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  2011 אוקטובר 10 

  לכבוד

  דוד ברנשטיי�

  16בלפור רחוב 

  92102ירושלי� 

  

  ,שלו� רב מר דוד ברנשטיי�

  

  

  בדיקה דוח

�   )RF (אלקטרומגנטית קרינה מדידת:  הנדו

  ירושלי� 7סוקולוב ת מגורי� שברחוב ובדיר         

 

 מבוא  .א

 .ותדירב בדיקה של עוצמת צפיפות ההספק המצרפית 2011 באוקטובר 9 ראשו�ערכנו ביו� לבקשתכ�  .1

 וחוק בדרישות המשרד להגנת הסביבה עומדתשנמדדה ) הקרינה(הננו להודיע! כי רמת צפיפות ההספק  .2

 .$2006ו"התשס, הקרינה הבלתי מייננת

 .תוצאותיו של דוח זה מתייחסי� למיקו� ולזמ� המדויקי� בה� נערכה הבדיקה .3

  

 פרטי המדידה ותוצאותיה  .ב

  פרטי ההזמנה .4

 ש�  המזמי� דוד ברנשטיי�

 כתובת מלאה ומיקוד  ירושלי�16בלפור 

 � טלפו

 טלפו� נייד 0523865838

 ל"דוא  

 סוג המתק� דירת מגורי�

 שעת תחילת ביצוע המדידות 9:00

 כתובת ביצוע המדידות  ירושלי�7סוקולוב 

 נכחו בעת ביצוע המדידות דוד ברנשטיי�
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 דידותפרטי הבודק המוסמ� אשר ביצע את הביקור באתר ואת המ .5

 

 תוק( ההיתר מספר ההיתר ש� וש� משפחה

 11/2014 6�01�2126 יוסי אביב

  

  

 פרטי ציוד המדידה .6

 

 מספר סידורי תחו� תדרי� רגישות מודל היצר�
תוק( 

 הכיול
 כיול

PMM 262 ������� � ������� 8053�   מכשירWL61213 

PMM  � EP-330 0.3 V/M 300 kHz-3 GHz 262WL80923 �חייש
01.07.12 

מעבדות 

� חרמו

  

  casio exlim EX-Z2000 דיגיטלית מצלמה

  Nikon Laser 1200S לייזר טווח מד

  

7.  �  המדידה ומיקו� שיטה אפיו

  

  

  

       

  

  

  

 ביצוע תנאי •

 המדידות

 מעל מטר 1.8 לבי� מטר 0.5 שבי� בגבהי�, מכוייל הקרינה מדבעזרת  בוצעו המדידות

) קרינה (הספק צפיפותטת מדידת  המדידות  בוצעו על פי שי.  המדידה בנקודות הרצפה

  ). 01 –ש  (RF  בתדרי אלקטרומגנטית

 .המדידות בוצעו לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה

 אזור תיאור •

 המדידה

   1,3  ה שוכנת בקומו שנמדדותהדיר, בניי� מגורי�

 השתייכות •

  האתר

 ומיקומו

 � מטר 38מרחק , אריות קומות נצפה תור� אנטנות סלול3על גג בניי� בית ספר מיטשל ב

 �  מעלות220כיוו
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 תוצאות המדידות  .ג

 

 אכלוס האזור תאור מקו� המדידה #

קרינה העוצמת 

נמדדה ש

]µW/cm²[ 

אחוז מהס(  *

   הסביבתי

[%] 

  1דירה 

0.1 �קט� מ ברציפות  קומת כניסה במרפסת כניסה  1 1 �קט� מ   

� מקט ברציפות  בשביל גינה הדרומי פנימי של הבית  2� 0.1 1 �קט� מ   

3  �0.1 �קט� מ ברציפות  בגינה המזרחית ליד סככת הגפ 1 �קט� מ   

0.1 �קט� מ ברציפות  במטבח  4 1 �קט� מ   

0.1 �קט� מ ברציפות  בפינת אוכל  5 1 �קט� מ   

0.1 �קט� מ ברציפות  בסלו� ליד  חלונות דרו�  6 1 �קט� מ   

0.1 �קט� מ ברציפות   בחדר הדרו� מערבי1קומה   7 1 �קט� מ   

 על השולח� ליד החלו� 1' בחדר אמצעי מס  8
1 �קט� מ 0.2 ברציפות הדרומי  

 על השולח� ליד החלו� 2' בחדר אמצעי מס  9
1 �קט� מ 0.1 ברציפות הדרומי  

0.1 �קט� מ ברציפות  בחדר הורי� מזרחי  10 1 �קט� מ   

1 �קט� מ 0.2 ברציפות  במרפסת חדר הורי� מזרחי  11  

3 קומה 3דירה   

1 �קט� מ 0.2 ברציפות  ד חלונות צד דרו�בסלו� לי  12  

13  �0.1 �קט� מ ברציפות  במרכז הסלו 1 �קט� מ   

14  �1 �קט� מ 0.3 ברציפות  במרפסת הסלו  

0.1 �קט� מ ברציפות  בחדר העבודה  15 1 �קט� מ   

0.1 �קט� מ ברציפות  בחדר הורי� מערבי  16 1 �קט� מ   

1 �קט� מ 0.1 ברציפות  במרפסת חדר הורי�  17  

1 �קט� מ 0.1 ברציפות   אמצעי ליד החלו�בחדר שינה  18  

19  �1 �קט� מ 0.1 ברציפות  בחדר ילדי� ליד החלו  
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 שהוא הס/ המומל0 על ידי המשרד )בתחו� הסלולר (מחושב על פי הקריטריו� המחמיר ביותר" אחוז מהס/  הסביבתי"הער�  •

 .ר" מיקרו ואט לסמ40 � מהגה הר0 800בה בתדר ילהגנת הסב

  

 מונות מהשטחמפת האזור ות  .ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אנטנות שנצפו
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 :סיכו�  .ה

בכל מקומות המדידה עומדת בדרישות המשרד להגנת ) רמת קרינה, קרי(צפיפות ההספק האלקטרומגנטי  .8

 .2006�ו"התשס, הסביבה וחוק הקרינה הבלתי מייננת

) ואט לסנטימטר רבועמיקרו ו (µW/cm²  0.3 �אינ� עולות עלשנמדדו ) הקרינה, קרי(רמות צפיפות ההספק  .9

הס/ הסביבתי המומל0 על ידי המשרד להגנת הסביבה לגבי אזורי�  1  %�  קטנה מוהקריאה המרבית 

 .המאוכלסי� ברציפות

  

  

  

  $ דוח סו( $

  

  

  

  ,           בכבוד רב

  :מבצע ומאשר הדוח

  יוסי אביב

  

  מודד מוסמ!

  

  

  

  

  ר ועדת הקרינה"ויוז "ר עמותת מלר"  יו�מר חיליק רוזנבלו� :     העתקי�

    

  אודות העמותה רקע כלל ונספח:             לוט
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  :אודות

 . 1961ונוסדה בשנת ז היא העמותה הוותיקה ביותר במדינת ישראל בתחו� ההגנה על איכות הסביבה "מלר

על "בדיקות זיהו� אוויר מכלי רכב :   למשל.מנהלת ומקדמת לטובת ולרווחת הציבור פרויקטי� שוני�העמותה 

בדיקות קרינה , בדיקות שדות מגנטי� ממקורות חשמל, טיפול משפטי כנגד מזהמי� סביבתיי�, "א� הדר�

  . בדיקות רעש ועוד, מאנטנות סלולריות

שומש ז להעמיד לטובת ורווחת הציבור הוא איסו/ נייר וציוד משרדי מ"אחד השירותי� החשובי� אשר גאה מלר

מחלות נפש , תסמונת דאו�(פעילות זו נעשית בבנייני משרדי� על ידי עובדי� בעלי צרכי� מיוחדי� . ומחזורו

בגדי� , ז מפעילה פרויקט מיוחד של איסו/ פסולת אלקטרונית"מלר). ומהפיגור קל וכד, הל� קרב, קלות

  . מחזור�וחומרי� אחרי� ברי

  

  ח הזוכה לאישור ניהול תקי� מרש� העמותות ומשרד המשפטי�ז היא עמותה הפועלת ללא כוונת רוו"מלר

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

  

 או להדפיסו במיילנודה ל� א� תקדיש כמה דקות כדי למלא ולשלוח אותו , ב  טופס משוב על פעילות"מצ

      .6203064�03ולשולחו לפקס 
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    תקני� וספי חשיפה מקובלי� בעול�$צפיפות ההספק :  לירקע כל

להל� רקע ראשוני ובסיסי , במטרה להקל על הבנת הדוח ולהרחיב את הדעת והמודעות לנושא הקרינה הסלולרית

  .צפיפות ההספק והתקני� המקובלי� בעול�: בנושאי�

  

שתוצאות , קרי רמת הקרינה, "הספקצפיפות ה.  "קרינה ממוקדי� סלולריי� היא תחו� ידע וֵחֶקר בפיזיקה

מקורות הקרינה ".  קרינה אלקטרומגנטית"או " קרינה בלתי מייננת"מדידותיה מפורטות בדוח זה נקראת 

מתקני : למשל, קרינה קוסמית וקרינה ממקורות מלאכותיי�: ובכלל�, מקורות טבעיי�:  הבלתי מיננת  ה�

מיקרו וואט לסנטימטר יחידת המדידה של צפיפות ההספק היא  .  קרני לייזר ועוד, מתקני רשת החשמל, שידור

  .  µW/cm²)  (רבוע

אשר קובע וממלי0 על מדדי� בנושאי� , )WHO(תחו� הקרינה הבלתי מיננת נחקר על ידי ארגו� הבריאות העולמי 

 להגנת באמצעות המשרד, מדינת ישראל.  ומדינות רבות בעול� מאמצות את החלטותיו, שוני� בתחו� הבריאות

  .  החליטה על אימו0 החלטות ארגו� הבריאות העולמי בנושא זה, הסביבה

  

רמת ) מגה הרMHz 800) 0בתדר :  דוגמה."ס( בריאותי"המכונה באר0 , ארגו� הבריאות העולמי קבע ס/ קרינה

מדידה א� בנקודת מדידה מסוימת תוצאות ה).  ר" מיקרו ואט לסמ400µW/cm² ) 400הקרינה הבלתי מיננת היא 

כרמה חריגה של , לפי המלצת ארגו� הבריאות העולמי, מצביעות על רמת קרינה גבוהה מס/ זה ייחשב הדבר

  . קרינה בלתי מיננת

ס( "המכונה , בעקבות המלצת ארגו� הבריאות העולמי קבע המשרד להגנת הסביבה ס/ קרינה, זאת ועוד

, מוסדות בריאות וחינו�, בתי מגורי�: למשל, שוהי� אנשי� לאור! זמ�שמכוו� למקומות בה� , "סביבתי

 מהס/ הבריאותי 10%הס/ הסביבתי אשר נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה הוא בשיעור .  ב"משרדי� וכיו

. ) מגה הרMHz 8000 בתדר ר" מיקרו ואט לסמµW/cm²) 40 40: דהיינו, המומל0 על ידי ארגו� הבריאות העולמי

 בה� שוהי� אנשי� זמ� רב ברמת קרינה הגבוהה מס/ זה תיחשב כרמה חריגה במדינת ישראל במקומות, כלומר

  .של קרינה בלתי מייננת

  

, חשיפה אינה רצופה ואינה ממושכתלאזורי� ומקומות בה� ה" ס( סביבתי"המשרד להגנת הסביבה קבע ג� 

 מיקרו ואט µW/cm²) 120 120באזורי� אלה ס/ הקרינה הוא   .  ב"וכיו, פארקי�, מדרכות, חצרות, גגות: למשל

תיחשב כרמה , במקומות מהסוג האמור, רמת קרינה הגבוהה מס/ זה, כלומר.  ) מגה הרMHz 8000בתדר   ר"לסמ

  . חריגה של קרינה

  

 :  מידע עדכני רב והסברי� נוספי� בנושא נית� למצוא באתר האינטרנט של המשרד  להגנת הסביבה

www.sviva.gov.il.  

  .שבו הדרישה לחשיפה המחמירה ביותר, זה תחו� תדר שידור סלולרי,  מגה הרMHz 8000בדוגמות לעיל נית� תדר של 
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  :נספח

  

  $2006ו"התשס, רמות ס( החשיפה המומלצות על ידי המשרד להגנת הסביבה וחוק הקרינה הבלתי מייננת

  

  

  

  


