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  לכבוד:
**************** 

 
 
 

 שלום רב,
 

 
 )רשת חשמל( ELFשטף שדה מגנטי  צפיפות דו"ח מדידתהנדון: 
  )רשת הסלולר( RF  -וצפיפות הספק בתחום תדרי הרדיו        

 
******** ******* ******* , בדירה ביצענו  51:95עה בש 54-54-1540, בתאריך כםבהתאם לפניית

קרינה אלמ"ג בתחומי של ו ELF -תדר רשת החשמל מגנטי בתחום של צפיפות שטף שדהת ומדיד
 .מרשת הסלולר RF הרדיו תדרי 

 
 להלן, פירוט הבדיקות שבוצעו, תוצאות המדידות וסיכום הנתונים שהתקבלו.

 
 

 פרטי מזמין הבדיקה: .1
 

 ***  ******משפ'  שם המבקש

 ******** ******* ********* ******* כתובת 

 **************** דואר אלקטרוני

 *******  *********** נייד

כתובת מקום 
 המדידות

******* ********* ******* ******** 

 ELF –מרשת החשמל  שדה מגנטי צפיפות שטףדידות מ סוג המדידות
 RF - הסלולרל קרינה בלתי מייננת מרשת וצפיפות הספק ש

 
 פרטי מבצע המדידות: .2

 

 ******** ******* ********* ******* מבצע המדידהוטל. שם 

 ******** ******* ELFמס' היתר 

 ELF 50.50.1540תוקף היתר 

 ******** ******* RFמס' היתר 

 RF 11.54.1541תוקף היתר 

 
 
 
 

http://www.hometest.co.il/
http://www.peles-group.com/
http://www.peles-group.com/
mailto:info@peles-group.com


 

 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

  שעות ביממה( 11המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 300-203-4000 פקס :            30-03-03-253טלפון : 

 il@hometest.coinfoo.ilwww.hometest.c. 11414מיקוד : 1144ד ת. ,משלוח דואר:  ת"פ 14 שה דיין מרח'  כתובת משרד:

 
 

 30-03-03-253שעות ביממה(:  42)מוקד טלפוני ארצי  המרכז הישראלי בדק בית בע"מ

www.hometest.co.il  info@hometest.co.il  11414מיקוד  1144ת.ד מיקוד  14 ןייד השמ רח' פ"ת 

 

9 

 
 פרטי מכשיר המדידה: .3

 

 ELF Aaronia NF-1010E s,n. 33483ר מכשי

1.154.5.59 תוקף כיול  

  Hermon Lab. , Israel מעבדת כיול

 1Hz-10Khz טווח מדידה

 RF Aaronia Spectran HF-1515 s.n. 10141מכשיר 

 50.54.1541 תוקף כיול

    Aaronia , Germany מעבדת כיול

5.1GHZ טווח מדידה -  4GHz 

 
 

 קום המדידה:אפיון שיטה ומי .4
 

תנאי הסביבה של ביצוע 
 המדידות

  אוויר גשמי זגמ חם ולח,

 קומות 40עם  בבניין, 40חדרים ,בקומה  .דירה בת  מיקום המדידה

 ,מנועים של מערכות קירור של המזגנים ארון החשמל ELFשדה  ותתיאור מקור

ה ס"מ לגוב 455משתנה  בין סריקה איטית בגובה  תהליך המדידה
 ובסמוך למקורות הקרינה. השהייה

 0ומס. .מס. ותראה תמונאנטנות שידור של רשתות סלולר. RFשדה  ותתיאור מקור

ס"מ לגובה  405סריקה איטית בגובה משתנה  בין  RF תהליך המדידה
 .השהייה 

 ערן וקרן המדידות בוצעו בנוכחות
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 תמונות של מיקום נקודות המדידה: .5
 
 
 

              
        

      1תמונה מס.                                                  4תמונה מס.                      
 
 

               
   

     1תמונה מס.                                                    9תמונה מס.                 
 
 
 
 

 4נ.מ.מס. ארון חשמל דירתי 1נ.מ.מס. ארון חשמל דירתי

 1נ.מ.מס. 9נ.מ.מס.

 מערכות קירור 0נ.מ.מס.
 ”N32⁰04’38.8809נ.צ.:

E34⁰51’11.3680” .1נ.מ.מס 
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 1תמונה מס.                                                    0תמונה מס.                 
 
 
 
 
 

      
                 

 0ה מס.תמונ                                               .תמונה מס.                     
 
 

    

 8נ.מ.מס. .נ.מ. מס.
 ”N32⁰04’38.2378נ.צ.:

E34⁰51’12.5609” 

 1נ.מ.מס.
 ”N32⁰04’38.4975נ.צ.:

E34⁰51’12.7895” 
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 1תמונה מס.                
 
 

 :ELFתוצאות מדידת רמות שדה מגנטי  .6
 

 

  ות למקום וזמן הבדיקה.תוצאות המדידה נכונ 
 
 

 :ומבנים לבניינים חשמל מתקני בין שנקבעו בטיחות מרחקי .7
 

 מס
 
 

 נקודת מדידהתיאור 

 
תיאור מקור 

הקרינה 
 העיקרי

 מרחק
 ממקור
השדה 
 המגנטי
 )במטר(

 
 גובה

 המדידה
 )במטר(

צפיפות 
 שטף שדה
 המגנטי

שנמדדה    
[mG] 

האם יש 
חריגה 

מהמלצות 
המשרד 
להגנת 

 ביבה?הס

הטיפול 
 המומלץ

4 
מ' 5.0 בסלון,על יד ארון החשמל,

מקיר מ'  1.0מקיר הדרומי )עם ארון החשמל(, 
 .4. מס ראה תמונה  המערבי.

ארון החשמל 
הדירתי.ראה 

4תמונה מס.  
 אין לא 5..4 4.55 ..5

1 
ארון מ' 4.1ב הסלון  על יד המטבח, ,

תמונה ראה מקיר המערבי.מ'  4.1,המטבח
 1 מס'

החשמל  ארון
הדירתי.ראה 

 4תמונה מס.
 אין לא 5.40 4.55 4.0

9 
 מ'  5.1בחדר הורים ,בקומה עליונה, 

.  ראה מזרחימ' מקיר ה5.1קיר הצפוני,מ
 9תמונה מס.

ארון החשמל 
הדירתי.ראה 

 4תמונה מס.
 אין לא 5.45 4.55 0.5

1 
 5.1בחדר משפחה ,בקומה עליונה, 

.  ראה מערביימ' מקיר ה 4.1קיר הצפוני,מ מ' 
 1תמונה מס.

ארון החשמל 
הדירתי.ראה 

 4תמונה מס.
 אין לא 5.45 4.55 0.5

0 
על הגג,על יד מערכות קירור של 

מ'  4.0מ' מקיר המערבי,  4.0המזקנים. 

 .0 אה תמונה מס'ר מקיר הדרומי.   

מערכות קירור 
של המזגנים.  

ראה תמונה 
 0מס.

 אין לא 5.15 4.55 4.9
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  הקרוב. הפאזה ממוליך 'מ 2 :נמוך מתח קו 
  מ' ממוליך הפאזה הקרוב. 9וולט(: -קילו 49, 11, 99גבוה ) מתח קו 
  הקו. מציר מטר 15 וולט(:-קילו (161 עליון מתח קו 
  הקו. מ' מציר 90ולט(:ו-קילו 155 (על מתח קו 
  ממנו. היוצאים החוטים ושל השנאי של חלק מכל מטר 9חלוקה:  שנאי 

 
 

 הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה .8
 

סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי. סוג זה של קרינה הוגדר ע"י ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן 
 ל השדה המגנטי שנוצר סביב המתקן.אפשרי". ככל שהזרם העובר במתקן גבוה כן גד

בישראל כמו במדינות רבות  אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה 
כחשיפה של  מוגדרתמגנטי שמקורו במתקני חשמל. חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת, 

חינוך, מבני מסחר ותעשיה ימים בשבוע. מגורים, משרדים, מוסדות  0שעות בכל יממה ומעל  1מעל 
 וכו' נחשבים למקומות בהם החשיפה הינה חשיפה כרונית.

קביעת מדד כמותי לסף החשיפה הכרונית חיונית לצורך תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת 
שימושי קרקע לשהות ממושכת, למתן היתרי הקמה והפעלה למתקני חשמל ולשם פרשנות של 

 חשמל ועוד. תוצאות מדידות סביב מתקני
בהתחשב במידע הקיים בתחום במדינות מפותחות ובספים אליהם מתחייבות באופן וולונטארי 

משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של חברות החשמל במדינות אלה, 
MG-2  סף המתייחס לממוצע ביממה עם צריכת חשמל מרבית אופיינית. -כ 

 1תחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על ערך זה מתבסס על העדר חשש ל
גבוה  1מיליגאוס ועל הסטטיסטיקה המראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא הינו פי 

 יותר מזרם בממוצע השנתי. 
)ישנם מתקנים בהם  מיכולת מערכת החשמל 03%-בצריכת שיא יומית אופיינית ישנו ניצול של כ

. אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת האחוז שונה(
החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר בו בזמן המדידה. לא 

 תמיד ניתן למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי.  
הפעלת כל הצרכנים העיקריים בבניין,  -שר מקור החשיפה הינו מתקן בתוך בנייןבהיעדר נתון זה, כא

 כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה ייצוג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה.
שעות ביממה, כמו החשיפה בבתי מגורים. עם  11ישנם מקומות בהם החשיפה מוגדרת כחשיפה של 

יפה מוגבלת וזמן החשיפה מוגדר, כגון: מקומות עבודה, אמצעי תחבורה זאת ישנם מקומות בהם החש
ציבורית ופרטית, אזורי מעבר וכו'. למרות שאין עדות מובהקת לסוג הקשר בין זמן החשיפה להשפעת 

( ולהניח כי principle precautionaryהחשיפה על הבריאות, מוצע לנקוט בעקרון הזהירות המונעת )
משך החשיפה לרמת )מידת( החשיפה. על בסיס הנחה זו, ניתן להשתמש במדד של  ישנו קשר ישיר בין

mG1 .בממוצע ביממה, בה הצריכה מרבית ,לצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה 
 
 
 

 מידע מנחה לתכנון קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל
ת של כל מי שמתכנן ההצעה המובאת להלן משמשת כמידע מנחה, ומחייבת הפעלת שיקול שע

כל מקרה לגופו. לדוגמא, מומלץ שלא להשתמש בסוג זה של  -קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל
 .40ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך בהם לומדים ילדים מתחת לגיל 
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שעות מדי יום, החשיפה בסמוך למתקן החשמל   Tאם אדם נמצא בסמוך למתקן חשמל זמן של 

. סך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה חשיפה בשאר הזמן ביממה הינה וה הינה
 הוא:

 
 

מיליגאוס, יש  5.1למרות שהחשיפה של אדם שלא נמצא בסמוך למתקן חשמל אינה עולה לרוב על 
 בממוצע. לכן: mG 4לקחת בחשבון שחשיפה זו הינה 

 
 , יש להשתמש בתוצאת המדידה.mG 4אם יש מדידה אמינה של קרינת הרקע , וזו עולה על 

לפי המלצה משותפת של משרדי הבריאות והגנת הסביבה, החשיפה הממוצעת ביום, עם צריכת 
 מיליגאוס: 1-חשמל טיפוסית מרבית, חייבת להיות נמוכה מ

 
לכן אם ידוע זמן השהייה בשעות ביממה בסמוך למתקן חשמל, יש להגביל את החשיפה, במיליגאוס, 

 ל:

 
, בעקבות חישוב או העקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את עה רמת הקרינה אם ידו

 זמן השהייה ל:

 
בשיקולים אלו ההתייחסות היא לחומרה, מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה 

 ובסופי השבוע וזאת כדי לקיים את עקרון הזהירות המונעת.
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מיליגאוס.  ., על יד תנור בישול חשמלי בזמן הבישול נמדד צפיפות שטף שדה מגנטי של לדוגמה
  T= 72/(7-1) = 12 hours שעות .לפי :  41-מומלץ שהמבשל ישהה על יד התנור פחות מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :RFצפיפות ההספק וצאות מדידת רמות ת .9

 יפותצפ

הספק 

µW/cm2 

 תדר
 

MHz 

גובה 

נ.מ.

m 

מרחק 

 ממ.ק.

 הקרוב

m      

 תאור נקודת המדידה
# 

 נ.מ.

55.195.5  110.0 

4.0 .55 

.ראה  תמונה ממעקה הצפונימ'  1.5,ממעקה המזרחימ'  5.0במרפסת הסלון, 

 .1מס.

 ”N32⁰04’38.8809” E34⁰51’11.3680נ.צ.:

נרשמו התדרים וערכי צפיפות ההספק של האותות עם העוצמות 

 שלושת תחומי התדרים.הגדולה ביותר בכל אחת מ

1 
5.551910 4011 

554104.5  1114  
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 .תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה 
 
 

 רמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה: .11
 

לקרינה    דםא המרבית המותרת של בני ( קבע כי רמת החשיפהWHOרגון הבריאות העולמי )
 :      היא בתחום תדרי הרדיו

 

ינה הנוצרת ממקור הקר
 הקרינה תחום התדרים

  רמות חשיפה מרביות מותרות
חשיפה  באזורים לא מאוכלסים 

מסף החשיפה  03%רצוף היא
 הבריאותי

 רמות חשיפה מרביות מותרות
 לחשיפה רצופה וממושכת

 מסף החשיפה הבריאותי 03%

 שדה חשמלי
(V/m) 

שדה 
 מגנטי

(A/m) 

צפיפות 
 הספק

(2W/m) 

שדה 
 חשמלי

(V/m) 

שדה 
 מגנטי

(A/m) 

צפיפות 
 הספק

(2W/m) 

MHz- 2000MHz233       
 GHz 4 99.9. 5.5000 9 41.11 5.504 4מעל 

 
 לחשיפה קצרת מועד של בני אדם לשדות  רמות חשיפה מרביות מותרות -""סף חשיפה בריאותי

555.15.5  110.0 

4.0 .55 

 ...ראה  תמונה מס.מקיר הצפונימ'  ..1מוויטרינה למרפסת,מ'  1.5באמצע הסלון, 

 

נרשמו התדרים וערכי צפיפות ההספק של האותות עם העוצמות 

 הגדולה ביותר בכל אחת משלושת תחומי התדרים.

. 
5.555111 4011 

555504.5  1114  

55.195.5  110.0 

4.0 .55 

.ראה  ממעקה הדרומיימ'  4.1,ממעקה המזרחימ'  4.4במרפסת בקומה עליונה, 

 .0תמונה מס.

 ”N32⁰04’38.2378” E34⁰51’12.5609נ.צ.:

נרשמו התדרים וערכי צפיפות ההספק של האותות עם העוצמות 

 ת תחומי התדרים.הגדולה ביותר בכל אחת משלוש

0 
5.554645 4011 

55.5 4049 1114  

55.5 0397 110.0 

4.0 .55 

.ראה  תמונה ממעקה הדרומיימ'  9.1,ממעקה המזרחימ'  4.1מרפסת על הגג, 

 .0מס.

 ”N32⁰04’38.4975” E34⁰51’12.7895נ.צ.:

נרשמו התדרים וערכי צפיפות ההספק של האותות עם העוצמות 

 כל אחת משלושת תחומי התדרים.הגדולה ביותר ב

9 
5.551167 4011 

55.5 0013 1114  
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ועדה הבין לאומית להגנה מקרינה וחשמליים, מגנטיים או אלקטרומגנטיים משתנים. בהנחיות של ה
לאומית בלתי מייננת לעניין רמות הייחוס לחשיפת הציבור הרחב, לעניין זה, "הנחיות הועדה הבינ

 "להגנה מקרינה בלתי מייננת
( במהדורה המעודכנת WHO -World Health Organizationת העולמי )כפי שאימץ ארגון הבריאו

הממונה ובאתר האינטרנט של המשרד ביותר, ושהעתק מהן ומעדכוניהן יופקד לעיון הציבור במשרדי 
 להגנת הסביבה.

 :הספים הבריאותיםוקבע  ICNIRPהמשרד להגנת הסביבה הישראלי אימץ תקן 
  

 בתחומי התקשורת הסלולארית דור ר( אשוןMHz155ערך הסף ) 400 : הבריאותיµW/cm² 

 בתחומי התקשורת הסלולארית ( דור שניMHz4055ערך הסף ) : 900 הבריאותיµW/cm² 

 ( בתחומי התקשורת הסלולארית דור שלישיMHz1455ערך הסף ) :1000 הבריאותיµW/cm² 
 

אורך לציפות בר סף סביבתי לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשיםהמשרד להגנת הסביבה קבע 
 הבריאותי.  מהסף (10%) כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על עשירית זמן

 

 (בתחומי התקשורת הסלולארית דור ראשוןMHz155ערך הסף ) :40 הסביבתיµW/cm² 

 בתחומי התקשורת הסלולארית ( דור שניMHz4055ערך הסף ) :90 הסביבתיµW/cm² 

 שלישי בתחומי התקשורת הסלולארית דור (MHz1455ערך הסף)  :²100הסביבתיµW/cm   
 

    מיקרו ואט לסמ"ר. 0קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 

 מהסף  03%הסף הסביבתי הינו  לגבי אזורים שאינם מאוכלסים  ברציפות לאורך זמן   
 הבריאותי.           

 אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא ב
www.sviva.gov.il 

 
 
 
 סיכום ומסקנות: .11

 

  אחרי סריקת הסביבה של הביניין והדירה הנבדקת נמצא שאין מקורות שדה מגנטי חילופין
בתדר רשת החשמל מחוץ לדירה.המקור לשדה המגנטי החילופין בתדר רשת החשמל 

דירה הוא ארון החשמל הדירתי ועל הגג המקור לשדה מגנטי הם מערכות הקירור של ב
המזגנים .לצורך קיום התנאי של עומס זרם חשמלי מרבי בעת ביצוע המדידות הופעלו כל 

 מזגן, תנור וכו' לפני ביצוע המדידות. צרכני החשמל העיקריים בדירה הנבדקת כגון
 של  חריגות אין מדידה היא שבדירה הנבדקת  המסקנה המתבקשת מניתוח התוצאות ה 
 המומלץ ע"י המשרד  מסף החשיפה  ELF-רשת חשמלבתדר  מגנטיהשטף שדה צפיפות  
 .שטף שדה המגנטי להפחתת צפיפות  אין לבצע פעולותלכן ו 4mG)) הסביבה להגנת 

 

   תדרי רדיו בתחום אלקטרומגנטית קרינה צפיפות ההספק של במדידות-RF ולא נמצא 

אין צורך בביצוע פעולות ולכן  ע"י המשרד להגנת הסביבה המומלץמסף החשיפה  חריגות

  .להפחתת ערכם
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 המלצות כלליות: .12
 
אם רוצים להנמיך כמה שאפשר את החשיפה לקרינה האלקטרומגנטית הבלתי  .4

 :המלצות הבאותהרצוי לפעול על פי   RF-מייננת בתדר הרדיו

 קרינה. סלולר מהגוף ע"י אחזקתו בתיק נפרד או בנרתיק חוסםהרחיקו את מכשיר ה 

  רינה.קהרחיקו את מכשיר הסלולר מהראש ע"י שימוש באוזניות אוויר  המרחיקות  

 סלולרצמצמו את כמות ומשך השיחות ב. 

 בשימוש בטלפון הסלולרי המעיטו   )במעלית לדוגמה( באזורים עם קליטה חלשה
 את עוצמת הקרינה שלו. כיוון שהטלפון הסלולרי מגדיל

 .הקפידו  שהדיבורית ברכב הינה  קבועה בעלת אנטנה חיצונית 

  הטלפונים האלחוטיים משולחן העבודה, מחדר שינה או חדר ילדים הרחיקו את
 ושמרו מרחק של יותר ממטר מהם והמעיטו בשימוש.

  ק הראוטרים האלחוטיים ממחשב, מחדר שינה או חדר ילדים ושמרו מרחהרחיקו את
כמו למשל סרט באיכות  קבצים גדולים יםעבירמכאשר של יותר ממטר מהם במיוחד 

 (.רמות הקרינה יהיו גבוהות ומשך העברה יגדל ) HDגבוהה 

  כאשר יש מקור קרינה מול חלון הדירה מומלץ לחסות  את החלונות עם ציפוי 
 וגם נגד קרינה. המיועד לחסימת קרינת רדיו.הציפוי נותן הגנה גם נגד קרני השמש     
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 ELF-אם רוצים להנמיך כמה שאפשר את החשיפה שדה מגנטי בתדר רשת החשמל  .1

 :המלצות הבאותהרצוי לפעול על פי  

   משנאים ביתיים,  מפזרי מארונות חשמל,  יותר ממטרשימרו על מרחק בטיחות של
 . וממערכת להגברת הקול בעמדות מחשב,תנורי אפיה וכו'פסק,-אל ממכשיריחום,

 לתו.ומטר ממיקרוגל בעת פע 1של  מרחק ימרו ש 

  בעלי מיטות חשמליות, ריצפת חימום ובית חכם מומלץ לבצע בדיקת קרינה לפני
 שימוש ראשוני. 

 
 בכבוד רב,

******** ****** 
                                                                                                        

 
                                                                                                                                                                                                                                             

 

 דירה א' איזור הסלון
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