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מנהלתביה"ס"הרעות"–מיכלזינגר
 כרמיאל



שלוםרב,

 כרמיאלבבית ספר "הרעות" ב( ELFשדה מגנטי בתחום תדר רשת חשמל ) ה שלהנדון : מדיד

המדידותשלהשדההמגנטי:פרוטוקולמצ"ב

 ביה"ס"הרעות"כרמיאל-מיכלזינגר שםהמבקש
 18.6.2018 תאריךביצועהמדידה

 ,מנהלמחלקתאיכו"סעירייתכרמיאלששילוי נוכחיםבמדידה
 מדידותשדהמגנטימרשתחשמל סוגהמדידות

 

 אפיון שיטה, מיקום המדידה

 ביה"ס"הרעות"כרמיאל תיאורמקוםהמדידה
,המכשיריםשצורכיםחשמלעבדולפיחםיום תנאיביצועהמדידה

 דרישה
 ריחשמלארוןחשמלומכשי מקורהשדה

 

 

 .ביה"ס "הרעות" כרמיאלמרשת חשמל ב מדידות שדה מגנטיתוצאות 

מס' 
נקודת 
 מדידה

תיאור נקודת 
 המדידה

מרחק הנקודה  אכלוס
ממקור השדה 

, ארון המגנטי
 (M)החשמל 

גובה נקודת 
המדידה 

(cm) 

צפיפות השטף 
המגנטי הנמדדת 

(mG) 

האם יש חריגה 
מהמלצות 

המשרד להגנת 
 הסביבה?

כניסהלחדרדלת 1
חשמלמחדרסגנית

 תלמנה

אין
שהייה
רציפה

 לא 0.5 80-1201.5

כיסאהישיבהשל2
 סגניתמנהלת

יש
שהייה
רציפה

 לא 0.2 80-1203

שולחןסגנית3
 המנהלת

יש
שהייה
רציפה


 לא 0.09 80-1203

קירבגב-2כיתהה'4
)תמונהארוןחשמל
(1מס'

יש
שהייה
רציפה

כן880-1200.3

כיסא-2תהה'יכ5
המורה

יש
שהייה
רציפה


לא3.780-1200.5
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שולחן-2תהה'יכ6
מורה

יש
שהייה
רציפה

לא2.380-1201

שולחן-2תהה'יכ7
תלמידיםבקוארון

החשמל

יש
שהייה
רציפה

לא1.380-1202

שולחן-2תהה'יכ8
תלמידיםבצדארון

)תמונההחשמל
(2מס'

יש
שהייה

ציפהר

לא1.480-1200.3

 

 .תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה 

 .רמות השדה המגנטי עשויות להשתנות כפונקציה של העומס ברשתות ושימוש במכשירי חשמל ביתיים 
 

בגבחדרהחשמל2קירבכיתהה':1תמונהמס'

     
 

החשמלחדרומצדושולחןתלמידיםבצמודלקירמאחוריו:2תמונהמס'
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 סברים:ה

 הארגוןהבריאותהעולמיקבעכיחשיפתהציבורלאורךזמןממושךלשדהמגנטיגבוההינה"גורםאפשרי

.3(ושייךלדרגתסיכוןPossible Carcinogenicלסרטן")

 ממחקריםשבוצעובנושאזהבעולםומהניסיוןשנצברלאחרביצועאלפימדידותברחביהארץ,ניתןללמוד
יפההממוצעתלשדהמגנטיבתדררשתהחשמלבתוךמרביתבתיהמגוריםבארץובעולםבהםאיןשהחש

מיליגאוס.2.0-ל0.4השפעותמגורמיםחיצונייםכגוןקוויםומתקנירשתחשמל)רקעאורבני(,היאבין

 .קיימותהמלצותנכוןלהיום,איןתקנותמכחחוקהקרינההבלתימייננתהקובעותסףלעוצמתהשדההמגנטי
מיליגאוסלחשיפהאקוטיתקצרתטווח)חשיפהרגעית(.כןקיימתהמלצהלתכנוןשלמתקני2000לסףשל

 מיליגאוסממוצעתעלפנישנה.4חשמללפיסףלחשיפהממושכתשל

 ת,המשרדלהגנתהסביבהממליץשקוויםויתרמתקניהחשמליתוכננוויפעלובהתאםלעיקרוןהזהירותהמונע
 לשםהפחתהככלהאפשרשלהשדותהמגנטייםאליהםנחשףהציבורבישראל.

 
 –באפשרותךלמצואהסבריםבנושאבאתרהאינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה

tion/Pages/default.aspxhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radia
 

 הגבלת החשיפה לשדה המגנטי כתלות במשך החשיפה לפי המלצת המשרד להגנת הסביבה - 1טבלה מס' 

 24 12 8 7 6 5 4 3 2 1 זמן חשיפה )שעות(

ערכי סף מומלצים 
(mG) 

73 37 25 19 15 13 11 10 7 4 

 
 סיכום:

 

  -חדר סגנית מנהלת .1

 להגנת המשרדי"ע המומלץ החשיפה מסף חריגות לאנמצאו ELF-החוםבת מגנטים שדות מדידותבהתאםל

.הסביבה

 -2כיתה ה' .2

לרמותשאינןמהקיר'מ0.5בצמודלקירבגבחדרהחשמלמתפתחיםשדותמגנטייםגבוהיםהדועכיםכברבמרחקשל

.הסביבה להגנת המשרדי"ע המומלץ החשיפה מסףחורגות



 :המלצות

בעבר,מ'.0.5החשמל,מתפתחיםשדותמגנטייםהדועכיםבמרחקיםהעוליםעלחדרגבודלבקירהצמ2הה'בכית .1

 ישגםלבצעאתהפעולותהבאות:בנוסףהותקןבידודלקירהכיתההצמודלחדרהחשמל,אך

 .(2)תמונהמס'אתשולחןהתלמידיםהצמודלקירבגבחדרהחשמללאלתרלבטל 1.1

 מ'מהקירהצמודלחדרהחשמל.1-2מרחקשללהרחיקאתשולחןוכיסאהמורהל 1.2

 .המתאימותמידותבובמיקוםשיותקנואוארוןמדפיםלהקיםמומלץ 1.3

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/default.aspx
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 איפיון מכשיר המדידה:

.AARONIA AG spectran NF- 5035–תוצרתהמכשירחברהודגם
01864-מס'סידורי

15.1.2019-תוקףכיולהמכשיר



.אשמחלעמודלרשותכםבמידתהצורך





בברכה,


גיאסילפן
רכזתעשייה

איגודעריםלאיכותהסביבהגלילמערבי.





:יםהעתק
מנהלתהאיגוד)דוא"ל(,הילהבןדורי

ששילוי,מנהלמחלקתאיכותהסביבה,עירייתכרמיאל
 .פוןבמשרדלהגנתהסביבה)דוא"ל(מחוזצבכיר,מרכזקרינה,נסארד"רהישאם

 


