
  

  

  

    

  

  : פרטים כלליים

  פיסיקאי גרעיני – מנכ"ל קבוצת קוואנטום  –אבי מלכי 

  פיסיקאים מומחים בייעוץ, חיזוי ומדידות קרינה 

  קרינה מייננת בלתי מייננתפיסיקאים מומחים במיגון מפני 

  

  : יצירת קשר אופן 

2681834 – 052  : שירות לקוחות מספר 

  4448686 – 077  מספר פקס: 

  group.co.il-info@quantum  כתובת דוא"ל: 

   

 : תחומי התמחות

 www.quantum-group.co.il מייננת  בלתיתחום קרינה 

 www.nuclear.co.il  תחום קרינה מייננת 

 www.proton.co.il גלאי ראדון  מכירת

  
  

  

  
  

  Quantum Group –קבוצת קוואנטום 

  
  קרינהסיכום מדידות דו"ח 

  

  מונסון –עיריית יהוד עבור:   

  לדיםבגני ימדידות קרינה : הנדון  

  1מספר:  דו"ח  

    24 –  11  – 2019תאריך:   

 

 

 שירותי החברה –קבוצת קוואנטום 

  בדיקות קרינה סביבתיות �

  בדיקות קרינה תעסוקתיות  �

  בדיקות קרינה מחומרים רדיואקטיביים  �

  בדיקות קרינה ממכונות רנטגן �

 ממאיצים בדיקות קרינה  �

 הכנת סקר הערכות סיכונים �

 ייעוץ בקרינה מייננת  �

  תכנון מיגון לקרינה מייננת �

 מתן הרצאות בקרינה מייננת �

 

 

  שירותי החברה –קבוצת קוואנטום 
  

   ייעוץ קרינה �

 חיזוי קרינה �

  מיגון קרינה �

  בדיקות גז ראדון  �

  בדיקות רמת שדה מגנטי �

 קרינה סלולריתבדיקות רמת  �

 בדיקות תרמוגרפיות  �

 בדיקות זיהום אוויר  �

 סביבתיות בדיקות רעש �

   תעסוקתיותבדיקות רעש  �
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Quantum Group קבוצת קוואנטום 

 Professional  Radiation  Physicists          __ פיסיקאים  מומחים  בקרינה                 

  

                                                                                   :לכבוד
  
 , מנהל מחלקת ביטחון – חיים אוריון   

        . 5635001, יהוד 6מרבד הקסמים רחוב   

  
  שלום רב,

  עם החשמלאים חד  יור שנערך בילסמכתב סיכום הנדון:  

המסקנות וההמלצות גובשו   .מגנטי  ל שדהה שלדים שבהם התגלתה בעיני גני הימסקנות והמלצות עבור שהמצ"ב  

  . 24-11-19 בתאריך רייהלאחר סיור שנערך ביחד עם החשמלאים של העי

  

  מסקנות והמלצות:

 

המגנטי הנובעת מהתקרה  רמת השדההילדים מבואת הכניסה לגן ב – , נווה מונסון) 1שוהם (רחוב ון גן רימ �

ף את מערכת התאורה ילהחל טהוחלנמוכה מאוד. רמת השדה המגנטי  ,כבים את האורכאשר מגבוהה. 

 .ר על הבדיקהוולחז ,ג לדוערכת תאורה מסלמכניסה מבואת הב

 

המגנטי הנובעת   רמת השדהגני הילדים  אשכול  מבואת הכניסה לב  –, יהוד)  40חוב מוהליבר  ם (רגני ילדיאשכול   �

 .ל על מנת שיבדוק איפוסים והארקותדס חשמט להזמין מהנוחלהמהתקרה גבוהה. 

  

  

  

  

                                                                 במידת הצורך. כםשמח לעמוד לרשותקבוצת קוואנטום ת

  בכבוד רב,                                                                                
  מנכ"ל קבוצת קוואנטום –אבי מלכי                                                                                                 
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Quantum Group קבוצת קוואנטום 

 Professional  Radiation  Physicists       _              פיסיקאים  מומחים  בקרינה            
 

 

 

    ל חברה פרופי  – קבוצת קוואנטום 

 פיסיקאי גרעיני בהכשרתו  –ומנוהלת ע"י מלכי אבי  מומחים בקרינה  קבוצת קוואנטום הוקמה ע"י קבוצת פיסיקאים  

לו . הקבוצה משלבת ידע תיאורטי מעמיק עם ניסיון מעשי רב שנים שאין מקביל ובר אילן אביב–מאוניברסיטת תל

בסטנדרטים גבוהים ברמה בינלאומית. אנשי הקבוצה השתתפו במחקרים בנושא גז ראדון    תבנוף הישראלי ועומד

  אשר הוצגו בכנסים ישראליים ובינלאומיים. 

  

  קרינה, ייעוץ ישראל. הקבוצה בעלת ניסיון רב בבדיקות ומדידות בקרינה תחום המהמובילות בקבוצת קוואנטום 

עומדים  לרשות הקבוצה קרינה, חיזוי קרינה, מתן פתרונות לבעיות קרינה ומתמחה בהתקנת מיגון מפני קרינה. 

  במעבדות מוסמכות.  ים ואישוריםמכשירי מדידה חדשים ומדויקים שעברו כיול

  

  :המשרד להגנת הסביבהמשרד הכלכלה והיתרים מקבוצת קוואנטום בעלת 

חומרים סביבתיות ותעסוקתיות מקרינה ביצוע בדיקות מעבדה מוסמכת ל –מדידת קרינה מייננת  �

 . ′מייננת וכו קרינהפולטי   םמכשירי , מאיצים,רדיואקטיביים, מכונות רנטגן

 מרי בנייה וממים. הנובעת מהקרקע, מחו גז ראדון רמת ריכוז מדידת  –מדידת קרינה מייננת  �

הרשת מ הקרינרמת השדה מגנטי מרשת החשמל ומדידת רמת מדידת  –ייננת מ קרינה בלתימדידת  �

 . הסלולרית

  

במגזר הפרטי, הציבורי והביטחוני, ומספקת שירותים מקיפים בנושא הקרינה. כל פרויקט    פועלתקבוצת קוואנטום  

  מבוצע ע"י צוות מקצועי ומלווה ביחס אישי ואדיב. 

  

קבוצת קוואנטום מתכננת עבור לקוחותיה פיתוחים ייחודיים המותאמים במיוחד עבורם. מדיניות זו הופכת את 

  ותיה ותורמת להצלחתם.קבוצת קוואנטום לשותף אסטרטגי ללקוח

  
  קבוצת קוואנטום תשמח לעמוד לרשותכם במידת הצורך.                                                               

                                                                                
  בכבוד רב,                             

    מנכ"ל קבוצת קוואנטום –  מלכי אבי                                                                                              
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  : יצירת קשראופן  – קבוצת קוואנטום 
  

  4340103, רעננה, ′א4רחוב היובל   :כתובת ראשית �

   052  –   2681834  : שירות לקוחותמספר  �

   077  –   4448686   מספר פקס: �

 group.co.il-info@quantumכתובת דוא"ל:                            �

 www.quantum-group.co.il               : אינטרנטהאתר קישור ל        תחום קרינה בלתי מייננת:  �

 www.nuclear.co.il               : אינטרנטהאתר קישור ל        תחום קרינה מייננת:  �

 www.proton.co.il               : אינטרנטהאתר קישור ל        מכירת גלאי ראדון  �

  

  

 


