק
םהזר  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
2.30רציף למפסק הזרםצמוד  81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
1.30.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
1.111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
131רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) (הבינלאומי לחקר הסרטן  הארגון :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , הארץביצוע מאות מדידות ברחבי 

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
ציבור של השדות המגנטיים אליהם נחשף הלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

  ה    מטרים ממוליך הפאז2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסביבה אינו 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, בודה מיליגאוס מחוץ לשעות הע1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241(=mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30% בעומס הינה בגבולות של
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
המשרד להגנת הסביבה והארגון י "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , צע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממו .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , םהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזר
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . אותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה ב
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובדשעות ביממה 8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  

 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב 

  

IARC( (הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1
"גורם אפשרי לסרטן" העולה על  לשדה מגנטי  מיליגאוס2 הם     .לאורך זמן

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

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

  .ון השונותהסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנ, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.

חקיקה ותקינהקיימת  , בשוויץ.

3
  
  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולמגנטי מרשת החש
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 לייב יפה  ברחוב דליותבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  70

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

לייב יפה ברחוב   דליותן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה70

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"כות הסביבה בעי גלית החברה לאי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 70לייב יפה  :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםמדידהתיאור מקום ה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, ורך משפטילצ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת , בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת דליוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ר נקודת המדידהתיאו#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף שירותים 11

1רקע0.8רציףמטבחון2

רקע0.6 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.6רציףמקלט4

1רקע0.4רציףחדר יצירה5

1רקע0.7רציףנדנדות-חצר6

1רקע0.7רציףארגז חול-צרח7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

430 רציף צמוד למפסק הזרם 81

7.50.51רציףממפסק הזרם'  מ90.5

1רציףממפסק הזרם'  מ101 2  1

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

-ביותר
1.141רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (ן  הארגון הבינלאומי לחקר הסרט:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים חשיפה הממוצעת ניתן ללמוד שה, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . ים שונים של רשת החשמלבישראל ממרכיב
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (מתח על קו   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :עבודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר ב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8ודתו בהנחה שאדם שוהה בעב
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .המגנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה .  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -ןהבינלאומי לחקר הסרט
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. גדולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה 
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "לקבל עהחשיפה לאורך זמן ניתן 

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 

      



                                                                       

  2012 פברואר 20 שני  יום    
  10 מתוך 8עמוד 

  0412022003 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו  )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .גןב התת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                  יועץ מקצועי                                       

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  ולםהמלצות ותקנים מהע
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסףבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).נהתדר שו, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של עותיתהפחתה משמ כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1ספר תמונה מ
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  12הנשיא  ברחוב דפנהבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 12הנשיא  ברחוב דפנהבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן את יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם ז. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" בעי גלית החברה לאיכות הסביבה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :תכתוב
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה12הנשיא :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .כל צורך אחראו ל, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– ספר היתר שירות  מ, יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.רשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת ונ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ה דפנגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

כלוס א
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף ד"ממ 11

1רקע0.5רציףספרייה2

1רקע0.6רציףמטבחון3

1רקע0.6רציףרחבת הגן4

1רקע0.5רציףפינת בובות5

1רקע0.6רציףארגז חול–חצר 6

1רקע0.6יףרצ נדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
  .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
240רציף צמוד לארון החשמל 81

מארון החשמל'  מ90.5
לא 
5.90.51רציף

מארון החשמל'  מ101
לא 
1 1.11רציף

111
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
151רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
  .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים יפה הממוצעת ניתן ללמוד שהחש, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  .  שונים של רשת החשמלבישראל ממרכיבים
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (ח על קו מת  .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל " ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב החתת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                   יועץ מקצועי                                      

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  ולםהמלצות ותקנים מהע
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסףבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).נהתדר שו, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של עותיתהפחתה משמ כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
בגןלוח החשמל הנמצא :1ספר תמונה מ
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בן יהודה   ברחוב  דרורבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   80

  
  :מוכיןסי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

בן יהודה  ברחוב   דרור ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  80

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" לאיכות הסביבה בעי גלית החברה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה   80בן יהודה   :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםמקום המדידהתיאור 

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, ותאחר
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :הבדיקהמבצע 

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר דרוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.4 רציף מטבחון 11

1רקע1.3רציףשולחנות אוכל2

רקע1.2 רציף פינת בובות 31

1רקע1.2רציףמחסן4

1רקע1.1רציףמרפסת5

1קער1.5רציףפינת ספרייה6

1רקע1.1רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50שדה מגנטי משתנה בתדר המרבית המותרת של בני אדם ל
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :ים מהארץ ומהעולםנתוני מחקר
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

תוכננו ויפעלו  שמתקני חשמל יממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :ות מתח שונות לבנייני מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמ

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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 קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל      .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-ות זמן חשיפה בשע.  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

שדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי ה .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )חוקיאין חיוב (" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כן מומלץ כמו )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

ליציבות השדה המגנטי יש להתייחס , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) יותר או (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7ד להגנת הסביבה בסעיף י המשר"ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   הביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביב  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  גבאייורם                                                                          
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ת התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויו , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת בההמלצת המשרד להגנת הסבי.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
 מפסק הזרם הנמצא בגן:1תמונה מספר 

הסמוך
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב האשלבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  יה הרצל 30האשל 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב האשל גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/01/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  30האשל 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי
  י לבטיחות קרינהיועץ מקצוע

  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 
  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת החברה לאיכות הסביבה בעי גלי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:קשהתאריך הב

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה  30האשל  כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:דהמיקום המדי

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הג  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  להאש ןבג בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף חדר יצירה 11

1רקע1רציףמטבחון2

רקע1.1 רציף רחבת הגן 31

1רקע1.2רציףשולחנות אוכל ילדים4

1רקע1רציףמחסן5

1רקע1.2רציף ותפינת בוב6

1רקע1.2רציףארגז חול-חצר7

1רקע1.1רציף מגלשה-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  למארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ארון ה ביחס לבדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
טף הש

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
450רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
2.40.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
1.311רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

חדר יצירה-ביותר
131רציף

  

.קום וזמן המדידהלמתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 28 שלישי  יום   
  10 מתוך 5עמוד 

  0612012803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54 :    טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .אוס מיליג2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
ולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בע:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור שם הפחתה ככל האפשר ל, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (ן קו מתח עליו  . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .יבריאות
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  תמונות
  

מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  8 מתוך 1עמוד 

  0512022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בר  ברחוב  הדסבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  רצליה ה 14אילן 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ודה לתקנות ארגון הפיקוח על העב5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחובהדס גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו29/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  14בר אילן 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:ריך הבקשהתא

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

29/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
הרצליה  14בר אילן כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:ום המדידהמיק

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, רינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הק  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  סהד בגן גנטיבדיקת שדה מ פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף מטבחון 11

1רקע0.8רציףרחבת הגן2

רקע0.8 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

1רקע1רציףפינת קוביות4

1ערק1.2רציףמחשבפינת 5

1רקע1רציףמגלשה-חצר6

1רקע1רציףחצר ארגז חול7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50ית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר המרב

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץבה  המשרד להגנת הסבי: הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :בלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגוריםלהלן ט

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

  רוב  מטרים ממוליך הפאזה הק3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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 המשרד להגנת הסביבה ועל קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי      .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-ות זמן חשיפה בשע.  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 

  

שדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי ה .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )חוקיאין חיוב (" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כן מומלץ כמו )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

ליציבות השדה המגנטי יש להתייחס , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) יותר או (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7להגנת הסביבה בסעיף י המשרד "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )4

 ).המלצות
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
  

.10   המלצות
   . במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרםמומלץ לא להושיב ילדים )   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, ל שאלה או הבהרה במוקד הארצירותכם לכיאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה           יועץ מקצועי                                                                                              
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( י מתקני חשמל החושפים את הציבור  כ2001 קבע ב (הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"ארהכמו ב, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1יליגאוס ל מ0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע 

מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 
  .בריאותי
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בני בנימין  ברחוב הדרבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   20

  
  :וכיןסימ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

בני בנימין ברחוב   הדרן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה20

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  מקצועי לבטיחות קרינהיועץ 
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"יכות הסביבה בעי גלית החברה לא"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 20בני בנימין :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםר מקום המדידהתיאו

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, חרותא
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :ע הבדיקהמבצ

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר הדגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף ספרייה 11

1רקע1.6רציףמחסן2

רקע1.3 רציף רחבת הגן 31

1רקע1.4רציףמטבחון4

1רקע1.3רציףשולחנות אוכל ילדים5

1רקע1.2רציףפינת בובות6

1רקע 1.3רציףארגז חול-חצר7

1רקע1.2רציףמגלשה צהובה-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  םממפסק זר בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
טף הש

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
220רציף למפסק הזרםצמוד  91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
20.51רציף

ממפסק הזרם'  מ111
לא 
רציף

1 1.4  1

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת ספרייה-ביותר
1.221רציף

  

.למקום וזמן המדידה תוצאות המדידות נכונות  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גאוס מילי2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

עולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה ב:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (ון קו מתח עלי  . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .למיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העו
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר  , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 חנה   ברחוב  הרדוףבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  10סנש 

  
  :וכיןסימ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

חנה סנש   ברחוב הרדוף ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  10

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס לה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  באייורם ג

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"איכות הסביבה בעי גלית החברה ל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 10חנה סנש  :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדים מקום המדידהתיאור

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, רותאח
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  : הבדיקהמבצע

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר,בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ף הרדוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

3.51 רציף פינת ספרים 11

3.841רציףכיור-מטבחון2

3.96 רציף חדר משחקים 31

251רציףרחבת הגן4

2.441רציףמקלט5

2.471רציף  מרפסת6

3.5101רציףמגלשה-רחצ7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי   ממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי

  

למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
900רציף למפסק הזרםצמוד  81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
130.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
611רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת ספרים-ביותר
3.51.51רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (אומי לחקר הסרטן  הארגון הבינל:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים  ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת ,ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
 של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבורלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מציר הקו מטרים20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.5י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "וג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהס )4
  ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר וחצי ממפסק הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  . נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת , מיליגאוס 10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  .יגאוס מיל0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

ן לגרום לתוספת סיכוים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  7י "רש ברחוב השחרבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 7י "רש ברחוב השחרבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן ש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זאת י. בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6וסף נבו י:כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 7י "רש:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

יםגן  ילדתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  . לכל צורך אחראו, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  ,יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה 
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת , בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר השחגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.6 רציף ד"ממ 11

1רקע0.6רציףחדר משמאל לכניסה2

רקע0.6 רציף חדר ממול לכניסה 31

1רקע0.5רציףפינת בובות4

רקע0.5 רציף שירותים 51

1רקע0.6רציףמטבחון6

1רקע0.6רציףנדנדות-צר ח7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

30 רציף צמוד לארון החשמל 81

10.51רציףמארון החשמל'  מ90.5

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
0.911רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר 
0.631רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) (הסרטן  הארגון הבינלאומי לחקר :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ד שהחשיפה הממוצעת ניתן ללמו, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . רכיבים שונים של רשת החשמלבישראל ממ
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסביבה אינו 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, בודה מיליגאוס מחוץ לשעות הע1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241(=mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30% בעומס הינה בגבולות של
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
המשרד להגנת הסביבה והארגון י "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , צע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממו .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , םהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזר
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . אותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה ב
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובדשעות ביממה 8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  

 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב 

  

IARC( (הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1
"גורם אפשרי לסרטן" העולה על  לשדה מגנטי  מיליגאוס2 הם     .לאורך זמן

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

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

  .ון השונותהסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנ, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.

חקיקה ותקינהקיימת  , בשוויץ.

3
  
  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

מל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החש
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
בגןלוח החשמל הנמצא :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 שמואל  ברחוב התאנהבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   24הנגיד 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניט( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

שמואל ברחוב   התאנהן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 24הנגיד 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ב .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  עץ מקצועי לבטיחות קרינהיו
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"חברה לאיכות הסביבה בעי גלית ה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 24שמואל הנגיד :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:דהמיקום המדי

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ההתאנ גן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

1.93 רציף שירותים 11

1.421רציףסןמח2

2.65 רציף פינת בובות 31

3.571רציףכיור-מטבחון4

1.451רציףרחבת הגן5

1.341רציףספרייהפינת 6

1121רציףנדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
1700רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
140.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101.5
לא 
3.611רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
1.131רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (נלאומי לחקר הסרטן  הארגון הבי:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ץביצוע מאות מדידות ברחבי האר
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
ור של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

    מטרים ממוליך הפאזה  2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   .ים מציר הקו מטר20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 

לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא
בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .מיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העול

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . ממפסק הזרם וחצי מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע   , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת , ס מיליגאו10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .תיבריאו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 שירת   ברחוב  ורדיםבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  7הזמיר 

  
  :ימוכיןס
  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ר סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

שירת   ברחוב ורדים ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 7הזמיר 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי
  ועי לבטיחות קרינהיועץ מקצ

  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 
  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ה לאיכות הסביבה בעי גלית החבר"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 7 שירת הזמיר :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, יותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ב  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם ורדיגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

0.52 רציף מטבחון 11

131רציףרחבת הגן2

1.14 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

1.261רציףמרפסת4

0.5121רציףארגז חול-חצר5

0.591ף רצימגלשה -חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
  .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
750רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.40.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.211רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ברחבת הגן-ביותר
151רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
  .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (קר הסרטן  הארגון הבינלאומי לח:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים למוד שהחשיפה הממוצעת ניתן ל, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  .  ממרכיבים שונים של רשת החשמלבישראל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   .קו מטרים מציר ה20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 

      



                                                                       

  2012 פברואר 26 ראשון  יום    
  10 מתוך 8עמוד 

  0412022603 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54 :     טל43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
  ).המלצות

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  
  

 
.10   המלצות

   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
  הנמצא בגןמפסק הזרם:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 הבוסתן  ברחוב חבצלתבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 23

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)תי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

הבוסתן ברחוב חבצלת בגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 23

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"מומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות ה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"סביבה בעי גלית החברה לאיכות ה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה23הבוסתן :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםידהתיאור מקום המד

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, ך משפטילצור, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  
  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא

.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.דידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת חבצלגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
 נקודת המדידהתיאור#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף ספרייה 11

1רקע0.4רציףשירותים2

רקע0.5 רציף 31 מגלשה-חצר

1רקע0.5רציףרחבת הגן4

רקע0.4 רציף מחסן 51

1רקע0.6רציףמטבחון6

1רקע0.4רציףמקלט7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ם פרוטוקול רשמי  ממפסק זרבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]טרמ[

270 רציף צמוד למפסק הזרם 81

20.51רציףממפסק הזרם'  מ90.5

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
1.111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
131רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC  כי קבע ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים  ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת
  . שת החשמלבישראל ממרכיבים שונים של ר

  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו  )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .תת הקרינה בגןלאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפח )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

  
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                   יועץ מקצועי                                      

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים.11
  
  

םהמלצות ותקנים מהעול

  
  

  

תקני חשמל החושפים את הציבור הארגון הבינלאומי לחקר ה.1
לאורך זמן

  
  

 כי מ2001 קבע ב )IARC(סרטן 
"טןגורם אפשרי לסר"   . 2 לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

  .סביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף הבקליפורניה מיליגאוס2
  

 .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3 
  

חשיפה מרבית של  שקובעת חקיקה ותקינהקיימת  , בשוויץ.   אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס410

ם 
  

שדה 
גנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכי,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

. מיליגאוס0.1-0.2י הערכים יגיעו ל  באזורים רחוקים מציוד חשמל.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של תיתהפחתה משמעו כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של 

מ
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם הנמצא בגן:1ר תמונה מספ
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50   ברחוב  חיטיםבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   המקובלים

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 ברחוב  חיטים ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  המקובלים

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחי .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ות הסביבה בעי גלית החברה לאיכ"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה המקובלים :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדים המדידהתיאור מקום

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :קהמבצע הבדי

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם חיטיגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
אור נקודת המדידהתי#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף מטבחון 11

1רקע0.5רציףרחבת הגן2

רקע0.4 רציף פינת בובות 31

1רקע0.5רציףפינת ספרייה4

1רקע1.3רציףמקלט5

1רקע0.4רציףמגלשה-חצר6

1רקע0.5רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    במקלטממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי

  

 זרם למפסקה ביחס בדיק
במקלט  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
980רציף למפסק הזרםצמוד  11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
6.80.51רציף

ממפסק הזרם'  מ31
לא 
3.711רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרם בכניסהטיבדיקת שדה מגנ

  

למפסק זרם ה ביחס בדיק
בכניסה  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
260רציף צמוד למפסק הזרם 11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
2.20.51רציף

ממפסק הזרם'  מ31
לא 
1.211רציף

  

.למקום וזמן המדידהאות המדידות נכונות תוצ  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :מלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןה

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
ניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומה:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ה ככל האפשר לשם הפחת, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא נת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להג
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, ס מחוץ לשעות העבודה מיליגאו1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :שפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי ה
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPם את המלצות מיליגאוס התוא
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%הינה בגבולות של בעומס 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה 

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , ה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביב .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , תלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . ית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו    מילי גאוס4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 חשמל  נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני,במקלט ובכניסה לגן, הזרם בסמוך למפסק )4
  ).ראה המלצות(ל "מהסוג הנ

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .תי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביב , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  .יליגאוס מ0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

כון לגרום לתוספת סיים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

    
ארון החשמל בכניסה:2תמונה מספר מפסק הזרם הממוקם במקלט:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50   70לייב יפה  ברחוב חצבבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :ןסימוכי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)בתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סבי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

לייב יפה ברחוב  חצב ן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה70

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"הסביבה בעי גלית החברה לאיכות "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 70לייב יפה  :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםהתיאור מקום המדיד

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, משפטילצורך , אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , סף עבאדייו  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדיד, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ב חצגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ת המדידהתיאור נקוד#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

0.43 רציף שירותים 11

1.521רציףרחבת הגן2

0.46 רציף פינת בובות 31

0.661רציףחדר יצירה4

0.6131רציףמגלשה-חצר5

0.6101רציףנדנדות-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהדידות נכונות תוצאות המ  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ם ממפסק זר בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 
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למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
220רציף םלמפסק הזרצמוד  71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
30.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
 לא 
1.711רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

רחבת הגן-ביותר
1.521רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  ר לתוצאות המדידההסב
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ ך מרבית בתי המגורים בתוניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . חשמלבישראל ממרכיבים שונים של רשת ה
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                  

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "רכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ע )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב הת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                 יועץ מקצועי                                        
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נספחים 11.
  
  
  
  

  עולםהמלצות ותקנים מה
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

ף הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).ונהתדר ש, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של מעותיתהפחתה מש כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
  הנמצא בגןמפסק הזרם:1מספר תמונה 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב  חרציתבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה 24בר אילן 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(עבודה לתקנות ארגון הפיקוח על ה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחוב חרציתגןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו29/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  24בר אילן 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המד .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,כבוד רבב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"דק ענב"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

29/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
הרצליה  24בר אילן כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13שירתוקף הכיול של המכ

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  10 מתוך 3עמוד 

  0612022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, ה הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדד  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  תחרצי בגן דה מגנטיבדיקת ש פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.4 רציף פינת מחשב 11

1רקע1.3רציףפינת ספרים2

רקע1.2 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

1רקע1.3רציףרחבת הגן4

1רקע1.3יףרצמטבחון5

1רקע1.2רציףילדים" מטבח"מרפסת 6

1רקע1.1רציףמגלשה-חצר 7

1רקע1.1רציףנדנדות-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  ל מארון חשמבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

המדידהתיאור נקודת #
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
210רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
4.50.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
1.311רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
1.11.51 רציף

  

.למקום וזמן המדידהוצאות המדידות נכונות ת  
.בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  10 מתוך 5עמוד 

  0612022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50 המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
חקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממ:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , לעקרון הזהירות המונעתבהתאם 

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  : מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  .מבנה מאוכלס לכל חלק בולט של                         

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  גנת הסביבה בישראל הינו לה  מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "פייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם או )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים,  ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10 מרבית של חשיפה שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

ם לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרו
  .בריאותי
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  תמונות
  

ארון החשמל בגן חרצית:1' תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 שמואל הנגיד  ברחוב טלבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   24

  
  :וכיןסימ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

שמואל ברחוב   טלן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 24הנגיד 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס לה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  ץ מקצועי לבטיחות קרינהיוע
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"איכות הסביבה בעי גלית החברה ל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 24שמואל הנגיד :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםאור מקום המדידהתי

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :בצע הבדיקהמ

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, תרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ל טגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

1.43 רציף פינת מחשב 11

0.641רציףמקלט2

0.65 רציף שירותים 31

0.461רציףמטבחון4

0.641רציףשולחנות אוכל ילדים5

0.5101רציףמגלשה-חצר6

0.5151רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  םממפסק זר בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
700רציף למפסק הזרםצמוד  81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
120.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
3.711רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת מחשב-ביותר
1.431רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (גון הבינלאומי לחקר הסרטן  האר:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , חבי הארץביצוע מאות מדידות בר
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
שף הציבור של השדות המגנטיים אליהם נחלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

  הפאזה    מטרים ממוליך 2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20 פרוזדור הבטיחות הוא  :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .יסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמ

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
מחוץ לגן הנמצא ארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 יהודה  ברחוב  יובלבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 12הנשיא 

  
  :מוכיןסי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

יהודה ברחוב   יובלן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  12הנשיא 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  קצועי לבטיחות קרינהיועץ מ
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"רה לאיכות הסביבה בעי גלית החב"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 12יהודה הנשיא :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:המיקום המדיד

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, ה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוה  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  לוב יגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף מקלט 11

2
בעמדת הישיבה - רחבת הגן

הקרובה ביותר לארון החשמל
1.131רציף

רקע1.1 רציף מרפסת 31

1רקע0.9רציףמחסן4

1רקע1.1רציףמטבחון5

1רקע1רציףארגז חול-חצר6

1רקע1.1רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  דדהשנמ

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

270 רציף צמוד  למפסק הזרם 81

30.51רציףממפסק הזרם'  מ90.5

1.411  ממפסק הזרם'  מ101

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

רחבת הגן-ביותר
1.151רציף

  

 .למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) (לאומי לחקר הסרטן  הארגון הבינ:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
ר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבולשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   .ם מציר הקו מטרי20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות( .מיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העול
 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .רויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  שר בישראל מתורגמת א,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  

  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 אמנון  ברחוב יסמיןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 3ותמר 

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

אמנון ברחוב   סמיןין בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 3 ותמר

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס לה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי
  ועי לבטיחות קרינהיועץ מקצ

  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 
  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"איכות הסביבה בעי גלית החברה ל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 

  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 27 שני  יום    
  10 מתוך 2עמוד 

  0312022703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 3אמנון ותמר :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםור מקום המדידהתיא

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :צע הבדיקהמב

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, רבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביות  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן יסמיגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'סמ
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

בעמדת הישיבה  -פינת מחשב
רקע1.4הקרובה ביותר לארון החשמל רציף 11

1רקע1.4רציףמטבחון2

רקע1.2 רציף פינת ספרייה 31

1רקע1.2רציףרחבת הגן4

1רקע2.4רציףחסןמ5

1רקע1רציףמרפסת בובות6

1רקע1.1רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי   ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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בדיקה ביחס למפסק 
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
 השטף

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

7.50 רציף צמוד למפסק הזרם 81

2.60.51רציף ממפסק הזרם90.5

1.51 רציף ממפסק הזרם'  מ1 101

11
העמדה –עמדת מחשב 

הקרובה ביותר למפסק
1.421רציף

  

.דידהלמקום וזמן המתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןהמלצות 

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור האפשר לשם הפחתה ככל , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של :                  קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .מיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העול

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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  הנמצא בגןמפסק הזרם:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 . ד.א  ברחוב  יערהבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   35גורדון 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)טור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםני( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

. ד.א ברחוב  יערה  ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  35גורדון 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יחות קרינהיועץ מקצועי לבט
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" החברה לאיכות הסביבה בעי גלית"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:שהתאריך הבק

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה  35גורדון . ד.א :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:המדידהמיקום 

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה   .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ה יערגןב בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.6 רציף מטבחון 11

1רקע1.4רציףרחבת הגן2

רקע1.3 רציף פינת בובות 31

1רקע1.5רציףפינת ספרייה4

1רקע1.2רציףמקלט5

1רקע1.3רציףםשירותי6

1רקע1.3רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי

  

מפסק ביחס לה בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
80רציף למפסק הזרםצמוד  81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
2.20.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
1.611רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת ספרייה-ביותר
1.531רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .ת רקע לא נמדדו מרחקיםבבדיקו 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :ומי לחקר הסרטןהמלצות הארגון הבינלא

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , יצוע מאות מדידות ברחבי הארץב
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
ת המגנטיים אליהם נחשף הציבור של השדולשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2 של מרווח מזערי :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "וג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהס )4
  ).המלצות

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .רויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  שר בישראל מתורגמת א,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תמונות
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מפסק הזרם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50   ברחוב  כליל החורשבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  רצליהה   4שמחה הולצברג 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ודה לתקנות ארגון הפיקוח על העב5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 ברחוב  כליל החורש ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה   4שמחה הולצברג 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"מדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות ה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  מקצועי לבטיחות קרינהיועץ 
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"בדק ענ"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

בשמואל עקר:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 4שמחה הולצברג  :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

טישדה מגנמדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13ל המכשירתוקף הכיול ש

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, דדה הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמ  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ש כליל החורגן ב שדה מגנטיבדיקת פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.8 רציף 11 ספריםחדר

1רקע0.5רציףד"ממ2

רקע0.7 רציף מטבחון 31

1רקע0.4רציףפינת לגו4

1רקע1.2יףרצ)בובות(פינת מטבח 5

1רקע0.6רציףמגלשה-חצר6

1רקע0.6רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי   ממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי

  

למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
300רציף למפסק הזרםצמוד  11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
3.20.51רציף

ממפסק הזרם'  מ31
לא 
1.611רציף

4
בעמדת הישיבה הקרובה 

חדר ספרים-ביותר
0.821רציף

  

. וזמן המדידהלמקוםתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :מלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןה

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
ניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומה:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ה ככל האפשר לשם הפחת, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "וג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהס )4
  ).המלצות

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

נספחים 11.

      

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


                                                                       

  2012 פברואר 26 ראשון  יום    
  10 מתוך 9עמוד 

  0712022603 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:   טל   43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .רויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  שר בישראל מתורגמת א,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות

      



                                                                       

  2012 פברואר 26 ראשון  יום    
  10 מתוך 10עמוד 

  0712022603 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:   טל   43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  

  
  הנמצא בגןארון החשמל :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
   6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב  כלניתבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה 7הרב מימון 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים( העבודה לתקנות ארגון הפיקוח על5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחובכלנית גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו29/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 7הרב מימון 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"מדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות ה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

רבשמואל  עק:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

   הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

29/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
הרצליה  7הרב מימון כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

ישדה מגנטמדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13המכשירתוקף הכיול של 

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, מדדה הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נ  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  תכלני בגן ת שדה מגנטיבדיק פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף מקלט 11

1רקע1.1רציףשולחנות אוכל ילדים2

רקע1.1 רציף מטבחון 31

1רקע0.8רציףרחבת הגן4

רקע1.1 רציף חדר תאטרון 51

1רקע0.8רציףפינת מנוחה6

1רקע0.8רציףנדנדות-חצר7

1רקע1.2רציףמחסן יצירה8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  למארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
לוס אכ

האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
210רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
40.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
1.111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחנות אוכל ילדים-ביותר
1.131 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50ה בתדר המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנ

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :לםנתוני מחקרים מהארץ ומהעו
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :בנייני מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות ל

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  .לט של מבנה מאוכלס לכל חלק בו                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,מכיר הוא גם .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה )  המשרד בשעה זולא על דעת(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 

  

המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
רות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד  לשקול אפש)אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , מרכלו. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע
 . ליממהולחשב את השדה המגנטי הממוצע

ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4
 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "ומלצת לחשיפת האוכלוסייה ערמת הקרינה המ )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .ת העולמיסף על סמך המלצות ארגון הבריאו

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054 :טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   הלבטיחות קרינ                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . ורך זמןלא לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  . ובשיתוף ועדות התכנון השונותהסף הסביבתי נקבע פר פרויקט, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כים כאשר רוב הער,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
 שדה מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של

מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
כלנית בגןמפסק הזרם :1' תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברוך . ל.י ברחוב  כנעןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 44

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ברוך . ל. יברחוב   כנעןן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 44

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס לה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"איכות הסביבה בעי גלית החברה ל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה44 ברוך. ל. י:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםור מקום המדידהתיא

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :צע הבדיקהמב

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, רבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביות  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן כנעגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף שירותים 11

1רקע0.5רציףמטבחון2

רקע0.6 רציף רחבת גן 31

1רקע0.6רציףמחסן-מקלט4

1רקע0.6רציףחדר יצירה5

1רקע0.5רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ם פרוטוקול רשמי  ממפסק זרבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

130 רציף צמוד למפסק הזרם 71

1.10.51רציףממפסק הזרם'  מ80.5

111רציףממפסק הזרם'  מ91

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
0.621רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  לתוצאות המדידההסבר 
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן קני חשמל החושפים את הציבור מת

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ מרבית בתי המגורים בתוך ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . מלבישראל ממרכיבים שונים של רשת החש
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .רוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הק                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012פברואר  13 שני  יום   
  10 מתוך 6עמוד 

  0912021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו  )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .תת הקרינה בגןלאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפח )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                   יועץ מקצועי                                      

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  לםהמלצות ותקנים מהעו
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).התדר שונ, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של ותיתהפחתה משמע כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןמפסק הזרם:1פר תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ו 'אנצ ברחוב כנרתבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה סירני

  
  :ןסימוכי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)בתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סבי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ו 'אנצ ברחוב כנרתבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליהסירני 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"הסביבה בעי גלית החברה לאיכות "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליהו  סירני 'אנצ:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםם המדידהתיאור מקו

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר,  לצורך משפטי,אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :יקהמבצע הבד

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.כת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנער, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת כנרגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
אור נקודת המדידהתי#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.7 רציף מטבחון 11

1רקע0.7רציףפינת בובות2

1רקע0.6רציףרחבת הגן3

1רקע0.4רציףמחסן4

1רקע0.6רציףחדר קוביות5

1רקע0.5רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ם פרוטוקול רשמי  ממפסק זרבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
220רציף ן חשמלארו 71

ארון חשמל8
לא 
0.80.51רציף

ארון חשמל9
לא 
1 0.61רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת בובות-ביותר
0.721רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  אות המדידההסבר לתוצ
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור מתקני 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ ת בתי המגורים בתוך מרביניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הקרוב                                 

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו  )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .גןב התת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                   יועץ מקצועי                                      

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  םהמלצות ותקנים מהעול
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

סביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף הבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של תיתהפחתה משמעו כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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בגן הנמצא ארון החשמל:1ר תמונה מספ
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  הר מירון  ברחוב  כרמל בגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 2

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

הר מירון  כרמל ברחוב  ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה2

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת הסביבה בעי גלית החברה לאיכו"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 2הר מירון :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדים המדידהתיאור מקום

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :קהמבצע הבדי

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ל כרמגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ור נקודת המדידהתיא#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע3 רציף מחסן 11

1רקע3רציףשולחנות אוכל ילדים2

רקע3.1 רציף מטבחון 31

1רקע4.6רציףנדנדות-חצר4

1רקע5.2רציףארגז חול-חצר5

1רקע2.8רציף רחבת הגן 6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי   ממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי
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למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]טרמ[

לא 
390רציף למפסק הזרםצמוד  11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
2.40.51רציף

ממפסק הזרם'  מ31
לא 
211רציף

  

 .למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) (ות העולמי  ארגון הבריא :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :םקריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורי
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-ות זמן חשיפה בשע.  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

שדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי ה .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )חוקיאין חיוב (" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כן מומלץ כמו )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

ליציבות השדה המגנטי יש להתייחס , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) יותר או (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.6 להגנת הסביבה בסעיף י המשרד"ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
.הסביבה מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת  )3  הגבוהים בסמוך לנדנדות ולארגז החול נמדדו ערכים 

נמוכיםערכים  )4     ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדשאר כל ב
 )ראה דוח תוצאות( . סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי-כ

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )5
  ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקריניקה לאור תוצאות הבד )6
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  . שעות ביממה6-  לאור התוצאות מומלץ להגביל את זמן השהייה  בנדנדות ובארגז החול ל)2

  
  
  

: ל המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט ש •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"סרטןגורם אפשרי ל"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

תקינהחקיקה ו  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2שמלי הערכים יגיעו ל באזורים רחוקים מציוד ח.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים צועית כעלולמגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מק
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב הר לוטםבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  רצליה ה14עצמון 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ודה לתקנות ארגון הפיקוח על העב5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 ברחוב הר עצמון  לוטםגןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 14

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת החברה לאיכות הסביבה בעי גלי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:קשהתאריך הב

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה14הר עצמון כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:ידהמיקום המד

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  0526850650:  טלפון נייד
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  םלוטבגן  בדיקת שדה מגנטי יפרוטוקול רשמ 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף כיור- מטבחון  11

1רקע1רציףרחבת הגן2

רקע1 רציף חדר טיפול 31

1רקע1רציףפינת בובות  4

רקע1 רציף סהלובי כני 51

-חצר קדמית6
לא 
1רקע1.5רציף

1רקע1רציף מגלשה-חצר אחורית7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתת  קבע כי רמ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

רי גורם אפש" הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה :יבה הסבהגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):שרד האנרגיהעל פי קובץ תקנות מ(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

  מטרים ממוליך הפאזה הקרוב  3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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שיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל קריטריון הח      .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,מכיר הוא גם .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה )  המשרד בשעה זולא על דעת(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
רות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד  לשקול אפש)אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , מרכלו. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע
 . ליממהולחשב את השדה המגנטי הממוצע

ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4
 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן " המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ערמת הקרינה )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .יאות העולמיסף על סמך המלצות ארגון הבר
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                           יועץ מקצועי                              

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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   ותקנים מהעולםהמלצות
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, ונההשוני נובע משיטת הפעלה ש( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותיתת  כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגהמלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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 הנמצא בגןמפסק הזרם: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 מנדלבלט  ברחוב ליבנהבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 2

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)תי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ברחוב   ליבנה ן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 2מנדלבלט 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" הסביבה בעי גלית החברה לאיכות"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 2מנדלבלט :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםהמדידהתיאור מקום 

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, צורך משפטיל, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :המבצע הבדיק

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ה ליבנגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ור נקודת המדידהתיא#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.4 רציף פינת מחשב 11

1רקע1.2רציףמקלט2

רקע1.2 רציף מטבחון 31

1רקע1.2רציףארגז חול-חצר4

1רקע1.2רציףחדר טיפול5

1רקע1.3רציףרחבת הגן6

1רקע1.4רציףנדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    הממוקם בכניסהממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ק ה ביחס למפסבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
2.60רציף צמוד למפסק הזרם 81

 ממפסק הזרם90.5
לא 
1.20.51רציף

לא 
1.11רציף ממפסק הזרם'  מ1 101

11
בעמדת הישיבה  הקרובה 

ביותר למפסק
1.131רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .רחקיםבבדיקת רקע לא נמדדו מ 

  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם הממוקם במקלטבדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
440רציף צמוד למפסק הזרם 121

 ממפסק הזרם130.5
לא 
40.51רציף

ממפסק הזרם'  מ141
לא 
2.211רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50משתנה בתדר המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :מהעולםנתוני מחקרים מהארץ ו

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

עלו  שמתקני חשמל יתוכננו ויפממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :ות לבנייני מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונ

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
   משרד העבודהפי
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . ם מיממהכי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרי, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה רמת החשיפה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . א הגדול ביותרהו, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

 בהם נמצאו ערכים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .גנת הסביבה לשהייה רציפהלה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
בעוצמת השדה השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ורגת מהמלצות המשרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   .  זרםימומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק)   1
  

 
  
  

: רד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המש •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

החקיקה ותקינ  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2 הערכים יגיעו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים ת כעלולמגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועי
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם הממוקם בכניסה:2תמונה מספר מפסק הזרם הממוקם במקלט:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  סמטת רחלברחוב לילך בגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

סמטת רחל ברחוב  לילךבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן את יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם ז. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" בעי גלית החברה לאיכות הסביבה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :תכתוב
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה סמטת רחל:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

ן  ילדיםגתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, טילצורך משפ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , עבאדייוסף   3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.דויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ך לילגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
המדידהתיאור נקודת #

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע2.6 רציף רחבת הגן 11

1רקע2.8רציףמטבחון2

רקע3 רציף חדר גימבורי 31

1רקע3רציףחדר מחשב4

רקע3 רציף חדר טיפול רגשי 51

1רקע2.3רציףשירותים6

1רקע1.8רציףד"ממ7

1רקע1.5רציףמגלשה-חצר 8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 07 שלישי  יום  
  10 מתוך 4עמוד 

  0512020703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי

  

ק ה ביחס למפסבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
2.20רציף צמוד לארון החשמל 91

מארון החשמל'  מ100.5
לא 
1.70.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.411רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
151רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .יםבבדיקות רקע לא נמדדו מרחק 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) (רגון הבינלאומי לחקר הסרטן  הא:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , רחבי הארץביצוע מאות מדידות ב

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
חשף הציבור של השדות המגנטיים אליהם נלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   הפאזה    מטרים ממוליך2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסביבה אינו 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, בודה מיליגאוס מחוץ לשעות הע1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241(=mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30% בעומס הינה בגבולות של
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
המשרד להגנת הסביבה והארגון י "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , צע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממו .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , םהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזר
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . אותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה ב
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ערכים נמוכים )3  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כבכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות. (סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינהלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

:  נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן העולה על  לשדה מגנטי מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .נון השונותהסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכ, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4 הנמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

שמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת הח
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם הנמצא בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברחוב מוריה בגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 31פרץ . ל.י

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(בודה לתקנות ארגון הפיקוח על הע5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

. ל.יהממוקם  מוריה גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה31פרץ 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  , רבבכבוד
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"לית החברה לאיכות הסביבה בעי ג"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:הבקשהתאריך 
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה31פרץ . ל.יכתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מדידהמיקום ה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר,  הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  המורי בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף מטבחון 11

1רקע1.1רציףרחבת הגן2

רקע1.3 רציף מחסן 31

1רקע1רציףחדר קוביות 4

רקע1.1 רציף מגלשה-חצר 51

1רקע1רציףתפינת בובו6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50 המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
חקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממ:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , לעקרון הזהירות המונעתבהתאם 

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  : מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  .מבנה מאוכלס לכל חלק בולט של                         

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב הלות להפחתת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, ו הבהרה במוקד הארצירותכם לכל שאלה איאנו עומדים לש •
  

  יוסף עבאדי                                                                         
   לבטיחות קרינה    יועץ מקצועי                                                                                                     
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . הם   לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2ם רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל באזורי.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

הוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים ש
  .בריאותי
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  תמונות
  

כניסה לגןה: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בר  ברחוב מירוןבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  44אילן 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(בודה לתקנות ארגון הפיקוח על הע5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב מירון גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה 44בר אילן 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעלאיכות הסביבה גלית החברה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"ענבדק "

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:אריך הבקשהת

 הרצליה  2הנדיב :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 44בר אילן  כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:ם המדידהמיקו

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, ינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ןמירו בגן נטיבדיקת שדה מג פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף מטבחון  11

1רקע0.6רציףפינת בובות2

רקע0.7 רציף מחסן 31

1רקע0.6רציףפינת קוביות4

רקע0.5 רציף פינת מחשב 51

1רקע0.6רציףקלטמ6

1רקע0.7רציףנדנדות-חצר7

1רקע0.7רציףארגז חול-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ל מארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 
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מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

מגנטי ה
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

40 רציף צמוד למפסק הזרם 91

10.51רציףממפסק הזרם'  מ100.5

ממפסק זרם'  מ111
לא 
111רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

מטבחון-ביותר
לא 
111רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן : הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןהמלצות
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

ן שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיו:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור  האפשר לשם הפחתה ככל, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .יבריאות
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  תמונות
  

מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  5י "רש ברחוב מיתרבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 5  י"רש ברחוב מיתרבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי
  עי לבטיחות קרינהיועץ מקצו

  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 
  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זאת . בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה5  י"רש:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

דיםגן  ילתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 13:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .ו לכל צורך אחרא, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר מיתגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
התיאור נקודת המדיד#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.9 רציף ד"ממ 11

1רקע1.2רציףרחבת הגן2

1רקע1.3רציףפינת בובות3

1רקע0.8רציףשירותים4

1רקע1.1רציףמטבחון5

1רקע0.7רציףמגלשה-חצר 6

1רקע0.7יףרצחדר ספרייה7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]רמט[

6.90 רציף צמוד לארון החשמל 81

1.80.51רציףמארון החשמל'  מ90.5

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.211רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

 חדר ספרייה-ביותר
1.121רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (רטן  הארגון הבינלאומי לחקר הס:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים שהחשיפה הממוצעת ניתן ללמוד , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . יבים שונים של רשת החשמלבישראל ממרכ
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (ו מתח על ק  .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .למיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העו

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .יקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרו , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה   בישראל מתורגמת אשר,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת לצת המשרד להגנת הסביבההמ.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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בגןלוח החשמל הנמצא :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 הגאון  ברחוב מעייןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  10מוילנה 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניט( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

הגאון ברחוב   מעייןן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 10מוילנה 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"החברה לאיכות הסביבה בעי גלית "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:התאריך הבקש

6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 10הגאון מוילנה :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםיאור מקום המדידהת

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 27 שני  יום    
  10 מתוך 3עמוד 

  0712022703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, ותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה בי  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן מעייגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.3 רציף מטבחון 11

1רקע0.7רציףחדר בובות2

רקע0.5 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.6רציףפינת מחשב4

1רקע0.4רציףמחסן5

1רקע0.6רציףנדנדות-חצר6

1רקע0.6רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי

  

פסק ה ביחס למבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
2.90רציף צמוד למפסק הזרם 81

 ממפסק הזרם90.5
לא 
1.20.51רציף

לא 
11רציף ממפסק הזרם'  מ1 101

11
 הקרובה בעמדת הישיבה 
ביותר למפסק

0.731רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .רחקיםבבדיקת רקע לא נמדדו מ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (רגון הבינלאומי לחקר הסרטן  הא:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , רחבי הארץביצוע מאות מדידות ב
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
חשף הציבור של השדות המגנטיים אליהם נלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   הפאזה    מטרים ממוליך2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20א פרוזדור הבטיחות הו  :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ערכים נמוכים )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )4
  

.10   המלצות
   .  זרםימומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.alitg.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                יועץ מקצועי                                                         

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( ינלאומי לחקר הסרטן הארגון הב.1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

וא  לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום האופייניתרמת השדה .5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
שבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התו

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם הממוקם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 אמנון ותמר  ברחוב נופרבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 3

  
  :יןסימוכ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)יבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

אמנון ברחוב   נופרן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 3 ותמר

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"כות הסביבה בעי גלית החברה לאי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 3אמנון ותמר :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדים מקום המדידהתיאור

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, רותאח
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  : הבדיקהמבצע

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר,בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר נופגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.4 רציף פינת מחשב 11

1רקע1.1רציףמקלט2

רקע1.2 רציף מטבחון 31

1רקע1.2רציףפינת בובות4

1רקע1.1רציףמרפסת5

1רקע1.4רציףרחבת הגן6

1רקע1.1רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    הממוקם בכניסהממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

8.60 רציף צמוד למפסק הזרם 81

1.90.51רציף ממפסק הזרם90.5

1.51 רציף ממפסק הזרם'  מ1 101

11
העמדה הקרובה – ברחבת הגן

ביותר למפסק
1.431רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם הממוקם במקלטבדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

660 רציף צמוד למפסק הזרם 121

50.51רציף ממפסק הזרם130.5

2.21 רציף הזרםממפסק '  מ1 141

1.131רציףמרכז המקלט 15

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50שדה מגנטי משתנה בתדר המרבית המותרת של בני אדם ל

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :ים מהארץ ומהעולםנתוני מחקר

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

תוכננו ויפעלו  שמתקני חשמל יממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :ות מתח שונות לבנייני מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמ

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל      .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . צרים מיממהכי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים ק, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
וע  בשב7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000פה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה רמת החשי) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים .  הוא הגדול ביותר,השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

רים בהם נמצאו ערכים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזו
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
  לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד)אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
ים בעוצמת השדה השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינוי, כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ה חורגת מהמלצות המשרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   .  זרםימומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק)   1
  

 
  
  

: המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"רטןגורם אפשרי לס"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

קינהחקיקה ות  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2מלי הערכים יגיעו ל באזורים רחוקים מציוד חש.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים ועית כעלולמגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצ
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם הממוקם בכניסה:2תמונה מספר מפסק הזרם הממוקם במקלט:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  סמטת רחל ברחוב ניצןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

סמטת רחל ברחוב ניצן בגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן את יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם ז. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" בעי גלית החברה לאיכות הסביבה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :תכתוב
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה סמטת רחל:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

ן  ילדיםגתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, טילצורך משפ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , עבאדייוסף   3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.דויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן ניצגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
המדידהתיאור נקודת #

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע2.6 רציף מטבחון 11

1רקע5רציףשולחנות אוכל ילדים2

רקע7.8 רציף ספרייה 31

1רקע4.3רציףחדר בובות4

רקע1.2 רציף שירותים 51

1רקע4.6רציףמחסן6

1רקע5רציףמגלשה-חצר 7

1רקע6.2רציףחצר נדנדות8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ל פרוטוקול רשמי  מארון חשמבדיקת שדה מגנטי
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סק ה ביחס למפבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
160רציף צמוד לארון החשמל 91

מארון החשמל'  מ100.5
לא 
4.50.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
4.411רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
4.331 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .רחקיםבבדיקות רקע לא נמדדו מ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :סרטןהמלצות הארגון הבינלאומי לחקר ה
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , מדידות ברחבי הארץביצוע מאות 

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
 אליהם נחשף הציבור של השדות המגנטייםלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

  ם ממוליך הפאזה    מטרי2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא גדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסביבה אינו מ
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, ודה מיליגאוס מחוץ לשעות העב1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 07 שלישי  יום  
  10 מתוך 7עמוד 

  0412020703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
משרד להגנת הסביבה והארגון י ה"הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , ע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצ .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . ותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה בא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובדשעות ביממה 8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

הגבוהים )3  מהסף במחסן ושולחנות אוכל ילדים נמצאו ערכים , חצר בסמוך לנדנדות  , בספרייה
 . המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה

  .יש לבדוק אפשרות הזזת כבלי המתח העוברים בסמוך לגןלאור תוצאות הבדיקה  )4
 

  
 

  
  

: ינטרנט של המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר הא •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

נספחים.11

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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המלצות ותקנים מהעולם

  
  
  
  

  
  
  

1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב )IARC(הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .
"גורם אפשרי לסרטן" הם      .לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2

  
2  .המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון  , ב"בארה.

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

3  .פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונותהסף הסביבתי נקבע פר , ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.
  

אשר בישראל ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת קיימת  , בשוויץ. חקיקה ותקינה   מתורגמת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1ליגאוס ל

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  

5 מי0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.
  . מיליגאוס0.1-0.2ם רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל באזורי.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 

  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

הוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים ש
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

תמונות
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כבלי המתח הסמוכים לגן: 2תמונה מספר בגןמפסק הזרם הנמצא : 1תמונה מספר 

  

      



                                                                       

  2012 פברואר 27 שני  יום    
  10 מתוך 1עמוד 

  1012022703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 מלכי  ברחוב ניריםבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 30יהודה 

  
  :וכיןסימ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

מלכי ברחוב   ניריםן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 30יהודה 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בוד רבבכ
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" לאיכות הסביבה בעי גלית החברה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה  30מלכי יהודה :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, יותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ב  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם ניריגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף רחבת הגן 11

1רקע1.1רציףבובותפינת 2

רקע0.9 רציף מטבחון 31

1רקע0.8רציףפינת ספרים4

1רקע0.6רציףארגז חול-חצר5

1רקע0.6רציףלשהמג-חצר6

1רקע0.6רציףפינת טלוויזיה7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק יקבד
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
340רציף צמוד למפסק הזרם 81

 ממפסק הזרם90.5
לא 
1.80.51רציף

לא 
1.41רציף ממפסק הזרם'  מ1 101

11
 הקרובה בעמדת הישיבה 
ביותר למפסק

1.21.51רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .רקע לא נמדדו מרחקיםבבדיקת  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :לחקר הסרטןהמלצות הארגון הבינלאומי 

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת ,  מאות מדידות ברחבי הארץביצוע
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
גנטיים אליהם נחשף הציבור של השדות המלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20דור הבטיחות הוא פרוז  :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .מיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העול

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   .  זרםימומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם הממוקם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בגן נרקיסים ברחוב   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה5הרקפות 

  
  :ןסימוכי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)בתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סבי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

בגן נרקיסים ברחוב  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה5הרקפות 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  היועץ מקצועי לבטיחות קרינ
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"הסביבה בעי גלית החברה לאיכות "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה5הרקפות :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםידהתיאור מקום המד

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, ך משפטילצור, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
. מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם נרקיסיגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
יאור נקודת המדידהת#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף שירותים 11

1רקע0.4רציףספרייה2

רקע0.4 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

1רקע0.5רציףמטבחון  4

רקע1.3 רציף פינת טלוויזיה  51

1רקע0.4רציףרחבת הגן6

רקע0.4 רציף 71 ארגז חול-חצר

1רקע0.4רציףמתחת לסככה-חצר8

1רקע0.5רציףמחסן9

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  )  ( ארגון הבריאות העולמי :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם ס מיליגאו2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנת המשרד להמלצות
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ): פי קובץ תקנות משרד האנרגיהעל(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 07 שלישי  יום  
  9 מתוך 5עמוד 

  0112020703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040או    1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-ות זמן חשיפה בשע.  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

שדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי ה .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )חוקיאין חיוב (" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כן מומלץ כמו )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

ליציבות השדה המגנטי יש להתייחס , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) יותר או (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7ד להגנת הסביבה בסעיף י המשר"ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   הביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביב  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  גבאייורם                                                                          
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ת התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויו , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת בההמלצת המשרד להגנת הסבי.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

  
לוח החשמל הנמצא בגן הסמוך:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 יגאל אלון  ברחוב  סביוןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליהים פינת דרך ירושל

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים( העבודה לתקנות ארגון הפיקוח על5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

יגאל אלון ברחוב    סביוןןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליהפינת דרך ירושלים

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בוד רבבכ
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -ר חדקש בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות. בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

מואל עקרבש:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 יגאל אלון פינת דרך ירושלים:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.נגישיםזורים הנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן סביוגן בבדיקת שדה מגנטי וקול רשמיפרוט 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף שולחנות אוכל ילדים 11

1רקע1.2רציףמחסן2

רקע1.3 רציף מטבחון 31

1רקע1.1רציףחדר טיפול4

1רקע1.2רציףפינת בובות5

1רקע1רציףמגלשה-חצר6

1רקע1.1רציףרחבת הגן7

1רקע1.1רציףפינת ספרייה8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  םממפסק זר בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ה ביחס לדלת בדיק
הכניסה  'מס

נקודת המדידהתיאור #
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
330רציף למפסק הזרםצמוד  11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
80.51רציף

ממפסק הזרם'  מ31
לא 
2.711רציף

4
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
1.231רציף

  

.למקום וזמן המדידהוצאות המדידות נכונות ת  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50ר המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתד

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר ,  לעקרון הזהירות המונעתבהתאם

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :י מגוריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבניינ

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . מבנה מאוכלס לכל חלק בולט של                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  הגנת הסביבה בישראל הינו ל  מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
ראה (ל "ופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם א )4

  ).המלצות
 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: בהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסבי •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים,  ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10 מרבית של חשיפה שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

ם לתוספת סיכון לגרוים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב תסיגליבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  ליה הרצ 2שמאי 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ה לתקנות ארגון הפיקוח על העבוד5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב תסיגלי גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה2שמאי 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ית החברה לאיכות הסביבה בעי גל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:בקשהתאריך ה
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 2שמאי כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  תסיגלי בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף מטבחון  11

1רקע0.6רציףרחבת הגן2

רקע1.9 רציף פינת מחשבים 31

1רקע0.6רציףפינת בובות 4

רקע0.5 רציף פינת ספרים 51

1רקע0.5רציףמחסן6

1רקע0.9רציףמגלשה-חצר7

1רקע0.9רציףארגז חול-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ל מארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 
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מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

מגנטי ה
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
12.50רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
3.20.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
1.711רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת בובות-ביותר
111 רציף

  

.קום וזמן המדידהלמתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .יליגאוס מ2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
ה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא ז:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , תבהתאם לעקרון הזהירות המונע

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 וךקווי מתח נמ .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (עליון קו מתח   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  נת הסביבה בישראל הינו להג  מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "ייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופ )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

 :באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10ה מרבית של חשיפ שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2 ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

ום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגר
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב  ייפניםסבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה  3הערבה 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(בודה לתקנות ארגון הפיקוח על הע5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם סייפנים גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 3הערבה ברחוב 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  קצועי לבטיחות קרינהיועץ מ
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"ענבדק "

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:אריך הבקשהת

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
הרצליה  3הערבה כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

: המדידהמיקום

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 08:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, נה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרי  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  םייפניס בגן טיבדיקת שדה מגנ פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף מקלט 11

1רקע1רציףבובות פינת 2

רקע1.1 רציף מטבחון 31

1רקע0.7רציףרחבת הגן4

רקע1.1 רציף פינת טלוויזיה 51

1רקע1.1רציףמגלשה-חצר6

1רקע1רציףנדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  למארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

מפסק ביחס לה בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
6.50רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
1.20.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
1.111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת בובות-ביותר
131 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 . רקע לא נמדדו מרחקיםבבדיקות 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :ינלאומי לחקר הסרטןהמלצות הארגון הב

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
חר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לא:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור של לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2זערי של מרווח מ :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

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


                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  10 מתוך 9עמוד 

  0312022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:  טל    43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .רויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  שר בישראל מתורגמת א,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

  
סייפנים בגןמפסק הזרם :1' תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב סמדר בגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  צליה הר 57הנדיב 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(דה לתקנות ארגון הפיקוח על העבו5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב סמדר גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 57הנדיב 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נב .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"גלית החברה לאיכות הסביבה בעי "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012: הבקשהתאריך
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 57הנדיב כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:דידהמיקום המ

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 08:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה   .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  רסמד בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף מטבחון 11

2
עמדת ישיבה  ( מחשבפינת 

 למפסק הזרם הקרובה ביותר
)בכניסה

1רקע1.8רציף

רקע0.9 רציף מחסן 31

1רקע0.7רציףיצירהפינת 4

רקע0.6 רציף רחבת הגן 51

1רקע0.6רציףפינת בובות6

1רקע0.7רציףמגלשה-חצר7

1רקע0.7רציףנדנדות-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  ה בכניסמארון חשמל בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
1850רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
3.70.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
1.411רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

דת מחשבעמ-ביותר
1.831 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  

ELF  ט ממפסק זרם במקלבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  ובהג
]מטר[

לא 
890רציף צמוד למפסק הזרם 131

ממפסק הזרם'  מ140.5
לא 
1.90.51רציף

ממפסק זרם'  מ151
לא 
1.411רציף

16
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
0.831 רציף

  

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  ת המדידההסבר לתוצאו
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מל החושפים את הציבור מתקני חש
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתי המגורים בתוך מרבית ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .ל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הקרוב לכ                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2   כי הערך שאינו מהווה סיכון הואלידיעת הציבור

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/4+21=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6סף לחשיפה יהיה ה,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8  ידה  ניתוח תוצאות המד
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" קרון הזהירות המונעתע"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  בממוצע בחשיפה ל מילי גאוסIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. לממוצעסטייה גדולה בין המדידה הרגעית 
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24 השדה המגנטי במשך רישום והקלטה שלי "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "לתוצאות המדידה ניתן עההסבר  )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ    למה שקובע המשרד להגנת הסביבהביחס  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   תהמלצו
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                         יועץ מקצועי                                                                

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( חקר הסרטן הארגון הבינלאומי ל.1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

גאוס מילי2  .  לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
 וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים בכלל

מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם בכניסה  לגן:1' תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב
   6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב סנוניתבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  צליה הר 2שמאי 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(דה לתקנות ארגון הפיקוח על העבו5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב סנונית גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה2שמאי 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"לית החברה לאיכות הסביבה בעי ג"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:הבקשהתאריך 
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 2שמאי כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:המיקום המדיד

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, והה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגב  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  תסנוני בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.4 רציף מטבחון  11

1רקע0.7רציףרחבת הגן2

רקע1 רציף בובותפינת  31

1רקע0.8רציף ספריםפינת 4

רקע1.1 רציף מרפסת קוביות 51

1רקע1.1רציףמחסן6

1רקע1.1רציףנדנדות-חצר7

1רקע1.2רציףארגז חול-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ל מארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 
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למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
530רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
1.60.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
1.211רציף

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת בובות-ביותר
131רציף

  

.ם וזמן המדידהלמקותוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .יגאוס מיל2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר  ,בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (יון קו מתח על  . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  גנת הסביבה בישראל הינו לה  מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "פייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם או )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  . הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים ,ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10מרבית של חשיפה  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2 באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

 לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 

  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  8 מתוך 1עמוד 

  0812022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים | ננה  מרכז פוזין רע120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב  עגוריםבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 26נורדאו 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(בודה לתקנות ארגון הפיקוח על הע5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחובעגורים גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו29/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  26נורדאו 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"דות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדי .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"ק ענבד"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

29/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
הרצליה  26נורדאו כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:יקום המדידהמ

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13רתוקף הכיול של המכשי

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה   .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  םעגורי בגן  מגנטיבדיקת שדה פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.6 רציף פינת תאטרון 11

1רקע0.5רציףרחבת הגן2

רקע1.3 רציף מטבחון 31

1רקע0.6רציףשולחנות אוכל ילדים4

1רקע0.5רציףפינת קוביות5

1רקע0.7רציףשירותים6

1רקע0.9רציףארגז חול–חצר 7

1רקע0.9רציףנדנדות-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  8 מתוך 4עמוד 

  0812022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים | ננה  מרכז פוזין רע120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) (למי  ארגון הבריאות העו :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם גאוס מילי2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתצות המשרד להמל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-ות זמן חשיפה בשע.  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

שדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי ה .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )חוקיאין חיוב (" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כן מומלץ כמו )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

ליציבות השדה המגנטי יש להתייחס , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) יותר או (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7להגנת הסביבה בסעיף י המשרד "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרםמומלץ לא להושיב ילדים )   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, ל שאלה או הבהרה במוקד הארצירותכם לכיאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה           יועץ מקצועי                                                                                              

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( כי מתקני חשמל החושפים את הציבור  2001 קבע ב (הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"בארהכמו , בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1מיליגאוס ל 0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
 ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע

מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 
  .בריאותי
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בן יהודה   ברחוב  עופרבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   80

  
  :מוכיןסי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

בן יהודה  ברחוב   עופר ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  80

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  בטיחות קרינהיועץ מקצועי ל
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" לאיכות הסביבה בעי גלית החברה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה   80בן יהודה   :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה   .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר עופגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

1.33 רציף מטבחון 11

311רציףפינת בובות2

0.54 רציף רחבת הגן 31

0.461רציףמחסן4

0.671רציףחדר קוביות5

1.661רציףמחשבפינת 6

1.4151רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  ם ממפסק זרבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
  רחק מ

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
280רציף צמוד למפסק הזרם 11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
50.51רציף

1רציףממפסק הזרם'  מ31 3  1

4
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת בובות-ביותר
311רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

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

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים יתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת נ, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . ישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמלב
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   .ציר הקו מטרים מ20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
  ).המלצות

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויק , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ישראל מתורגמת אשר ב,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת ת המשרד להגנת הסביבההמלצ.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם הנמצא בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  הר  ברחוב  עין התכלתבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 2מירון 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניט( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 2הר מירון   עין התכלת  ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס לה .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  צועי לבטיחות קרינהיועץ מק
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"איכות הסביבה בעי גלית החברה ל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6 יוסף נבו:כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 2הר מירון :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםמקום המדידהתיאור 

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, ותאחר
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :הבדיקהמבצע 

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת עין התכלגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע2.1 רציף פינת מחשב 11

1רקע2.3רציףפינת בובות2

רקע2 רציף חדר טיפול 31

1רקע2.1רציףמטבחון4

1רקע2.3רציףרחבת הגן5

1רקע2.6רציףמחסן6

1רקע1.6רציףמגלשות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי   ממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי

  

למפסק ה ביחס בדיק
םהזר  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
1040רציף למפסק הזרםצמוד  11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
70.51רציף

ממפסק הזרם'  מ31
לא 
311רציף

4
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת מחשב-ביותר
2.11.51רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .קיםבבדיקות רקע לא נמדדו מרח 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (רגון הבינלאומי לחקר הסרטן  הא:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , רחבי הארץביצוע מאות מדידות ב
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
חשף הציבור של השדות המגנטיים אליהם נלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   הפאזה    מטרים ממוליך2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20א פרוזדור הבטיחות הו  :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "וג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהס )4
  ).המלצות

 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 מלכי יהודה  ברחוב עמרבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 30

  
  :יןסימוכ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)יבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

מלכי ברחוב   עמרן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 30יהודה 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"כות הסביבה בעי גלית החברה לאי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה  30מלכי יהודה :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםר מקום המדידהתיאו

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, חרותא
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :ע הבדיקהמבצ

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר עמגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.7 רציף רחבת הגן 11

1רקע1.1רציף פינת ספרים2

רקע1.1 רציף מטבחון 31

1רקע1.3רציףמקלט4

1רקע1.2רציףארגז חול-חצר5

1רקע1רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]רמט[

לא 
190רציף צמוד למפסק הזרם 71

 ממפסק הזרם80.5
לא 
40.51רציף

לא 
1.81רציף ממפסק הזרם'  מ1 91

10
 הקרובה בעמדת הישיבה 
ביותר למפסק

1.71.51רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים  הממוצעת ניתן ללמוד שהחשיפה, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . נים של רשת החשמלבישראל ממרכיבים שו
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (ל קו מתח ע  .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 27 שני  יום    
  10 מתוך 7עמוד 

  0912022703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  4467724-09: פקס 

  ה"בע

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "רכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ע )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .ת הקרינה בגןלאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחת )5
  

.10   המלצות
   .  זרםימומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                 יועץ מקצועי                                        

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  םהמלצות ותקנים מהעול
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

סביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף הבקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של תיתהפחתה משמעו כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם הממוקם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 מנדלבלט  ברחוב עצמוןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 2

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)תי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

מנדלבלט ברחוב   עצמוןן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 2

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"הסביבה בעי גלית החברה לאיכות "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 2מנדלבלט :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםמדידהתיאור מקום ה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, ורך משפטילצ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת , בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן עצמוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ר נקודת המדידהתיאו#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.6 רציף מקלט 11

1רקע1.3רציףרחבת הגן2

רקע1.4 רציף פינת בובות 31

1רקע1.3רציףמחסן ספרים4

1רקע1.2רציףמטבחון5

  

. וזמן המדידהלמקוםתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
300רציף צמוד למפסק הזרם 61

 ממפסק הזרם70.5
לא 
3.60.51רציף

לא 
1.31רציף ממפסק הזרם'  מ1 81

9
 הקרובה בעמדת הישיבה 
ביותר למפסק

1.131רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  : ארגון הבריאות העולמיהמלצות
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן יבור מתקני חשמל החושפים את הצ
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

 בארץבתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :ים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגוריםקריטריונ
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .בנה מאוכלס  הקרוב לכל חלק בולט  של מ                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  ערך שאינו מהווה סיכון הואלידיעת הציבור כי ה

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)urshoT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6שיפה יהיה הסף לח,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 27 שני  יום    
  10 מתוך 7עמוד 

  0612022703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" הזהירות המונעתעקרון "כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 - צע בחשיפה ל מילי גאוס בממוIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. עסטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצ
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24 המגנטי במשך רישום והקלטה של השדהי "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "צאות המדידה ניתן עההסבר לתו )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל " למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   .  זרםימומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                      יועץ מקצועי                                                                   

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הסרטן הארגון הבינלאומי לחקר.1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב )
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

ס מיליגאו2  .  לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4תי מגורים הינה בתחום  בברמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
לדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים בכלל וי

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם הממוקם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברחוב  ערבהבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  רצליה ה  13עוזיאל 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ודה לתקנות ארגון הפיקוח על העב5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחוב ערבה גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה   13עוזיאל 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יחות קרינהיועץ מקצועי לבט
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"ענבדק "

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:אריך הבקשהת

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה  13עוזיאל כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:קום המדידהמי

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה   .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  הערב בגן  מגנטיבדיקת שדה פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.5 רציף עמדת מחשב 11

1רקע1.3רציףפינת בובות2

רקע1 רציף מטבחון 31

1רקע1.3רציףפינת ספרייה4

1רקע1.2רציףרחבת הגן5

1רקע1רציףארגז חול-חצר6

1רקע1רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי  מארון חשמל בדיקת שדה מגנטי

ארון ה ביחס לקבדי
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
60רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.20.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.111רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

עמדת המחשב-ביותר
1.521רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .ות רקע לא נמדדו מרחקיםבבדיק 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :ן הבינלאומי לחקר הסרטןהמלצות הארגו

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
ר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצב:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור  לשם הפחתה ככל האפשר, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2וח מזערי של מרו :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  ילי גאוס  מ4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
ראה (ל "הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג  )4

 ).המלצות
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 מלכי  ברחוב ערמוניםבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 30יהודה 

  
  :ימוכיןס
  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ר סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

מלכי ברחוב   ערמוניםן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 30יהודה 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ב .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בוד רבבכ
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"חברה לאיכות הסביבה בעי גלית ה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה  30מלכי יהודה :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:דהמיקום המדי

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  םערמוני גן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.9 רציף פינת מחשב 11

1רקע0.5רציףשולחנות אוכל 2

רקע0.6 רציף פינת בובות 31

1רקע0.6רציףמטבחון4

1רקע0.5רציףמחסן5

1רקע0.4רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
260רציף צמוד למפסק הזרם 71

 ממפסק הזרם80.5
לא 
1.40.51רציף

לא 
1.11רציף ממפסק הזרם'  מ1 91

10
 הקרובה בעמדת הישיבה 
ביותר למפסק

0.741רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (לחקר הסרטן  הארגון הבינלאומי :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים  ללמוד שהחשיפה הממוצעת ניתן, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . אל ממרכיבים שונים של רשת החשמלבישר
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . הקו מטרים מציר20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות( .מיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העול

 .לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן )5
  

.10   המלצות
   .  זרםימומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק)   1
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות

      



                                                                       

  2012 פברואר 27 שני  יום    
  10 מתוך 10עמוד 

  0812022703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  

 
מפסק הזרם הממוקם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  41קורן ברחוב  פלגבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 41קורן ברחוב  פלגבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן ש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זאת י. בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6וסף נבו י:כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה   41קורן :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

ילדיםגן  תיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  . או לכל צורך אחר,לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , דייוסף עבא  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.קת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדוי, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ג פלגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

דלת לה ביחס בדיק
הכניסה  'מס

דהתיאור נקודת המדי#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

0.63 רציף ד"ממ 11

0.631רציףספרייה2

0.82 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

0.451רציףפינת בובות4

0.541רציףרחבת הגן5

0.431רציףמטבחון6

0.4121רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  ובהג
]מטר[

30 רציף צמוד לארון החשמל 81

1.20.51רציףמארון החשמל'  מ90.5

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
1.111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר 
121רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ה הממוצעת ניתן ללמוד שהחשיפ, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . ונים של רשת החשמלבישראל ממרכיבים ש
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא  בהמשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ר בעבודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יות,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בעבודתו בהנחה שאדם שוהה 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .דה המגנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם הש.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -סרטןהבינלאומי לחקר ה
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. יה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטי
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "תן לקבל עהחשיפה לאורך זמן ני

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ערכים נמוכים )3  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כנבדקו נמדדו בכל עמדות הישיבה ש
 )ראה דוח תוצאות. (סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גןב לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינהלאור תוצאות הבדיקה  )4
 

  
 

  
  

: הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

נספחים.11

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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המלצות ותקנים מהעולם

  
  
  
  

  
  
  

1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב )IARC(הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
2  .המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון  , ב"בארה.

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

3  .פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונותהסף הסביבתי נקבע פר , ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.
  

אשר בישראל ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של שקובעת  קיימת  , בשוויץ. חקיקה ותקינה   מתורגמת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1ליגאוס ל

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  

5 מי0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.
  . מיליגאוס0.1-0.2ערכים יגיעו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי ה.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 

  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית 
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

תמונות
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בגןארון החשמל : 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב  צאליםבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 10השופטים 

  
  :יןסימוכ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)יבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ברחוב  צאליםן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 10השופטים 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת הסביבה בעי גלית החברה לאיכו"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה10השופטים :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדים המדידהתיאור מקום

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :קהמבצע הבדי

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכ, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם צאליגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
אור נקודת המדידהתי#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף מטבחון 11

1רקע0.7רציףרחבת הגן2

רקע0.4 רציף ספרייה 31

1רקע0.6רציףשירותים4

1רקע0.6רציףארגז חול-חצר5

1קער0.6רציףנדנדות  -חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
  .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי

  

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
120רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
10.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
0.811רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

רחבת הגן-ביותר
0.731רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012פברואר  13 שני  יום   
  10 מתוך 5עמוד 

  1212021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים יפה הממוצעת ניתן ללמוד שהחש, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  .  שונים של רשת החשמלבישראל ממרכיבים
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (ח על קו מת  .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "רכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ע )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .ת הקרינה בגןלאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחת )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                  יועץ מקצועי                                       
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נספחים 11.
  
  
  
  

  לםהמלצות ותקנים מהעו
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).התדר שונ, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של ותיתהפחתה משמע כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012פברואר  13 שני  יום   
  10 מתוך 10עמוד 

  1212021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  

  תמונות
  

 
  הנמצא בגןמפסק הזרם:1פר תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברחוב  צבעוניבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה  13עוזיאל 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(עבודה לתקנות ארגון הפיקוח על ה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחוב צבעוני גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה   13עוזיאל 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"דידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יחות קרינהיועץ מקצועי לבט
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"בדק ענ"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

בשמואל  עקר:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה  13עוזיאל כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13כשירתוקף הכיול של המ

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, דדה הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמ  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  יצבעונ בגן  שדה מגנטיבדיקת פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף רחבת הגן 11

1רקע1רציףחדר טיפול2

רקע1.4 רציף פינת מחשב 31

1רקע1.9רציףמטבחון4

1קער1.9רציףפינת בובות5

1רקע1.6רציףארגז חול-חצר6

1רקע1.2רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי  מארון חשמל בדיקת שדה מגנטי

ארון ה ביחס לבדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  השנמדד
mG  

   מרחק
]מטר[

  גובה
]מטר[

לא 
140רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
30.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.211רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ברחבת הגן-ביותר
1.211רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןהמלצות 

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור האפשר לשם הפחתה ככל , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של :                  קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 

  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  ילי גאוס  מ4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג  )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50    6הכוזרי   ברחוב  צברבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :ןסימוכי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)בתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סבי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

   6הכוזרי  ברחוב   צבר ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"הסביבה בעי גלית החברה לאיכות "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה   6הכוזרי :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםמדידהתיאור מקום ה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 08:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, ורך משפטילצ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת , בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר צבגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
נקודת המדידהתיאור #

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.4 רציף מטבחון 11

1רקע2.5רציףמחסן2

רקע2 רציף שירותים 31

1רקע2רציףשולחנות אוכל ילדים4

1רקע2רציףרחבת הגן5

1רקע1.6רציףפינת בובות6

1רקע2.2רציףארגז חול-חצר7

1רקע2רציףמגלשה-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי

  

למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
310רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
8.50.51רציף

ממפסק הזרם'  מ111
לא 
רציף

1 4.8  1

12
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחנות אוכל ילדים-ביותר
221רציף

  

.הלמקום וזמן המדידתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :רגון הבינלאומי לחקר הסרטןהמלצות הא

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
נצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון ש:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור פשר לשם הפחתה ככל הא, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 26 ראשון  יום    
  10 מתוך 7עמוד 

  1412022603 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
  ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר וחצי ממפסקי הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי  , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת , יליגאוס מ10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  .גאוס מילי0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

 לגרום לתוספת סיכוןים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם הנמצא בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברחוב  ציפורןבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה31פרץ . ל.י

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(עבודה לתקנות ארגון הפיקוח על ה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

. ל.יהממוקם  ציפורן גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/01/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה31פרץ 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"בחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  ת קרינהיועץ מקצועי לבטיחו
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" גלית החברה לאיכות הסביבה בעי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:ך הבקשהתארי
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/01/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה31פרץ . ל.יכתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

: המדידהמיקום

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, נה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרי  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ןציפור בגן טיבדיקת שדה מגנ פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.9 רציף מטבחון 11

1רקע0.8רציףפינת בובות2

רקע0.8 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.6רציףמחסן 4

רקע0.6 רציף מרפסת 51

1רקע0.6רציףרגז חולא–חצר 6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק זרםבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]טרמ[
  גובה

]מטר[

לא 
300רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.60.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
0.911רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
131רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (הסרטן  הארגון הבינלאומי לחקר :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ד שהחשיפה הממוצעת ניתן ללמו, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . רכיבים שונים של רשת החשמלבישראל ממ
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3
 ).המלצות

נמוכיםערכים  )4 ביחס למה שקובע   נמדדו  ,למעט בצמוד למפסק הזרם, שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .לצות ארגון הבריאות העולמי סף על סמך המ- כ   המשרד להגנת הסביבה

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

נספחים 11.
  

      

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


                                                                       

  2012 ינואר 26 חמישי  יום  
  10 מתוך 9עמוד 

  0812012603 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  

 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב 

  

IARC( (הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1
"גורם אפשרי לסרטן"    .לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

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

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

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

חקיקה ותקינהקיימת  , בשוויץ.

3
  
  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10רבית של חשיפה מ שקובעת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום 
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תמונות
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מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  5י "רש ברחוב צלילבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 5  י"רש ברחוב צלילבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זאת . בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה5  י"רש:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

דיםגן  ילתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .ו לכל צורך אחרא, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ל צליגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
התיאור נקודת המדיד#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.7 רציף ד"ממ 11

1רקע0.6רציףרחבת הגן2

1רקע0.8רציףחדר קוביות3

1רקע0.8רציףשירותים4

1רקע1.3רציףמטבחון5

1רקע0.6רציףנדנדות-חצר 6

  

.למקום וזמן המדידהת נכונות תוצאות המדידו  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

30 רציף צמוד לארון החשמל 71

1.40.51רציףמארון החשמל'  מ80.5

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.311רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

חדר קוביות-ביותר
0.831 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  ות המדידההסבר לתוצא
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן שמל החושפים את הציבור מתקני ח
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ  בתי המגורים בתוך מרביתניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .כל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הקרוב ל                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2   כי הערך שאינו מהווה סיכון הואלידיעת הציבור

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/4+21=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6סף לחשיפה יהיה ה,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8  ידה  ניתוח תוצאות המד
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" קרון הזהירות המונעתע"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  בממוצע בחשיפה ל מילי גאוסIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. לממוצעסטייה גדולה בין המדידה הרגעית 
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24 השדה המגנטי במשך רישום והקלטה שלי "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "בר לתוצאות המדידה ניתן עההס )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   יחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבהב  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4
 

  
 

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

נספחים.11

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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המלצות ותקנים מהעולם

  
  
  
  

  
  
  

1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב )IARC(הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .
"גורם אפשרי לסרטן"    .לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
2  .המקומיות והתושביםקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון הסף הסביבתי נ , ב"בארה.

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

3  .פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונותהסף הסביבתי נקבע פר , ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.
  

אשר בישראל , ליגאוס מי10חשיפה מרבית של  שקובעת קיימת  , בשוויץ. חקיקה ותקינה   מתורגמת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1ליגאוס ל

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  

5 מי0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.
  .אוס מיליג0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 

  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

תמונות
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בגןלוח החשמל הנמצא :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב קמהבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה 01גבעת החלומות 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים( העבודה לתקנות ארגון הפיקוח על5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחובקמה  גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  10גבעת החלומות 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יחות קרינהיועץ מקצועי לבט
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

 עקרבשמואל :שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה  6ייוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 10גבעת החלומות כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13כיול של המכשירתוקף ה

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, קודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותרבנ  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  הקמ בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף חדר טיפול 11

1רקע0.6רציףד"ממ2

רקע0.7 רציף מטבחון 31

1רקע1.2רציףפינת מחשב4

1רקע0.6רציףרחבת הגן5

1רקע0.5רציףארגז חול-חצר6

1רקע0.5רציףנדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי  מארון חשמל בדיקת שדה מגנטי

ארון ה ביחס לבדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  נמדדהש

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
190רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
2.50.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.211רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

עמדת מחשב-ביותר
1.211רציף

  

.מדידהלמקום וזמן התוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :לצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטןהמ

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
יסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהנ:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור  ככל האפשר לשם הפחתה, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 28 שלישי  יום   
  10 מתוך 6עמוד 

  1012022803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
ראה (ל "ג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסו )4

 ).המלצות
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 מורדי ברחוב  רבקיבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 58הגטאות 

  
  :מוכיןסי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

מורדי ברחוב  רבקיבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  58הגטאות 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  ייורם גבא

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ה לאיכות הסביבה בעי גלית החבר"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה  58מורדי הגטאות :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:דהמיקום המדי

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:10  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ירבק גן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.6 רציף רחבת הגן 11

1רקע0.4רציףשולחנות אוכל ילדים2

רקע0.5 רציף שירותים 31

1רקע0.5רציףד"ממ4

1רקע0.6רציףמטבחון5

1רקע1.3רציףגלשהמ-חצר 6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

1.20 רציף צמוד לארון החשמל 71

1.10.51רציףמארון החשמל'  מ80.5

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.311רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
0.661 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) (סרטן  הארגון הבינלאומי לחקר ה:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים  שהחשיפה הממוצעת ניתן ללמוד, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . כיבים שונים של רשת החשמלבישראל ממר
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא  בהמשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ר בעבודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יות,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בעבודתו בהנחה שאדם שוהה 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 07 שלישי  יום  
  10 מתוך 7עמוד 

  0612020703 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .דה המגנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם הש.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -סרטןהבינלאומי לחקר ה
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. יה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטי
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "תן לקבל עהחשיפה לאורך זמן ני

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ערכים נמוכים )3  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כנבדקו נמדדו בכל עמדות הישיבה ש

 )ראה דוח תוצאות. (סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינהלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"  .  לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של שקובעת   קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2ערכים יגיעו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי ה.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית 
  .בריאותי
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  תמונות
  

מפסק הזרם הנמצא בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  3אביב  ברחוב רותם בגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  3אביב ברחוב  ן רותם בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו13/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ת כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן ת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זא. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"בעי גלית החברה לאיכות הסביבה "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

13/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 3אביב :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

ילדיםגן  תיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  . או לכל צורך אחר,לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , דייוסף עבא  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.קת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדוי, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ם רותגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ידהתיאור נקודת המד#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף ד"ממ 11

1רקע0.6רציףמטבחון2

רקע0.6 רציף מרפסת 31

1רקע0.4רציףרחבת גן4

1רקע0.5רציףארגז חול-חצר5

1רקע0.5רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידה נכונות תוצאות המדידות  
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

א ל
450רציף צמוד למפסק הזרם 11

ממפסק הזרם'  מ20.5
לא 
1.80.51רציף

לא 
0.81רציף ממפסק הזרם'  מ1 31

11
בעמדת הישיבה  הקרובה 

ביותר למפסק
0.631רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  ות המדידההסבר לתוצא
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן שמל החושפים את הציבור מתקני ח
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ  בתי המגורים בתוך מרביתניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .כל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הקרוב ל                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "רכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ע )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .ת הקרינה בגןלאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחת )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                  יועץ מקצועי                                       

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  לםהמלצות ותקנים מהעו
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).התדר שונ, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של ותיתהפחתה משמע כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 13 שני  יום   
  10 מתוך 10עמוד 

  0612021303 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  

  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל:1פר תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 שמחה   ברחוב  רימוןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   4הולצברג 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)יטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםנ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

שמחה  ברחוב רימון  ןבג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו26/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה   4הולצברג 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבח .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ית החברה לאיכות הסביבה בעי גל"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:בקשהתאריך ה
 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

26/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 4שמחה הולצברג  :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

: המדידהמיקום

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר,  הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן רימוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1 רציף חדר טיפול 11

1רקע1.2רציףד"ממ2

רקע1.1 רציף מטבחון 31

1רקע1רציףפינת קוביות4

1רקע1רציףנדנדות-חצר5

1רקע1רציףמגלשה-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי   ממפסק זרם בדיקת שדה מגנטי
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מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  בהגו

]מטר[

לא 
3.80רציף למפסק הזרםצמוד  71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.60.51רציף

ממפסק הזרם'  מ91
לא 
1.211רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
121רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים יפה הממוצעת ניתן ללמוד שהחש, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  .  שונים של רשת החשמלבישראל ממרכיבים
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא  בהמשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ר בעבודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יות,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בעבודתו בהנחה שאדם שוהה 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .דה המגנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם הש.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -סרטןהבינלאומי לחקר ה
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. יה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטי
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "תן לקבל עהחשיפה לאורך זמן ני

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  נבדקושת הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"  .  לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של שקובעת   קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2ערכים יגיעו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי ה.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים כעלולמגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית 
  .בריאותי
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  תמונות
  

  
  הנמצא בגןארון החשמל :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  5 ברחוב הרקפות רקפתבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 5 ברחוב הרקפות רקפתבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"ות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי
  עי לבטיחות קרינהיועץ מקצו

  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 
  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן את יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם ז. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי" בעי גלית החברה לאיכות הסביבה"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :תכתוב
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה5הרקפות :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

  ילדיםגןתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, ילצורך משפט, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , באדייוסף ע  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מד, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ת רקפגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
מדידהתיאור נקודת ה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.5 רציף 11 ארגז חול-חצר

1רקע0.5רציףמגלשה-חצר 2

רקע0.4 רציף מחסן 31

1רקע0.6רציףשולחנות אוכל ילדים4

רקע0.5 רציף שירותים  51

1קער0.4רציףחדר בובות6

1רקע0.8רציףמטבחון7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  ם פרוטוקול רשמי  ממפסק זרבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
  חק מר

]מטר[
  גובה

]מטר[

100 רציף צמוד לארון החשמל 81

3.70.51רציףמארון החשמל'  מ90.5

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
211רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
0.641רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) (חקר הסרטן  הארגון הבינלאומי ל:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ללמוד שהחשיפה הממוצעת ניתן , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . ל ממרכיבים שונים של רשת החשמלבישרא
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   .הקו מטרים מציר 20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .למיסף על סמך המלצות ארגון הבריאות העו
 .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  
  יורם גבאי                                                                         

   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .יקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרו , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה   בישראל מתורגמת אשר,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת לצת המשרד להגנת הסביבההמ.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

  
לוח החשמל הנמצא בגן :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב שבוליםבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  רצליה ה 48הבנים 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ודה לתקנות ארגון הפיקוח על העב5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם שבולים גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  48 הבנים ברחוב

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:ריך הבקשהתא

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 48הבנים כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

: המדידהמיקום

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, ינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  םשבולי בגן נטיבדיקת שדה מג פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף עמדת מחשב 11

1רקע1.1רציףמטבחון2

רקע1.1 רציף שולחנות אוכל ילדים 31

1רקע1.1רציףרחבת הגן4

1רקע0.8רציףפינת ספרים5

1רקע1.1רציףנדנדות-חצר6

1רקע1.1רציףמרפסת קוביות7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  ן מחוץ לגמארון חשמל בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ארון ה ביחס לבדיק
חשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
 השטף

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
180רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.90.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.311רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

עמדת מחשב-ביותר
1.221רציף

  

.ם וזמן המדידהלמקותוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  

ELF  ה מארון חשמל בכניסבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ארון ה ביחס לבדיק
חשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
60רציף צמוד למפסק הזרם 111

ממפסק הזרם'  מ120.5
לא 
1.30.51רציף

ממפסק זרם'  מ131
לא 
1.111רציף

14
בעמדת הישיבה הקרובה 

עמדת מחשב-ביותר
1.221רציף

  

 .למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות  
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ELF  ט מארון חשמל במקלבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ארון ה ביחס לבדיק
חשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
660רציף צמוד למפסק הזרם 111

ממפסק הזרם'  מ120.5
לא 
1.70.51רציף

ממפסק זרם'  מ131
לא 
1.211רציף

1.121רציףמרכז המקלט14

  

.ום וזמן המדידהלמקתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 28 שלישי  יום   
  11 מתוך 6עמוד 

  0912022803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור הפחתה ככל האפשר לשם , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא ד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשר
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, ליגאוס מחוץ לשעות העבודה מי1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRP התואם את המלצות מיליגאוס
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%עומס הינה בגבולות של ב
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "שיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצים לח

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד להגנת  .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי ה
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . ך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   גאוס  מילי4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויק , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ישראל מתורגמת אשר ב,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת ת המשרד להגנת הסביבההמלצ.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

ארון החשמל מחוץ לגן:2' תמונה מס מפסק הזרם :1' תמונה מס
במקלט

מפסק הזרם :3' תמונה מס
בכניסה
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  לכבוד

  שמואל עקרב
   6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברחוב שדמה בגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
   הרצליה 10 גבעת החלומות

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(על העבודה לתקנות ארגון הפיקוח 5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחוב שדמה גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  10גבעת החלומות 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"צאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יחות קרינהיועץ מקצועי לבט
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא - חדקשר בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות. בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

אל  עקרבשמו:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 10גבעת החלומות כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטית מדידו.   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13 הכיול של המכשירתוקף

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  השדמ בגן בדיקת שדה מגנטי יפרוטוקול רשמ 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף חדר טיפול 11

1רקע0.7רציףד"ממ2

רקע1 רציף מטבחון 31

1רקע0.6רציףבובותפינת 4

1רקע0.6רציףרחבת הגן5

1רקע0.5רציףארגז חול-חצר6

1רקע0.7רציףמגלשה-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי  מארון חשמל בדיקת שדה מגנטי

ארון ה ביחס לבדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
100רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
1.90.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.211רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

חדר טיפול-ביותר
1.211רציף

  

.המדידהלמקום וזמן תוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
מהניסיון שנצבר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ו:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור חתה ככל האפשר לשם הפ, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  ילי גאוס  מ4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
ראה (ל "הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג  )4

 ).המלצות
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

 
מפסק הזרם בגן:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב  שחףבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  ליה הרצ26נורדאו 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ה לתקנות ארגון הפיקוח על העבוד5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

  הממוקם ברחובשחף גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו29/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה  26נורדאו 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נב .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בוד רבבכ
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"גלית החברה לאיכות הסביבה בעי "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012: הבקשהתאריך
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

29/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
הרצליה  26נורדאו כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מדידהמיקום ה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר,  הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ףשח בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.6 רציף בובותפינת  11

1רקע0.6רציףפינת קוביות2

רקע1.4 רציף מטבחון 31

1רקע1.1רציףשולחנות אוכל ילדים4

1קער0.5רציףרחבת הגן5

1רקע0.6רציףחדר ספרים6

1רקע0.9רציףארגז חול–חצר 7

1רקע0.9רציףנדנדות-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  פרוטוקול רשמי   מארון חשמלבדיקת שדה מגנטי

ה ביחס לארון בדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 

אזורה

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
560רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
80.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
3.811רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחנות ילדים-ביותר
1.121רציף

  

.למקום וזמן המדידה המדידות נכונות תוצאות  
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000 הרץ הינה  50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
ם שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר  ממחקרי:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , ון הזהירות המונעתבהתאם לעקר

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :ריםלהלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגו

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . מאוכלס לכל חלק בולט של מבנה                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

 שאדם חשוף לשדה מגנטי של בהנחה. כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מ
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000מקום עבודתו הנה רמת החשיפה הבטוחה לעובד ב) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים  .הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

ים בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכ
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .ייה רציפהלהגנת הסביבה לשה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , גנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרםהמ
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
משרד להגנת ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות הי .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  גנת הסביבה בישראל הינו לה  מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "פייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם או )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10פה מרבית של חשי שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2ו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיע.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

רום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לג
  .בריאותי
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  תמונות

  

 
ארון החשמל בגן שחף:1' תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 לאה  ברחוב שיטהבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 5גולדברג 

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

לאה ברחוב   דולבן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה5גולדברג 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"יכות הסביבה בעי גלית החברה לא"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 5לאה גולדברג :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםור מקום המדידהתיא

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :צע הבדיקהמב

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, רבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביות  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ה שיטגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף ד"ממ 11

1רקע0.6רציףמטבחון2

רקע0.4 רציף שירותים 31

1רקע0.5רציףשולחנות אוכל ילדים4

1רקע0.6רציףחדר מחשב5

1רקע0.5ףרצימגלשה-חצר6

1רקע0.5רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  םממפסק זר בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

פסק למה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
1.80רציף למפסק הזרםצמוד  81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
10.51רציף

ממפסק הזרם'  מ101
לא 
0.911רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחנות אוכל ילדים-ביותר
0.541רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .ת רקע לא נמדדו מרחקיםבבדיקו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :לאומי לחקר הסרטןהמלצות הארגון הבינ

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
דות המגנטיים אליהם נחשף הציבור של השלשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2רי של מרווח מזע :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסביבה אינו 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, בודה מיליגאוס מחוץ לשעות הע1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241(=mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30% בעומס הינה בגבולות של
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
המשרד להגנת הסביבה והארגון י "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , צע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממו .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , םהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזר
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . אותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובדשעות ביממה 8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4
 

  
 

  
  

: נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

נספחים.11

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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המלצות ותקנים מהעולם

  
  
  
  

  
  
  

1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב )IARC(הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .
"גורם אפשרי לסרטן" העולה על  לשדה מגנטי  מיליגאוס2 הם     .לאורך זמן

  
2  .המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון  , ב"בארה.

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

3  .ון השונותפרויקט ובשיתוף ועדות התכנהסף הסביבתי נקבע פר , ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.
  

אשר בישראל ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת קיימת  , בשוויץ. חקיקה ותקינה   מתורגמת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1ליגאוס ל

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  

5 מי0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.
  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 

  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולמגנטי מרשת החש
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

תמונות
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  הנמצא בגןארון החשמל:1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב
   6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב שלהבבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  צליה הר 57הנדיב 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(דה לתקנות ארגון הפיקוח על העבו5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב שלהב גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 57הנדיב 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נב .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעסביבה גלית החברה לאיכות ה

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"גלית החברה לאיכות הסביבה בעי "נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012: הבקשהתאריך
 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 57הנדיב כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:דידהמיקום המ

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 09:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  10 מתוך 3עמוד 

  0112022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: ס פק

  ה"בע

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה   .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  בשלה בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.8 רציף שולחנות אוכל  ילדים 11

2
פינת ישיבה סמוכה לארון 

עמדת ישיבה (החשמל 
)הקרובה ביותר

1רקע1רציף

רקע1 רציף מטבחון 31

1רקע0.6רציףרהיציפינת 4

רקע0.7 רציף רחבת הגן 51

1רקע0.6רציףפינת בובות6

1רקע0.9רציףמגלשה-חצר7

1רקע1.2רציףנדנדות-חצר8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  10 מתוך 4עמוד 

  0112022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: ס פק

  ה"בע

ELF  ה בכניסלמארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

מפסק ה ביחס לבדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
25.60רציף צמוד למפסק הזרם 91

ממפסק הזרם'  מ100.5
לא 
1.40.51רציף

ממפסק זרם'  מ111
לא 
1.111רציף

12
ובה בעמדת הישיבה הקר

ביותר
111 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  

ELF  ט ממפסק זרם במקלבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  ובהג
]מטר[

לא 
450רציף צמוד למפסק הזרם 131

ממפסק הזרם'  מ140.5
לא 
20.51רציף

ממפסק זרם'  מ151
לא 
1.411רציף

16
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
1.311 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  מדידההסבר לתוצאות ה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן החושפים את הציבור מתקני חשמל 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ  המגורים בתוך מרבית בתיניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .לק בולט  של מבנה מאוכלס  הקרוב לכל ח                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2   הערך שאינו מהווה סיכון הואלידיעת הציבור כי

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6לחשיפה יהיה הסף ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8    ניתוח תוצאות המדידה
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" ן הזהירות המונעתעקרו"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 - מוצע בחשיפה ל מילי גאוס במIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. וצעסטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממ
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24דה המגנטי במשך רישום והקלטה של השי "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "וצאות המדידה ניתן עההסבר לת )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   מה שקובע המשרד להגנת הסביבהביחס ל  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 li.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                       יועץ מקצועי                                                                  

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( י לחקר הסרטן הארגון הבינלאומ.1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

יליגאוס מ2  .  לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום ניתרמת השדה האופיי.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
כלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מספר התושבים ב

מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 29 רביעי  יום    
  10 מתוך 10עמוד 

  0112022903 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: ס פק

  ה"בע

  
  

תמונות

    
מפסק הזרם במקלט: 2' תמונה מסמפסק הזרם בכניסה לגן:1' ונה מסתמ
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בני בנימין  ברחוב שקדבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה   20

  
  :וכיןסימ

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

בני בנימין ברחוב   שקדן בג לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו20/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה20

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"יכות הסביבה בעי גלית החברה לא"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

20/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 20  בני בנימין :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםאור מקום המדידהתי

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 10:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :בצע הבדיקהמ

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, תרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ד שקגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.2 רציף מגלשה-חצר 11

1רקע0.5רציףפינת בובות2

רקע0.5 רציף מחסן 31

1רקע0.4רציףחדר יצירה4

1רקע0.5רציףמטבחון5

1רקע0.4רציףרחבת הגן6

1רקע 1.2רציףשולחנות אוכל ילדים7

1רקע1.2רציףפינת ספרים8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO   הרגעיתהחשיפהקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC "לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץד להגנת הסביבה  המשר: הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):יהעל פי קובץ תקנות משרד האנרג(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

  ליך הפאזה הקרוב  מטרים ממו3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל קריטריון החשיפה לשטף       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,מכיר הוא גם .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה )  המשרד בשעה זולא על דעת(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
רות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד  לשקול אפש)אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , מרכלו. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע
 . ליממהולחשב את השדה המגנטי הממוצע

ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4
 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן " המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ערמת הקרינה )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .יאות העולמיסף על סמך המלצות ארגון הבר
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                           יועץ מקצועי                              

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  לצות ותקנים מהעולםהמ
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא רניהבקליפו מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, לה שונההשוני נובע משיטת הפע( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותיתלהשגת  כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

לגרום לתוספת סיכון ים מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלול
  .בריאותי
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 בר  ברחוב שרוןבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  רצליה ה 44אילן 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ודה לתקנות ארגון הפיקוח על העב5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב שרון גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו27/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה 44בר אילן 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות  .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  טיחות קרינהיועץ מקצועי לב
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:יך הבקשהתאר

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

27/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 44בר אילן  כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:ום המדידהמיק

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, רינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הק  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ןשרו בגן גנטיבדיקת שדה מ פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.6 רציף פינת מחשב 11

1רקע1.2רציףמטבחון2

רקע1.2 רציף פינת ספרייה 31

1רקע1רציףרחבת הגן4

1רקע1.1רציףמחסן5

1רקע1רציףנדנדות-חצר6

1רקע2רציףארגז חול-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  למארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ארון  לה ביחסבדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
1600רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
4.60.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
1.811רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

פינת המחשב-ביותר
1.61.51רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 . רקע לא נמדדו מרחקיםבבדיקות 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :ינלאומי לחקר הסרטןהמלצות הארגון הב

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
חר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לא:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור של לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2זערי של מרווח מ :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי

  

  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 28 שלישי  יום   
  10 מתוך 7עמוד 

  0412022803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .ויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פר , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  ר בישראל מתורגמת אש,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת מלצת המשרד להגנת הסביבהה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  1 םהוורדי ברחוב תבורבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)י וניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבת( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 1הוורדים  ברחוב תבורבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"לצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן  זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם. בנזקים ביולוגים 

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"בה בעי גלית החברה לאיכות הסבי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :ובתכת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה1הוורדים :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, שפטילצורך מ, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , ף עבאדייוס  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

. מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה, בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר תבוגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
ת המדידהתיאור נקוד#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.5 רציף מטבחון 11

1רקע1.3רציףפינת קוביות2

1רקע1.5רציףספרייה3

1רקע1.3רציףמחסן4

1רקע1.6רציףפינת בובות5

1רקע1.3רציף נדנדות-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהות המדידות נכונות תוצא  
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם הממוקם בכניסהבדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
800רציף מפסק זרם 71

מפסק זרם8
לא 
6.50.51רציף

לא 
מפסק זרם 2.61רציף 91

10
העמדה הקרובה ביותר 

פינת בובות- למפסק
1.631רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  וצאות המדידההסבר לת
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן י חשמל החושפים את הציבור מתקנ
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בית בתי המגורים בתוך מרניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .ב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס  הקרו                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעב,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8תו בהנחה שאדם שוהה בעבוד
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .גנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המ.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. ולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטייה גד
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "בל עהחשיפה לאורך זמן ניתן לק

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו  )3

  ).המלצות
נמוכיםערכים  )4  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
 .גןב החתת הקרינלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפלאור תוצאות הבדיקה  )5
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                     יועץ מקצועי                                    

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  לםהמלצות ותקנים מהעו
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

הסביבתי המקובל הוא  לדוגמא הסף בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).התדר שונ, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של ותיתהפחתה משמע כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

בגן הנמצא מפסק הזרם:1פר תמונה מס
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב תדהרבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  יה הרצל 4חנקין 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב תדהר גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  4חנקין 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  בטיחות קרינהיועץ מקצועי ל
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת החברה לאיכות הסביבה בעי גלי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:קשהתאריך הב

 הרצליה  6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 4חנקין כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:30  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, הה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  רתדה בגן בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף שולחנות אוכל ילדים 11

1רקע1.2רציףמטבחון2

רקע1.2 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.7רציףמקלט4

1רקע0.5רציףפינת ספרים5

1רקע0.6רציף  בובותחדר6

1רקע0.7רציףנדנדות-חצר7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  למארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ארון יחס ה בבדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
300רציף צמוד למפסק הזרם 81

ממפסק הזרם'  מ90.5
לא 
1.40.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
1.111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחן אוכל ילדים-ביותר
1.121רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .דיקות רקע לא נמדדו מרחקיםבב 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :ון הבינלאומי לחקר הסרטןהמלצות הארג

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

  
בר לאחר  ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצ:נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ר לשם הפחתה ככל האפש, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2ווח מזערי של מר :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו  מילי גאוס  4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

ראה (ל " הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג )4
 ).המלצות

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5
 

  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .רויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פ , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  שר בישראל מתורגמת א,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

  2012 פברואר 28 שלישי  יום   
  10 מתוך 10עמוד 

  0712022803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  תמונות
  

מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברחוב  תהילת ישראלבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 12מנורה 

  
  :מוכיןסי

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,) סביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ברחוב  תהילת ישראלבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו07/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  12מנורה 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ה לאיכות הסביבה בעי גלית החבר"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

07/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה   12מנורה :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםאור מקום המדידהתי

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 13:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :בצע הבדיקהמ

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, תרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  לישראתהילת  גן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.3 רציף רחבת הגן 11

1רקע1.2רציףשולחנות אוכל ילדים2

רקע1 רציף שירותים 31

1רקע1.1רציףחדר בובות4

1רקע1.1רציףמטבחון5

1רקע1רציףמגלשה-ר חצ6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

100 רציף צמוד לארון החשמל 71

1.70.51רציףמארון החשמל'  מ80.5

ממפסק זרם'  מ91
לא 
1.311רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

ביותר
1.151 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) (הסרטן  הארגון הבינלאומי לחקר :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ד שהחשיפה הממוצעת ניתן ללמו, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . רכיבים שונים של רשת החשמלבישראל ממ
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסביבה אינו 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, בודה מיליגאוס מחוץ לשעות הע1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241(=mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30% בעומס הינה בגבולות של
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
המשרד להגנת הסביבה והארגון י "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , צע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממו .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , םהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזר
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . אותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה ב
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
ראה (ל "בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ )3

 ).המלצות
ערכים נמוכים )4  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כבכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 

 )ראה דוח תוצאות. (סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
  .גןב לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינהור תוצאות הבדיקה לא )5

 
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.ivasv.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  ורם גבאיי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות  , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



                                                                       

   2012 פברואר 08 רביעי  יום   
  10 מתוך 1עמוד 

  0212020803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  לבית המשפט

 רעננה 425. ד.ת: ען למכתבים מ|  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  
  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  9י "רש ברחוב תלתןבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור ביולוגי של עובדיםניטור סביבתי ו( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 9י "רש ברחוב תלתןבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"יום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

משמעי המתבטא -קשר חד בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום
  .להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן ש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולותעם זאת י. בנזקים ביולוגים 

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

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6וסף נבו י:כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה9  י"רש:כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

יםגן  ילדתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:45  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  . לכל צורך אחראו, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  ,יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה 
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.ונרשם הערך הגבוה ביותרנערכת מדידה מדויקת , בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ן תלתגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף ד"ממ 11

1רקע0.6רציףספרייה2

רקע0.5 רציף רחבת הגן 31

1רקע0.6רציףפינת בובות4

רקע0.4 רציף שירותים 51

1רקע0.4רציףמטבחון6

1רקע1.2רציףנדנדות-חצר 7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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ה ביחס למפסק בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

לא 
3.20רציף צמוד לארון החשמל 81

מארון החשמל'  מ90.5
לא 
1.20.51רציף

ממפסק זרם'  מ101
לא 
111רציף

11
בעמדת הישיבה הקרובה 

ספרייה-ביותר
0.621 רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  )  ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים שיפה הממוצעת ניתן ללמוד שהח, ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . ם שונים של רשת החשמלבישראל ממרכיבי
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא  בהמשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :ר בעבודה על פיאזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יות,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בעבודתו בהנחה שאדם שוהה 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .דה המגנטיהזרם ישתנה בהתאם ולכן גם הש.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -סרטןהבינלאומי לחקר ה
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. יה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצעסטי
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "תן לקבל עהחשיפה לאורך זמן ני

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  נבדקושת הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4
 

  
 

  
  

: הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

נספחים.11

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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המלצות ותקנים מהעולם

  
  
  
  

  
  
  

1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב )IARC(הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
2  .המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון  , ב"בארה.

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

3  .פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונותהסף הסביבתי נקבע פר , ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.
  

אשר בישראל ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של שקובעת  קיימת  , בשוויץ. חקיקה ותקינה   מתורגמת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1ליגאוס ל

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  

5 מי0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.
  . מיליגאוס0.1-0.2ערכים יגיעו ל באזורים רחוקים מציוד חשמלי ה.  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 

  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית 
  .בריאותי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

תמונות
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בגןלוח החשמל הנמצא :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 שמואל  ברחוב תמרבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  הרצליה 24הנגיד 

  
  :כיןסימו

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ביבתי וניטור ביולוגי של עובדיםניטור ס( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

שמואל  ברחוב תמרבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו08/02/2012תאריך  ב .1
 .  הרצליה 24הנגיד 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"חיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו ביחס להנ .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"יכות הסביבה בעי גלית החברה לא"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

08/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 24שמואל הנגיד :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםאור מקום המדידהתי

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 11:05  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :בצע הבדיקהמ

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

      



                                                                       

   2012 פברואר 08 רביעי  יום   
  10 מתוך 3עמוד 

  0112020803 סימוכין 

חוות דעת מומחים
  שפטלבית המ

 רעננה 425. ד.ת: מען למכתבים |  מרכז פוזין רעננה 120אחוזה 
   09-7400040   או 1700-50-50-54:     טל 43000מיקוד 

 il.co.galit.www  |  7724446-09: פקס 

  ה"בע

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, תרבנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביו  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  ר תמגן בבדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.4 רציף ד"ממ 11

1רקע0.5רציףחדר משמאל לכניסה2

רקע0.5 רציף חדר ממול לכניסה 31

1רקע0.6רציףפינת בובות4

רקע0.4 רציף שירותים 51

1רקע0.5רציףוןמטבח6

1רקע0.4רציףנדנדות-חצר 7

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELF  פרוטוקול רשמי    ממפסק הזרם בדיקת שדה מגנטי
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למפסק ה ביחס בדיק
הזרם  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

30 רציף צמוד לארון החשמל 81

10.51רציףמארון החשמל'  מ90.5

לא 
0.91רציף ממפסק הזרם'  מ1 101

11
בעמדת הישיבה  הקרובה 

פינת בובות- ביותר למפסק
0.61.51רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .ע לא נמדדו מרחקיםבבדיקת רק 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :ומי לחקר הסרטןהמלצות הארגון הבינלא

גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , יצוע מאות מדידות ברחבי הארץב
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
ת המגנטיים אליהם נחשף הציבור של השדולשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2 של מרווח מזערי :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה
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  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELF  אך מביא מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים בהמשרד להגנת הסביבה אינו 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי, בודה מיליגאוס מחוץ לשעות הע1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241(=mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 

  

  
  
  

.8   ניתוח תוצאות המדידה 
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תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30% בעומס הינה בגבולות של
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
המשרד להגנת הסביבה והארגון י "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , צע לחשיפהדרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממו .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , םהמגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזר
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . אותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2
.תלמיד\ לעובדשעות ביממה 8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב
 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי

  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )4
 

  
 

  
  

: נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהבאפשרותך למצוא הסברים  •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  

 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב 

  

IARC( (הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1
"גורם אפשרי לסרטן" נטי העולה על  לשדה מג מיליגאוס2 הם     .לאורך זמן

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

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  

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

חקיקה ותקינהקיימת  , בשוויץ.

3
  
  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת 4

כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.

  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה ר נמצאים באזו
  
  

6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 

 החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון מגנטי מרשת
  .בריאותי
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  תמונות
  

 
בגןלוח החשמל הנמצא :1תמונה מספר 
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  לכבוד

  שמואל עקרב 
  6יוסף נבו 
  הרצליה

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50 ברחוב  תפארת ישראלבגן   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  ליההרצ 58מורדי הגטאות 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(ה לתקנות ארגון הפיקוח על העבוד5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

ברחוב  תפארת ישראלבגן  לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו11/03/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  58מורדי הגטאות 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל"דות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדי .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע" ענבדק"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל עקרב:שם המבקש
22/01/2012:תאריך הבקשה

 הרצליה6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

11/03/2012:תאריך הסיור לביצוע
  הרצליה 58מורדי הגטאות :כתובת מקום המדידות

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:מיקום המדידה

גן  ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:00  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13המכשירתוקף הכיול של 

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך

  

ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
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  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא .1 

.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, ה הקרינה הגבוהה ביותרבנקודה בה נמדד  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  לתפארת ישרא גן בדה מגנטיבדיקת ש פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע0.9 רציף מגלשה-חצר 11

1רקע0.6רציףנדנדה-חצר 2

רקע0.6 רציף ארגז חול-חצר 31

1רקע0.4רציףרחבת הגן4

1רקע0.6רציףוכל ילדיםשולחנות א5

1רקע0.6רציףםשירותי6

1רקע0.8רציףמטבחון7

1רקע1רציףפינת מחשב8

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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.5  הסבר לתוצאות המדידה
  

WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) (עולמי  ארגון הבריאות ה :המלצות ארגון הבריאות העולמי
  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 

  
IARC קבע כי  ) ( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

גורם אפשרי " הינם ליגאוס מי2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 
  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן

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

בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת , ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ
  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם

  
  
 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתמלצות המשרד לה

של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת
  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל

  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

   מטרים ממוליך הפאזה   2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  :ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPמיליגאוס התואם את המלצות 
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

ל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקב .1
סביר להניח שתרומת השינויים . הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
ת קבועות  מומלץ שלא למקם עמדו)אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד  )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר.  זמןלאורך

את ההתרשמות לגבי רמת , המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .טי הממוצע ליממהולחשב את השדה המגנ
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 . הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.9  מסקנות 
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.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 

IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן " הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ערמת )2
.תלמיד\ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4

ערכים נמוכים )3  -  ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה    כבכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו 
 )ראה דוח תוצאות. (גון הבריאות העולמיסף על סמך המלצות אר

 .גןב לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינהלאור תוצאות הבדיקה  )4
  
  

 
  

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                    יועץ מקצועי                     

                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

נספחים 11.

      

http://www.sviva.gov.il/
http://www.galit.co.il/
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  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .הסף הסביבתי נקבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, טת הפעלה שונההשוני נובע משי( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותיתרושות להשגת  כיום היא נקיטת הפעולות הדהמלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  לכבוד

  שמואל עקרב
  6יוסף נבו 

  עיריית הרצליה
  

דוח קרינה
                                                                                                                                   

Hz50  ברחוב תרזהבגן ילדים   מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר : הנדון
  יה הרצל 4חנקין 

  
  :סימוכין

  
עדכון המלצות המשרד להגנת , ביבתיהגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה ס, 2002יולי , הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. 1

  . לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד2005הסביבה באפריל 
  .1990,)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה5תקנה , משרד העבודה. 2
  

.2  נתונים אדמיניסטרטיביים
  

 הממוקם ברחוב תרזה גןב לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטימדידות  וצע בו28/02/2012תאריך  ב .1
 . הרצליה  4חנקין 

2.  ELFראה פרטים בהמשך . המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  
 . הסביבההגנתי המשרד ל" ביחס להנחיות המומלצות כיום עתוצאות המדידות נבחנו .3

  
              

  .אשמח לעמוד לרשותך  בכל עת,         במידה וידרשו הבהרות והסברים
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב
  יורם גבאי

  לבטיחות קרינהיועץ מקצועי 
  מ"בעגלית החברה לאיכות הסביבה 

  

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

------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי"ת החברה לאיכות הסביבה בעי גלי"נבדק ע"

14001 ותקן ישראלי  ISO ISO  "י מכון התקנים הישראלי" ומאושרת ע 9001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISO 17025  של הרשות פ מערכת איכות "פועלת עמעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה גלית החברה לאיכות הסביבה 

.הלאומית להסמכת מעבדות 
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ELF    . דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום 3

שמואל  עקרב:שם המבקש
22/01/2012:קשהתאריך הב

 הרצליה   6יוסף נבו :כתובת
---:טלפון
057-7214651:נייד
---:פקס

28/02/2012:תאריך הסיור לביצוע
 הרצליה 4חנקין כתובת מקום

 המדידות נערכו
--- בנוכחות

שדה מגנטימדידות .   1:סוג המדידות

  

:המיקום המדיד

גן ילדיםתיאור מקום המדידה

תנאי ביצוע המדידות
  שעההמדידות התבצעו ב

 12:15  
בהיר, חורף: תנאי מזג האוויר

רקע+ ארון חשמל  מקור השדה
  

:אפיון מכשיר המדידה

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

  Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AGסוג המכשיר  .או לכל צורך אחר, לצורך משפטי, אחרות
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

S.N: 01456 

  Frequency range : 30 -2000 HZמאפייני החיישן
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G 

11.02.13תוקף הכיול של המכשיר

  
  :מבצע הבדיקה

ELF– מספר היתר שירות  , יוסף עבאדי  3400-01-4  – המשרד לאיכות הסביבה
ELFתוקף היתר    06/02/16:  עד לתאריך
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ג"שיטות המדידה לקרינה אלמ 4.
  

  :בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא
.זורים הנגישיםנערכת סריקה של הא  .1
.נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר, בוהה ביותרבנקודה בה נמדדה הקרינה הג  .2
לא נקודות  עם חשיפה ( המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה  .3

 ).רגעית
  .בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור .4

  

ELF  התרז ןבג בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

ת רקעבדיק  'מס
תיאור נקודת המדידה#

אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]מטר[
  גובה

]מטר[

רקע1.1 רציף שולחנות אוכל ילדים 11

1רקע1.6רציףמטבחון2

רקע1 רציף רחבת הגן 31

1רקע1רציףמקלט4

1רקע1.1רציףחדר בובות5

1רקע1.1רציףנדותנד-חצר6

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 
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ELF  למארון חשמ בדיקת שדה מגנטי פרוטוקול רשמי 

לארון ה ביחס בדיק
החשמל  'מס

תיאור נקודת המדידה#
אכלוס 
האזור

צפיפות 
השטף 

המגנטי 
  שנמדדה

mG  
   מרחק

]טרמ[
  גובה

]מטר[

לא 
450רציף צמוד למפסק הזרם 71

ממפסק הזרם'  מ80.5
לא 
3.50.51רציף

ממפסק זרם'  מ91
לא 
2.511רציף

10
בעמדת הישיבה הקרובה 

שולחן אוכל ילדים-ביותר
1.121רציף

  

.למקום וזמן המדידהתוצאות המדידות נכונות   
 .בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.5  הסבר לתוצאות המדידה
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WHO  החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) ( ארגון הבריאות העולמי  :המלצות ארגון הבריאות העולמי

  . מיליגאוס2000  הרץ הינה 50המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 
  

IARC קבע כי  ) ( הבינלאומי לחקר הסרטן  הארגון:המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
גורם אפשרי " הינם  מיליגאוס2לשדה מגנטי העולה על לאורך זמן מתקני חשמל החושפים את הציבור 

  POSSIBLE CARCINOGENIC" לסרטן
  

 ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר :נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם
בארץ בתוך מרבית בתי המגורים ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת ,  הארץביצוע מאות מדידות ברחבי

  . מיליגאוס0.4אינה עולה על , ובעולם
  
  

 שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו ממליץ המשרד להגנת הסביבה : הסביבההגנתהמלצות המשרד ל
הציבור של השדות המגנטיים אליהם נחשף לשם הפחתה ככל האפשר , בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

  . בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל
  
  
  
  
  
  
  

.6  :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
     ):על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(

  
  :להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים

  זה    מטרים ממוליך הפא2מרווח מזערי של  :                 קווי מתח נמוך .1
  .  הקרוב לכל חלק בולט  של מבנה מאוכלס                                

   מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 3מרווח מזערי :   )ו" ק13, 22, 33 (קווי מתח גבוה .2
  . לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס                        

KV (קו מתח עליון   . מטרים מציר הקו20פרוזדור הבטיחות הוא   :               )161 .3
KV (קו מתח על   .ו מטרים מציר הק35פרוזדור הבטיחות הוא   :                 )400 .4
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קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל       .7
  פי משרד העבודה

  
  סף החשיפה לשטף שדה מגנטי

ELFאך מביא המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב 
לא ,הוא גם מכיר .  מיליגאוס  בממוצע ביממה2  לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא

בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של . כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה, רשמית
    :אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי,  מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה1

  

)hoursT/+241=(mGB  

Thours-זמן חשיפה בשעות .  
 בשבוע 7-  ימים מתוך ה5כי אדם הנמצא בעבודה ) לא על דעת המשרד בשעה זו(ניתן גם להביא בחשבון

  : מסף אי השפעה הואולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג
  

days5/days7*)hoursT/+241=(mGB  
  

  . מיליגאוס בקירוב6יהיה הסף לחשיפה ,  שעות ביום8בהנחה שאדם שוהה בעבודתו 
  
  

:משך שהייה בשדה נתון

)1-mGB*.70/(24=hrT  
  

 2000רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה ) 3סימוכין ( של משרד העבודה 5על פי תקנה 
  ).2סימוכין (השייכת לארגון הבריאות העולמי  ICNIRPגאוס התואם את המלצות מילי
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.8   ניתוח תוצאות המדידה 
  

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי  .1
ים סביר להניח שתרומת השינוי. הוא הגדול ביותר, השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה

  .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.  לכל כיוון30%בעומס הינה בגבולות של 
 מומלץ שלא למקם עמדות קבועות )אין חיוב חוקי(" עקרון הזהירות המונעת"כחלק ממדיניות  .2

בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים 
י המשרד להגנת הסביבה והארגון "ם לחשיפה ארוכת טווח עהגבוהים מהספים המומלצי

כמו כן מומלץ )  שעות24 -  מילי גאוס בממוצע בחשיפה לIARC  .)2   -הבינלאומי לחקר הסרטן
 לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד )אין חיוב חוקי(

 .להגנת הסביבה לשהייה רציפה
ההנחות מתבססות על ההנחה שאין , גנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפהדרישת המשרד לה .3

יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי , יחד עם זאת. סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע
השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה , כלומר. לאורך זמן

את ההתרשמות לגבי רמת , שי השנה כתלות בצריכת הזרםהמגנטי לאורך שעות היממה וחד
) או יותר (  שעות 24רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך י "החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע

 .ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה
ש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת י .4

 .  למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה הסביבה תוך דגש
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.9  מסקנות 
  

.7י המשרד להגנת הסביבה בסעיף "ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע )1 
IARC והמשרד  )  (פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן "רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע )2

.תלמיד/ לעובד שעות ביממה8 -בחשיפה ל  להגנת הסביבה בישראל הינו   מילי גאוס 4
נמוכיםערכים  )3  - כ   ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה  נמדדו  שנבדקות הישיבה ועמדכל ב

 )ראה דוח תוצאות( .סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי
ראה (ל "ג הנבסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסו )4

 ).המלצות
  .גןב הלא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינלאור תוצאות הבדיקה  )5

 
  

.10   המלצות
   . מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם)   1

 
  
  

: באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה •
 il.co.galit.www il.gov.sviva.www   ובאתרנו  

  

                                1-700-505054: טלפון, רותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצייאנו עומדים לש •
  

  יורם גבאי                                                                         
   לבטיחות קרינה                                                                                                        יועץ מקצועי 
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נספחים 11.
  
  
  
  

  המלצות ותקנים מהעולם
  
  

IARC( הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .1 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור 2001 קבע ב)
"גורם אפשרי לסרטן"   . לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  מיליגאוס2 הם 

  
  .פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושביםהסף הסביבתי נקבע  פר  , ב"בארה.2

 לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא בקליפורניה מיליגאוס2  .
  
  .הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות, ב"כמו בארה, בצרפת ואנגליה.3
  

חקיקה ותקינה  אשר בישראל מתורגמת ,  מיליגאוס10חשיפה מרבית של  שקובעת  קיימת  , בשוויץ.4
  ).תדר שונה, השוני נובע משיטת הפעלה שונה( מיליגאוס 2.5- ל
  
כאשר רוב הערכים ,  מיליגאוס1 מיליגאוס ל0.4 בבתי מגורים הינה בתחום רמת השדה האופיינית.5

  . מיליגאוס0.1-0.2באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל .  מיליגאוס0.4ה נמצאים באזור 
  
  

 של הפחתה משמעותית כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת המלצת המשרד להגנת הסביבה.6
מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה 
מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות מקצועית כעלולים לגרום לתוספת סיכון 

  .בריאותי
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  תמונות
  

מפסק הזרם בגן: 1תמונה מספר 
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