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 מחוז חיפה

 ' טבת תשע"דג 
 :2053דצמבר  00  

 לכבוד:
 מר אייל שני

 כרכור מנהל יחידה סביבתית פרדס חנה
 נשלח בדוא"ל

 
 שלום רב,      

 
 

                                                               , פרדס חנה"אפרסק" בגן  ילדים  בתדר רשת חשמל שטף המגנטי מדידת הנדון:  

 53.55.53-ישיבה עם תושבי פרדס חנה ב סימוכין:          
 
 
 

 מצ"ב פרוטוקול מדידות של השדה המגנטי.
 

 תושבי פרדס חנה שם המבקש

 31.33.31 תאריך הבקשה

 כתובת מיקום המדידה
 51רח' מלאכי , גן אפרסקפרדס חנה ,

 31.31.31 תאריך ביצוע המדידות

 31:33-31:13 שעת המדידה

 ונה, מר אייל שני, גב' לינס אוזן, מר עמי חתוקהנציגי השכ כחותהמדידות נערכו בנו

 מרכזת בכירה לבטיחות קרינה – אינג' אנה טיקמן שם מבצע המדידה

 

 

 

 אפיון שיטה, מיקום המדידה                        

 תאור מקום המדידה וסביבו םבתוך גן ילדי

 תנאי ביצוע מדידה חם ויבשאוויר מזג 

 קווי מתח גבוה ונמוך, kV 161ןעליוקוו מתח 

 

 המקור השדה
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 מחוז חיפה

  
 

 :דו"ח מדידות שדה מגנטי 

 תאור נקודת המדידה מס'

גובה נקודת 
 המדידה

(m) 

מרחק אופקי  

(m  ) 

מדידת 

עוצמת           

 השדה 

(mG) 

 
 31-במרחק כאפרסק" גן ילדים " 

 קווי מתח גבוה ונמוךמטר מקו הגדר ,
 

  

5. 
 ן ילדים "אפרסק"לעורך גדר של ג

 1.1 31-כ 3

2. 
 מרכז החצר

 1.3 31-כ 3

3. 
 קו הבניין

 1.1 38-כ 3

0. 
 מטר מקווי מתח גבוה 0-בכניסה לגן. במרחק  כ

 3.1 1-כ 3

1. 
 בתוך הגן, בכל המקומות

 1-פחות מ - 3

 תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה 

 
 הסבר תוצאות המדידה

 

 פה ממושכת ארוכת טווח לשדות המגנטיים. קיימת המלצה של משרד הבריאות לא נקבע סף למניעת חשי

 ביום עמוס ביותר בשנה כערך שלא מביא שום תוספת סיכון.  mG 1המתייחסת לחשיפה של 

  כאשר מתייחסים לחשיפה אקוטית קצרת טווח )חשיפה רגעית(, המשרד אומץ המלצת ICNIRP  מסוף

  .mG 1333  , הקובע סף של2050שנת 

  2קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת ממוצעת של עד mG  

  4מעל בשלב זה מטפלים במתקני חשמל קיימים, לפי סדר עדיפויות, הגורמים לחשיפה ממוצעת mG.  

  5קיים סף של KV/m .למניעת החשיפה בפני שדות חשמליים, סף נקבע בתקנות חשמל 
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 מחוז חיפה

 
  31רח' מלאכי  דים "אפרסק", פרדס חנה,גן יל

 
 

          
 31.31.31-צולם ע"י לינס אוזן ב

 
 
 

 אפיון מכשיר המדידה

 אפיון המכשיר

המדידות בוצעו 
באמצעות מכשיר  

תוצרת  חברת  
ENERTECH :דגם 

Multi-Functional Magnetic Field Measurement System , Model 
EMDEX II  
S/n3550 
Calibration                 03/55/53    
Frequency range         40 - 800 Hz 
Level                          0.1 - 3,000 mG (0.01 - 300 µT) 
Resolution                  0.1 mG (0.01 µT) 

Typical Accuracy       ± 1%      
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 מחוז חיפה

 :סיכום     

 
 יות ליניארית בצריכת החשמלכל רמות הקרינה שנמדדו תלו.   1
שנאי                                                        .  יש להימנע מקרבת יתר לצרכי  החשמל קטנים כגון רמקולים של המחשבים, רדיו טייפים,2

 טעינה, שנאי אקוואריום הניזונים מהחשמל .     
 היה ממושכת של התלמידים במקומות של מיקום .   מטעמי זהירות המונעת יש למנוע ככל האפשר ש3

 וקווי מתח ארונות החשמל      
 
 
 

              
 

 בברכה,

 
 אנה טיקמן

 מרכזת בכירה לבטיחות קרינה

 
 העתק:

 
 מר שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה

 ד"ר סטיליאן גלברג,ראש אגף למניעת רעש וקרינה
 כרמל(-יבה )שרון מר ניר סהר, מנכ"ל אגוד ערים לשמירת איכות הסב

 מר חיים געש, ראש מ.מ. פרדס חנה כרכור 
 מר פול זליג, ממונה קרנה בלתי מייננת מתקני חשמל

 כרמל(-גב' לינס  אוזן, מנהלת אגף אוויר, אגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון 
 כרמל(-אגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון  מר עמי חתוכה ,פקח משמר הסביבה,

 הבר סלע, נציגת ועד השכונה דליתגב' 
 מר עמוס דדון, נציג ועד השכונה

 


