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לכבוד
יגאל שמעון
סגן ראש עיריית הוד השרון

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל
בבית ספר יגאל אלון ברח' משאבים  ,46הוד השרון
בתאריך  18/01/18בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל בבית ספר
יגאל אלון ברח' משאבים  ,46הוד השרון לאחר טיפול בתאימות אלקטרומגנטית.
המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות  ,ELFראה פרטים בהמשך.
תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה .כמו כן מצויים
הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף ,ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר
האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה www.sviva.gov.il :ובאתר של גלית החברה לאיכות הסביבה
.www.galit.co.il
במידה וידרשו הבהרות והסברים נוספים ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
בכבוד רב,
יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום קשר
חד-משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים .עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות להפחתה של
רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות
התקנים תקן ישראלי  ISO 9001ותקן ישראלי  ISO 14001ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"
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סקר בטיחות קרינה
שם המבקש :עיריית הוד השרון
תאריך הבקשה17/01/18 :
אפיון מדידות הקרינה
תאריך ושעה14:00 ,18/01/18 :
מקום :משאבים  ,46הוד השרון.
אפיון המקום :בית ספר באזור עירוני.
הבדיקה בוצעה בנוכחות :יגאל שמעון.
תנאי מזג אוויר :חורפי.
מקור שדה אל מ"ג :רקע.
סוג המדידות :מדידות שדה מגנטי.
שם הבודק המוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידות
שם ושם משפחה

תפקיד

סוג היתר

מספר ההיתר

תוקף
ההיתר

יורם גבאי

בודק קרינה

ELF

2031-01-04

16/3/19

חתימה

שם עורכת הדוח ומאשר הדוח
שם ושם משפחה

תפקיד

אלבינה אוצ'לדייב

עורכת הדוח

יורם גבאי

בודק קרינה

חתימה
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סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל ()ELF
אפיון מכשיר המדידה

סוג המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה
מורשית ודיוקו קביל בישראל ,ארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ,לצורך משפטי ,או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA AG
MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-3020E
S.N:37401

מאפייני החיישן

Frequency range : 30 -2000 HZ
טווח תדירות30–2000 Hz. :
רגישות :שדה מגנטי – 0.01 mG–2G

תוקף הכיול של המכשיר

18.01.19

שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג
בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:
 .1נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
 .2בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר ,נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
 .3המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה (לא נקודות עם חשיפה
רגעית).
 .4בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוקללת של כל השדות המגנטיים באזור.
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תוצאות:
פרוטוקול רשמי  -מדידת שדה מגנטי ELF
חורג/
לא חורג
מהמלצות
המשרד
להגנת
הסביבה

מרחק
[מטר]

גובה
[מטר]

.1

כיתה ה'  2בעמדת הישיבה
של התלמידים סמוך לקיר
הגובל במסדרון

1.2

לא חורג

רקע

1

.2

כיתה ה'  2במרכז הכיתה

0.6

לא חורג

רקע

1

.3

כיתה ד'  3סמוך לקיר
הגובל במסדרון

1.1

לא חורג

רקע

1

.4

כיתה ד'  3במרכז הכיתה

0.53

לא חורג

רקע

1

.5

כיתה  28סמוך לקיר הגובל
במסדרון

0.61

לא חורג

רקע

1

.6

כיתה  28במרכז הכיתה

0.59

לא חורג

רקע

1

.7

כיתה  29סמוך לקיר הגובל
במסדרון

0.58

לא חורג

רקע

1

.8

כיתה  29במרכז הכיתה

0.55

לא חורג

רקע

1

.9

כיתה  30סמוך לקיר הגובל
במסדרון

0.48

לא חורג

רקע

1

.10

כיתה  30במרכז הכיתה

0.46

לא חורג

רקע

1

.11

כיתה  31סמוך לקיר הגובל
במסדרון

0.41

לא חורג

רקע

1

.12

כיתה  31במרכז הכיתה

0.39

לא חורג

רקע

1

מס'
#

תיאור נקודת המדידה

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה
mG

בדיקת רקע

1.20.2

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
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ניתוח תוצאות המדידה
 .1תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי
השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה ,הוא הגדול ביותר .סביר להניח שתרומת השינויים בעומס
הינה בגבולות של  100%לכל כיוון .הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.
 .2כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" (אין חיוב חוקי) מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי
שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים
מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר
הסרטן 4( IARC -מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל 24 -שעות) .כמו כן מומלץ (אין חיוב חוקי) לשקול
אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה
רציפה.
 .3דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה ,ההנחות מתבססות על ההנחה שאין
סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע .יחד עם זאת ,יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך
זמן .כלומר ,השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי
 .4לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם ,את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך
זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך  24שעות ( או יותר ) ולחשב את השדה
המגנטי הממוצע ליממה.
 .5יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה
תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה .
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מסקנות
 )1ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 )2חשיפה רגעית מרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
 )3רמת הקרינה המומלצת לחשיפה ממושכת ע"פ המשרד להגנת הסביבה בישראל במוסדות חינוך הינה
עד  4מילי גאוס( .ראה נספחים א'-ד').
 )4בכל נקודות המדידה ,בהם יש שהייה קבועה נמדדו ערכים נמוכים מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת
הסביבה( .ראה דו"ח תוצאות).
 )5לאור תוצאות המדידה נמצא שפעולות התאימות פתרו את בעיית הקרינה בכיתות.
 )6במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
מומחה מטעם בית המשפט
בורר לענייני איכות הסביבה
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נספחים
נספח א' :הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה
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נספח ב' :המלצות ותקנים מהעולם
המלצות ארגון הבריאות העולמי :ארגון הבריאות העולמי ( )WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית
המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס.
המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן :הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ( ) IARCקבע כי מתקני
חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  2מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן"
POSSIBLE CARCINOGENIC
בארה"ב  ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים.
בקליפורניה לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  2מיליגאוס.
בצרפת ואנגליה ,כמו בארה"ב ,הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.
בשוויץ  ,קיימת חקיקה ותקינה שקובעת חשיפה מרבית של  10מיליגאוס ,אשר בישראל מתורגמת
ל 2.5-מיליגאוס (השוני נובע משיטת הפעלה שונה ,תדר שונה).
נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם :ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע
מאות מדידות ברחבי הארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם,
אינה עולה על  0.4מיליגאוס.
המלצות המשרד להגנת הסביבה :המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם
לעקרון הזהירות המונעת ,לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל
ממרכיבים שונים של רשת החשמל.
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נספח ג'  :שדה מגנטי  -סיכונים ,תקנות והמלצות
• ארגון הבריאות העולמי ( )WHOקבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם
לשדה מגנטי משתנה בתדר  50הרץ הינה  2000מיליגאוס .קביעה זאת מסתמכת על המלצות
( ICNIRPועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת) משנת  2010שקבעו ערכי סף
לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך .יש לציין כי הקביעה של  ICNIRPאינה מבדילה בין
חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת( .המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של  1000מיליגאוס
משנת  .)1998זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית.
• נוסף להנחיות  ,ICNIRPקיים ספר שנקרא  TLVבנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה
על ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית ( . )ACGIHספר זה קובע ערכי סף

(Threshold

 )Limit Valuesלחשיפה של עובדים לחומרים מסוכנים ולקרינה .בתחומים רבים ספר זה מקובל
על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית ,כאשר ערכים
מתחת לערכי הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים .לפי ספר זה ,סף החשיפה של
עובדים ) (occupational limitלשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר  50הרץ הוא 12
גאוס ,כלומר  12,000מיליגאוס.
• הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ) )IARCקבע בשנת  2001כי מתקני חשמל החושפים את
הציבור לאורך זמן (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע (על פני  24שעות) העולה על  2מיליגאוס
הינם "גורם אפשרי לסרטן" ( .)Possible Carcinogenicקביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו
כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל  3-4מיליגאוס ,אחוז החולים בלוקמיה
(סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה
יותר.
• ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם
אפשרי לסרטן  . possibly carcinogenic -לשם השוואה ,בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים
שנפלטים ממנוע בנזין .המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי
קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן.
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המשך :שדה מגנטי  -סיכונים ,תקנות והמלצות
• ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ ,ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת
בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם ,היא בין  0.4מיליגאוס ל 1 -מיליגאוס.
• המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת,
לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של
רשת החשמל .מומלץ שהחשיפה הממוצעת (ממוצע על פני  24שעות) של אדם לשדה מגנטי לא
תעלה על  4מיליגאוס.
• לפי עקרון הממוצע של  4מיליגאוס של המשרד להגנת הסביבה בארץ ,מדיניות המשרד היא
שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות ,מומלץ לא להיות חשופים לשדה
מגנטי העולה בעוצמתו על  10.4מיליגאוס .המלצה זאת מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל0.4 -
מיליגאוס כשנמצאים בבית (חשיפה למשך  16שעות) ,כך שבתוספת של חשיפה ל 10.4-מיליגאוס
במשך  8שעות במקום העבודה ,מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  4מיליגאוס שהוא סף החשיפה
הממוצעת המומלצת [לפי החישוב הבא .] (16*0.4+8*10.4)/24 =4 :אם עובד נמצא במקום
עבודתו יותר משמונה שעות ,סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ 10.4מיליגאוס.
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לוח מס'  :1זמן השהייה המומלץ (שעות ביממה) בהתאם לעוצמת הקרינה במקום השהייה

• ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת
www.galit.co.il
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נספח ד' :קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים
להלן מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים*:
 .1קווי מתח נמוך :מרווח מזערי של  2מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
 .2קווי מתח גבוה ( 13 ,22 ,33ק"ו) :מרווח מזערי  3מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של
מבנה מאוכלס.
 .3קו מתח עליון ( :)161KVפרוזדור הבטיחות הוא  20מטרים מציר הקו.
 .4קו מתח על ( :)400KVפרוזדור הבטיחות הוא  35מטרים מציר הקו.
*על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה
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נספח ה'
המלצות
המשרד להגנת הסביבה ,מתוקף היותו הגוף הממשלתי האחראי על מתן היתרים לביצוע מדידות
רמת קרינה ,אוסר על בעל ההיתר לרשום המלצות בגוף הדו"ח .
לכן ,המלצות אלו מובאות בנספח זה ואינן מהוות חלק מהדו"ח הנ"ל.

להלן המלצתנו:
לאחר טיפול בתאימות אלקטרומגנטית רמות הקרינה תקינות (מצ"ב תעודה ירוקה).

בכבוד רב,
יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
מומחה מטעם בית המשפט
בורר לענייניי איכות הסביבה
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