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 לכבוד
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בבית ספר ( מרשת החשמל גמ"טרומגנטית )אלקרינה אלק בטיחות סקר
 פרדסיה, 35 רמב"ם, ברח' תפוז

 
בביתספרתפוז,מרשתהחשמללקביעתרמתהשדההאלקטרומגנטיבוצעומדידות05/02/2015בתאריך

.,פרדסיה35ברח'רמב"ם


ראהפרטיםבהמשך.ELFהמדידותבוצעובמכשירמדידהתקנילמדידות
 

כמוכןמצוייםהסביבה.הגנתבחנוביחסלהנחיותהמומלצותכיוםע"יהמשרדלתוצאותהמדידותנ
הסבריםותקנותבנספחיםשבדו"חהמצורף,וישגםאפשרותלמצואהסבריםנוספיםבנושאזהבאתר

ליתהחברהלאיכותהסביבהובאתרשלגwww.sviva.gov.ilהאינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה:
www.galit.co.il. 


בכלעת.כםשמחלעמודלרשותנ,נוספיםבמידהוידרשוהבהרותוהסברים

 







 








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

 רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות 

 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"  14001ISOותקן ישראלי   9001ISO התקנים תקן ישראלי
 

 
 

בכבודרב,
 יורם גבאי

יועץמקצועילבטיחותקרינה
גליתהחברהלאיכותהסביבהבע"מ
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 סקר בטיחות קרינה 

 
 

 

 פרטי ההזמנה

 עזרארייבישםהמבקש:

 14/01/15תאריךהבקשה:

 

 

 הבדיקה ואפיונה  פרטי

.10:00;05/02/2015ושעה:תאריך

.,פרדסיה35בביתספרתפוז,ברח'רמב"םמקום:

באזורעירוני.ביתספר,אפיוןהמקום:

.ירון,אבהביתהבדיקהבוצעהבנוכחות:

.,בהירחורףמזגאוויר:תנאי

.,מפסקזרםרקע,לוחחשמל:גמקורשדהאלמ"

.שדהמגנטימדידות:דידותסוגהמ


 מבצע הבדיקה

אורירונן

01/02/20,בתוקףעד5098-01-4:הסביבההגנתהמשרדל–ELF מספרהיתרשירות
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 (ELFסקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל )
 
 

  אפיון מכשיר המדידה
 

 סוג המכשיר

המכשיראמיןבעלתעודותאישורכיולתקפותממעבדה
מורשיתודיוקוקבילבישראל,ארה"בובמדינותרבות

אחרות,לצורךמשפטי,אולכלצורךאחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA AG 

MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E 

S.N: 01456 

 מאפייני החיישן
Frequency range : 30 -2000 HZ  

30–2000.Hzטווחתדירות:
0.01 mG–2G–ות:שדהמגנטירגיש

27.1.17 תוקף הכיול של המכשיר

 
 
 

 שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

בכלאזורנמדדתהקרינההאלקטרומגנטיתבאופןהבא:

 זוריםהנגישים.נערכתסריקהשלהא .1

 בנקודהבהנמדדההקרינההגבוההביותר,נערכתמדידהמדויקתונרשםהערךהגבוהביותר. .2

מבוצעותבאזוריםהנגישיםלאדםשבהםשוהיםחלקמהיממה)לאנקודותעםחשיפההמדידות .3

 רגעית(.

ללתשלכלהשדותהמגנטייםבאזור.קבכלנקודההמדידותמייצגותאתהתרומההמשו .4

http://www.galit.co.il/
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 :תוצאות

 ראשילוח חשמל   -חטיבה צעירה  - בדיקת שדה מגנטי  ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 התיאור נקודת המדיד
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

ה ביחס ללוח בדיק
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 64סמוךלחזיתלוחהחשמל .1
: חשיפה לא חורג

 רגעית
10.3

ג: חשיפה לא חור 20מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .2
 רגעית

10.5

: חשיפה חורגלא  8מ'מחזיתלוחהחשמל1 .3
 רגעית

11

12 גלא חור 2מ'מחזיתלוחהחשמל2 .4

 .5
סמוךלקירהגובלעםלוח

החשמל,במסדרוןכניסהלממ"ד
10.3 לא חורג 0.56

 .6
מ'מהקירהגובלעםלוח0.6

10.6 לא חורג 0.5החשמל

 .7
מ'מהקירהגובלעםלוח1

11 לא חורג 0.5החשמל

 

קוםוזמןהמדידה.תוצאותהמדידותנכונותלמ

 גן הדס - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.2צדמערבישלהגן .8

1רקע א חורגל 0.2צדמזרחישלהגן .9

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדצפונישלהגן .10

1רקע לא חורג 0.5צדדרומישלהגן .11

1רקע לא חורג 1מחסן .12

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

http://www.galit.co.il/
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 גן הדס -מקלט  - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 שנמדדה המגנטי
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 10סמוךלחזיתלוחהחשמל .13
: חשיפה לא חורג

 רגעית
10.3

10.6 לא חורג 1.7מ'מחזיתלוחהחשמל0.6 .14

 .15
,בעמדתמ'מחזיתלוחהחשמל1

11 גלא חור 0.8הישיבההקרובהביותר

12 לא חורג 0.1-קטן מעמדתישיבהרכזת .16

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 מזכירותלוח חשמל ליד  - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

ללוח בדיקה ביחס 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

10.3 לא חורג 0.8סמוךלחזיתלוחהחשמל .17

10.5 לא חורג 0.4מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .18

11 לא חורג 0.3מ'מחזיתלוחהחשמל1 .19

 .20
בחדרמזכירות,סמוךלקיר

הגובלעםלוחהחשמל
10.3 גלא חור 0.5

 .21
מ'מהקירהגובלעםלוח0.5

10.5 לא חורג 0.3להחשמ

 .22
מ'מהקירהגובלעםלוח1

11 לא חורג 0.2החשמל

 .23
במטבחון,סמוךלקירהגובלעם

10.3 לא חורג 1לוחהחשמל

 .24
מ'מהקירהגובלעםלוח0.5

10.5 לא חורג 0.8החשמל

 .25
מ'מהקירהגובלעםלוח1

החשמל
11 לא חורג 0.6

 .26
מ'מהקירהגובלעםלוח2

12 לא חורג 0.1החשמל

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה

http://www.galit.co.il/
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 מזכירות - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 ת רקעבדיק

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 20ריזהסמוךלמערכתהק .27
: חשיפה לא חורג

 רגעית
10.3

1רקע לא חורג 0.2בעמדתהישיבהשלציפי .28

1רקע לא חורג 0.1-קטן מבעמדתהישיבהשלטובה .29

1רקע לא חורג 0.1-קטן מחדרמנהלת .30

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה



 בית הדס - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.3צדמערבישלביתהדס .31

1רקע לא חורג 0.3צדמזרחישלביתהדס .32

1רקע לא חורג 0.2צדצפונישלביתהדס .33

1רקע לא חורג 0.1ישלביתהדסצדדרומ .34

1רקע לא חורג 0.2מרכזביתהדס .35

1רקע לא חורג 0.2שירותים .36

1רקע לא חורג 0.182מרכזכיתהא' .37

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

http://www.galit.co.il/
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 בית גפן - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
טף צפיפות הש

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 7מטבח,לידהתנור .38
: חשיפה לא חורג

 רגעית
10.5

11 לא חורג 2מ'מהתנור1מטבח, .39

1רקע לא חורג 0.1לידהמגירות .40

1רקע לא חורג 0.1-קטן מ1מרכזכיתהא' .41

1רקע לא חורג 0.1-קטן מזביתגפןמרכ .42

1רקע לא חורג 0.2מקלט .43

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזגןגפן .44

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 בית הדס - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

 חורג/לא חורג
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 4סמוךלחזיתלוחהחשמל .45
: חשיפה לא חורג

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 1.7מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .46

11 לא חורג 0.6מ'מחזיתלוחהחשמל1 .47

11.5 לא חורג 0.2בעמדתהישיבההקרובהביותר .48

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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 לוח חשמל במקלט גן גפן - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

10.3 לא חורג 3ךלחזיתלוחהחשמלסמו .49

10.5 לא חורג 1.5מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .50

11 לא חורג 1מ'מחזיתלוחהחשמל1 .51

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 גן תמר - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.16לידהכיורים .52

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזגןתמר .53

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממטבח .54

1רקע לא חורג 0.1בעמדותהישיבה .55

1רקע לא חורג 0.1חדרריכוז .56

1רקע לא חורג 0.3םשירותי .57

1רקע לא חורג 0.7חדרעוגות .58

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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 לוח חשמל בגן תמר - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

ללוח  בדיקה ביחס
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 4.3סמוךלחזיתלוחהחשמל .59
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 2.2מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .60

11 לא חורג 1.3מ'מחזיתלוחהחשמל1 .61

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 חדר אב בית - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס למכונת 
 צילום

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

10.5 לא חורג 0.21לידמכונתהצילום .62

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך10עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 כיתת צהרון - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמערבישלהכיתה .63

1רקע לא חורג 0.2צדמזרחישלהכיתה .64

1רקע לא חורג 0.3צפונישלהכיתהצד .65

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדדרומישלהכיתה .66

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .67

1רקע לא חורג 0.1-קטן מחדרטלוויזיה .68

1רקע לא חורג 0.4מטבח .69

1רקע לא חורג 0.1שירותים .70

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 3כיתה ב' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - קול רשמירוטופ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.12צדמערבישלהכיתה .71

1רקע לא חורג 0.14צדמזרחישלהכיתה .72

1רקע לא חורג 0.15צדצפונישלהכיתה .73

1רקע לא חורג 0.1צדדרומישלהכיתה .74

1רקע לא חורג 0.1מרכזהכיתה .75

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך11עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 כיתת תרפיה - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .76

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 לוח חשמל מול אמפי ב' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
טף צפיפות הש

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 10סמוךלחזיתלוחהחשמל .77
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 3.6מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .78

11 לא חורג 2.5מ'מחזיתלוחהחשמל1 .79

 .80
סמוךלקירהגובלעםבשירותים,
לוחהחשמל

לא חורג: חשיפה  4.2
 רגעית

10.3

11 לא חורג 0.5בשירותים,לידהאסלות .81

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך12עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 לוח חשמל ליד הספריה - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 4סמוךלחזיתלוחהחשמל .82
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 1.2מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .83

11 לא חורג 0.21מ'מחזיתלוחהחשמל1 .84

 .85
בספריה,סמוךלקירהגובלעם

וחהחשמלל
10.3 לא חורג 0.6

16-10 לא חורג 0.1-קטן מעמדותישיבהבספריה .86

17 לא חורג 0.3עמדתישיבהשלהספרנית .87

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 1כיתה ב' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 
 ההמגנטי שנמדד

mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1צדמערבישלהכיתה .88

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמזרחישלהכיתה .89

1רקע לא חורג 0.1צדצפונישלהכיתה .90

1רקע לא חורג 0.1צדדרומישלהכיתה .91

1רקע לא חורג 0.1-ן מקטמרכזהכיתה .92

1רקע לא חורג 0.1-קטן מעמדתהמורה .93

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך13עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 2לוח חשמל ליד כיתה ב' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 יבההסב

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 4.3סמוךלחזיתלוחהחשמל .94
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 1מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .95

11 לא חורג 0.4מ'מחזיתלוחהחשמל1 .96

 .97
,סמוךלקירהגובל2בכיתהב'

עםלוחהחשמל
10.3 לא חורג 1.5

 .98
מהקירהגובלעםלוחמ'0.5

10.5 לא חורג 0.6החשמל

 .99
מ'מהקירהגובלעםלוח1

החשמל,לידהמדפים
11 לא חורג 0.2

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 2כיתה ב' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

לא חורג חורג/
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.3צדמערבישלהכיתה .100

1רקע לא חורג 0.2צדמזרחישלהכיתה .101

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדצפונישלהכיתה .102

1רקע לא חורג 0.1צדדרומישלהכיתה .103

1רקע לא חורג 0.1מרכזהכיתה .104

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך14עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 כיתת מוזיקה - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.2צדמערבישלהכיתה .105

1רקע לא חורג 0.2צדמזרחישלהכיתה .106

1רקע לא חורג 0.2צדצפונישלהכיתה .107

1רקע לא חורג 0.2צדדרומישלהכיתה .108

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .109

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

  בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1שירותיצוות .110

1רקע לא חורג 0.2חדרמפגשים .111

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך15עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 לוח חשמל ליד חדרי אופק חדש - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

10.3 גלא חור 0.4סמוךלחזיתלוחהחשמל .112

10.5 לא חורג 0.1-קטן ממ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .113

 .114 11 לא חורג 0.1מ'מחזיתלוחהחשמל1

12 לא חורג 0.1-קטן מעמדתמחשב .115

13 לא חורג 0.12מרכזחדראופק .116

14 לא חורג 0.21מרכזחדראופק .117

15 לא חורג 0.1-קטן ממרכזחדרצוותאופק .118

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 1לוח חשמל ליד כיתה ג' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - קול רשמירוטופ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

10.3 גלא חור 2.3סמוךלחזיתלוחהחשמל .119

10.5 לא חורג 0.3לוחהחשמלמ'מחזית0.5 .120

 .121 11 לא חורג 0.2מ'מחזיתלוחהחשמל1

 .122
,סמוךלקירהגובלעם1בכיתהג'

10.3 לא חורג 1.3לוחהחשמל

 .123
בעמדתהישיבההקרובהלקיר

10.5 לא חורג 0.2הגובלעםלוחהחשמל

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך16עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 1כיתה ג' - בדיקת שדה מגנטי  LF E - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.14צדמערבישלהכיתה .124

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמזרחישלהכיתה .125

1רקע לא חורג 0.12ישלהכיתהצדצפונ .126

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדדרומישלהכיתה .127

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .128

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 2כיתה ג' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.15צדמערבישלהכיתה .129

1רקע לא חורג 0.14צדמזרחישלהכיתה .130

1רקע לא חורג 0.13צדצפונישלהכיתה .131

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדדרומישלהכיתה .132

1רקע לא חורג 0.1-טן מקמרכזהכיתה .133

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך17עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 2כיתה ד' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1-קטן מרבישלהכיתהצדמע .134

1רקע לא חורג 0.1צדמזרחישלהכיתה .135

1רקע לא חורג 0.3צדצפונישלהכיתה .136

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדדרומישלהכיתה .137

1רקע לא חורג 0.1מרכזהכיתה .138

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 1לוח חשמל ליד כיתה ד' - קת שדה מגנטי בדי  ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 4.5סמוךלחזיתלוחהחשמל .139
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 1.3מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .140

 .141 11 לא חורג 0.5מ'מחזיתלוחהחשמל1

 .142
,סמוךלקירהגובל1בכיתהד'

10.3 לא חורג 1.3עםלוחהחשמל

 .143
בעמדתהישיבההקרובהלקיר

הגובלעםלוחהחשמל
11 לא חורג 0.5

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך18עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 1כיתה ד' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - שמירוטוקול רפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמערבישלהכיתה .144

1ערק לא חורג 0.1-קטן מצדמזרחישלהכיתה .145

1רקע לא חורג 0.1צדצפונישלהכיתה .146

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדדרומישלהכיתה .147

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .148

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

לוח חשמל במקלט טבחים  - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ
 צעירים

 
 מס'
# 

 דידהתיאור נקודת המ
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 7סמוךלחזיתלוחהחשמל .149
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

: חשיפה לא חורג 4.5מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .150
 רגעית

10.5

 .151 11 לא חורג 1.1מ'מחזיתלוחהחשמל1

13 לא חורג 0.1-קטן מעמדותבמרכזהחדר .152

16 לא חורג 0.1-קטן מעמדתמורה .153

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך19עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 כיתת אומנות - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
לצות מהמ

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1צדמערבישלהכיתה .154

1רקע לא חורג 0.1צדמזרחישלהכיתה .155

1רקע לא חורג 0.2צדצפונישלהכיתה .156

1רקע לא חורג 0.1צדדרומישלהכיתה .157

1רקע לא חורג 0.2מרכזהכיתה .158

 

דידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.תוצאותהמ

 

 חדר פסק זמן - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.2צדמערבישלהחדר .159

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמזרחישלהחדר .160

1רקע לא חורג 0.1צדצפונישלהחדר .161

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדדרומישלהחדר .162

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהחדר .163

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך20עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 מחשבים לוח חשמל בכיתת - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

10.3 גלא חור 0.3סמוךלחזיתלוחהחשמל .164

10.5 לא חורג 0.1מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .165

 .166 11 לא חורג 0.1-קטן ממלמ'מחזיתלוחהחש1

12 לא חורג 0.1-קטן מבעמדתהישיבההקרובהביותר .167

13 לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .168

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

לוח חשמל במסדון עליה לכיתות  - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ
 ה'

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
ות השטף צפיפ

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 4.7סמוךלחזיתלוחהחשמל .169
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 1.2מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .170

 .171 11 לא חורג 0.7מ'מחזיתלוחהחשמל1

 

ותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.תוצא
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך21עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 2כיתה ה' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע גלא חור 0.1-קטן מצדמערבישלהכיתה .172

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמזרחישלהכיתה .173

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדצפונישלהכיתה .174

 .175
צדדרומישלהכיתה)מעללוח

חשמל(
1רקע לא חורג 0.15

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .176

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 1כיתה ה' - קת שדה מגנטי בדי  ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמערבישלהכיתה .177

1רקע לא חורג 0.2צדמזרחישלהכיתה .178

1רקע לא חורג 0.1-קטן מיתהצדצפונישלהכ .179

1רקע לא חורג 0.1צדדרומישלהכיתה .180

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .181

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך22עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 כיתה יפעת –כיתת אופק ישן  - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 טי שנמדדההמגנ
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1צדמערבישלהכיתה .182

1רקע לא חורג 0.2צדמזרחישלהכיתה .183

1רקע לא חורג 0.1צדצפונישלהכיתה .184

1רקע לא חורג 0.3צדדרומישלהכיתה .185

1רקע לא חורג 0.1בבעמדתהמחש .186

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 כיתה ריקה )חיזוק( –אופק ישן  - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס למפסק 
 זרם

 רחקמ 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

10.3 גלא חור 0.3סמוךלחזיתמפסקהזרם .187

10.5 לא חורג 0.1מ'מחזיתמפסקהזרם0.5 .188

 .189 11 לא חורג 0.1מ'מחזיתמפסקהזרם1

11.5 לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .190

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך23עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

לוח חשמל קומה אחרונה אופק  - מגנטי בדיקת שדה   ELF - רוטוקול רשמיפ
 ישן )עלייה לגג(

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 9סמוךלחזיתלוחהחשמל .191
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 2.7מחזיתלוחהחשמלמ'0.5 .192

 .193 11 לא חורג 0.8מ'מחזיתלוחהחשמל1

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 1כיתה ו' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 ביבההס

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדמערבישלהכיתה .194

1רקע לא חורג 0.1צדמזרחישלהכיתה .195

1רקע לא חורג 0.1צדצפונישלהכיתה .196

1רקע לא חורג 0.1-קטן מצדדרומישלהכיתה .197

1רקע לא חורג 0.1-קטן ממרכזהכיתה .198

 

דידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.תוצאותהמ
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך24עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 2כיתה ו' - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.2צדמערבישלהכיתה .199

 .200 1רקע לא חורג 0.2דמזרחישלהכיתהצ

1רקע לא חורג 0.1צדצפונישלהכיתה .201

1רקע לא חורג 0.1צדדרומישלהכיתה .202

1רקע לא חורג 0.1מרכזהכיתה .203

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 חדר מתמטיקה - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 ת המדידהתיאור נקוד
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.2צדמערבישלהכיתה .204

1רקע לא חורג 0.1צדמזרחישלהכיתה .205

1רקע לא חורג 0.1צדצפונישלהכיתה .206

1רקע א חורגל 0.2צדדרומישלהכיתה .207

1רקע לא חורג 0.2מרכזהכיתה .208

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך25עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 לוח חשמל במקלט מדעים - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

לוח בדיקה ביחס ל
 חשמל

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 4.2סמוךלחזיתלוחהחשמל .209
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 1.5מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .210

 .211 11 לא חורג 0.9מ'מחזיתלוחהחשמל1

13 לא חורג 0.1-קטן ממרכזמקלטמדעים .212

17 לא חורג 0.3מתחתלמזגן .213

16 לא חורג 0.1-קטן מיהמתחתלטלוויז .214

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.

 

 חדר מורים - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 בדיקת רקע

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

1רקע לא חורג 0.1-קטן מכזחדרמוריםמר .215

 

תוצאותהמדידותנכונותלמקוםוזמןהמדידה.
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2015פברואר10שלישייום
41מתוך26עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
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 לוח חשמל במקלט כניסה - בדיקת שדה מגנטי   ELF - רוטוקול רשמיפ

 
 מס'
# 

 תיאור נקודת המדידה
צפיפות השטף 

 המגנטי שנמדדה
mG 

חורג/לא חורג 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
 מלחש

 מרחק 
 ]מטר[

 גובה
 ]מטר[

 10סמוךלחזיתלוחהחשמל .216
ג: חשיפה לא חור

 רגעית
10.3

10.5 לא חורג 1.8מ'מחזיתלוחהחשמל0.5 .217

 .218 11 לא חורג 0.8מ'מחזיתלוחהחשמל1

14 לא חורג 0.1-קטן מעמדתהפסנתר .219

12 לא חורג 0.2מתחתלמזגן .220

12 חורג לא 0.1-קטן ממרכזהמקלט .221
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 יתוח תוצאות המדידה נ
 

תוצאותהמדידההינםערכיהשדההמגנטיהמכסימליהמתקבלבנקודתהמדידהכאשרשטףקווי .1

סביר להניח שתרומת השינויים בעומס השדההעובריםדרךטבעתגלאיהמדידה,הואהגדולביותר.

 לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי. 100% הינה בגבולות של

מומלץשלאלמקםעמדותקבועותבעלי)אין חיוב חוקי(כחלקממדיניות"עקרוןהזהירותהמונעת" .2

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

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

לשקולאין חיוב חוקי(שעות(.כמוכןמומלץ)24-מיליגאוסבממוצעבחשיפהל4)  IARC -הסרטן

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

 רציפה.

ממו .3 ערך מגדיר הסביבה להגנת המשרד שאיןדרישת ההנחה על מתבססות ההנחות לחשיפה, צע

סטייהגדולהביןהמדידההרגעיתלממוצע.יחדעםזאת,ישלהתייחסליציבותהשדההמגנטילאורך

השדההמגנטיתלויבעומסשלקוהמתחולכןצפוייםשינוייםבעוצמתהשדההמגנטי כלומר, זמן.

ם,אתההתרשמותלגבירמתהחשיפהלאורךלאורךשעותהיממהוחדשיהשנהכתלותבצריכתהזר

שעות)אויותר(ולחשבאתהשדה24רישוםוהקלטהשלהשדההמגנטיבמשךזמןניתןלקבלע"י

 המגנטיהממוצעליממה.

ישלבחוןכלנקודתמדידהבאםרמתהקרינהשנמדדהבהחורגתמהמלצותהמשרדלהגנתהסביבה .4

 אותההנקודהלאורךהיממה.תוךדגשלמשךשהייתהאוכלוסייהב
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 מסקנות 

 ההסברלתוצאותהמדידהניתןע"יהמשרדלהגנתהסביבה. (1

מיליגאוס. 2000 הרץהינה50מרביתהמותרתשלבניאדםלשדהמגנטימשתנהבתדרחשיפה רגעית (2

הק (3 רמת המומלצת ה ממושכתלחשיפרינה הבריאותע"פ הומשרד הסבימשרד להגנת בישראלבה

 (.'ד-וא'ים)ראהנספח מיליגאוס4העדהינ

המומלץע"יהמשרדלהגנתמהסףערכים הנמוכיםבכלנקודותהמדידהבהןיששהייהרציפהנמדדו (4

 חתוצאות(.")ראהדוהסביבה

 בכלעת.כםשמחלעמודלרשותנ,נוספיםדרשוהבהרותוהסבריםיבמידהוי (5


 
 

 
 

 יורם גבאי
יועץמקצועילבטיחותקרינה

מומחהמטעםביתהמשפט
בוררלענייניאיכותהסביבה
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 תמונות
 

  
:לוחחשמלבחטיבהצעירה2תמונהמס':לוחחשמללידאמפי1תמונהמס'




2:לוחחשמללידכיתהג'4תמונהמס':מפסקזרםבכיתתאופקישן3תמונהמס'
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 תמונות

  
:לוחחשמלבמקלטמדעים6תמונהמס'1:לוחחשמללידכיתהד'5תמונהמס'


:לוחחשמלבכיתהאופקישן8תמונהמס':לוחחשמלבספריה7תמונהמס'
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 תמונות

  
:לוחחשמלבביתגפן10תמונהמס':לוחחשמלבעלייהלכיתותה'9ונהמס'תמ




:לוחחשמלבמקלטביתהדס12תמונהמס':לוחחשמלבביתהדס11תמונהמס'
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 תמונות

  
:לוחחשמלבכיתתמחשבים14תמונהמס':לוחחשמלבגןתמר13תמונהמס'


2:לוחחשמללידכיתהב'16תמונהמס'שמלבכיתתאופקחדש:לוחח15תמונהמס'
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 תמונות

 
:לוחחשמלבמקלטטבחים17תמונהמס'

צעירים


:לוחחשמלבביתהדס18תמונהמס'


:לוחהחשמלבמקלטגןגפן19תמונהמס'
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 נספחים


 
 

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

 

) המלצות ארגון הבריאות העולמי: העולמי הבריאות WHOארגון (  רמת כי החשיפה הרגעיתקבע

מיליגאוס. 2000 הרץהינה50המרביתהמותרתשלבניאדםלשדהמגנטימשתנהבתדר



)ארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:המלצות ה הסרטן לחקר הבינלאומי מתקניIARCהארגון כי קבע )

הינם"גורםאפשרילסרטן"מיליגאוס 2לשדהמגנטיהעולהעללאורך זמן חשמלהחושפיםאתהציבור

POSSIBLE CARCINOGENIC



ותוהתושבים.,הסףהסביבתינקבעפרפרויקטובשיתוףעםרשויותהתכנוןהמקומיבארה"ב

.מיליגאוס 2לדוגמאהסףהסביבתיהמקובלהואבקליפורניה



,כמובארה"ב,הסףהסביבתינקבעפרפרויקטובשיתוףועדותהתכנוןהשונות.בצרפת ואנגליה



,אשרבישראלמתורגמתמיליגאוס 10חשיפה מרבית של שקובעתחקיקה ותקינה,קיימתבשוויץ

נובעמשיטתהפעלהשונה,תדרשונה(.מיליגאוס)השוני2.5-ל

  

ביצוענתוני מחקרים מהארץ ומהעולם: לאחר שנצבר בעולםומהניסיון זה בנושא ממחקריםשבוצעו

בארץובעולם,בתוך מרבית בתי המגורים מאותמדידותברחביהארץ,ניתןללמודשהחשיפההממוצעת

מיליגאוס. 0.4אינהעולהעל



שמתקניחשמליתוכננוויפעלובהתאםממליץהמשרדלהגנתהסביבההסביבה: הגנתהמלצות המשרד ל

שלהשדותהמגנטייםאליהםנחשףהציבורבישראללשם הפחתה ככל האפשר לעקרוןהזהירותהמונעת,

ממרכיביםשוניםשלרשתהחשמל.
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 סיכונים, תקנות והמלצות -נספח ג' : שדה מגנטי 

 

 הבריאותהעולמי WHO)ארגון ( רמתקבע אדם-המרביתהמותרתשלבניהחשיפה הרגעיתכי

 בתדר משתנה מגנטי 50לשדה הינה מסתמכתעיקבמיליגאוס.2000הרץ זאת המלצותה  על

ICNIRPמשנת מייננת( סף2010)ועדהבינלאומיתמקצועיתלהגנהמקרינהבלתי ערכי שקבעו

ישלצ נמוך. בתדר הקביעהשללחשיפתהציבורלשדהמגנטי כי אינהמבדילהביןICNIRPיין

 של מעדכנותאתההמלצהלסף )המלצותאלו מיליגאוס1000חשיפהרגעיתלחשיפהממושכת.

 (.זוהיגםההמלצהשלהמשרדלהגנתהסביבהבישראלעבורחשיפהרגעית.1998משנת

 

 נוסףלהנחיותICNIRPקייםספרשנקרא,TLVוצאלאורמדישנהישבנושאגהותתעסוקתית

 Threshold) (.ספרזהקובעערכיסףACGIHעלידיהאגודההאמריקאיתלגהותתעסוקתית)

Limit Valuesלחומריםמסוכניםולקרינה.בתחומיםרביםספרזהמקובללחשיפהשלעובדים(

ערכ כאשר תעסוקתית, גהות בנושא סף ערכי לקביעת כמדריך בארץ התמ"ת משרד ידי יםעל

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

12הרץהוא50לשדהמגנטיהנובעמרשתהחשמלהפועלתבתדר (occupational limit)עובדים

 מיליגאוס.12,000גאוס,כלומר



 הבינלאומי  הארגון הסרטן  (IARCלחקר  קבע ( ח2001בשנת מתקני אתכי החושפים שמל

מיליגאוס2שעות(העולהעל24לשדהמגנטיממוצע)עלפני)חשיפהממושכת(הציבורלאורךזמן

קביעהזאתמבוססתעלמחקריםשהראו(.Possible Carcinogenicלסרטן") הינם"גורםאפשרי

אחוזהחולי3-4כיבקרבילדיםהחשופיםלאורךזמןלשדהמגנטישמעל םבלוקמיהמיליגאוס,

בעוצמהנמוכה מאשרבקרבילדיםהחשופיםלשדהמגנטי אחדוחצי היהגבוהפי הדם( )סרטן

 יותר.

 סיווגאתהשדותהמגנטייםמרשתהחשמלבדרגתסיכוןשלישיתכגורםארגוןהבריאותהעולמי

וגזיםםהשוואה,בדרגתסיכוןזומצוייםגםקפה.לשpossibly carcinogenic-אפשרילסרטן

בנזיןממנועשנפלטים חדמשמעי. באופן נמשכיםועדהיוםלאמצאו המחקריםבתחוםעדיין

 קשרנסיבתיביןחשיפהלשדהמגנטיגבוהומחלתהסרטן.
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 סיכונים, תקנות והמלצות -המשך:  שדה מגנטי 

  שנצבר בעולםומהניסיון זה בנושא שהחשיפההמבארץממחקריםשבוצעו ללמוד ניתן מוצעת,

 .מיליגאוס1-למיליגאוס0.4היאביןבתוךמרביתבתיהמגוריםבארץובעולם,

 

 הסביבהממליץשמתקניחשמליתוכננוויופעלובהתאםלעקרוןהזהירותהמונעת,הגנתהמשרדל

מ הציבור שלהשדותהמגנטייםאליהםנחשף האפשר מרכיביםהשוניםשלהלשםהפחתהככל

שרשתהחשמל. מומלץ פני על )ממוצע לא24החשיפההממוצעת מגנטי אדםלשדה של שעות(

 מיליגאוס.4תעלהעל



  של הממוצע עקרון היא סמיליגאו4לפי המשרד מדיניות בארץ, הסביבה להגנת המשרד של

ש שוהים בהם עבודה במקומות שעותעובדים שמונה לשדה,במשך חשופים להיות לא מומלץ

0.4-מתבססתעלחישובהמניחחשיפהל מיליגאוס.המלצהזאת10.4 למגנטיהעולהבעוצמתוע

מיליגאוס10.4-חשיפהל,כךשבתוספתשלשעות(16)חשיפהלמשךמיליגאוסכשנמצאיםבבית

מיליגאוסשהואסףהחשיפה4שעותבמקוםהעבודה,מקבליםממוצעיומישהואבדיוק8במשך

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

 מיליגאוס.10.4עבודתויותרמשמונהשעות,סףהחשיפהיהיהנמוךיותרמ



83.241.627.720.816.613.911.910.48.36.9mG 4שדה

12345678101224שעות

 

 תהקרינהבמקוםהשהייהלעוצמשהייההמומלץ)שעותביממה(בהתאם:זמןה1לוחמס'

 

 למצוא בנושאניתן נוספים באתזההסברים חברת של האינטרנט בכתובתר גלית

www.galit.co.il

 

 

 

 

 

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך40עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 

 
 ' : עמדת משרד הבריאותדנספח 

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


 

 

2015פברואר10שלישייום
41מתוך41עמוד
 0915021002סימוכין

בע"ה

רעננה425|מעןלמכתבים:ת.ד.,רעננה11אוסטרובסקי
09-7400040או1700-50-50-54טל:4310302מיקוד
 w.galit.co.ilww|7724446-09פקס:

 

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

