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  מוסמכת  ז"מלר
 למדידות ומוכרת

   מייננת בלתי קרינה
 הלאומית הרשות י"ע

  מעבדות להסמכת

0231 

  ח.ל.ט
  לכבוד

       rami@ye-mo.org.il: ל"דוא                                                                         מחשוב מנהל -אילן רמימר 
  03-5391237: טלפון                                                                                      מונסון-יהוד עיריית
  052-6656048: סלולר                                                                               6 הקסמים מרבדרחוב 
   יהוד

  
  ,שלום רב אילן רמימר 

  

  קרינת החשמלדוח מדידה של עוצמת   :הנדון

  )ELFביותר צפיפות השטף המגנטי הרגעי בתדר נמוך (
   יהוד, 5 שה דייןמרחוב , פסגות ספר ביתב

  

  מבוא .1

 הנפלט המגנטי השטף צפיפות עוצמות של בדיקה 01/10/2014בתאריך     ערכנו לבקשתכם .1.1

  )46 המדידות בוצעו בכיתה( .אליו בסמוך או ספר ביתב המותקנים חשמל ממקורות

חריגה מהצעת משרדי הבריאות והגנת הסביבה לחשיפת  אין מתוצאות הבדיקה עולה כי  .1.2

  ).ז(בנספח   אדם כפי המופיע

נכון , את עוצמת השדה המגנטי הרגעי ממצאי הדוח המפורטים בטבלת התוצאות משקפים .1.3

עוצמות אלו עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם .  למקום ולזמן בהם נערכה הבדיקה

 .לצריכת הזרם

  המדידה בשטח פרטי .2

 סוג המבנה וייעודו ספר בית

 ביצוע המדידותתחילת שעת  11:30

 ןוגילהשוהות במקום נפשות ' מס יםתלמיד 590

   פרטי הנוכחים בעת ביצוע המדידות  אב הבית-הרצל שאול

 תנאי מזג אויר רגיל לעונה
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 פרטי הבודק המוסמך    2.2

 תוקף ההיתר מספר ההיתר ושם משפחהפרטי  שם

 4/11/2014 2126-01-4 יוסי אביב

   
  

 פרטי ציוד המדידה    2.3

 מספר סידורי ום תדריםתח רגישות מודל היצרן
תוקף 
  כיול

מבצע 
 כיולה

gigahertz Nfa-30m 0.01  --- 0901  2016יולי  
מעבדת 
 חרמון

  

 ופרטיה המדידה תאפיון שיט .3

 שיטת המדידה

על פי שיטת ,  למדידה רגעית  מד עצמת שדה מכויל באמצעותהמדידות בוצעו 

הנחיות המשרד  ועל פי) 02 –ש ( ELF  בתדרי המגנטי השטף צפיפות מדידת

 להגנת הסביבה

 המדידה ביצוע תנאי

-מ מהקרקע"ס 30עוצמות הקרינה נמדדות בגובה של מטר אחד מהקרקע או 

לעיתים נבדקת  עוצמת הקרינה . הקובעות את רמת הקרינהאלו הן הנקודות 

מקווי וארונות חשמל בגבהים שונים אשר נועדו לאפיין את מקור השדה 

תוצאת הבדיקה בנקודה זו  מהווה אינדיקציה  אין) ככלל(אך , המגנטי

  .לחריגה

לכן אנו ממליצים ) קצרת מועד(המדידה בוצעה עם מכשיר למדידה רגעית 

במקרים מסוימים לבצע מדידה ארוכת טווח כדי לקבל את רמות הקרינה 

  שעות לפחות 72למשך 

 בעומס מקסימליבמהלך הבדיקה הופעלו המזגנים במבנה לבדיקת הקרינה 

 בית ספר יאור אזור המדידהת

השדה  מקורות
  המגנטי
 שאותרו

 46במסדרון על קיר כיתה  ארון חשמל

 מצפן, לייזר טווח מד, מצלמה, מחשב נלווה ציוד
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והשהייה בהם הינה המקומות המודגשים הם רק באזורים מאוכלסים  -  תוצאות המדידותטבלת  .4
  .משרדי הגנת הסביבה והבריאות צעתמעבר להשבהם רמת הקרינה שנמדדה הינה דרך קבע 

ערכי עוצמת שדה מגנטי  קצרת מועדבמדידה  וצאאם נמאו בתי מגורים  /לעניין מוסדות חינוך ו

במקומות בהם שוהים או עשויים לשהות בני , )מיליגאוס(  mGauss 4 של  החורגים מערך השיא

  .  ימים בשבוע 5מעל שעות ביממה ו 4מעל  בטבלת המדידותהם מודגשים  ,דרך קבע אדם 

ערכי עוצמת שדה מגנטי ולכלל זה העובדים במוסדות חינוך מקומות עבודה עובדים בלעניין 

במקומות בהם שוהים או עשויים לשהות בני  ,)מיליגאוס(  mGauss 10של   החורגים מערך השיא

פרוזדורים , לא מעברים(. בטבלת המדידותהם מודגשים  ,שעות מצטברות בכל יום 8-אדם מעבר ל

  )'וכד

  מקום המדידה *

 
  עוצמת השדה המגנטי

  ]mG[ הנמדדת במיליגאוס

גובה 
  המדידה

 ]מטר[

מרחק אופקי 
ממקור 
השדה 
  המגנטי

 ]מטר[

במקום שבו 
  ממושכת החשיפה 

במקום שבו 
  החשיפה 

  אינה ממושכת  

 מהארון 0.3 1 18.3 ---  במסדרון ליד ארון החשמל  .1

קיר הגבלת גישה ליד /יתבפינה החיצונ 46בכיתה   .2
 החלונות בגב ארון החשמל

2  --- 1 
 מהקיר 0.3

קיר הגבלת גישה בגב /בפינה הפנימית 46בכיתה   .3
 ארון החשמל

3.5  --- 1 
 מהקיר 0.3

 מהקיר 0.3 1 ---  1.7 מטר מהפינה הפנימית 1,  46בכיתה   .4

 מהקיר 0.3 1 ---  1 מטר מהפינה הפנימית 2,  46בכיתה   .5

 ---  1 ---  0.3 46 במרכז כיתה  .6

  ז"של מלרמפורטים באתר האינטרנט , הדיוק ורמת אי הוודאות במדידות שבטבלהרמת:   

          http://malraz.org.il/?CategoryID=213&ArticleID=4437  
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 המדידה מאזור תמונות .5

   תמונת חזית המבנה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  בתמונות בהן מצוין ערך מדידהMG =4' מספר השורה בטבלה מס=  הנקודה' מס; מיליגאוס. 

  

  

קיר גב -46כיתה 
 ארונות החשמל

במסדרון על  חשמל  ןארו
 46קיר כיתה 

6.1 mg    
  2' נק

3.5 mg    
  3' נק

קיר הגבלת 
   גישה
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  סיכום  .6

חריגה מהצעת משרדי הבריאות והגנת הסביבה לחשיפת אדם  אין מתוצאות הבדיקה עולה כי .6.1

 ). ז(כפי המופיע  בנספח 

  .רותהע/ראה סעיף המלצות   .6.2

            
  ,בכבוד רב

  :מבצע ומאשר הדוח

  יוסי אביב

  

  מודד מוסמך

  -סוף דוח   -

  

  וועדת הקרינהר "ויו ל"מנכ –מר חיליק רוזנבלום   :  העתק

  

   :נספחים

 :והמלצות /הערות  .א 

 אין הערות לממצאי הדוח

        

  

  :הערות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  .ב 

מית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות השימוש בסמליל הרשות הלאו .1

בהיקף ההסמכה של  הארגון ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה וכמפורט בתעודת 

 .ההסמכה

 ILACהיא אחד מהארגונים החתומים במסגרת ) ISRAC(הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  .2

 .על הסדר בינלאומי להכרה הדדית בתוצאות הבדיקה

או /הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו .3

 .מערכת או תהליך שנבדק, הכרה מהווה אישור לפריט/ואין ההסמכה, מתקן המחקר

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים .4
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  :בישראל ויראו וזיהום רעש למניעת ציבוריתה המועצה, ז"מלר אודות   .ג 

היא העמותה הוותיקה ביותר במדינת ישראל בתחום ההגנה על איכות ו 1961ז נוסדה בשנת "מלר

טיפול משפטי  פרויקטים שונים לטובת ולרווחת הציבור  למשל העמותה מנהלת ומקדמת.  הסביבה

טיפול , בדיקות קרינה מאנטנות סלולאריות, ממקורות חשמל קרינהבדיקות , כנגד מזהמים סביבתיים

ב בשיתוף משרד החינוך משרד להגנת "קידום תחום לימוד מדעי הסביבה לכתות י, רעש במפגעי

ז להעמיד לטובת "חד השירותים החשובים אשר גאה מלרא. הסביבה ומכון דוידסון אשר במכון ויצמן

משרדים על פעילות זו נעשית בבנייני . חזורויורווחת הציבור הוא איסוף נייר וציוד משרדי משומש ומ

). פיגור קל וכדומה, הלם קרב, מחלות נפש קלות, תסמונת דאון(ידי עובדים בעלי צרכים מיוחדים 

. חזורימ- בגדים וחומרים אחרים ברי, ז מפעילה פרויקט מיוחד של איסוף פסולת אלקטרונית"מלר

ומשרד ז היא עמותה הפועלת ללא כוונת רווח הזוכה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות "מלר

  ).  קבלת פטור על מתן התרומה(לחוק  46' י סע"ז אישור לקבלת תרומות עפ"למלר .המשפטים

  

  :טופס משוב   .ד 

נבקשך להקדיש כמה . אנו רואים חשיבות רבה בשיפור השירות לציבור, פעילות על משוב טופס  ב"מצ

 ולשולחו להדפיסו או moked@malraz.org.il ל העמותה "דקות כדי למלאו ולשולחו במייל למנכ

  .תודה 03-6203064 לפקס
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 עדכון המשרד להגנת הסביבה  .ה 
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 :קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה בנושא שדות אלקטרומגנטיים   .ו 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagneti
cs.aspx 

  

  זמן חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בתדר הנמוך   .ז 
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 :בדיקה תעודת    .ח 

 

 

  וזאת לתעודה
  כי                 

  46בכיתה - פסגות ספר ביתב
  יהוד 5ה דיין משרחוב 

   
  

  )ELF(בוצעו בדיקות שדות מגנטים מרשת החשמל 

בהמלצות המשרד להגנת  בעת הבדיקות כי רמות הקרינה עומדותונמצא 

  .הסביבה ומשרד הבריאות

מחשוב על שמירת הבריאות ואיכות הסביבה  מנהל- אילן רמיתודה מיוחדת ל

  .ספר של השוהים בבית

  01/10/2015:מועד הבדיקה הבאה 

  

            
           __________________  

  חיליק רוזנבלום
  ל "מנכ

    01/10/2014:תאריך מדידה         
  
    

מדידות ז  מוסמכת ומוכרת ל"מלר
י הרשות "קרינה בלתי מייננת ע

הלאומית להסמכת מעבדות 
0231 
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  :2014המעבדה לשנת  הסמכת תעודת  .ט 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ז"מלר באתר לראות ניתן ההסמכה בהיקף לצפיה: 
 df2.p-01-http://www.israc.gov.il/temp/AK0231   

  


