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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אביב ברחוב פנקס 2
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אביב ברחוב פנקס 2
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :פנקס  2הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אבי ב
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

שולחנות אוכל ילדים

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

חדר אופק

רציף

5

שירותים

רציף

6

חצר -נדנדות

רציף

7

חצר -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.7
0.7
0.7
0.5
0.8
0.9
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

25
2
0.9

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא מחוץ לגן במבנה בית
הספר
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אגוז ברחוב קהילת ציון
 30הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אגוז ברחוב קהילת ציון
 30הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :קהילת ציון  30הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אגו ז
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ספרייה

רציף

2

שירותים

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

מטבחון

רציף

5

מחסן

רציף

6

חדר בובות

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

8

חצר נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
0.5
0.5
0.4
0.4
0.6
0.6
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם בכניסה

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

6
2.5
1.3
1.2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם מול הכניסה

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

13

צמוד למפסק הזרם

14

 0.5מ' ממפסק הזרם

15

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

16

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

50
4
1.5
1.2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
.2
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם ומארון החשמל שבכניסה.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1ארון החשמל ממול לכניסה
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אורנים ברחוב המגנים
 11הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אורנים ברחוב המגנים
 11הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :המגנים  11הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
08:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אורני ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

מחסן קוביות

רציף

3

מחסן יצירה

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

חצר -מגלשה

רציף

7

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.8
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

55
1.8
1.3
1.2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן אורנים
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אילנות ברחוב הבוסתן
 23הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אילנות ברחוב הבוסתן
 23הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הבוסתן  23הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אילנו ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מקלט

רציף

2

מטבחון

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מרפסת קוביות

רציף

5

שירותים

רציף

6

חצר -ארגז חול

רציף

7

ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן הסמוך
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אילת ברחוב אשר ברש
 34הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אילת ברחוב אשר ברש
 34הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אשר ברש  34הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן איל ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

מחסן

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

מקלט

רציף

5

פינת בובות

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.4
0.5
0.4
0.6
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

4

1

7

1

7

1

7

1

4

1

10

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

11
5
1.1
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

4

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

(1
(2
(3
(4
(5

יום שני  13פברואר 2012
עמוד  8מתוך 10
סימוכין 1012021303

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  13פברואר 2012
עמוד  1מתוך 10
סימוכין 0712021303

לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אלה ברחוב ההגנה 66
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אלה ברחוב ההגנה 66
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :ההגנה  66הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אלמו ג
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מקלט

רציף

2

מטבחון

רציף

3

פינת מחשב

רציף

4

רחבת גן

רציף

5

פינת בובות

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.8
0.8
1
0.7
0.8
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3.2
1.4
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אלומות ברחוב אביב 3
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אלומות ברחוב אביב 3
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אביב  3הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אלומו ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת ספרים

רציף

2

מטבחון

רציף

3

סדנא

רציף

4

מחסן

רציף

5

רחבת גן

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.7
0.6
0.5
0.5
0.6
0.9
0.9

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת ספרים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3.2
1.1
1
0.7

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יוסף עבאדי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  13פברואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0512021303

 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים אלון ברחוב בן
אליעזר  31הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אלון הממוקם ברחוב
בן אליעזר  31הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/01/2012
בן אליעזר  31הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
13:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אלו ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת הגן

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

חדר "דואר"

רציף

4

פינת קוביות

רציף

5

מטבחון-כיור

רציף

6

חצר-מכונית משחק

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.1
0.8
1.1
0.7
3
1
1.3

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  28פברואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 0512012803

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחן ילדים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

120
2.5
1.1
1.1

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אלמוג ברחוב אמה
טאובר  8הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אלמוג ברחוב אמה
טאובר  8הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אמה טאובר  8הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אלמו ג
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מחסן

רציף

2

ממ"ד

רציף

3

מטבחון

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

שירותים

רציף

6

חצר -ארגז חול

רציף

7

חצר -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

12
3
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אמירים ברחוב
השופטים  10הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אמירים ברחוב
השופטים  10הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :השופטים  10הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אמירי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מחסן

רציף

2

פינת יצירה

רציף

3

ספרייה-מקלט

רציף

4

שירותים

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.8
1
0.8
0.7
0.6
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר -פינת יצירה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

30
5
1.4
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים אנפה ברחוב
נורדאו  26הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  29/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אנפה הממוקם ברחוב
נורדאו  26הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
הנדיב  2הרצליה
--057-7214651
--29/02/2012
נורדאו  26הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אנפ ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון-עמדת ישיבה

רציף

2

מטבחון כיור

רציף

3

מחסן

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

פינת מחשב

רציף

6

פינת בובות\ספרים

רציף

7

חצר –ארגז חול

רציף

8

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1
1.1
1.1
1.4
1
0.9
0.9

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-במטבחון

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

28
1.5
1.1
1.2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  29פברואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0712022903

 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מס' :1ארון החשמל בגן אנפה
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן אפיק ברחוב קורן 41
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן אפיק ברחוב קורן 41
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :קורן  41הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אפי ק
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

שולחנות אוכל ילדים )הקרוב
ביותר לארון החשמל(

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מטבחון

רציף

5

חצר מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.6
0.4
0.4
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחנות אוכל

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

18
2
0.9
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1ארון החשמל בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ארבל ברחוב י.ל .ברוך
 44הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ארבל ברחוב י .ל .ברוך
 44הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :י .ל .ברוך  44הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ארב ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שירותים

רציף

2

מטבחון

רציף

3

פינת יצירה

רציף

4

רחבת גן

רציף

5

מרפסת

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

15
1.2
1
0.7

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

4

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים ארגמן ברחוב הר
עצמון  14הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ארגמן ברחוב הר עצמון
 14הרצליה .
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--26/01/2012
הר עצמון  14הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ארגמ ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון -כיור

רציף

2

פינת תיקים

רציף

3

חדר יצירה

רציף

4

חדר קלינאי תקשורת

רציף

5

חדר ריפוי ועיסוק

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

.1
1
1
1.1
1.3

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר –פינת יצירה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

85
5.6
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מונה החשמל בכניסה לגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ארז ברחוב קהילת ציון
 30הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ארז ברחוב קהילת ציון
 30הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :קהילת ציון  30הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן אר ז
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חדר בובות

רציף

2

מטבחון

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

מחסן

רציף

6

מרפסת

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
0.6
0.5
0.4
0.7
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-חדר בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

8.5
1.4
1
1

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

11

צמוד למפסק הזרם

12

 0.5מ' ממפסק הזרם

13

 1מ' ממפסק זרם

אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

4
1.2
0.8

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל בגן

תמונה מספר  :2מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן בת חן ברחוב הכוזרי 6
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן בת חן ברחוב הכוזרי 6
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הכוזרי  6הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
08:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן בת ח ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת יצירה

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

מטבחון

רציף

4

מחסן

רציף

5

חצר-ארגז חול

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.6
1.5
1.4
3
2.9
2.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

30
12
4
1.5

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן גולן ברחוב הוורדים 1
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן גולן ברחוב הוורדים 1
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הוורדים  1הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן גול ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

פינת ספרייה

רציף

3

מחסן

רציף

4

חדר קוביות

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.5
3.3
3.8
2.4
2.5
1.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

7
5
3.6
3.3

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים גליל ברחוב א.ל.
זיסו  12הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן גליל הממוקם ברחוב
א.ל .זיסו  12הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--26/01/2012
א.ל .זיסו  12הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:40
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן גלי ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון -כיור

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

מחסן

רציף

5

חדר משחקים-מרפסת

רציף

6

חצר אחורית -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.1
1
1
1
1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום חמישי  26ינואר 2012
עמוד  7מתוך 9
סימוכין 0312012603

 .9מסקנות
 (1ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
 (2רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
 (3בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים גלעד ברחוב א.ל.
זיסו  12הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן גלעד הממוקם ברחוב
א.ל .זיסו  12הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--26/01/2012
א.ל .זיסו  12הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:55
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן גלע ד
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון -כיור

רציף

2

פינת ישיבה מול המטבחון

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

מחסן

רציף

6

מרפסת

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום חמישי  26ינואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 0412012603

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

8

צמוד ללוח החשמל )מפסק
זרם(

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

49
5
1.3
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום חמישי  26ינואר 2012
עמוד  6מתוך 10
סימוכין 0412012603

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן גפן ברחוב אמה טאובר
 8הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן גפן ברחוב אמה טאובר
 8הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אמה טאובר  8הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן גפ ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

ספרייה

רציף

3

חדר טיפול-ריפוי ועיסוק

רציף

4

מטבחון

רציף

5

שירותים

רציף

6

רחבת הגן

רציף

7

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.4
0.4
0.6
0.6
0.5
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

רציף

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

20
1.1
1
0.9

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים דגנית ברחוב
האר"י  3הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן דגנית הממוקם ברחוב
האר"י  3הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום חמישי  26ינואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 0612012603

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--26/01/2012
האר"י  3הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן דגני ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת יצירה

רציף

2

מטבחון

רציף

3

ספרייה

רציף

4

ממ"ד

רציף

5

רחבה גדולה

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
0.5
0.6
0.6
0.7
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' מלוח החשמל

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר -פינת יצירה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

26
1.7
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

1

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום חמישי  26ינואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0612012603

המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר  :1ארון החשמל בכניסה לגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן דולב ברחוב לאה
גולדברג  5הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן דולב ברחוב לאה
גולדברג  5הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :לאה גולדברג  5הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן דול ב
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

מטבחון

רציף

3

שירותים

רציף

4

שולחנות אוכל ילדים

רציף

5

חדר מחשב

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.7
0.8
0.6
0.7
0.6
1.1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.3
1.3
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן דליות ברחוב לייב יפה
 70הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן דליות ברחוב לייב יפה
 70הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :לייב יפה  70הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן דליו ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שירותים

רציף

2

מטבחון

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מקלט

רציף

5

חדר יצירה

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.8
0.6
0.6
0.4
0.7
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

8

צמוד למפסק הזרם

רציף

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

רציף

43
7.5

10

 1מ' ממפסק הזרם

רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-

רציף

2
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

4

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן דפנה ברחוב הנשיא 12
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן דפנה ברחוב הנשיא 12
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הנשיא  12הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן דפנ ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

ספרייה

רציף

3

מטבחון

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

פינת בובות

רציף

6

חצר –ארגז חול

רציף

7

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

8

צמוד לארון החשמל

9

 0.5מ' מארון החשמל

10

 1מ' מארון החשמל

בעמדת הישיבה הקרובה
 111ביותר

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

24
5.9
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  08פברואר 2012
עמוד  8מתוך 10
סימוכין 0612020803

 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן דרור ברחוב בן יהודה
 80הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן דרור ברחוב בן יהודה
 80הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :בן יהודה  80הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן דרו ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

שולחנות אוכל

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

מחסן

רציף

5

מרפסת

רציף

6

פינת ספרייה

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
1.3
1.2
1.2
1.1
1.5
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  7מתוך 9
סימוכין 1112022603

 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
הסמוך
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים האשל ברחוב
האשל  30הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן האשל הממוקם ברחוב
האשל  30הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/01/2012
האשל  30הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן האש ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חדר יצירה

רציף

2

מטבחון

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

שולחנות אוכל ילדים

רציף

5

מחסן

רציף

6

פינת בובות

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

8

חצר -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
1
1.1
1.2
1
1.2
1.2
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-חדר יצירה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

45
2.4
1.3
1

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים הדס ברחוב בר
אילן  14הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  29/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן הדס הממוקם ברחוב
בר אילן  14הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--29/02/2012
בר אילן  14הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן הד ס
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

פינת קוביות

רציף

5

פינת מחשב

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

חצר ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
0.8
0.8
1
1.2
1
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
.2
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  29פברואר 2012
עמוד  5מתוך 8
סימוכין 0512022903

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן הדר ברחוב בני בנימין
 20הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן הדר ברחוב בני בנימין
 20הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :בני בנימין  20הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  20פברואר 2012
עמוד  3מתוך 10
סימוכין 0512022003

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן הד ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ספרייה

רציף

2

מחסן

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מטבחון

רציף

5

שולחנות אוכל ילדים

רציף

6

פינת בובות

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

8

חצר-מגלשה צהובה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1.6
1.3
1.4
1.3
1.2
1.3
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

22
2
1.4
1.2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  20פברואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0512022003

 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן הרדוף ברחוב חנה
סנש  10הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן הרדוף ברחוב חנה סנש
 10הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :חנה סנש  10הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן הרדו ף
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת ספרים

רציף

2

מטבחון-כיור

רציף

3

חדר משחקים

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

מקלט

רציף

6

מרפסת

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3.5
3.8
3.9
2
2.4
2.4
3.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

1

1

4

1

6

1

5

1

4

1

7

1

10

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת ספרים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

90
13
6
3.5

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .5
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר וחצי ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן השחר ברחוב רש"י 7
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן השחר ברחוב רש"י 7
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :רש"י  7הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן השח ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

חדר משמאל לכניסה

רציף

3

חדר ממול לכניסה

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

שירותים

רציף

6

מטבחון

רציף

7

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  08פברואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 0112020803

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד לארון החשמל

רציף

9

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3
1
0.9
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן התאנה ברחוב שמואל
הנגיד  24הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן התאנה ברחוב שמואל
הנגיד  24הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :שמואל הנגיד  24הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן התאנ ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שירותים

רציף

2

מחסן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

מטבחון-כיור

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

פינת ספרייה

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.9
1.4
2.6
3.5
1.4
1.3
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

3

1

2

1

5

1

7

1

5

1

4

1

12

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1.5מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

170
14
3.6
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר וחצי ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ורדים ברחוב שירת
הזמיר  7הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ורדים ברחוב שירת
הזמיר  7הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :שירת הזמיר  7הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  3מתוך 10
סימוכין 0412022603

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ורדי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

מרפסת

רציף

5

חצר-ארגז חול

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
1
1.1
1.2
0.5
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

2

1

3

1

4

1

6

1

12

1

9

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-ברחבת הגן

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

75
1.4
1.2
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
.2
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן חבצלת ברחוב הבוסתן
 23הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן חבצלת ברחוב הבוסתן
 23הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הבוסתן  23הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן חבצל ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ספרייה

רציף

2

שירותים

רציף

3

חצר -מגלשה

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

מחסן

רציף

6

מטבחון

רציף

7

מקלט

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.4
0.5
0.5
0.4
0.6
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

רציף

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

27
2
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  13פברואר 2012
עמוד  6מתוך 10
סימוכין 0112021303

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן חיטים ברחוב
המקובלים הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן חיטים ברחוב
המקובלים הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 0812022603

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :המקובלים הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן חיטי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

פינת ספרייה

רציף

5

מקלט

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.5
0.4
0.5
1.3
0.4
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם במקלט

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

3

 1מ' ממפסק הזרם

אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

98
6.8
3.7

בדיקה ביחס למפסק זרם
במקלט
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם בכניסה

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

3

 1מ' ממפסק הזרם

אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

26
2.2
1.2

בדיקה ביחס למפסק זרם
בכניסה
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם ,במקלט ובכניסה לגן ,נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל
מהסוג הנ"ל )ראה המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הממוקם במקלט

תמונה מספר :2ארון החשמל בכניסה
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן חצב ברחוב לייב יפה 70
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן חצב ברחוב לייב יפה
 70הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :לייב יפה  70הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן חצ ב
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שירותים

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

חדר יצירה

רציף

5

חצר-מגלשה

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
1.5
0.4
0.6
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

3

1

2

1

6

1

6

1

13

1

10

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-רחבת הגן

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

22
3
1.7
1.5

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים חרצית ברחוב
בר אילן  24הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  29/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן חרצית הממוקם ברחוב
בר אילן  24הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--29/02/2012
בר אילן  24הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן חרצי ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב

רציף

2

פינת ספרים

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

מטבחון

רציף

6

מרפסת "מטבח" ילדים

רציף

7

חצר -מגלשה

רציף

8

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
1.3
1.2
1.3
1.3
1.2
1.1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

21
4.5
1.3
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
:
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  29פברואר 2012
עמוד  6מתוך 10
סימוכין 0612022903

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מס' :1ארון החשמל בגן חרצית
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן טל ברחוב שמואל הנגיד
 24הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן טל ברחוב שמואל
הנגיד  24הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  20פברואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 0812022003

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :שמואל הנגיד  24הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ט ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב

רציף

2

מקלט

רציף

3

שירותים

רציף

4

מטבחון

רציף

5

שולחנות אוכל ילדים

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
0.6
0.6
0.4
0.6
0.5
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

3

1

4

1

5

1

6

1

4

1

10

1

15

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת מחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

70
12
3.7
1.4

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא מחוץ לגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן יובל ברחוב יהודה
הנשיא  12הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן יובל ברחוב יהודה
הנשיא  12הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :יהודה הנשיא  12הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן יוב ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מקלט

רציף

2

רחבת הגן-בעמדת הישיבה
הקרובה ביותר לארון החשמל

רציף

3

מרפסת

רציף

4

מחסן

רציף

5

מטבחון

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.1
1.1
1.1
0.9
1.1
1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

3

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

רציף

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-רחבת הגן

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

27
3
1.4
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן יסמין ברחוב אמנון
ותמר  3הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן יסמין ברחוב אמנון
ותמר  3הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אמנון ותמר  3הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן יסמי ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב -בעמדת הישיבה
הקרובה ביותר לארון החשמל

רציף

2

מטבחון

רציף

3

פינת ספרייה

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

מחסן

רציף

6

מרפסת בובות

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
1.4
1.2
1.2
2.4
1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

רציף

9

 0.5ממפסק הזרם

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

רציף

11

עמדת מחשב –העמדה
הקרובה ביותר למפסק

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

7.5
2.6
1.5
1.4

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן יערה ברחוב א.ד.
גורדון  35הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן יערה ברחוב א.ד.
גורדון  35הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :א.ד .גורדון  35הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן יער ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

פינת ספרייה

רציף

5

מקלט

רציף

6

שירותים

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.6
1.4
1.3
1.5
1.2
1.3
1.3

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

8
2.2
1.6
1.5

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן כליל החורש ברחוב
שמחה הולצברג  4הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן כליל החורש ברחוב
שמחה הולצברג  4הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :שמחה הולצברג  4הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן כליל החור ש
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חדר ספרים

רציף

2

ממ"ד

רציף

3

מטבחון

רציף

4

פינת לגו

רציף

5

פינת מטבח )בובות(

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.8
0.5
0.7
0.4
1.2
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

3

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

4

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-חדר ספרים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

30
3.2
1.6
0.8

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0712022603

המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים כלנית ברחוב
הרב מימון  7הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  29/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן כלנית הממוקם ברחוב
הרב מימון  7הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--29/02/2012
הרב מימון  7הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן כלני ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מקלט

רציף

2

שולחנות אוכל ילדים

רציף

3

מטבחון

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

חדר תאטרון

רציף

6

פינת מנוחה

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

8

מחסן יצירה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.1
1.1
1.1
0.8
1.1
0.8
0.8
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחנות אוכל ילדים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

21
4
1.1
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
.2
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  29פברואר 2012
עמוד  7מתוך 10
סימוכין 0412022903

 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מס' :1מפסק הזרם בגן כלנית
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן כנען ברחוב י.ל .ברוך
 44הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן כנען ברחוב י .ל .ברוך
 44הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :י .ל .ברוך  44הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן כנע ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שירותים

רציף

2

מטבחון

רציף

3

רחבת גן

רציף

4

מקלט-מחסן

רציף

5

חדר יצירה

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  13פברואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 0912021303

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

רציף

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

רציף

9

 1מ' ממפסק הזרם

רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

13
1.1
1
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן כנרת ברחוב אנצ'ו
סירני הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן כנרת ברחוב אנצ'ו
סירני הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אנצ'ו סירני הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן כנר ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מחסן

רציף

5

חדר קוביות

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.7
0.7
0.6
0.4
0.6
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

7

ארון חשמל

8

ארון חשמל

9

ארון חשמל

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת בובות

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

22
0.8
0.6
0.7

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  08פברואר 2012
עמוד  6מתוך 10
סימוכין 0912020803

סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן כרמל ברחוב הר מירון
 2הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן כרמל ברחוב הר מירון
 2הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 0312022603

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הר מירון  2הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן כרמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מחסן

רציף

2

שולחנות אוכל ילדים

רציף

3

מטבחון

רציף

4

חצר-נדנדות

רציף

5

חצר-ארגז חול

רציף

6

רחבת הגן

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3
3
3.1
4.6
5.2
2.8

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 0312022603

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

3

 1מ' ממפסק הזרם

אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

39
2.4
2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5
(6

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .6
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך לנדנדות ולארגז החול נמדדו ערכים הגבוהים מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה.
בכל שאר עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה
כ -סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
 (2לאור התוצאות מומלץ להגביל את זמן השהייה בנדנדות ובארגז החול ל 6-שעות ביממה.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים לוטם ברחוב הר
עצמון  14הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן לוטם ברחוב הר עצמון
 14הרצליה .
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--26/01/2012
הר עצמון  14הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
טלפון נייד0526850650 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן לוט ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון -כיור

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

חדר טיפול

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

לובי כניסה

רציף

6

חצר קדמית-

לא
רציף

7

חצר אחורית -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
1
1
1
1
1.5
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר  :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ליבנה ברחוב מנדלבלט
 2הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ליבנה ברחוב
מנדלבלט  2הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מנדלבלט  2הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  27פברואר 2012
עמוד  3מתוך 10
סימוכין 0512022703

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ליבנ ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב

רציף

2

מקלט

רציף

3

מטבחון

רציף

4

חצר-ארגז חול

רציף

5

חדר טיפול

רציף

6

רחבת הגן

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם הממוקם בכניסה
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.6
1.2
1.1
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם הממוקם במקלט

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

12

צמוד למפסק הזרם

13

 0.5ממפסק הזרם

14

 1מ' ממפסק הזרם

אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

44
4
2.2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסקי זרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :2מפסק הזרם הממוקם בכניסה
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן לילך ברחוב סמטת רחל
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן לילך ברחוב סמטת רחל
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :סמטת רחל הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ליל ך
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת הגן

רציף

2

מטבחון

רציף

3

חדר גימבורי

רציף

4

חדר מחשב

רציף

5

חדר טיפול רגשי

רציף

6

שירותים

רציף

7

ממ"ד

רציף

8

חצר -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.6
2.8
3
3
3
2.3
1.8
1.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד לארון החשמל

10

 0.5מ' מארון החשמל

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.2
1.7
1.4
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  07פברואר 2012
עמוד  6מתוך 10
סימוכין 0512020703

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים מוריה ברחוב
י.ל .פרץ  31הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן מוריה הממוקם י.ל.
פרץ  31הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--26/01/2012
י.ל .פרץ  31הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן מורי ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

מחסן

רציף

4

חדר קוביות

רציף

5

חצר-מגלשה

רציף

6

פינת בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
1.1
1.3
1
1.1
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יוסף עבאדי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1הכניסה לגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים מירון ברחוב בר
אילן  44הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן מירון הממוקם ברחוב
בר אילן  44הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
הנדיב  2הרצליה
--057-7214651
--27/02/2012
בר אילן  44הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן מירו ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

מחסן

רציף

4

פינת קוביות

רציף

5

פינת מחשב

רציף

6

מקלט

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

8

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
0.6
0.7
0.6
0.5
0.6
0.7
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

רציף

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

רציף

11

 1מ' ממפסק זרם

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-מטבחון

לא
רציף
לא
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

4
1
1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן מיתר ברחוב רש"י 5
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן מיתר ברחוב רש"י 5
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :רש"י  5הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
13:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן מית ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

שירותים

רציף

5

מטבחון

רציף

6

חצר -מגלשה

רציף

7

חדר ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.9
1.2
1.3
0.8
1.1
0.7
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד לארון החשמל

רציף

9

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר -חדר ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

6.9
1.8
1.2
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן מעיין ברחוב הגאון
מוילנה  10הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן מעיין ברחוב הגאון
מוילנה  10הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו 6
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הגאון מוילנה  10הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן מעיי ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

חדר בובות

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

פינת מחשב

רציף

5

מחסן

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.3
0.7
0.5
0.6
0.4
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.9
1.2
1
0.7

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסקי זרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  27פברואר 2012
עמוד  10מתוך 10
סימוכין 0712022703

תמונה מספר :1מפסק הזרם הממוקם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן נופר ברחוב אמנון ותמר
 3הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן נופר ברחוב אמנון
ותמר  3הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אמנון ותמר  3הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן נופ ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב

רציף

2

מקלט

רציף

3

מטבחון

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

מרפסת

רציף

6

רחבת הגן

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
1.1
1.2
1.2
1.1
1.4
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם הממוקם בכניסה
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

רציף

9

 0.5ממפסק הזרם

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

רציף

11

ברחבת הגן –העמדה הקרובה
ביותר למפסק

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

8.6
1.9
1.5
1.4

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם הממוקם במקלט

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

12

צמוד למפסק הזרם

רציף

13

 0.5ממפסק הזרם

רציף

14

 1מ' ממפסק הזרם

רציף

15

מרכז המקלט

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

66
5
2.2
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסקי זרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :2מפסק הזרם הממוקם בכניסה
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ניצן ברחוב סמטת רחל
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ניצן ברחוב סמטת רחל
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :סמטת רחל הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  07פברואר 2012
עמוד  3מתוך 10
סימוכין 0412020703

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ניצ ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

שולחנות אוכל ילדים

רציף

3

ספרייה

רציף

4

חדר בובות

רציף

5

שירותים

רציף

6

מחסן

רציף

7

חצר -מגלשה

רציף

8

חצר נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.6
5
7.8
4.3
1.2
4.6
5
6.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד לארון החשמל

10

 0.5מ' מארון החשמל

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

16
4.5
4.4
4.3

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בספרייה ,חצר בסמוך לנדנדות  ,במחסן ושולחנות אוכל ילדים נמצאו ערכים הגבוהים מהסף
המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה.
לאור תוצאות הבדיקה יש לבדוק אפשרות הזזת כבלי המתח העוברים בסמוך לגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר  :2כבלי המתח הסמוכים לגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן נירים ברחוב מלכי
יהודה  30הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן נירים ברחוב מלכי
יהודה  30הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  27פברואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 1012022703

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מלכי יהודה  30הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן נירי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת הגן

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

מטבחון

רציף

4

פינת ספרים

רציף

5

חצר-ארגז חול

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

פינת טלוויזיה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1.1
0.9
0.8
0.6
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

34
1.8
1.4
1.2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסקי זרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם הממוקם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן נרקיסים ברחוב
הרקפות  5הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן נרקיסים ברחוב
הרקפות  5הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הרקפות  5הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן נרקיסי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שירותים

רציף

2

ספרייה

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

מטבחון

רציף

5

פינת טלוויזיה

רציף

6

רחבת הגן

רציף

7

חצר -ארגז חול

רציף

8

חצר-מתחת לסככה

רציף

9

מחסן

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.4
0.4
0.5
1.3
0.4
0.4
0.4
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן הסמוך
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן סביון ברחוב יגאל אלון
פינת דרך ירושלים הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן סביון ברחוב יגאל אלון
פינת דרך ירושלים הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 0112022603

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :יגאל אלון פינת דרך ירושלים
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן סביו ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שולחנות אוכל ילדים

רציף

2

מחסן

רציף

3

מטבחון

רציף

4

חדר טיפול

רציף

5

פינת בובות

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

רחבת הגן

רציף

8

פינת ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1.2
1.3
1.1
1.2
1
1.1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

3

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

4

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

33
8
2.7
1.2

בדיקה ביחס לדלת
הכניסה
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  6מתוך 10
סימוכין 0112022603

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  8מתוך 10
סימוכין 0112022603

 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים סיגלית ברחוב
שמאי  2הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן סיגלית הממוקם ברחוב
שמאי  2הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  28פברואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 0112022803

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--27/02/2012
שמאי  2הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן סיגלי ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת מחשבים

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

פינת ספרים

רציף

6

מחסן

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

8

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.1
0.6
1.9
0.6
0.5
0.5
0.9
0.9

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

12.5
3.2
1.7
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים סייפנים ברחוב
הערבה  3הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן סייפנים הממוקם
ברחוב הערבה  3הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
הערבה  3הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
08:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן סייפני ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מקלט

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

מטבחון

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

פינת טלוויזיה

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1
1.1
0.7
1.1
1.1
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  29פברואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 0312022903

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

6.5
1.2
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מס' :1מפסק הזרם בגן סייפנים
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים סמדר ברחוב
הנדיב  57הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן סמדר הממוקם ברחוב
הנדיב  57הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
הנדיב  57הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
08:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן סמד ר
צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

1

מטבחון

רציף

1.1

רקע

1

2

פינת מחשב )עמדת ישיבה
הקרובה ביותר למפסק הזרם
בכניסה(

רציף

1.8

רקע

1

3

מחסן

רציף

4

פינת יצירה

רציף

רקע

1

5

רחבת הגן

רציף

רקע

1

6

פינת בובות

רציף

רקע

1

7

חצר-מגלשה

רציף

רקע

1

8

חצר-נדנדות

רציף

0.9
0.7
0.6
0.6
0.7
0.7

רקע

1

רקע

1

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

בדיקת רקע

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל בכניס ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-עמדת מחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

185
3.7
1.4
1.8

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם במקל ט
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

13

צמוד למפסק הזרם

14

 0.5מ' ממפסק הזרם

15

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

16

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

89
1.9
1.4
0.8

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  29פברואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0212022903

המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מס' :1מפסק הזרם בכניסה לגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים סנונית ברחוב
שמאי  2הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן סנונית הממוקם ברחוב
שמאי  2הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--27/02/2012
שמאי  2הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן סנוני ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

פינת ספרים

רציף

5

מרפסת קוביות

רציף

6

מחסן

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

8

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
0.7
1
0.8
1.1
1.1
1.1
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

53
1.6
1.2
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים עגורים ברחוב
נורדאו  26הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  29/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן עגורים הממוקם ברחוב
נורדאו  26הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--29/02/2012
נורדאו  26הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן עגורי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת תאטרון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

מטבחון

רציף

4

שולחנות אוכל ילדים

רציף

5

פינת קוביות

רציף

6

שירותים

רציף

7

חצר –ארגז חול

רציף

8

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.6
0.5
1.3
0.6
0.5
0.7
0.9
0.9

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן עופר ברחוב בן יהודה
 80הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן עופר ברחוב בן יהודה
 80הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :בן יהודה  80הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן עופ ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מחסן

רציף

5

חדר קוביות

רציף

6

פינת מחשב

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.3
3
0.5
0.4
0.6
1.6
1.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

3

1

1

1

4

1

6

1

7

1

6

1

15

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  26פברואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 1212022603

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
אכלוס
האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף

28
5

3

 1מ' ממפסק הזרם

רציף

4

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת בובות

רציף

3
3

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן עין התכלת ברחוב הר
מירון  2הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן עין התכלת הר מירון 2
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הר מירון  2הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן עין התכל ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

חדר טיפול

רציף

4

מטבחון

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

מחסן

רציף

7

חצר-מגלשות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

2.1
2.3
2
2.1
2.3
2.6
1.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

3

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

4

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת מחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

104
7
3
2.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן עמר ברחוב מלכי יהודה
 30הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן עמר ברחוב מלכי
יהודה  30הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מלכי יהודה  30הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן עמ ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת הגן

רציף

2

פינת ספרים

רציף

3

מטבחון

רציף

4

מקלט

רציף

5

חצר-ארגז חול

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.7
1.1
1.1
1.3
1.2
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

19
4
1.8
1.7

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסקי זרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם הממוקם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן עצמון ברחוב מנדלבלט
 2הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן עצמון ברחוב מנדלבלט
 2הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מנדלבלט  2הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  27פברואר 2012
עמוד  3מתוך 10
סימוכין 0612022703

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן עצמו ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מקלט

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

מחסן ספרים

רציף

5

מטבחון

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.6
1.3
1.4
1.3
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

6

צמוד למפסק הזרם

7

 0.5ממפסק הזרם

8

 1מ' ממפסק הזרם

9

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

30
3.6
1.3
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסקי זרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם הממוקם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים ערבה ברחוב
עוזיאל  13הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ערבה הממוקם ברחוב
עוזיאל  13הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  28פברואר 2012
עמוד  2מתוך 10
סימוכין 1312022803

. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
עוזיאל  13הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ערב ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

עמדת מחשב

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

מטבחון

רציף

4

פינת ספרייה

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.5
1.3
1
1.3
1.2
1
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  28פברואר 2012
עמוד  4מתוך 10
סימוכין 1312022803

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-עמדת המחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

6
1.2
1.1
1.5

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
.1
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ערמונים ברחוב מלכי
יהודה  30הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ערמונים ברחוב מלכי
יהודה  30הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
27/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מלכי יהודה  30הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ערמוני ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב

רציף

2

שולחנות אוכל

רציף

3

פינת בובות

רציף

4

מטבחון

רציף

5

מחסן

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.9
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

26
1.4
1.1
0.7

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

4

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסקי זרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1מפסק הזרם הממוקם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן פלג ברחוב קורן 41
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן פלג ברחוב קורן 41
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :קורן  41הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן פל ג
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

ספרייה

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

מטבחון

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.6
0.6
0.8
0.4
0.5
0.4
0.4

בדיקה ביחס לדלת
הכניסה
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

3

1

3

1

2

1

5

1

4

1

3

1

12

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד לארון החשמל

רציף

9

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3
1.2
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר  :1ארון החשמל בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן צאלים ברחוב
השופטים  10הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן צאלים ברחוב
השופטים  10הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :השופטים  10הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן צאלי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

ספרייה

רציף

4

שירותים

רציף

5

חצר-ארגז חול

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.7
0.4
0.6
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-רחבת הגן

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

12
1
0.8
0.7

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים צבעוני ברחוב
עוזיאל  13הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן צבעוני הממוקם ברחוב
עוזיאל  13הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
עוזיאל  13הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן צבעונ י
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת הגן

רציף

2

חדר טיפול

רציף

3

פינת מחשב

רציף

4

מטבחון

רציף

5

פינת בובות

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1
1.4
1.9
1.9
1.6
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-ברחבת הגן

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

14
3
1.2
1.2

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
.2
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  28פברואר 2012
עמוד  6מתוך 10
סימוכין 1212022803

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן צבר ברחוב הכוזרי 6
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן צבר ברחוב הכוזרי 6
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הכוזרי  6הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
08:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן צב ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

מחסן

רציף

3

שירותים

רציף

4

שולחנות אוכל ילדים

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

פינת בובות

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

8

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.4
2.5
2
2
2
1.6
2.2
2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחנות אוכל ילדים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

31
8.5
4.8
2

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר וחצי ממפסקי הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים ציפורן ברחוב
י.ל .פרץ  31הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/01/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן ציפורן הממוקם י.ל.
פרץ  31הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--26/01/2012
י.ל .פרץ  31הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן ציפור ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מחסן

רציף

5

מרפסת

רציף

6

חצר –ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.9
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

30
1.6
0.9
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו ,למעט בצמוד למפסק הזרם ,נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע
המשרד להגנת הסביבה כ -סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן צליל ברחוב רש"י 5
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן צליל ברחוב רש"י 5
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :רש"י  5הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן צלי ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

רחבת הגן

רציף

3

חדר קוביות

רציף

4

שירותים

רציף

5

מטבחון

רציף

6

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.7
0.6
0.8
0.8
1.3
0.6

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד לארון החשמל

רציף

8

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-חדר קוביות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3
1.4
1.3
0.8

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים קמה ברחוב
גבעת החלומות  10הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן קמה הממוקם ברחוב
גבעת החלומות  10הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
ייוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
גבעת החלומות  10הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן קמ ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חדר טיפול

רציף

2

ממ"ד

רציף

3

מטבחון

רציף

4

פינת מחשב

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
0.6
0.7
1.2
0.6
0.5
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-עמדת מחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

19
2.5
1.2
1.2

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן רבקי ברחוב מורדי
הגטאות  58הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן רבקי ברחוב מורדי
הגטאות  58הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מורדי הגטאות  58הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:10
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן רבק י
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת הגן

רציף

2

שולחנות אוכל ילדים

רציף

3

שירותים

רציף

4

ממ"ד

רציף

5

מטבחון

רציף

6

חצר -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.6
0.4
0.5
0.5
0.6
1.3

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד לארון החשמל

רציף

8

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1.1
1.3
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

6

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן רותם ברחוב אביב 3
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  13/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן רותם ברחוב אביב 3
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
13/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :אביב  3הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן רות ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

מטבחון

רציף

3

מרפסת

רציף

4

רחבת גן

רציף

5

חצר-ארגז חול

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.6
0.6
0.4
0.5
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

צמוד למפסק הזרם

2

 0.5מ' ממפסק הזרם

3

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

45
1.8
0.8
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן רימון ברחוב שמחה
הולצברג  4הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  26/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן רימון ברחוב שמחה
הולצברג  4הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
26/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :שמחה הולצברג  4הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן רימו ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חדר טיפול

רציף

2

ממ"ד

רציף

3

מטבחון

רציף

4

פינת קוביות

רציף

5

חצר-נדנדות

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1
1.2
1.1
1
1
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3.8
1.6
1.2
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן רקפת ברחוב הרקפות 5
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן רקפת ברחוב הרקפות 5
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הרקפות  5הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן רקפ ת
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חצר -ארגז חול

רציף

2

חצר -מגלשה

רציף

3

מחסן

רציף

4

שולחנות אוכל ילדים

רציף

5

שירותים

רציף

6

חדר בובות

רציף

7

מטבחון

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.5
0.5
0.4
0.6
0.5
0.4
0.8

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד לארון החשמל

רציף

9

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

10
3.7
2
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

4

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים שבולים ברחוב
הבנים  48הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן שבולים הממוקם
ברחוב הבנים  48הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
הבנים  48הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן שבולי ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

עמדת מחשב

רציף

2

מטבחון

רציף

3

שולחנות אוכל ילדים

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

פינת ספרים

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

7

מרפסת קוביות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
1.1
1.1
1.1
0.8
1.1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל מחוץ לג ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-עמדת מחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

18
1.9
1.3
1.2

בדיקה ביחס לארון
חשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל בכניס ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

11

צמוד למפסק הזרם

12

 0.5מ' ממפסק הזרם

13

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

14

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-עמדת מחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

6
1.3
1.1
1.2

בדיקה ביחס לארון
חשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל במקל ט
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

11

צמוד למפסק הזרם

12

 0.5מ' ממפסק הזרם

13

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

14

מרכז המקלט

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

66
1.7
1.2
1.1

בדיקה ביחס לארון
חשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מס' :1מפסק הזרם
במקלט

תמונה מס' :2ארון החשמל מחוץ לגן

תמונה מס' :3מפסק הזרם
בכניסה
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים שדמה ברחוב
גבעת החלומות  10הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן שדמה הממוקם ברחוב
גבעת החלומות  10הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
גבעת החלומות  10הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן שדמ ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חדר טיפול

רציף

2

ממ"ד

רציף

3

מטבחון

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

חצר-ארגז חול

רציף

7

חצר-מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
0.7
1
0.6
0.6
0.5
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-חדר טיפול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

10
1.9
1.2
1.2

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
.1
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים שחף ברחוב
נורדאו  26הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  29/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן שחף הממוקם ברחוב
נורדאו  26הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--29/02/2012
נורדאו  26הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן שח ף
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת בובות

רציף

2

פינת קוביות

רציף

3

מטבחון

רציף

4

שולחנות אוכל ילדים

רציף

5

רחבת הגן

רציף

6

חדר ספרים

רציף

7

חצר –ארגז חול

רציף

8

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.6
0.6
1.4
1.1
0.5
0.6
0.9
0.9

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחנות ילדים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

56
8
3.8
1.1

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מס' :1ארון החשמל בגן שחף
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן שיטה ברחוב לאה
גולדברג  5הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן דולב ברחוב לאה
גולדברג  5הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :לאה גולדברג  5הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן שיט ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

מטבחון

רציף

3

שירותים

רציף

4

שולחנות אוכל ילדים

רציף

5

חדר מחשב

רציף

6

חצר-מגלשה

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.6
0.4
0.5
0.6
0.5
0.5

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זר ם
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחנות אוכל ילדים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.8
1
0.9
0.5

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

4

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים שלהב ברחוב
הנדיב  57הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן שלהב הממוקם ברחוב
הנדיב  57הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
הנדיב  57הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
09:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן שלה ב
צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

1

שולחנות אוכל ילדים

רציף

0.8

רקע

1

2

פינת ישיבה סמוכה לארון
החשמל )עמדת ישיבה
הקרובה ביותר(

רציף

1

רקע

1

3

מטבחון

רציף

4

פינת יצירה

רציף

רקע

1

5

רחבת הגן

רציף

רקע

1

6

פינת בובות

רציף

רקע

1

7

חצר-מגלשה

רציף

רקע

1

8

חצר-נדנדות

רציף

1
0.6
0.7
0.6
0.9
1.2

רקע

1

רקע

1

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

בדיקת רקע

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמל בכניס ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

9

צמוד למפסק הזרם

10

 0.5מ' ממפסק הזרם

11

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

12

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

25.6
1.4
1.1
1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק זרם במקל ט
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

13

צמוד למפסק הזרם

14

 0.5מ' ממפסק הזרם

15

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

16

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

45
2
1.4
1.3

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מס' :1מפסק הזרם בכניסה לגן

תמונה מס'  :2מפסק הזרם במקלט
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן שקד ברחוב בני בנימין
 20הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  20/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן שקד ברחוב בני בנימין
 20הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
20/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :בני בנימין  20הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
10:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן שק ד
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חצר-מגלשה

רציף

2

פינת בובות

רציף

3

מחסן

רציף

4

חדר יצירה

רציף

5

מטבחון

רציף

6

רחבת הגן

רציף

7

שולחנות אוכל ילדים

רציף

8

פינת ספרים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.2
0.5
0.5
0.4
0.5
0.4
1.2
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שני  20פברואר 2012
עמוד  4מתוך 9
סימוכין 0612022003

המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1ארון החשמל הנמצא בגן הסמוך
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים שרון ברחוב בר
אילן  44הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  27/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן שרון הממוקם ברחוב
בר אילן  44הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--27/02/2012
בר אילן  44הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן שרו ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

פינת מחשב

רציף

2

מטבחון

רציף

3

פינת ספרייה

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

מחסן

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

7

חצר-ארגז חול

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.6
1.2
1.2
1
1.1
1
2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-פינת המחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

160
4.6
1.8
1.6

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן תבור ברחוב הוורדים 1
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן תבור ברחוב הוורדים 1
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :הוורדים  1הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן תבו ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

מטבחון

רציף

2

פינת קוביות

רציף

3

ספרייה

רציף

4

מחסן

רציף

5

פינת בובות

רציף

6

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.5
1.3
1.5
1.3
1.6
1.3

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם הממוקם בכניסה
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

7

מפסק זרם

8

מפסק זרם

9

מפסק זרם

10

העמדה הקרובה ביותר
למפסק-פינת בובות

אכלוס
האזור
לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף
רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

80
6.5
2.6
1.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

3

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1מפסק הזרם הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים תדהר ברחוב
חנקין  4הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן תדהר הממוקם ברחוב
חנקין  4הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
חנקין  4הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:30
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן תדה ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שולחנות אוכל ילדים

רציף

2

מטבחון

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מקלט

רציף

5

פינת ספרים

רציף

6

חדר בובות

רציף

7

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.1
1.2
1.2
0.7
0.5
0.6
0.7

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד למפסק הזרם

9

 0.5מ' ממפסק הזרם

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחן אוכל ילדים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

30
1.4
1.1
1.1

בדיקה ביחס ארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  28פברואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0712022803

 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן תהילת ישראל ברחוב
מנורה  12הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  07/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן תהילת ישראל ברחוב
מנורה  12הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
07/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מנורה  12הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
13:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן תהילת ישרא ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

רחבת הגן

רציף

2

שולחנות אוכל ילדים

רציף

3

שירותים

רציף

4

חדר בובות

רציף

5

מטבחון

רציף

6

חצר -מגלשה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.3
1.2
1
1.1
1.1
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  07פברואר 2012
עמוד  4מתוך 9
סימוכין 0612020703

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד לארון החשמל

רציף

8

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

10
1.7
1.3
1.1

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.
•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן תלתן ברחוב רש"י 9
הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן תלתן ברחוב רש"י 9
הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :רש"י  9הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:45
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  08פברואר 2012
עמוד  3מתוך 10
סימוכין 0212020803

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן תלת ן
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

ספרייה

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

שירותים

רציף

6

מטבחון

רציף

7

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.6
0.5
0.6
0.4
0.4
1.2

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד לארון החשמל

9

 0.5מ' מארון החשמל

10

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-ספרייה

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3.2
1.2
1
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום רביעי  08פברואר 2012
עמוד  5מתוך 10
סימוכין 0212020803

המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
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המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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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תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן תמר ברחוב שמואל
הנגיד  24הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  08/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן תמר ברחוב שמואל
הנגיד  24הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
08/02/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :שמואל הנגיד  24הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
11:05
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן תמ ר
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

ממ"ד

רציף

2

חדר משמאל לכניסה

רציף

3

חדר ממול לכניסה

רציף

4

פינת בובות

רציף

5

שירותים

רציף

6

מטבחון

רציף

7

חצר -נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.4
0.5
0.5
0.6
0.4
0.5
0.4

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי ממפסק הזרם
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מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

8

צמוד לארון החשמל

רציף

9

 0.5מ' מארון החשמל

רציף

10

 1מ' ממפסק הזרם

לא
רציף

11

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר למפסק-פינת בובות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

3
1
0.9
0.6

בדיקה ביחס למפסק
הזרם
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

1.5

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקת רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV

 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
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סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב  ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2

 .8ניתוח תוצאות המדידה
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.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
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 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר :1לוח החשמל הנמצא בגן
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לכבוד
שמואל עקרב
יוסף נבו 6
הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן תפארת ישראל ברחוב
מורדי הגטאות  58הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  11/03/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן תפארת ישראל ברחוב
מורדי הגטאות  58הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
שם המבקש:
22/01/2012
תאריך הבקשה:
יוסף נבו  6הרצליה
כתובת:
--טלפון:
057-7214651
נייד:
--פקס:
11/03/2012
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום המדידות :מורדי הגטאות  58הרצליה
המדידות נערכו
--בנוכחות
 .1מדידות שדה מגנטי

סוג המדידות:

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:00
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

תוקף הכיול של המכשיר

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :

 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
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בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן תפארת ישרא ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

חצר-מגלשה

רציף

2

חצר -נדנדה

רציף

3

חצר-ארגז חול

רציף

4

רחבת הגן

רציף

5

שולחנות אוכל ילדים

רציף

6

שירותים

רציף

7

מטבחון

רציף

8

פינת מחשב

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

0.9
0.6
0.6
0.4
0.6
0.6
0.8
1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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 .5הסבר לתוצאות המדידה
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .

 .9מסקנות
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ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד\תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך לביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

 .11נספחים
אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום ראשון  11מרץ 2012
עמוד  8מתוך 8
סימוכין 0112031103

המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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
יוסף נבו 6
עיריית הרצליה

דוח קרינה
הנדון :מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר  50Hzבגן ילדים תרזה ברחוב
חנקין  4הרצליה
סימוכין:
 .1הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,יולי  ,2002הגבלת השדה המגנטי לסף חשיפה סביבתי ,עדכון המלצות המשרד להגנת
הסביבה באפריל  2005לסף החשיפה התואם את המלצות ועדת מומחים שמינה המשרד.
 .2משרד העבודה ,תקנה  5לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים(.1990,

 .2נתונים אדמיניסטרטיביים
 .1בתאריך  28/02/2012בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בגן תרזה הממוקם ברחוב
חנקין  4הרצליה.
 .2המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ELFראה פרטים בהמשך.
 .3תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
במידה וידרשו הבהרות והסברים ,אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.
בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי
 ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גלית החברה לאיכות הסביבה מעבדה מאושרת לבדיקות רעש ואיכות אוויר בעבודה והינה פועלת ע"פ מערכת איכות  ISO 17025של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות .
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. 3דוח מדידות צפיפות שטף מגנטי בתחום ELF
שמואל עקרב
22/01/2012
יוסף נבו  6הרצליה
--057-7214651
--28/02/2012
חנקין  4הרצליה

שם המבקש:
תאריך הבקשה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
תאריך הסיור לביצוע:
כתובת מקום
המדידות נערכו
בנוכחות

---

סוג המדידות:

 .1מדידות שדה מגנטי

מיקום המדידה:
תיאור מקום המדידה

גן ילדים

תנאי ביצוע המדידות

המדידות התבצעו בשעה
12:15
תנאי מזג האוויר :חורף ,בהיר

מקור השדה

ארון חשמל  +רקע

אפיון מכשיר המדידה :
סוג המכשיר

מאפייני החיישן
תוקף הכיול של המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Eletromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E
S.N: 01456
Frequency range : 30 -2000 HZ
Sensitivity : Magnetic fields: 0.01 mG – 2 G

11.02.13

מבצע הבדיקה:
יוסף עבאדי ,מספר היתר שירות  – ELFהמשרד לאיכות הסביבה – 3400-01-4
תוקף היתר  ELFעד לתאריך06/02/16 :
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 .4שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה )לא נקודות עם חשיפה
רגעית(.
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל השדות המגנטיים באזור.

פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי בגן תרז ה
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

1

שולחנות אוכל ילדים

רציף

2

מטבחון

רציף

3

רחבת הגן

רציף

4

מקלט

רציף

5

חדר בובות

רציף

6

חצר-נדנדות

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

1.1
1.6
1
1
1.1
1.1

בדיקת רקע
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

רקע

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.
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פרוטוקול רשמי  ELFבדיקת שדה מגנטי מארון חשמ ל
מס'
#

תיאור נקודת המדידה

אכלוס
האזור

7

צמוד למפסק הזרם

8

 0.5מ' ממפסק הזרם

9

 1מ' ממפסק זרם

לא
רציף
לא
רציף
לא
רציף

10

בעמדת הישיבה הקרובה
ביותר-שולחן אוכל ילדים

רציף

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

45
3.5
2.5
1.1

בדיקה ביחס לארון
החשמל
מרחק
]מטר[

גובה
]מטר[

0

1

0.5

1

1

1

2

1

 :תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
 :בבדיקות רקע לא נמדדו מרחקים.

 .5הסבר לתוצאות המדידה
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המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי )  ( WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע כי
מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי
לסרטן" POSSIBLE CARCINOGENIC
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר
ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ
ובעולם ,אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור
בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

 .6קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים:
)על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה(:
להלן טבלת מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים:
.1
 :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה
קווי מתח נמוך
הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.2
קווי מתח גבוה ) 13 ,22 ,33ק"ו(  :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב
לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
.3
 :פרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
קו מתח עליון ) (161 KV
.4
 :פרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
קו מתח על ) (400 KV
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 .7קריטריון החשיפה לשטף מגנטי על פי המשרד להגנת הסביבה ועל
פי משרד העבודה
סף החשיפה לשטף שדה מגנטי
המשרד להגנת הסביבה אינו מגדיר ערך סף חשיפה לחשיפת אדם לשדות מגנטיים ב ELFאך מביא
לידיעת הציבור כי הערך שאינו מהווה סיכון הוא  2מיליגאוס בממוצע ביממה .הוא גם מכיר ,לא
רשמית ,כי ניתן להתיר חשיפה גבוהה יותר לזמנים קצרים מיממה .בהנחה שאדם חשוף לשדה מגנטי של
 1מיליגאוס מחוץ לשעות העבודה ,אזי הוא יכול להיות חשוף לשדה גבוה יותר בעבודה על פי:

)BmG=(1+24/Thours
 -Thoursזמן חשיפה בשעות.
ניתן גם להביא בחשבון)לא על דעת המשרד בשעה זו( כי אדם הנמצא בעבודה  5ימים מתוך ה 7-בשבוע
ולכן השדה לו מותר לחשוף אותו מבלי לחרוג מסף אי השפעה הוא:

BmG=(1+24/Thours)*7days/5days
בהנחה שאדם שוהה בעבודתו  8שעות ביום ,יהיה הסף לחשיפה  6מיליגאוס בקירוב.
משך שהייה בשדה נתון:

)Thr=24/(0.7*BmG-1
על פי תקנה  5של משרד העבודה )סימוכין  (3רמת החשיפה הבטוחה לעובד במקום עבודתו הנה 2000
מיליגאוס התואם את המלצות  ICNIRPהשייכת לארגון הבריאות העולמי )סימוכין .(2
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 .8ניתוח תוצאות המדידה
.1

.2

.3

.4

תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים
בעומס הינה בגבולות של  30%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" )אין חיוב חוקי( מומלץ שלא למקם עמדות קבועות
בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים
הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן 2) . IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות( כמו כן מומלץ
)אין חיוב חוקי( לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד
להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי
לאורך זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה
המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת
החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ) או יותר (
ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת
הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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 .9מסקנות
(1
(2
(3
(4
(5

ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בסעיף .7
רמת הקרינה המומלצת לחשיפת האוכלוסייה ע"פ ארגון הבריאות לחקר הסרטן )  ( IARCוהמשרד
להגנת הסביבה בישראל הינו  4מילי גאוס בחשיפה ל  8 -שעות ביממה לעובד/תלמיד.
בכל עמדות הישיבה שנבדקו נמדדו ערכים נמוכים ביחס למה שקובע המשרד להגנת הסביבה כ-
סף על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי) .ראה דוח תוצאות(
בסמוך למפסק הזרם נמדדו ערכים גבוהים אך הם אופייניים למתקני חשמל מהסוג הנ"ל )ראה
המלצות(.
לאור תוצאות הבדיקה לא נמצא צורך בביצוע פעולות להפחתת הקרינה בגן.

 .10המלצות

 (1מומלץ לא להושיב ילדים במרחק של פחות ממטר ממפסק הזרם.

•

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

•

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה או הבהרה במוקד הארצי ,טלפון1-700-505054 :

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

אחוזה  120מרכז פוזין רעננה | מען למכתבים  :ת.ד 425 .רעננה
מיקוד  43000טל  1700-50-50-54 :או 09-7400040
פקס www.galit.co.il | 09-7724446 :

חוות דעת מומחים
לבית המשפט

בע"ה

יום שלישי  28פברואר 2012
עמוד  9מתוך 10
סימוכין 0812022803

 .11נספחים
המלצות ותקנים מהעולם
.1הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן )  ( IARCקבע ב  2001כי מתקני חשמל החושפים את הציבור
לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" .
.2בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס .
.3בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
.4בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס )השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה(.
.5רמת השדה האופיינית בבתי מגורים הינה בתחום  0.4מיליגאוס ל 1מיליגאוס ,כאשר רוב הערכים
נמצאים באזור ה  0.4מיליגאוס .באזורים רחוקים מציוד חשמלי הערכים יגיעו ל  0.1-0.2מיליגאוס.
.6המלצת המשרד להגנת הסביבה כיום היא נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של
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

תמונה מספר  :1מפסק הזרם בגן
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