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 לכבוד,

  שמעון-מועצה איזורית בני

 ביה"ס יובלי הנגב

 עבור דוד פיירברג

 

 

   RF -תדרי ה בתחוםבלתי מייננת דו"ח מדידת קרינה אלקטרומגנטית  :דון הנ

  שמעון-בר השייך למועצה איזורית בני-מתחם ביה"ס יובלי הנגב הממוקם בישוב גבעותב

 

 

 פרטים כלליים .1

 אורלי )מזכירה( איש קשר

 שמעון-ביה"ס יובלי הנגב מ.א. בני בתכתו

 08-6106992 טלפון

 052-3080456 טלפון נייד

  פקס

 05/05/16 תאריך ביצוע המדידות

 08:45-12:00 שעת ביצוע המדידות

 בהיר  תנאי מזג האוויר

 שמעון-ביה"ס יובלי הנגב מ.א. בני כתובת מקום המדידות

 + דורון )אב הבית()מזכירה(אורלי  המדידות נערכו בנוכחות

 מדידות צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית סוג המדידות
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 פרטי המודד והאחראי .2

 שם בודק מוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידות .א

 תוקף ההיתר מספר ההיתר שם ושם משפחה

 15/01/2017 2040-16-6 עקירב דודו
 

 האחראיהמהנדס חתימת    .ב

 חתימה תוקף ההיתר ההיתר מספר תואר שם ושם משפחה

 12/06/2019 5046-01-6 מהנדס יהב ליאור
 

 

 ציוד המדידה .3

שם מעבדת  תוקף הכיול מספר סידורי תחום תדרים רגישות מודל היצרן

 הכיול

Wavecontrol 
Meter 

Probe 
0.1 μW/cm² 10MHz-8GHz 

15SN0083 

15WP040484 03/03/2017 Wavecontrol 

 
 על מקורות הקרינהפרטים  .4

הממוקמות  WIFIכן נצפו אנטנות -נצפו ארונות תקשורת הממוקמים במס' כיתות לימוד. כמו

   סה רחבה במתחם מבני כיתות הלימוד.בפרי

 תיאור הסביבה הנבדקת .5

-בר השייך למועצה איזורית בני-מתחם ביה"ס יובלי הנגב הממוקם בישוב גבעותבהמדידה בוצעה 

בכל עמדות העבודה במשרדי וארונות התקשורת,  WIFIות . בוצעו מדידות בסביבת אנטנשמעון

ההנהלה, בכל מתחם כיתות הלימוד בכל המבנים, בסביבת אולם הספורט, בסביבת מגרשי הספורט 

 . ברחבת הטקסים החיצוניים
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 תוצאות מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית .6
 
 

 

 אור מקום המדידהית #
כלוס א

 האזור*

עוצמת 
הקרינה 
 שנמדדה









2cm

W 

אחוז 
מהסף 

 הבריאותי

עמידה 
בדרישות 
בהספק 

 מרבי

מיקום אזור 
המדידה 

ביחס לכל 
 עמדה

מרחק    
 m 

גובה    
 m 

 במבנה הנהלה

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות על השולחן בחדר תרפיה 1

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות ים המנהלתעל השולחן בחדר של מר 2

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות על השולחן של דורון במזכירות 3

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות על השולחן של אורלי במזכירות 4

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות על השולחן במרכז חדר מורים 5

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במבואת כניסה סמוך ללוח חשמל 6

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות ל השולחן של מיטל בחדר יועצתע 7

 במבני כיתות

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות על השולחן של אלה הספרנית 8

 1 - כן 0.15 0.3 ברציפות על השולחן בביתן שומר 9

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 1-במתחם כיתה ב' 10

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתה ב' 11

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 3-במתחם כיתה ב' 12

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות על השולחן במרכז החדר של נירית 13

 1 - כן 0.05 0.1 ברציפות על השולחן במרכז כיתת ספח מבואה ב' 14

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במסדרון מעבר סמוך ללוח ראשי מבואה ב' 15

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 1-במתחם כיתה א' 16

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתה א' 17

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 3-במתחם כיתה א' 18

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתת ממ"ד צמוד לכיתה ג' 19

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתה ג' 20

 2 - כן 0.10 0.2 ברציפות במתחם כיתת מחשבים 21

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במתחם כיתת סטודיו 22

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 1-במתחם כיתה ד' 23

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתה ד' 24

 * תוצאות המדידות נכונות למקום ולזמן המדידה.
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 אור מקום המדידהית #
כלוס א

 האזור*

עוצמת 
הקרינה 
 שנמדדה









2cm

W 

חוז א
מהסף 

 הבריאותי

עמידה 
בדרישות 
בהספק 

 מרבי

מיקום אזור 
המדידה 

ביחס לכל 
 עמדה

מרחק    
 m 

גובה    
 m 

 במבני כיתות

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 1-במתחם כיתה ה' 25

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במסדרון מעבר סמוך ללוח ראשי מבואה ד' 26

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במתחם כיתת מדעים 27

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתת ממ"ד ג' 28

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתה ו' 29

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2-במתחם כיתה ה' 30

 2 - כן 0.10 0.2 ברציפות 1-במתחם כיתה ו' 31

32 
מוך ללוח חשמל באולם במסדרון מעבר ס

 ספורט
 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במסדרון מעבר בגב לוח החשמל באולם ספורט 33

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במתחם מגרש ספורט פנימי 34

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במתחם רחבת טקסים 35

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות בחממה סמוך ללוח פיקוד 36

 במבנה חדש

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 1במתחם כיתה מס' במבנה חדש,  37

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 2במתחם כיתה מס'  38

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 3במתחם כיתה מס'  39

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במתחם חדר ממ"ד 40

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במסדרון מעבר סמוך ללוח ראשי 41

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 4במתחם כיתה מס'  42

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 5במתחם כיתה מס'  43

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות 6במתחם כיתה מס'  44

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במרכז כיתת ספח 45

 2 - כן 0.05 0.1 ברציפות במרכז כיתת מקלט 46

 2 - כן 0.05 0.1 לא ברציפות ת מגרש ספורטעל מדרכה סמוך ללוח תאור 47

 2 - כן 0.05 0.1 לא ברציפות על מדרכה סמוך לפילר של חח"י 48

 * תוצאות המדידות נכונות למקום ולזמן המדידה.
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 סיכום תוצאות המדידה .7

 %0.15או  ²W/cmμ 0.3, לא עלתה על ערך של ברציפות באזור מאוכלסרמת הקרינה שנמדדה        .א
. רמה זו נמדדה ICNIRPהבינ"ל לקרינה בלתי מייננת  הבריאותי שהוגדר ע"י הועדה מהסף

 .על השולחן בביתן שומר

או  ²W/cmμ 0.1, לא עלתה על ערך של ברציפות לא באזור מאוכלסרמת הקרינה שנמדדה        .ב
. רמה זו ICNIRPהבינ"ל לקרינה בלתי מייננת  מהסף הבריאותי שהוגדר ע"י הועדה 0.05%

 .בכל המקומות שנבדקומדדה  נ
 
עבור בהתחשב בנתונים שנמדדו, תנאי האתר ומיקומו, רמת הקרינה המירבית שנמדדה        .ג

מהסף  %1.5או של ערך הסף הבריאותי  %0.15 -היא פחות מ ברציפות אזורים מאוכלסים
שעות( בהתאם  24הסביבתי )המוגדר לגבי אזורים מאוכלסים ברציפות לשהות רציפה של 

 הסביבה.  להגנתהמשרד  להגדרות ע"פ
 
 

 

 
 הערכים שנמדדו עומדים בדרישות המשרד להגנת הסביבה

 

mailto:service@dgsm.co.il
http://www.dgsm.co.il/


 

10מתוך  6עמוד   

   
 05/05/16 הנגב-שמעון יובלי-מועצה איזורית בני, 10810 –המ 

44641כפר סבא, מיקוד:  7014, ת.ד. 25ד.ג.ש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ. התעש   
 טלפון: 09-7666693    פקס: 09-7666673

e-mail: service@dgsm.co.il   Web: www.dgsm.co.il  

 הסבר לתוצאות המדידה
 
 –( אימץ את המלצות הועדה הבינלאומית לקרינה לא מייננת WHOארגון הבריאות העולמי ) .8

ICNIRP –  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  וקבע כי רמת

 אדם לקרינה בתחום תדרי הרדיו הינה:-החשיפה המרבית המותרת של בני

  בתחומי קשרUHF  ²0.2מ"ה( ערך הסף  400)עד mW/cm (²W/cmμ 200.) 

  ²0.4 מ"ה( ערך הסף 900בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום mW/cm (²W/cmμ 400.) 

  ² הסףמ"ה( ערך  1800בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום/cmW0.9 m (²W/cmμ 900.) 

  ² מ"ה( ערך הסף  2100בתחומי התקשורת הסלולארית )תחום/cmW1 m (²W/cmμ 1000) . 

 
 סף בריאותי. -הסביבה בישראל כ להגנתערכי סף אלה אומצו גם ע"י המשרד 

 
מטעמי זהירות יתר, באתר שבו ישנם שידורים ממקורות רבים, מקובל להניח את ערך הסף המחמיר  .9

 cmW0.2 m (²W/cmμ 200 .)/²)הנמוך ביותר(, דהיינו 

 

לחשיפת הציבור, במקומות בהם  סף סביבתיהסביבה בישראל אף החמיר וקבע  להגנתהמשרד  .10
מהסף שקבע  עשיריתשוהים אנשים ברציפות לאורך זמן, כגון: בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על 

כלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו ארגון הבריאות העולמי. לגבי אזורים שאינם מאו
 מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.  30%

 

 .μW/cm²5 קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על  .11
 

  - הסביבה להגנתא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד ובאפשרותך למצ .12

.ilvviva.goWWW.S 
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 ותמונות ממקום המדידותשרטוטים 
 
 

 מפת האזור הנבדק
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 בט לארון תקשורת בכיתת מחשביםמ: 1תמונה 
 

 
 1-טיפוסית בכיתה א' WIFIמבט לאנטנת  :2תמונה 
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 מבט לחדר של מרים המנהלת: 3תמונה 
 

 
 טיפוסית 1-מבט לכיתה א': 4תמונה 
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 מבט לאולם ספורט: 5תמונה 
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