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כללי :

בדיקה זו מוגשת לכם על פי הזמנתכם  ,כמוסכם  ,הבדיקה הינה חד פעמית ולא תהיה
לה המשכיות וכן אין היא באה בתיאום ובפיקוח של הבנייה  ,הפעלה של בנייה  ,הפעלה
ותחזוקה של המפעל  /מבנה  ,הבדיקה באה להצביע על רמות צפיפות השטף המגנטי
שנמדדו במקומות המפורטים בלבד במועד הבדיקה בלבד !!  ,על כל המשתמע מכך .
אין בבדיקה זו לקיחת כל אחריות לגבי שינויים שיכולים להתחולל מעת לעת שכן מיותר
לציין שבדיקה יסודית ומקיפה ככל שיהיה  ,אינה מאפשרת גילוי כל הסיכונים וכל
מקורות השטף)קרינה( במתקן  /לוח  /גנרטור .
היקף הבדיקה מצביע על מידת הסיכוי שלה אך יש לזכור שהבדיקה היא תמונת מצב של
המקומות הנסקרים בלבד בעת הביקור ואיננה מתיימר לגלות את הנסתר ולפרש את
הנעלם  ,קיימת אפשרות סבירה שלא כל המתקן נבדק אלא רק חלקים ממנו  ,החלקים
שנבדקו הם אלו שהוצגו בפני בלבד .
מן הראוי לציין שהמשך קבוע של עריכת בדיקות צפיפות השטף המגנטי )קרינה( וסיקרי
סיכונים בעתיד  ,תוך ביצוע ומעקב על הליקויים שנתגלו  ,יאפשר שיפור מתמיד ברמת
בטיחות הקרינה  ,של המפעל  /המבנה  /המכונה ועל כן יש להקפיד להמשיך ולקיימם.
בדיקה זו נערכה  ,עד כמה שהיה ניתן  ,על פי הנחיות משרד איכות הסביבה  ,מיטב
ניסיוני וידיעתי המקצועית  ,הנני מצהיר שאין לי כל עניין ברכוש הנדון.

מבוא :
 בתאריך  11-3-2015יצאתי לבדוק את רמת השדה המגנטי במתחם כדי לחוות את דעתי
המקצועית בקשר לרמות השדה המגנטי במקום זאת בהסתמך על כישורי כמומחה
לחשמל ובעל רישיון למדידת קרינה מהמשרד לאיכות הסביבה .
 דו"ח זה נערך על פי מיטב ניסיוני כבודק קרינה מוסמך  ,הנני מצהיר שאין לי כל עניין
ברכוש הנדון.
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רקע :
 .1מקורות הקרינה בסביבה הנבדקת הם :לוחות חשמל ראשיים
ומשניים הממוקמים במתחם .
 .2כמו כן קיים חדר חשמל ראשי בקומת החניון כולל מסדר מתח גבוה
ושנאים .
 .3מטרת הבדיקה למדוד את צפיפות השטף המגנטי באזורים השונים
בסביבת מקורות הקרינה .

השיטה :
 .1שיטת הבדיקה כוללת ביצוע מדידות ,באמצעות ציוד מדידה תקני תוצרת TENMARS :
מודל TM-192:למדידת צפיפות שטף מגנטי בתדר רשת החשמל) , (50 Hzבמקומות
המוגדרים לבדיקה ע"י המשרד להגנת הסביבה :בגובה  1מטר מהרצפה ,כל מדידה
נערכה במשך כחצי דקה והערכים הממוצעים נרשמו בדו"ח המצ"ב.
 .2נערכו מדידות באזורי שהיה ממושכת ואזורים מאוכלסים כדלקמן:
 .2.1חדר שרתים  --נטוויז'ן ח 1לובי
 .2.2פינת עישון
 .2.3משרד רוני --
 .2.4לובי ------
 .2.5מעבדה גדולה
 .2.6מעבדה ירוקה
 .2.7מעבדה קטנה ירוקה
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תוצאות מדידות צפיפות השטף המגנטי
מס'

.1

תיאור מקום המדידה

אכלוס האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה ביח'
mG

גובה המדידה

חדר שרתים  --נטוויז'ן ח 1לובי עמדת

ברציפות

24.35

על השולחן

עבודה 1

.2

עמדת עבודה 2

ברציפות

15.3

על השולחן

.3

מכיוון חוות השרתים אל עמדת עבודה

ברציפות

40.53

 1.6מ'

מספר 2
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תיאור מקום המדידה

אכלוס האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה ביח'
mG

גובה המדידה

מס'

.4

פינת עישון

לא ברציפות

27.49

1מ'

.5

משרד רוני --

ברציפות

0.88

על השולחן
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תיאור מקום המדידה

אכלוס האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה ביח'
mG

גובה המדידה

מס'

.6

לובי ------

ברציפות

2.09

1מ'

.7

מעבדה גדולה

ברציפות

12.99

על השולחן

.8

מעבדה ירוקה

ברציפות

25.27

על הרצפה
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תיאור מקום המדידה

אכלוס האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה ביח'
mG

גובה המדידה

מס'

.9

מעבדה קטנה ירוקה

ברציפות

5.03

על השולחן

.10

חניון

לא ברציפות

20

1מ'

.11

חדרי חשמל

לא ברציפות

72.52

1מ'
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מס'

תיאור מקום המדידה

אכלוס האזור

צפיפות
השטף
המגנטי
שנמדדה ביח'
mG

גובה המדידה

סיכום :
 .1תוצאת המדידה המרבית שהתקבלה באזורים מאוכלסים ברציפות בסביבה
הנבדקת היתה  , mG 40.53ערך זה גבוה מהערך הרגעי המרבי המותר לחשיפת
אדם ,שפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה  -ראה התייחסות בהמשך  ,לפי
המלצת ארגון הבריאות העולמי WHO

לזמני השהייה המומלצים ע"י המשרד

להגנת הסביבה ,המסתמכים על המלצת ארגון  IARC ,ראה גרף בתחתית הדו"ח.
 .2רמות השדה המגנטי בסביבת המקורות הקורנים משתנות ביחס ישר לזרם העובר
במקור הקרינ ה אשר במקרה הנדון כאמור מצוי בחדרי החשמל וחדר האל פסק.
 .3לפיכך ,במידה ויחולו שינויים בצריכת החשמל ממקור הקרינה יחולו בהתאמה גם
שינויים ברמות השדה המגנטי בסביבתו.
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המלצות
 .1לבצע מיגון על האזורים שבהם קיימת שהייה ממושכת .
 .2ביצוע המיגון יתבצע בשלבים תוך ביצוע מיסוך מעל לחדרי חשמל וחדרי אל פסק
ולאחר מכן ביצוע מיגון מקומי על פי דרישה .
 .3מומלץ לא לאכלס את האזורים שחורגים מרמות השדה המומלצות .
 .4מומלץ לבצע בדיקה חוזרת לאחר ביצוע עבודות המיגון בשטח .

שיטת המיגון
מיגון סטאטי
 .1חומר מתכתי בעל חדירות יחסית גבוהה ,מרכז לתוכו את השדה המגנטי ההיקפי,
אך לא את הניצב ,וזאת בגלל ההתנגדות המגנטית הנמוכה שלו ,יחסית לאוויר.
 .2החומרים למיגון סטטי הינם על פי רוב לוחות פלדת סיליקון )פח ברזל שנאים(
בעלת חדירות מגנטית התחלתית גבוהה :
Electrical Steels, Initial Permeability μr ≥1800
 .3עובי של לוחות פלדת סיליקון וסה"כ עובי של שכבת מיגון סטטי או מספר לוחות
בשכבת מיגון)מקום התקנה וגודל השטח של מיגון סטטי – לפי תכנון מפורט(
מיגון דינמי
 .1החומרים המומלצים למיגון דינאמי הינם לוחות אלומיניום בעל מוליכות גבוהה
ככל הניתן.
 .2אלומיניום שהוא מוליך טוב אבל חסר חדירות מגנטית ,מנחית רק את השדה
המגנטי הניצב למשטח.
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התייחסות לערכי סף של קרינה
 .1בהתבסס על עמדת ארגון הבריאות העולמי )  ,( WHOשקיבל את המלצות הוועדה הבינ"ל
להגנה מפני קרינה בלתי מייננת )  ,( ICNIRPקבע המשרד להגנת הסביבה סף חשיפה
בריאותי לשדה מגנטי של  mG 2000ולשדה חשמלי  V/m 5000שכיום זה הוא הערך היחיד
המחייב מבחינת החוק .יש לציין ש ICNIRP -איננו מגביל בטבלת ערכי הסף שלו את משכי
החשיפה ,אך  WHOמוצא לנכון להסביר שסף זה מתייחס לחשיפה אקוטית קצרת מועד
ואינו מתייחס לסיכונים אפשריים בעקבות חשיפה ממושכת.
 .2עדכני לכתיבת שורות אלה המסקנה המקובלת בארגון הבריאות העולמי ,לאחר שבחנו את
מגוון המחקרים שבוצעו בנושא אפקטים ארוכי טווח )כגון מחלות ממאירות ובעיקר לוקמיה
אצל ילדים( ,היא כי אין במחקרים משום עדות מספקת לעצם קיומם של אפקטים אלה בבני
אדם ו/או מידע מספיק המאפשר קביעת ערכי סף לחשיפת הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי.
 .3לפיכך ,אין ארגון הבריאות העולמי תומך בקביעת ערכי סף מתחת ל  mG 2000 -לגבי
חשיפה ארוכת טווח .המשרד להגנת הסביבה אימץ המלצה זו ולא קבע ערך סף נמוך מ-
 mG 2000לחשיפה ארוכת טווח.
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 .4עם זאת יצוין ,כי הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן ) ( IARCקבעה בשנת  , 2001כי מתקני
חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על  mG 3הם "גורם אפשרי
לסרטן" )  ( Possible Carcinogenicשהיא דרגת הסיכון השלישית שנקבעה ע"י IARC
הקריטריון החלש מבין השלשה לסיווג ממצאים מדעיים על גורמים מעוררי סרטן) בדומה
לקפה ,פליטות ממנועי בנזין ועוד(.
 .5ערך חשיפה זה מדבר על חשיפה ממוצעת של עוצמה העולה על  ,2mGעל פני  24שעות.
אך קביעה זו לא הוכחה בבדיקות מעבדה ולא הוזכרה ע"י וועדת המומחים שכינס המשרד
להגנת הסביבה:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/vadat_mumchim_ .6
1.pdf
 .7על פי המלצות המשרד להגנת הסביבה בתאום עם משרד הבריאות כפי שפורסם במסמך
"הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה" מתאריך  11בספטמבר 2013
הוחלט לקבוע את ערך החשיפה המרבי המומלץ בממוצע ל  24שעות לmG 4 -
.8

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/electromagnetic
.field exposure limits.pdf

ערכי סף בעולם
 .1נכון להיום מתברר כי רק מדינות מעטות החליטו לקבוע ערכי סף/יעדי בטיחות נמוכים מ -
: mG 2000
 .aברוסיה נקבע ערך סף של  100mGבבתים ו  500mG -מחוץ לבתים
 .bאיטליה הוסיפה ל  mG 2000 -ערכים של  mG 100כ  Attention level -ו -
 30mGכ. Quality Goal -
 .cבשוויץ נדרשים לתכנן מתקנים חדשים שיחשפו את הציבור לשדה מגנטי
שאינו עולה על .10mG

עקרון הזהירות המונעת על פי המשרד לאיכות הסביבה
 .1המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת שהוגדר על ידי ארגון
הבריאות העולמי ולפיו פועלות מדינות שונות בעולם גם בהעדר הוכחות מדעיות מספקות
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כיום לקיום נזק בריאותי מגורם מסוים ו/או במצב בו ההוכחות לקיום הנזק הן חלשות מאוד,
עדיין יש להפחית ככל האפשר ,באמצעות הטכנולוגיות הקיימות ובעלות סבירה ,את חשיפת
הציבור לשדות מגנטיים ממרכיבים שונים של רשת החשמל ולצמצם את השטח שבו חלות
מגבלות בניה בגלל הקרינה.
 .2יצוין שרמת השדה המגנטי האופיינית שנמדדת בתוך הבתים בישראל היא בדרך כלל על
 . mG 1.1מסמכים מלאים ניתן למצוא באתרhttp://www.sviva.gov.il :

מאור סלוצקי
מוסמך לבדיקות קרינה
א .סלוצקי הנדסה

בע"מ

