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השתלמות קרינה בלתי  

1יום מס –מייננת 

...תמיד בראש

הכשרת בודקים פנים מפעליים
עוזי זומר

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



לשכת ממוני הבטיחות בישראל

נרשמה לשכת ממוני הבטיחות בישראל כעמותה, 23.3.2020בתאריך •

:ואלה מטרות העמותה •

.הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל•

וועדת  "לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות •
".אדם

לפעול למען רווחתם של ממוני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי העיון  •
או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העיון באופן  /הנדרשת מממונה הבטיחות לפי דין ו

.לכל יום עיון₪ 100שלא יעלה על 

שהינם ממונים  חברים1947–מונה העמותה , 01.11.2020עובר ליום •

על הבטיחות והיא מהווה היום את הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר  
.של ממונים על הבטיחות

2 בטיחות-עוזי זומר  21יולי 18



הוראות כלליות ליום העיון

3כ "סה-במהלך היום תידרשו לחתום באמצעות האפליקציה בזמנים המוגדרים•
חתימות

חובה להשאיר את מצלמת המחשב פתוחה בכל שעות יום העיון כולל בזמני  •
ההפסקה

חל איסור על שימוש ברקע וירטואלי•

חובה להזדהות בשם פרטי ושם משפחה במשך כל ההדרכה•

חל איסור על שימוש בטלפון בזמן נהיגה ולכן חל איסור להימצא ברכב•

יש להימנע מלהסתובב עם המצלמה, בזמן ההדרכה נדרש לשהות במקום קבוע•

.חובה להקפיד על מיקרופון סגור לטובת הצלחת ההדרכה•

אט  'אם יש לכם שאלות אפשר לשאול באמצעות הצ. ניתן ואפילו רצוי לשאול שאלות•
.אני מבטיח להתייחס לכולם

.משתתפים שלא ימלאו אחר הוראות אלו לא יונפק עבורם אישור כשירות•

.ימים10ל עד "אישור הכשירות יועבר בדוא•

0555570919איריס -(   ZOOMמנהל ה ) איש קשר ביום העיון  •
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הפסקות וזמני חתימה  באפליקציה  
בטיחותרמדור

1000-1030-חתימה ראשונה •

1200-1300-חתימה שניה  •

1430-1530-חתימה שלישית •

אפשרות החתימה היא רק בשעות שנקבעו  •
.לכך

4 בטיחות-עוזי זומר  21יולי 18



פתיחה
מבנה הסדנא❖

!!!!!המשתתפים יתרגלו מדידת קרינה אמיתית❖

טים יקראו בהפסקה ויענו מיד אחריה'שאלות בצ❖

.חובת ביצוע תרגיל בסוף היום השני❖

.פניה אקראית/ ניהול התרגיל ❖

יש להוריד את האפליקציה שנשלחה בזימון❖

לתרגיל יינתנו הוראות ביום ההשתלמות השני❖

5 בטיחות-עוזי זומר  21יולי 18
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או למה 

נדרשת
הכשרת בודקי קרינה 

????פנים מפעליים

מה לממונה  

בטיחות ולקרינה  

?בלתי מייננת

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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היבט חוקי

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:המטרה◆

חוק זה מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות  ◆
ולהסדיר את העיסוק  , של חשיפה לקרינה בלתי מייננת

הקמתם והפעלתם ובמתן שירות למדידת  , במקורות קרינה
בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם  , קרינה

.לעקרון הזהירות המונעת

חוק הקרינה הבלתי מייננת

2006

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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זיהוי הצורך מתוך התקנות 

ממוני הבטיחות.....שלנו

מסירת מידע והדרכת )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
:1999ט"התשנ( עובדים

ביום תחילת העבודה  , תמצית מידע בכתב: 7סעיף 
או הקיימים , בדבר סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק......

במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו עלול להיחשף 
....להם עקב ביצוע תפקידו

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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זיהוי הצורך מתוך  

.........התקנות שלנו

מסירת מידע והדרכת )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
:1999ט"התשנ( עובדים

נערכה בדיקה סביבתית תעסוקתית במקום : 11סעיף 
רמה חריגה של גורמים  ......העבודה ונתגלה בה שקיימת

,  בכתב, מזיקים לבריאות ימסור המחזיק במקום העבודה
......את תוצאות הבדיקה הסביבתית

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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סיכונים פיזיולוגיים–זיהוי הצורך 

כאבי ראש◆

"הבניין החולה"תסמונת ◆

בקשה◆

(מכשיר חליבה חדש)תהליך חדש ◆

מדיניות הנהלה◆

כתיבת הנחית בטיחות◆

מכשיר חדש◆

שינויים מבניים◆

להבין דוח קרינה של בודק חיצוני◆

הבניין  

החולה

https://www.bems.org/node/14835 11שקופית 

השפעת שדות אלקטרומגנטים על פרות /האגודה הביו אלקטרומגנטית 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

https://www.bems.org/node/14835
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.....על הדרך

:  תופעה

כשעובדים רואים אותנו ממוני  
-הבטיחות מבצעים סקר סיכונים 

.....על בעיותמתלוננים ---------
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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למה כדאי לדעת  

??למדוד קרינה

הכרה וביצוע : המטרה

סקרי סיכונים הכוללים 

בדיקת היתכנות

לקרינה בלתי מייננת  

21יולי 18.י ממונה הבטיחות"ע
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:מטרה נוספת◆

יכולת ביצוע פעולה  ◆

זולה  , מתקנת מידית

.וקלה
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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=קרינה בלתי מייננת ◆

סיכון פיזיקלי◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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השוואה בין קרינה מייננת וקרינה לא מייננת

קרינה לא מייננתקרינה מייננת

אנרגית פוטון מעל 

וולט-אלקטרון10

אנרגית פוטון  

נמוכה מכדי לגרום 

יוניזציה

,  גורמת יוניזציה

שינויים בתא אנושי

קרינה : דוגמאות

RF ,ELF, אופטית

, Yקרינת : דוגמאות

Xקרינת 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מבוא

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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היכן יש קרינה בלתי 

?מייננת

גבוהתדר

שקופתדר

111ית

נמוך

!!!בכל מקום 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

file:///C:/Users/uzyso/Desktop/בטיחות/קרינה/קורס בודקי קרינה/השתלמות קרינה מצגת/קרינה מתדר גבוה.mp4
file:///C:/Users/uzys/Desktop/My Documents/כבאות/בטיחות/קרינה/קורס בודקי קרינה/קרינה מתדר נמוך.mp4
קרינה מתדר נמוך.mp4
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אופיזקליםעקרונות 

?מה זו קרינה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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תדר נמוך  

ELF-מאוד 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:אוהםחוק 

◆

זרם

גבוה 

)+(

נמוך

(-)

V- הפרש = מתח

פוטנציאלים

I–זרם

R–  צרכן

(התנגדות)

V

R

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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כלים שלובים: אוהםחוק 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הכוח , המטען: חוק קולון

החשמלי וכיוונים

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מאפשר לחשב את הכוח הפועל בין מטענים◆

.C-ביחידות קולון◆

חוק קולון

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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חישוב שדה חשמלי

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 28

שוניםחיוביים



21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 29

מבנה סוללה

ככל
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:מעגל חשמלי

◆

•V=i*R
+

-

/התנגדות

Rצרכן 

-Iזרם

נמוך

גבוה

-V2מתח

V1

V1=V2

P-הספק

-חוק אוהם

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:צרכנים2–מעגל חשמלי מקבילי 

◆

•V=i*R

+

-

התנגדות 

R

-Iזרם

נמוך

גבוה

-V3מתח

V1

V1=V2=V3

P-הספק

-חוק אוהם

I2I1

R2R1

1/RT=1/R1+1/R2

-V2מתח

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

RT = (R1·R2) / (R1+R2)



21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 32

עולה–מספר הצרכנים 

ההתנגדות יורדת

הזרם עולה

הקרינה עולה
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אנרגיה מועילה

אנרגיה מושקעת

נצילות

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

נצילות= 

קיים קשר בין נצילות  

נמוכה לקרינה גבוהה

(אנטנות)
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V = I ● R

I = V

R = V

זרם  

I

התנגדות

מתח

זרם

התנגדות

מתח

מתח

זרם  

התנגדות

R

אוהםחוק 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



35

זרם  I=אין סוף     

0=R    התנגדות

קצר

נתק

התנגדות   R= אין סוף  

0=I           זרם

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:ACזרם חילופין : הגדרה

זרם של אלקטרונים שמחליף◆

רב ' את כיוונו בתדירות קבועה מס

של פעמים בשנייה

?תדר ההחלפות בישראלמה:שאלה◆

תשובה בשקף הבא◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 36
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מקור הקרינה:ACזרם חילופין 

ELFבתדר נמוך 

?כיצד מתקבל זרם חילופין•

י השראה מגנטית"ע◆

י סיבוב מסגרת מתכת בתוך  "ע◆

.מסגרת שדה מגנטי

בגלל שינוי הזוית של המסגרת כלפי ◆

שטח הפנים משתנה ולכן קיים –השדה 

שינוי קבוע בשטף המגנטי שיוצר זרם מושרה

(ELFבשניההחלפות 50)הרץ 50ובתדר V220בישראל זרם חילופין במתח של  21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מלחמת הזרמים

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 39

מלחמת הזרמים
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הולכה  -הבדל פרקטי

למרחק

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הולכת חשמל  באמצעות  

שנאים

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

משמשים
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אפקט  -!!! סיכון

בתעשיהסטרובוסקופי

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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AC?כיצד נוצר זרם חילופין 

U

BA= מחזור 

B

A

T

N

S

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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גנרטור

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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זרם ישר  : הגדרה

DC:
זרימת מטענים חשמליים דרך מוליך במגמה ◆

הוא תוצאה , כוון זרם ישר-קבועה ללא היפוך 

של מתח ישר

U

T

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:DCזרם ישר 

?כיצד מתקבל זרם ישר•

התוצאה זרם פועםהסינוסיקיטום החלק התחתון של הגל ◆

ניצול תכונת  )י רכיבים כמו קבל "את הזרם הפועם צריך לישר ע◆

(.והדרגתיתהטעינה והפריקה האיטית

זרם פועם זרם ישר

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

קבל
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:DCגנרטור זרם ישר 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



50

:שנאים וקרינה

220V זרם ישר

12V

קרינה

השראה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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שנאי

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:הארקה

:הגדרה◆
יבור גלווני באמצעות מוליך בין כל חלקי  ח–הארקת הגנה 

המתכת של הציוד החשמלי ובין אלקטרודה הטמונה באדמה

:תפקידה◆
קיים מגע בין הפאזה לבין המעטפת  , בעת תקלה בבידוד המכשיר

.ויעבור הזרם דרך הארקה לאדמה

.0על חוט ההארקה הזרם שווה ל ◆

זהו מצב המצביע על תקלה  , אם מודדים זרם על חוט הארקה•

".......הפצת קרינה"ברשת החשמל ו

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:הארקה

השפעות הארקה על קרינה בלתי מייננת  

כל הרשת מאחר והיא משותפת" ללכלוך"גורמת " מלוכלכת"הארקה ◆

ELFחיבורים נכונים של הארקה יכולים לפתור בעיות קרינת ◆

אדמה

F0פאזה 

צ

ר

כ

ן

0I

הארקה

I  פאזה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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שיטות חיבור הארקה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הארקת יסוד

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הארקת יסוד

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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התפשטות 

גלים

ג"אלמקרינה 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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תדר גבוה  

RF-רדיו 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:התפשטות גלים

:מושגי יסוד◆

קרינה נפלטת מחומרים רדיו  -קרינה מייננת •

.אקטיביים ומסוגלת ליצור יונים בחומר

קרינה נפלטת משדות  –קרינה בלתי מייננת •

חשמליים ושדות מגנטיים ואינה משנה את מבנה 

.החומר

אנרגיה המועברת באמצעות –גל אלקטרו מגנטי •

.אלקטרונים
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:התפשטות גלים

:מושגי יסוד◆

"הרץ"מידה ' יח)מספר גלים ביחידת זמן –Fתדר •
(HZ 

אורך המחזור  נמדד . )המרחק בין גל לגל–אורך גל •
(במטרים

(.כדור)ספק המוקרן ליחידת שטח ה–צפיפות הספק •

.עברת אנרגיה בתילה–שדה חשמלי •

המתפתחת מסביב לתיל  אנרגיה–מגנטי ( שטף)שדה •
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר .שבו עובר זרם חשמלי
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:התפשטות גלים

:מושגי יסוד◆

הקרינה , התנגדות התווך להעברת האנרגיה–ניחות•

.קטנה ביחס הפוך לריבוע המרחק

ייחס הספק יוצא להספק נכנס–שבח אנטנה •

י קליטה "ניחות גלים אלקטרו מגנטיים ע–בליעה•

.ללא שחרור

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:התפשטות גלים

:מושגי יסוד◆

לים הפוגעים בתווך שלא בולע מוחזרים  ג–החזרה •

.במהירות שווה

שני גלים מאותו מקור שעברו דרך  הצטרפות–איבוך•

.שונה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:התפשטות גלים
:טבלת חלוקת תחומי התדרים◆

השימושהכינויהגדרההתחום

Hz300-Hz30תדר מאוד נמוךELF חשמל(ELF)

KHz3-Hz300תדר השמעVF

00KHz3-KHz3תדר נמוךLF

MHz3-300KHzתדר בינוניMF תדרי  רדיו(RF)

MHz30-MHz3תדר גבוהHFתקשורת ארוכת טווח

MHz300-MHz30תדר גבוה מאודVHFתקשורת צבאית

GHz3-MHz300תדר אולטרה גבוהUHFטלוויזיה, קשר משטרתי, סלולר  ,

6פסקל כביש , וויפי

GHz30-GHz3תדר סופר גבוהSHF (  מקרוגל)טלוויזיה לוויינית

,G5, ותקשורת לוויינית

GHz300-GHz30תדר קיצוני גבוהEHFאותות לויינים  , גלים מילימטרים

ונשק אל הרג

THz3-GHz300 אדוםאינפראאורIR(IR)
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:התפשטות גלים

:TLV–רמות חשיפה ◆

דקות  6מוגדרות עבור •

(סלולר וקשר), חשיפה

•Specific Absorption Rate

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:RF–TLVרמות חשיפה ◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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עיקרון  

הזהירות  

?המונעת
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:גופים מנחים בנושא קרינה◆

•IC NIRP- לקרינה  הבילאומיתהועדה

בלתי מייננת

המשרד להגנת איכות הסביבה בישראל•

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:הזהירות המונעת

◆ELF:

מיליגאוס  ICNIRP1000המלצת•

המשרד להגנת הסביבה בישראל עקרון הזהירות  המלצת •
מיליגאוס4-המונעת 

(מיליגאוס זו יחידת מידה לצפיפות הספק(

RF

ר"לסממיקרוואטICNIRP400המלצת

מיקרוואט40-המשרד להגנת איכות הסביבה המלצת

.ר מותנה בתדר"לסמ

תדר= μw  =1000Xmw:  נוסחה לחישוב סף קרינה 

cmcm2000

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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????המלצה

למה אין  

?מספר
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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?קרינהמקורות 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מקורות קרינה עיקריים

מכשירים חשמליים מכשירי  , רשת החשמל
,מיקרוגל

, אנטנות על גגות, ספקי כוח, מכשירי קשר
,  שערים מגנטים, שנאים,חשמלירכב 

.מכונות

ארונות  , מרכזי קשרי לקוחות –מחשוב •
מסכים  , U.P.S, תקשורת

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

http://www.fotolia.com/id/2727833
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מקורות קרינה נפוצים 

במתקנים
ארונות חשמל◆

◆U.P.S

צג מחשב◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

http://www.fotolia.com/id/11720149
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מקורות קרינה נפוצים 

במתקנים

אנטנות קשר◆

אנטנות סלולאריות◆

חשמל   . שנאי חב◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

http://www.fotolia.com/id/5006143
התלקחות עמוד חשמל.mp4
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מקורות קרינה נפוצים 

במתקנים
ארונות חשמל◆

אקווריום◆

רמקולים◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מקורות קרינה נפוצים 

במתקנים

שנאים ביתיים◆

על טלפון סלולארי◆

מיקרוגל◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

http://www.fotolia.com/id/9747363


?מתי הקרינה הגבוהה ביותר

(10באירופה פי ( )בישראל)מקרוואט40סף החשיפה המותר 

ר"סמ

מקרוואט0.3–" בלוטוס"אוזניה 

ר"סמ

?מה זה

0.1%

1%

10%
100%

100%

מקרוואט3מכשיר סלולאר  
ר"סמ

89 בטיחות-עוזי זומר  21יולי 18
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קווי מתח ושנאים

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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26/12/18
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21/7/2020

26/2/19
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21/7/2020

21/7/20
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דוגמאות

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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טסלהקרינה מרכב חשמלי 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מקורות קרינה במוסך

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

תאורה

מדחס אוויר

מנוע חשמלימפוח
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מגבר קליטה לחניונים

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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כיסוי גזרה-מגבר קליטה 

שבח אנטנה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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קרינה משנאים

כדי שאפשר יהיה להשתמש  , להמיר מתח גבוה למתח נמוך וההיפך: תפקידם ◆
ולכן השנאים חייבים להיות במקום קרוב לאזור  ', וכובמשרד , בו בבית
.או העבודה, המגורים

על עמודי חשמל ◆

.  בחדרי שנאים בתוך בנינים ובחלקם קבורים באדמה◆

בשנאים זורמים זרמים גבוהים שגורמים להיווצרות שדה מגנטי בתדרי הרשת  ◆
(.הרץ50-60)

משרד/ מטר מקיר מגורים3.5כשהוא נמצא קרוב מ : סיכון ◆

. שנאי שנמצא על עמוד חשמל מול חלון של דירה בבניין◆

.  עוצמת הקרינה תלויה בסוג השנאי והספקו◆

ככל שההספק גבוה יותר עוצמת הזרם בשנאי גבוהה◆
.והקרינה המגנטית בקרבתו גבוהה יותר

מסרטן, PCBשמן שנאים -בעבר◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



101

?מפלורוסנטקרינה 

PL/ פלורוסנטמנורות ◆

סכנת עופרת בשבירה◆

מ מרחק"ס30◆

דווקא מומלצות◆

פאניקה גדולה, מידע דל: נורות הפלורוסנט
. פרסומים מהתקופה האחרונה גרמו לרבים לחשוב שהנורות הקומפקטיות מסרטנות

לא עוצר בירוק. מומחי הפורום הישראלי לאנרגיה עושים סדר

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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( (  RFקרינה ממיקרוגל

ולכן אחד הגורמים  , המיקרוגל מפסיק לייצר קרינה ברגע שהדלת נפתחת◆
.העיקריים לדליפת קרינה הוא מצב הדלת

גורמים לזליגת קרינה

פגמים , מכות שהמכשיר קיבל באזורים שונים, חלודה בדפנות הדלת: מצב טכני◆
.באטימות הדלת או אי סגירה הרמטית של הדלת

.נעילת הדלתהצטברות שאריות אוכל בדפנות ובמערכת : מצב ניקיון◆

נזקים בריאותיים

לחשיפת בני אדם לקרינה  W/m²1המשרד לאיכות הסביבה קבע סף של ◆
. מתנורי מיקרוגל

.  עוצמת הקרינה משתנה באופן פרופורציונאלי הפוך למרחק◆

לכן מומלץ לעמוד לפחות . ככל שמתרחקים מהתנור כן עוצמת הקרינה קטנה◆
.מ מהתנור בזמן הפעלתו"ס70-50

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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?קרינה ממדפסות 

כמו כל מכשיר ! כן 

חשמלי

אלא  הסיכון אינו קרינה

!!!!!  פיזור הטונר

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



השפעות 

בריאותיות
קישור  

למצגת

של ולרי  

שושן 21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 105
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השתלמות קרינה בלתי  

2יום מס –מייננת 

...תמיד בראש

הכשרת בודקים פנים מפעליים
עוזי זומר

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



הפסקות וזמני חתימה  

בטיחותרמדורבאפליקציה 

1000-1030-חתימה ראשונה /הפסקה◆

(ביצוע תרגיל)1200-1330-חתימה שניה  /הפסקה◆

1430-1530-חתימה שלישית ◆

.אפשרות החתימה היא רק בשעות שנקבעו לכך◆
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 107
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תהליכים, סחרחורת, כאבי ראש: זיהוי צורך◆

זרם ישר, זרם חילופיןELF:תדר נמוך ◆

התפשטות גלים: RFתדר גבוה ◆

?קרינה מה היא◆

המלצות ארגונים לאומיים ובין לאומיים◆

חזרה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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חזרה

סף חשיפה מותר עקרון הזהירות המונעת◆

מקורות קרינה◆

השפעות בריאותיות◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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חזרה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



נהלי המשרד 

להגנת הסביבה

במצגת של ולרי על פי הזמן שנשאר אם לא נשאר זמן 1סיום יום 

אז להתחיל עם נהלי המשרד את היום השני לאחר שקפי החזרה

נהלי  

המשרד

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 111
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נא להכין כלי כתיבה  

דף ועט

הנחיה להמשך

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



113

למה צריך  

?למדוד

2יום 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הקרינה  

מתפשטת  

בחלל ללא צבע  

או ריח  

2יום 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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ג"אלמהתפשטות שדות 2יום 

במשרד

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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ברחובג"אלמהתפשטות שדות 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

טווח חשיפה מקסימלי בהתחשב בזווית האנטנה
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לא מנחשים או 

-מעריכים

!!!מודדים

2יום 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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תהליך המדידה

2יום 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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בנושא הקרינה" כללי ברזל"

קורן-כל מכשיר חשמלי ✓

קביעת עמדה/ לפני הפעלה-ביצוע מדידת קרינה ✓

גוף בטיחות/ י גורם מוסמך"ע-מתן אישור להתקנה ✓

בשקלול ערכים מותרים-קרינה ✓

שמירת כללי מרחק ממכשיר קורן✓

שנה20שמירת מסמכי בדיקה ✓

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

http://www.fotolia.com/id/12218707


124

עדיפות בדיקה ואיתור לפי 

(דוגמא לחשיבה)רמת סיכון 
תחום בדיקהתחום סיכוןעדיפות

גרומן/ שיקוף רנטגןקרינה מייננת1
פ"מעבדות מז, מכשור חבלה

2

קרינה בלתי מייננת 

בריכוז  , באתרים מאוישים
בעוצמות שידור  , מכשירים 

גבוהות

חדרים סמוכים לשנאים  / כל משרד
אנטנות קשר, אנטנות סלולאריות

מכשירי ראיה ותצפית
מכשור אלקטרוני  

היברידי/רכב חשמלי , מעבדות 

3
קרינה בלתי מייננת

/  לא מאוישותבעמדות עבודה 
בעוצמות לא גבוהות, חלקית

(שנאי/ אל פסק-)+/חוות שרתים 
משרדים

מערכות תקשורת
(שנאים)מעבדות טכנולוגיות 
.מכונות אוטומטיות

,CTפט , שיקוף רנטגןקרינה מייננת1

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



125

רכב היברידי

מדידות מתוך

ס"הגנאתר 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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ס"הגנ. עמדת מש–רכב היברידי 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

עמדת המשרד להגנת הסביבה

אי אפשר לקבוע כי ליושבים ברכב היברידי  , לנוכח ממצאי הבדיקות והמלצות הוועדה

עמדת המשרד  לפיכך. נשקפת סכנה בריאותית כתוצאה מחשיפה לקרינה בלתי מייננת

להגנת הסביבה היא כי הוא אינו מסיר את המלצתו לגבי השימוש בכלי רכב מפחיתי  

המשרד נמצא בהליך גיבוש נוהל  . ובכלי רכב היברידיים בפרט, זיהום אוויר בכלל

כדי לייצר  , שמטרתו לאפיין ולהגדיר את שיטת המדידה של קרינה בלתי מייננת בכלי רכב

בדומה , המשרד מאמץ.כך שייעשו באופן אחיד ומקצועי, סטנדרטיזציה לכל המדידות

נושא התקינה ונוהלי  . לאומיים ברגולציה ובחקיקה-תקנים בין, למשרדי ממשלה אחרים

כשתפרסם ועדת  . לאומיים וטרם נקבע-מדידת הקרינה מרכבים נמצא בדיונים בין

.לאומית מדיניות אחידה לנושא יבחן המשרד את אימוצה-המומחים הבין

אין בעולם מדינה המטילה מגבלות שימוש ברכבים , ככל הידוע למשרד להגנת הסביבה

(.מיליגאוס1000)פרט לתקן לחשיפה אקוטית , חשמליים או היברידיים
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ס"הגנ. עמדת מש–רכב היברידי 

פ ר ש נ ו ת 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

בחשבון עלות תועלת השימוש ברכב חשמלי 

שלא מזהם את הסביבה עולה

על סיכוני הקרינה הבלתי מייננת 
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רשת  -מכשיר מדידה

ELFחשמל 

האדום הפעלה⚫

צירים3הירוק מצב ⚫

צד  )צירים 2האפור מצב ⚫
(ותחתי

כתום מצב ציר אחד ⚫
מקדימה

...  החוכמה הגדולה

לזהות מקור קרינה  
.נסתר

64

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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63

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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RF-תדרי רדיו -מכשיר מדידה

40-45סף חשיפה בסלולר ⚫
ר"מיקרווואט לסמ

וואט1סף חשיפה במיקרוגל ⚫
ר"הצג מראה ביחידות מיליוואט למ⚫

לכן נדרש לחלק את התוצאה הנראית ב ⚫
10

20במדידה במיקרוגל במרחק : לדוגמא⚫
mw487–1487מ תראו על המסך "ס

מעל המותר

.לזהות את מקור ומיקום המוקד: החוכמה

2.45תדר מיקרוגל ביתי 
יגה  'ג

הפעלה

1487.15
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:RF–TLVרמות חשיפה ◆
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רצינות/נראות-ערכה משולבת

הגודל קובע

הקרדיט אצל הצרכן, ככל שהמכשיר גדול יותר

.....עולה
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מקורות קרינה בעמדת עבודה

מחשב

טלפוןמחשב נייד

צג מחשב

מדפסת

אל פסק

תעלת כבל
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מדידות קרינה הדגמה
סלולר

מכונת גילוח

מכונת תספורת

רדיו

שנאי אופניים חשמלים

מכשיר עיסוי

מסך מחשב

שנאי כונן

מכשיר קשר

בלנדר

מצבר אופניים

חשמלים
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עקרונות לביצוע סקר 

סיכוני קרינה
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עקרונות לביצוע סקר סיכוני 

קרינה

.קרינה אפשרייםאתר מקורות 1.

משענת, שולחן, כיסא= עמדת עבודה2.
(ימים בשבועx5שעות ביממה 6: מינימום)

אתר מקור קרינה ספציפי3.

בדוק בקרבה ומול מקור הקרינה4.

מדוד מרחק וגובה ורשום5.

מדוד וקבע מרחק בטיחות6.

הנחיה לשינוי7.

וואיי, וואיי, וואיי-לעולם אל תגיד◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר שקיפות לנבדק◆

http://www.fotolia.com/id/10056586
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הפסיכולוגיה

רציני יותר= מכשיר גדול◆

מקצועי יותר= זמן בדיקה ארוך◆

אמין יותר= בודק חיצוני◆

חשובה= השקיפות◆

(רק בהשגחה) יעילה= מדידה עצמית◆

מרגיע= ילדים/ בית/ ס"טל/ הסבר על קרינה◆

מלחיץ= רישום חריג◆

גרוע= אסיפה◆

וואיי, וואיי, וואיי=לעולם אל תגיד◆
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עריכת דוח
סקר סיכונים+ 
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 לשימוש פנימי בלבד
     

 

 

 

לוח תפוצת דוא"ל 

 

בדיקת היתכנות לקרינה אלמ"ג )אלקטרומגנטית( וסקר סיכונים משולב הנדון: 

 

נערכה ע"י הח"מ בדיקת אינדיקציה לאיתור מקורות קרינה בתארי : ______________  .1

 אלקטרומגנטיים  )אלמ"ג( באתר שבנדון.

  ______________–לבדיקה התלווה  .2

 : בקשת היחידה  בעקבות חשש מקרינה.    רקע .3

מדידת רמות קרינה אלמ"ג  בעמדות העבודה ___________על מנת לאתר מטרת הבדיקה:  .4

 חשיפת יתר.

 תיאום ציפיות: .5
הוסבר כי במידה וימצאו רמות קרינה שמעל למותר , יינתנו הנחיות לביצוע שעל האחראי 

 לבצען.

 :רמות חשיפה מותרות .6
 4 מיליגאוס ועפ"י עקרון הזהירות המונעת- עד 100 חשיפה מותרת עד קרינה מרשת החשמל

 מיליגאוס בממוצע לשעה ביממה.  

  מיקרו וואט לסמ"ר45חשיפה מותרת עד  RF  קרינת  .7

  שעות.8 מיליגאוס מרשת החשמל ל4חשיפה מותרת  ELFקרינת  .8

 ציוד המדידה:  .9

 , שברשות מנהל  בטיחות לצורך איתור  ACמכשיר למדידת שדות רשת חשמל  .א
 מקורות קרינה ומדידת אינדיקציה.

  צירים ומשוקללים(3מכשיר איזוטרופי )  .ב

  מדגם קורנט.RFמכשיר למדידת קרינת   .ג

 אופן ביצוע הבדיקה: .10

 בדיקת "גישוש " בעמדות עליהם הצביעו יושבי החדרים.  .א

 4מדידת קרינה דיגיטאלית למקומות בהם נמצאה רמת קרינה המתקרבת/ עוברת   .ב
 מיליגאוס-  מול גוף העובד הפועל בעמדת העבודה.

  מיליגאוס בשאר היממה.1.5 שעות עבודה בעמדה  ו- 9חישוב  קרינה לפי   .ג

 המדידות בוצעו כלפי איבר גוף הקרוב ביותר למקורות הקרינה. .ד

מדידת קרינה בכסא עמדת העבודה- מבוצעת ממרכז המסה של גוף העובד בגובה  .ה
 המושב- כלפי מקור הקרינה.

  = תוצאת המדידה.X   כאשר     72חישוב זמן השהיה המותר על פי הנוסחה    .ו

                                                                   X-1 
 

  ממצאים והנחיות בטיחות: .11

   .א

  .ב
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 הנחיות כלליות:  .1

 יש להרחיק מקורות קרינה כמו שנאים לפחות חצי מטר מהראש ▪

 אוזניות ומיקרופונים בטלפונים –יש להעדיף שימוש באמצעי דיבור חיצוניים  ▪

 סלולריים ומכשירי קשר.

יש להעביר ל__________ דיווח בכתב על ביצוע הנחיות הנ"ל עד   .ב

_______________ 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מערי  פשוט לרמות סיכון 
 ?                  ?               

 
חומרת פציעה 

 
סבירות 

 

 
          

 

 
     

 
           

סיכון זניח         
 

סיכון בינוני סיכון קל 

סיכון קל              
 

סיכון משמעותי סיכון בינוני 

סיכון בינוני      
 

סיכון גבוה מאד סיכון משמעותי 

 
טופס סקר סיכונים 

 

 
 

 

 

 הערכת סיכון סיכוןתאור המפגע מקום  מס'
 חומרה/ סיכון= רמת סיכון

לו"ז  שיפור נדרש
לסילוק 
 המפגע 

אחראי 
 לביצוע

סיכון 
 בינוני

סיכון 
 משמעותי

סיכון 
 גבוה

1          

2          

3          

4          
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טבלה לרישום מדידת קרינה  

מרשת חשמל

ריחוק ממקור  מדידה' נק'מס
הקרינה

זמן / הנחיהמיליגאוס
חשיפה מותר  
לאדם ביממה /  מיקום'גובה מ

'מרחק מ

0.50.51.2______עמדת 

0.730.43.6________עמדת 

שעות ביממה4.35משתנה1.2חדר מנהל מערכת

מרחק בטיחות  
-מ

UPS –0.7מטר
'מ0.5= מושב כסא תמיד

'מ0.7= שולחן עבודה תמיד

לרשום בדוח את הערך השכיח

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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המשרד -נהל מדידת קרינה

"נירמול"–להגנת הסביבה 

ELF

היחס בין הזרם ביום  : מקדם נרמול

המדידה לזרם ביום העמוס  

ביותר בשנה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

file:///C:/Users/uzyso/Desktop/בטיחות/קרינה/קורס בודקי קרינה/השתלמות קרינה מצגת/נהל מדידת קרינה ELF.pdf
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נוסחה לחישוב זמן חשיפה  

המשרד להגנת  )מותר 

(2013הסביבה 

◆72

X-1 
Tזמן שהיה מותר

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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חישוב  שקלול זמן שהייה מותר

72נוסחת חישוב לזמן חשיפה מותר◆

1mG -

72

3.3
שע21.8=

✓.

72

(מיליגאוס בסביבה טבעית 1פחות ) 1ערך מדידה מיליגאוס פחות 

מיליגאוס4.3נמדד : דוגמה

72

1-4.3
=
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תרגול שקלול זמן חשיפה  

מותר
12/24בעמדת השרות החליטו לעבוד ◆

10שעות ברוטו מהן 12בעמדה יושבת טלפנית במשך  ◆

נטו בעמדה

מיליגאוס בכיסא9: נמדדה חשיפה של◆

?כמה שעות מותר לשהות בעמדה ביממה ◆

שעות9

72(/9-1)

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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פתרונות לצמצום חשיפה  

דוגמא לשלט -לקרינה

.בפינות קפה

מ  "ס70התרחק 
מתנור המיקרוגל  

בזמן חימום–
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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אפשרויות מניעה וצמצום  

חשיפה מקרינה

מקור הקרינה-ילוק ס❖

הקטנת מתח הספק המוביל להורדת עוצמת הקרינה-תחמ❖

הגדלת מרחק בין גוף למקור קרינה או מזווית קרינה-רחקמ❖

חשיפה(מש )צמצום זמן-מןז❖

-קיימת אפשרות לחסימת קרינה מארונות חשמל

.באמצעות מדידת קרינה לפני ואחריתבדקיעילות –בלוחות עופרת 

קרינה מגנטית חודרת כמעט כל חפץ וגוף
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הממים6עקרון 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

מדוד

בצע •
מדידת 

קרינה

משך

הקטן את  •
זמן  

החשיפה

מרחק

/ הרחק •
התרחק 
ממקור  
הקרינה
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מודעות

,הסברה•
הדרכה

מיגון  
כללי

מגן קירות  •
וארונות  

חשמל

מיגון  
אישי

מגן •
מכשירים
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'                 :      48/09 

                               " /            

 

 

 :כללי .1

 :בעבודת השוטרים קיים סיכון משולב של .א

 עבודה בגובה. •

 קרינה בלתי מייננת. •

 השילוב מתרחש כאשר יש לבצע משימה על גג או תורן עליהם מותקנות  .ב
 אנטנות וקיים חשד לקרינה בלתי מייננת.

 הסיכונים קיימים במשימות מבצעיות ומנהלתיות כאחד. .ג

במסמך זה תוצג טבלת ניהול הסיכונים, הנגזרות ממנה והנחיות בטיחות לביצוע  .ד
 המשימה.

 

 :הגדרות .2

  לשוטר קיימת אפשרות לכיבוי כל המכשירים המחוברים לתורן.– תורן נשלט .ה

  נישא על השוטר וברגע ההתראה, מפסיקים פעילות.– מד קרינה נייד .ו

  מד עוצמת שדה ישמש למדידת קרינה סביבתית על משטח הגג.–מד קרינה  .ז

  שמשדרת לכל הכיוונים )אנטנת שוט(.– אנטנת דייפול .ח

 שמשדרת לכיוון אחד/גזרה.אנטנת צלחת/ .ט

 

 מטא"ר      /    סמפכ"ל

 

 מחלקת           בטיחות

   03-5454534טלפון:     

  03-5454418פקס:      

 10/11/09תארי :    

 233-09סימוכין: בט / 

 __ 

דוגמא להנחית בטיחות בנושא קרינה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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......  ששאאררבב  דדייממתת  

  

 מטא"ר      /    סמפכ"ל

 מחלקת           בטיחות

   03-5454534טלפון:     

  03-5454418פקס:      

 10/11/09תארי :    

 233-09סימוכין: בט / 

 __  

 :טבלת ניהול סיכונים )קרינה בלתי מייננת בעבודה בגובה( .1
 

 רמת סיכוןהמשימה 
פוטנציאל קרינה/שליטה בתורן 

מדרג 

נמוך בינוני גבוה 
ג  X  טיפוס על תורן משטרתי 

ב   X טיפוס על תורן אזרחי נשלט 
א    Xטיפוס על תורן אזרחי לא נשלט 

 

       טבלאות עזר: 
 

פוטנציאל הקרינה 
סיכון כמות סוג אנטנה 
 אנטנות לא 2משדרת )דייפול( 

באותה קומה 
נמוך 

 אנטנות 2עד משדרת )דייפול( 
באותה קומה 

בינוני 

 אנטנות 2מעל משדרת )דייפול( 
באותה קומה 

גבוה 

נמוך לא רלוונטי קולטת 
גבוה  ויותר 1אנטנה צלחת 

 
 

מדרגי פעילות 
פעולה מתקנת בטיחות מדרג 

עליה אסורה! יש לבצע בדיקת קרינה מקדימה על גג המבנה, ניתן לעלות עד א 
 מ' מתחת לאנטנה הראשונה עם מד קרינה נייד 1גובה  

ביצוע מדידת קרינה על גג המבנה, עליה מותרת אחרי ניתוק כל המכשירים ב 
המחוברים לתורן ובליווי מד קרינה נייד  

עליה מותרת לאחר ניתוק כל המכשירים המחוברים לתורן ובליווי מד קרינה ג 
נייד. 

 

 :טבלאות אלו ישמשו את כל מי שעולה לבצע משימה על תורן חשוד בקרינה כמו .2

             טכנאי קשר, טכנאי מ"ט, אנשי תחזוקה, שוטרי בילוש, שוטרי יס"מ, שוטרי יחידות 
             מיוחדות, תצפיתנים. 

. לשימושכם .3

                                                                                                עוזי זומר, נצ"מ 
                                                                                               רמ"ח   בטיחות 

 אנטנות 2
 בקומה

אנטנה אחת 
 בקומה
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אפשרויות זולות למיגון

מרחק◆

יקר= ספק חיצוני , לוחות בידוד◆

לא הוכחה יעילות"= טמבור"צבע שחור של ◆

עוזר= שרשור מתכת לכבלים◆

עוזר= תעלות פח לכבלים◆

עוזר= איזון פאזות בארון חשמל◆

עוזר= זרם בהארקה0◆

עוזר= תקשורת/ ביטול הצלבת כבלי חשמל◆

עוזר= עטיפת שנאים בנייר כסף ◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מיגון עם רדיד אלומיניוםדוגמא ל

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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פאראדייבנית כלוב 
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מיגון פאסיבי

קופסאות

תעלות

רצפה צפה

שנאי/ חדר חשמל
ארון חשמל ממ תכת

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מיגון קרינה אלומיניום קרבון

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מיגון קרינה אלומיניום קרבון

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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תרשים לתכנון מיגון בחדר  

חשמל
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חיזוי קרינה
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?האם מאוכלס◆

?אורך הזמן◆

.מטר ממוליך הפאזה הקרוב3: קו מתח נמוך? האם ברציפות◆

.מטר ממוליך הפאזה הקרוב6(: וולט-קילו13, 22, 33)קו מתח גבוה ◆

.מטר מציר הקו50(: וולט-קילו161)קו מתח עליון ◆

.מטר מציר הקו60(: וולט-קילו400)קו מתח על ◆

.  מטר מכל חלק של החדר10מרחק : חדר שנאים◆

סידור החדר◆

?מיגון מלא◆

(רק לכיוון המאוכלס) ? מיגון חלקי◆

?כיוון ההשפעה◆

?אילו שימושים בחדר◆

חיזוי  חומר למחשבה בניתוח 

קרינה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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כללים /ניתוח חיזוי קרינה

בתיכנוןלפעולה מתקנת 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

מטר ממוליך הפאזה  3: קו מתח נמוך•

.הקרוב

6(: וולט-קילו13, 22, 33)קו מתח גבוה •

.מטר ממוליך הפאזה הקרוב

מטר 50(: וולט-קילו161)קו מתח עליון •

.מציר הקו

מטר מציר 60(: וולט-קילו400)קו מתח על •

.הקו

מטר מכל חלק של 10מרחק:שנאיםחדר •

.החדר
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עקרונות

שעות24מיליגאוס ל4חשיפה של 

אקוטית-מיליגאוס לזמן קצר 1000חשיפה של 

קרינה בלתי מייננת גורם מסרטן אפשרי אך לא ודאי
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ייעוץ נוסף? מתי לקרוא לעזרה

בשקלול ולא נמצא פתרון4חשיפה מעל ◆

חשיפה ולא ידוע מקור◆

חשיפה מרובת מקורות◆

מטר1.6במרחק של 12-חשיפה גבוהה מ◆

מקור קרינה מתחת לרצפה◆

אין ביטחון באמיתות הבדיקה◆

".........מטעם" בודק חיצוני ◆

תיכנון וחיזוי◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

http://www.fotolia.com/id/4930319
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המשרד לאיכות הסביבה

בין תפקידיו של המשרד פיתוח ". משרד להגנת הסביבה"שינה את שמו ל2006ביוני 

כמו כן המשרד גם מטפל במתן , הכנת תקנים וקביעת קדימויות להגנת הסביבה, אסטרטגיות

.ובאתרו נמצאת רשימה של בודקי קרינה מוסמכים, הסמכה לבודקי קרינה

www.sviva.gov.il: קישור

(IRPA)הארגון הבינלאומי להגנה מפני קרינה 

כדי שיוכלו לתקשר  , מטרת הארגון היא להפגיש בין העוסקים בנושא הקרינה בכל המדינות

.ובכך לקדם את נושא ההגנה מפני קרינה בכל חלקי העולם, יותר טוב אחד עם השני

www.irpa.netקישור 

המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי

י הענקת מענקים לפרויקטים לשיפור "ועל סביבתו ע, מטרת המשרד להגן על המין האנושי

ביצוע מחקרים על מנת לפתור בעיות הנוגעות באיכות הסביבה ולימוד , איכות הסביבה

.הציבור על נושא איכות הסביבה

www.epa.gov: קישור

אתרים באינטרנט

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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(ICNIRP)ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת "הוועדה הבינ

שמטרתם לרכז ולייעץ לגבי  , גוף של חוקרים מומחים בלתי תלויים

מייננת-התופעות השליליות הנגרמות מחשיפה לקרינה בלתי

www.icnirp.de: קישור

(WHO)ארגון הבריאות העולמי 

ם שמטרתו להנהיג את דרך הפעולה בנושאים בינלאומיים "הגוף של האו

נורמות וסטנדרטים  , קביעת סדר היום המחקרי, הקשורים בבריאות

.בבריאות

www.who.int/en: קישור

(IARC)ל לחקר הסרטן "הסוכנות הבינ

,  מטרתו של גוף זה היא לערוך ולתאם מחקרים בנושא מחלת הסרטן

.ולפתח אסטרטגיות מדעיות עבור מניעת ובקרת הסרטן

http://www.iarc.fr: קישור

אתרים באינטרנט

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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קרינה מטלפון סלולארי

ללא מובהקות  )במחקרים ברחבי העולם נמצא קשר ◆
בין הקרינה הנפלטת ממכשיר טלפון סלולרי  ( חזקה

,  אובדן זיכרון, לנזקים ביולוגיים ומחלות כגון כאבי ראש
.בעיות פוריות ומחלות הסרטן, הפרעות שינה, קשיי ריכוז

פורסמו המלצות של משרדי בריאות ברחבי העולם ובכלל  ◆
לגבי אופן השימוש בטלפונים סלולריים  , זה בישראל

ובחלק מהמדינות אף הוצעו חוקים להגבלת השימוש  
.בטלפונים לילדים ונוער

,  הפחתת זמן הדיבור בטלפונים: ההמלצות העיקריות◆
.להרחיק את הטלפון מהראש ולהשתמש בדיבורית אישית

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



ספיגת קרינה מטלפון סלולרי 

באזור הראש

מ"ס9
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???5דור 

ספקטרום

700-900MHZ(2.4וויפי)

2.5–3.7GHZ(G5וויפי)

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

"איחוד רשתות"מחייבת ביצוע 5דור ל וויפיראוטרהחלפת 
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???5דור 

ארכיטקטורה מוכוונת כיסוי4דור 

הספקי אתר קבועים

אנטנות סקטוריאליות

מדידת קרינה נקודתית

ארכיטקטורה מוכוונת נפח גלישה5דור 

הספקים משתנים מותנה בדרישה

אנטנות משתנות

מדידת קרינה מתמשכת

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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G5מנות קרינה ביחס לצריכה  

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

סרט רחב צריכת  נתונים    רבה

סרט צר צריכת נתונים  

מועטה
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ג"אלמערכי חשיפה לקרינה 

ערכי חשיפה◆
וסלולארלמדידת קרינה ממכשירי קשר " לבן"במכשיר •

:מקרוגלותנורי 

בסלולר וקשרמרובע' לממיליוואטיחידות 400◆

מרובע בתנור מיקרוגל' לממיליוואטיחידות 1000◆

כל מכשיר המשדר, סלולארמכשירי , אנטנות

:מכשירים/ למדידה מרשת חשמל" שחור"מכשיר •

מיליגאוס בממוצע לשעה ביממה4עד ◆

'שנאים וכד, תעלות חוטי חשמל, כבל חשמל, כל מכשיר חשמלי

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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1תרגיל 

+  דוח 

סקר
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

file:///C:/Users/uzyso/Desktop/בטיחות/קרינה/קורס בודקי קרינה/השתלמות קרינה מצגת/סקר סיכונים משולב עם בדיקת קרינה ריק.doc
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תרגיל שימוש באפליקציה למדידת  

(!!!נא לרשום )E.L.Fקרינת 

(  צמוד למקור)ELFעליך למדוד קרינת . 1שלב ◆
שנאי•

הפעל מדוד בחזית ובגג המכשיר, הכנס חצי כוס מים: מיקרוגל•

מאחור  TVמסך •

כיריים חשמליים/ תנור חימום•

שקע חשמל•

מדוד קרוב למשנק-מנורת פלורסנט•

מחשב•

מדפסת •

מקרר•

חשמל. קו מתח של חב•

( 'מ1ממרחק )-חזור על המדידה . 2שלב • 21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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תרגיל
רשום התוצאות בטופס הסקר. 3שלב ◆

דרג על פי חומרת התוצאה מהגבוה לנמוך. 4שלב ◆

ניתוח התוצאות בכיתה  . 5שלב ◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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אפליקציית  ◆

◆EMF DETECTOR

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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100את התוצאה לחלק ל 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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2תרגיל 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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:בערכים הבאיםELFחשב זמן שהייה  לאחר שמדדת קרינת 

מיליגאוס0.3

מיליגאוס10

מיליגאוס25

מיליגאוס40

מיליגאוס80

מיליגאוס120

,  איסור שימוש, הרחקה. )רשום פעולה מתקנת בכל מדידה

(בדיקת רשת החשמל, מיגון

חישוב זמן שהיה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



184

:זמן שהיה מותר

אין מגבלה= מיליגאוס 0.3

שעות8= מיליגאוס 10

שעות3= מיליגאוס  25

שעה1.8= מיליגאוס  40

שעה0.9=  מיליגאוס   80

שעה0.6= מיליגאוס  120

-חישוב זמן שהיה

תוצאות

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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סיכום

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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"?מה היה לנו "סיכום

יסודות פיזיקליים◆

חוק כללי ברזל◆

מקורות הקרינה◆

סדר עדיפות לבדיקה לפי רמת מסוכנות◆

עקרונות בדיקה בעמדת עבודה◆

רישום ושקלול◆

צמצום ומיגון  , פעולה מתקנת◆

תרגול◆

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הבניין החולה 73

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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8

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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8

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



ג  "קרינת אלמ
והשפעה בריאותית

ר ולרי שושן"ד
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אפקטים מרכזיים על בריאות האדם2

אפקטים תרמיים•

אפקטים לא תרמיים•

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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ספקטרום  הקרינה  האלקטרומגנטית

קרינת רדיו קרינת מיקרוגל 

ואור אינפרא אדום
האור 

הנראה

קרינת

UV. 

קרינת , קרינת רנטגן

קרינה קוסמית, גמא

אורך גל ארוך , תדר נמוך

אנרגיה נמוכה

תדר בינוני אורך גל 

בינוני

אורך גל קצר  , תדר גבוה

אנרגיה גבוהה פי מליון

מ החץ”ממכ

תדר עולה
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הרדיו  -נזקי קרינת
 :הינו נזק תרמי התלוי ב–הנזק המוכח •

יכולת פיזור חום של האיבר הנפגע .1–

יכולת פיזור חום כללית של הגוף .2–

תדר שידור  .3–

הספק שידור  .4–

זמן חשיפה  .5–

נפח מחומם  .6–

(אוורור ועוד, לבוש ,’טמפ)תנאי סביב   .7–

-בכ  שלעיתים הינו כלל”טבעי“שונה מחימום :אופי החימום–
ולעיתים  ( מיקרוגל)או שכבות חיצוניות יותר ( רדיו-תדרי)גופי 

!קיימת בעיית חישה.  התמקדות באזורים

 ,מערכת העצבים, אשכים, עיניים: איברים פגיעים•

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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–מיקרוגל-קרינתמשמעויות עומק חדירת 

–(לרקמה והאינטראקציה שלה עם מולקולות המים)

חימום רקמות

חדירה מועטה -התהודה של המים-קרינה בתדר•
חימום מהיר של שכבות  )א  בליעה טובה , מאד

(חיצוניות

חדירה לא מלאה-בתדר המיקרוגל הביתי •

עומק החדירה גדול מאד -( ם”מכ)בתדרי המיקרוגל •
(אדומה-קרינה אינפרה)לעומת חימום רגיל 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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משמעויות אופי חדירת הקרינה לרקמה  
חימום רקמות

עומק -(שריר)רקמות המכילות שיעור גבוה של מים •
חימום מהיר, (מיקרוגל-מ לשריר ”ס1.67)חדירה קטן 

עומק חדירה גדול יותר  -(עצם, שומן)” יבשות“רקמות •
חימום איטי לעומק, (מיקרוגל-מ לשומן ”ס8.1)

קרינה  -מעברי-מרקמה לרקמההתפשטות -בגוף האדם •
אפשרות ליצירת  (. חדירה, בליעה, החזרה)בין שכבות 

ריכוזי אנרגיה

תהודות איברים קטנים, ריכוזי אנרגיה-השפעת צורה• 21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



ספיגת קרינה מטלפון סלולרי  
באזור הראש

מ"ס9
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•SAR = Specific Absorbtion Rate

כרמת קרינה בה חום הגוף עולה נקבעהSAR 4רמת ספיגת ההספק של •
(.מעלת צלסיוס1עליה של )לרמה מסוכנת 

.הבאותאובחנו התופעות. על בני אדםSARבניסויים שנעשו בשתי רמות •
SAR =1 W/Kgפיזיולוגיות תגובות התנהגותיות.
SAR = 2.5 W/Kgירידה בכושר ביצוע מטלות נלמדות.

ווט לכלל  28או SAR0.4( 0.4 W/Kg)חשיפה עבור עובדים נקבעה ברמת •
.הגוף

 SAR = 0.08ונקבע לרמת5התקן עבור הציבור הרחב מחמיר פי •
W/Kgווט לכלל הגוף5.6כ כ "סה.

SARוברמת(1.75) משקלו בגובה הגוף , מתו  חישוב של שטח פני גוף אדם•
ל   65MHzבתדירות שידור של נקבעה רמת שטף הספק מירבית. המותרת

mW/cm21ו ל. עבור העובדים לשעות העבודהmW/cm20.1 עבור הציבור
(המשרד לאיכות הסביבה).הרחב

בין עוצמת הקרינה לאפקטים ביולוגיים, תגובה/היחס מנה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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הרדיו-נזקי  קרינת

(תרמיים-א)נזקים שאינם נזקי חימום •

הרדיו אינה מסוגלת לגרמם  -קרינת-פ הידע הנוכחי ”ע•
(מוטגניות ,טרטוגניות ,לרבות סרטן)

בניגוד לקרינה)אין הוכחות או מנגנונים אפשריים •
קוונטית ליינון אטומים  אין די אנרגיה-המיננת 

.  שינוי כימי- DNA-ולאפשרות להשפעה ישירה על ה
(חיצוני של מולקולות בלבד” טלטול“

-כיוונים נוכחיים)המלצות להמש  החקר •

השפעות/ קידום סרטן, אפידמיולוגית סלולרי
(אפנונים ,ממברנה, סינרגיסטיות

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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ELFעל אפידמיולוגייםנתונים

החוקרים וורטהיימר וליפר דיווחו על קשר  , 1979בשנת •
אצל  ( לאוקמיה)אפשרי בין שכיחות מקרי סרטן הדם

ילדים לבין מצב מסוים של כבלי החשמל בחיבור של  
.בתיהם לרשת החשמל

ידי  -על1996-ניתוח תוצאות מחקרים נוספים שנעשה ב•
מצביע על  , האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית

האפשרות שקרבה של בתי מגורים לכבלי מתח גבוה של  
רשת החשמל אכן עלולה להגדיל את הסיכון להתפתחות  

 Risk Relative)סיכון יחסי )לאוקמיה אצל ילדים 

RR=1.5. 

או  , במחקרים אלה לא נמצא קשר לסוגי סרטן אחרים•
.להופעת לאוקמיה אצל מבוגרים

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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ELFבנושא סיכום
המכון הלאומי האמריקני למדעים בנושאי בריאות ואיכות  •

 US National Institute of Environmental Health)הסביבה

Sciences)    שנים5השלים לא מכבר תכנית חירום שנמשכה .
במסגרת תכנית זו בוצעו שוב והורחבו המחקרים שדיווחו על  

וכן נעשו  , השפעות שיש להן השלכות אפשריות על הבריאות
 ELFניסויים נוספים כדי לקבוע האם אכן יש לחשיפה לשדות

 .השפעות כלשהן על הבריאות

צוות עבודה בינלאומי שדיווח על תוצאות  NIEHSכינם' 98ביוני •
ידי  -תו  שימוש בקריטריונים שנקבעו על, הצוות סיכם. המחקרים

 International Agency))הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן

for Research on Cancer - IARC ) ששדותELF   צריכים
 Possible").אדם-גורם אפשרי לסרטן אצל בני"להיחשב כ

human carcinogen 21יולי 18בטיחות-עוזי זומר
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תקן חשיפה לקוי מתח גבוה

בהתבסס על ההמלצות של ארגון הבריאות  •
קבע המשרד לאיכות הסביבה סף  ( WHO)העולמי

100)מיליגאוס  1000-החשיפה הבריאותי לשדה מגנטי
סף זה . וולט למטר5000ולשדה חשמלי ( מיקרוטסלה

מתייחס לחשיפה אקוטית קצרת מועד ואינו מתייחס  
.לסיכוני תחלואה במחלות קשות

הזהירות המשרד לאיכות הסביבה פועל על פי עיקרון•
המונעת ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל  

האפשר באמצעות הטכנולוגיות הקיימות ובעלות סבירה  
את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את  

.השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה
המשרד לאיכות הסביבה אינו קובע מיקום של מתקני •

אלא ממליץ לתכננם ולהפעילם כ  שרמות השדה  , השנאה
מיליגאוס במקומות נגישים  10המגנטי לא יעלו על 

.  לאנשים
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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תקן חשיפה לקוי מתח גבוה

כדאי עוד לפני הפעלת המתקן לבצע הערכת סיכונים  •
ולחשב רמות השדה המגנטי הצפויות ממתקן השנאה  
.  או לבצע מדידות שדה מגנטי עוד לפני אכלוס המבנים

המשרד לאיכות הסביבה ממליץ  2001החל מאוגוסט •
לכל גורמי התכנון הסביבתי ולחברת החשמל לתכנן 

ולהפעיל את קווי המתח ומתקני ההשנאה החדשים כ   
שלא יגרמו לחשיפת הציבור לשדה המגנטי העולה על  

.שעות ביממה24מיליגאוס בממוצע על פני 10

המרחקים מן הקווים או המתקנים המבטיחים מניעת  •
משתנים  10mGחשיפה לשדה מגנטי ממוצע שמעל 

והינם גדולים בדר  כלל מן המרחקים המבטיחים  
מניעת התחשמלות
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אישיים  /שימושים ביתיים•

,  ’אורנג, סלקום, פלאפון, מכשירי קשר: ציוד סלולרי•
WIFI, שלטים לרכב, (G2.45)מיקרוגל ביתי (. 813-960)

 (G2.4 ,G5 , (מגה900) פסקל

צ”מה890-892-פלאפון –

צ”מה880-890-סלקום  –

צ”מה946-960-’  אורנג–

,  ט”רד, ג”תאקשר , א”ל, מים”מכ:שימושים צבאיים•
ציוד קשר אישי מסחרי  , (עורקים)תמסורת מיקרוגל 

(,צוות תחזוקה, צוות, טכנאים, מפעילים)ומתקדם 

המשך-( ג”תא)UHF: תחום

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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שאלות מתחייבות

האם קיים סיכון בריאותי  •
כל שהוא בשימוש  
בטלפונים ניידים

האם מוקדי שידור של  •
(  ”אנטנות”ה)מערכות אלה 

מהווים סיכון לאוכלוסייה  
עובדת או שוהה  , הגרה

.בסביבתם
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הטלפונים הניידים
מקור הדאגה העיקרי מרוכז בחשש מהאנטנות המובנות  •

הנמצאות צמודות לאוזן  , בתו  הטלפונים הניידים
ומסוגלות לשדר ברמות גבוהות  , המשתמש בעת שיחה

.  של אנרגיה אלקטרומגנטית

אנרגיה זו עלולה להיספג באזורים מצומצמים מאוד של •
וכתוצאה מכ  ליצור חימום  , כגון במוח, ראש המשתמש

ההנחה היא . מקומי העלול לפגוע במטבוליזם התאי
שפגיעה בתא בודד של רקמה יכולה להיות הצעד  

הראשון של התפתחות של גידול סרטני

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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עוצמת השידור בטלפונים

. עוצמת השידור יורדת במהירות עם המרחק מהטלפון•
,  חשיפתו של משתמש בטלפון הסלולרי, במילים אחרות

או  , המחזיק אותו במרחק של מספר מילימטרים מהאוזן
הוא קטן , באם הוא משתמש בדיבוריות מצורות שונות

.בהרבה ממצב של החזקת הטלפון צמוד לראשו

בשנים האחרונות הוגדרו מודלים מתקדמים יותר ובוצעו  •
 phanton)מדידות של רמת עליית החום בדגם של ראש 

Head) ,  עליית החום המרבית שנמדדה הייתה של
0.03400cבאזור  0.0220באזורי המוח הסמוכים לאוזן ושל

ערכים אלה הנם זניחים במיוחד בהשוואה לעליות  . העין
.חום הנרשמות במהל  תהליכים פיזיולוגיים רגילים 21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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מחקרים רטרוספקטיביים בשאלת תחלואה 
מסרטן עקב שימוש בטלפונים ניידים

שיטה נוספת לוודא את הקיום או אי קיום של קשר בין השימוש  •
בטלפונים סלולריים ומחלות סרטניות היא לבדוק את הבדלים בין  

.הרגלי השימוש בקרב חולי סרטן ואוכלוסייה בריאה

אינו מאפשר לתת הערכה ( ביקורת-מקרה)מחקר רטרוספקטיבי •
להתפתחות גידול , אלא רק המוחלט, אמיתית של הסיכון היחסי

מוחי בקרב משתתפי טלפונים סלולריים בהשוואה לאוכלוסיית 
.הלא משתמשים

קלינית של גידולים סרטניים  -תקופת ההתפתחות התת, כמו כן•
בעוד שהשימוש בטלפונים  , שנה25של המוח יכולה להגיע  עד 

ותפס תאוצה רק לאחר שנת  80-הסלולריים התחיל רק בשנות ה
1995

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



220

עוצמת שדה הקרינה בסביבת אנטנת טלפון 
סלולרי ומידת החימום הנקודתית בראש 

האדם בעת השימוש בטלפון הנייד

תו  שימוש בידע  , בחינת השפעות ביולוגיות על התא החי▪
;מתחומי הפיזיקה והכימיה

;ניסויי מעבדה בתרביות תאים▪

מדידות של ספיגת אנרגיית  . ניסויי מעבדה בבעלי חיים▪
התייחסות לטלפונים  )הרדיו בדגמים של ראש אדם 

;(סלולריים

ג אחידים  "פיתוח של אמצעים טכניים ליצירת שדות אלמ▪
;וברי מדידה מדויקת
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הערכת עוצמת שדה הקרינה בסביבת 
אנטנת טלפון סלולרי ומידת החימום 
הנקודתית בראש האדם בעת השימוש 

בטלפון הנייד
פיתוח מודלים מתמטיים לחישוב עוצמת שדה הקרינה בתו   ▪

;בעיקר בראש האדם, הגוף

מציאת קשר  )מימצאים של מחקרים אפידמיולוגיים ▪
;(ג"סטטיסטי בין תחלואה לבין חשיפה לשדות אלמ

מתאם של ההתקנים השונים  . תקינה ותחיקה בינלאומית•
למניעת התנגשות בין התקינה הבינלאומית והתקנות 

השונות מארץ לארץ, המקומיות
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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שלושה מחקרים רטרוספקטיביים  
בהקשר לקשר בין גידולי מוח לשימוש  

בטלפונים ניידים

,  פורסם מחקר של חוקרים שוודים1999בשנת •
שבחנו את הרגלי השימוש בטלפונים סלולריים של  

לכל . חולים הסובלים מגדולי מוח סרטניים233
מקרי בקורת בעלי מאפיינים  2חולה הוצמד 

. מותאמים
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המחקר השוודי

החוקרים לא מצאו הבדלים בשכיחות של גידולי המוח  •
בין קבוצת המשתמשים בטלפונים סלולריים וקבוצת  

.הלא משתמשים

כמו כן לא נמצא קשר עם אופן ומש  השימוש בטלפון  •
מספר שנים של , מספר שעות דיבור בשנה)סלולרי 
.ולא נמצא הבדל הקשור לסוג המכשיר הסלולרי( שימוש

בצד שמאל או  )בנוסף לא נמצא קשר בין מיקום הגידול •
אצל המשתמשים  ” הפעיל“וצד האוזן ( ימין של הראש
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר .בטלפון הנייד
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תוצאות מחקרים דומים

התפרסמו שני  2001ובינואר 2000בסוף שנת •
מחקרים כמות גדולה פי שניים ופי שלושה של  

שני המחקרים מבוקרים היטב  . חולים בהתאמה
ובשניהם הגיעו למסקנה כי אין מידע שיתמו   

בהשערה כי שימוש בטלפון הסלולרי גורם  
.לגידולים ראשוניים של המוח

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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ניסויים מעבדתיים בשאלת ההשפעה  
המסרטנת של הטלפונים ניידים  

בניסוי נחשפו עכברי מעבדה בני שבעה  •
מגנטית  -שבועות לקרינה אלקטרו

בתדר ועוצמה דומים לאלה של מכשירי  
.  הטלפונים הסלולריים

החשיפה הייתה ממוקדת לראש  •
חודשים  22העכברים ונמשכה 

(.ארבעה ימים לשבוע, שעתיים ליום)

חלק מהעכברים נחשפו בנוסף לכ   •
לחומר מסרטן הידוע כגורם  

להתפתחות סרטן המוח בעכברים מזן  
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר Ethyl Nitrosourea-החומר הינו, זה
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ניסויים מעבדתיים בשאלת ההשפעה  
המסרטנת של הטלפונים ניידים  

בתום תקופת המחקר לא •
נמצא הבדל בעל מובהקות  

סטטיסטית בשכיחות הופעתן 
של גידולי המוח בין הקבוצות  

קבוצת  : השונות של המחקר
הקבוצה שנחשפה  , ביקורת

מגנטית  -לקרינה אלקטרו
והקבוצה שנחשפה  , בלבד

-מגנטית ול-לקרינה אלקטרו
Ethyl Nitrosourea   .
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-חשיפת תרביות תאים לקרינה אלקטרו
מגנטית

-שהחשיפה לקרינה אלקטרו, ההשערה הייתה•
מגנטית יכולה להגביר יצירתם של רדיקלים  

המהווים את הגורם לפגיעה ברמת  , חופשיים
התא

ניסויים אלה לא  הצליחו לגרום להופעתם  •
והתפתחותם של תאים סרטנים בעקבות חשיפת  
תרביות רקמה אלה לתדרים ועוצמות שידור של  

.  הטלפונים הניידים
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אפקט החימום

אשר  , אשר לסוגיית הטלפונים הסלולריים האישיים•
אינם מהווים מקור קרינה סביבתית גבוהה א  עלולים  

הדיעה הרווחת  –ליצור מוקד קרינה מקומי באזור הראש 
:בכנס היתה שאין בהם כל סיכון

זרימת הדם החזקה במוח מסוגלת לקרר ביעילות רבה  •
כ  שאפילו אם קיים חשש לעליית  , מוקדי חום קטנים

בשיעור של עשיריות המעלה , טמפרטורה מקומית זעירה
החום הזה יסולק  –( בהיעדרה המוחלט של זרימת דם)

.י מערכת הדם"מיד ע
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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השפעת הטלפונים הניידים על  
לב-קוצבי

לא תוארה השפעה על קוצבי לב אם המרחק בין  •
20מכשיר הטלפון הסלולרי והקוצב עולה על 

לגבי טלפונים  . בעוצמת שידור מקסימלית, מ”ס
השפעה , הנהוגים במכוניות, ניידים חזקים יותר
מכאן שאין כל  . מ”ס50-היא עד לטווח של כ

מטלפון סלולרי  , הנושא קוצב לב, סיכון לאדם
ההשפעות  . המוחזק על ידי אדם אחר בסביבתו

שתוארו בשום מקרה לא נצפו שינויים  , הנדירות
ולא נזק קבוע לפעולתו , קבועים בתיכנות הקוצב

.על ידי טלפון סלולרי
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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נקודות ההסכמה ביחס להשפעות  
הביולוגית האפשריות של גלי רדיו

המחקר בתחום זה רב ומעמיק דיו כדי לאפשר כיום  •
.הגדרת סטנדרטים בטיחותיים

ההשפעות הביולוגיות האפשריות של גלי רדיו אלה •
.  תלויות בקצב ספיגת האנרגיה ברקמות

, י הרקמות”מתחת לקצב מסוים של ספיגת אנרגיה ע•
לא הודגמו באופן עקבי השפעות העלולות לגרום נזק 

לתאים

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 



231

התמודדות מדינות העולם עם השדות  
המדיניות הזהירה-האלקטרומגנטיים 

תוכנית  “את 1997ארגון הבריאות העולמי ייסד בשנת •
”  השדות האלקטרומגנטיים הבינלאומית

International” “ Electromagnetic Fields project 

(EMF  במטרה להערי  את בסיס העובדות המדעיות על
,  כמו כן. של השדות האלקטרומגנטייםאפשריותהשפעות

ארגון הבריאות העולמי מבצע מחקרים לשאלת קרינת  
שבו  , הגדול שבהם הוא מחקר אפידמיולוגי. הרדיו הזו

י  ”ושמותאם ע, ובכללם ישראל, משתתפות עשר מדינות
בשאלה  ( IRAC)הסוכנות הבינלאומית לחקירת הסרטן 

באם יש קשר בין שימוש בטלפונים הניידים ותחלואה  
.  מסרטן הראש והצוואר

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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-המלצות ארגון הבריאות העולמי  
”הימנעות הזהירה”הצור  ל

המלצה למשתמשים המודאגים מסיכון •
בריאותי אפשרי הנובע מהשימוש 

לצמצם את אור  , בטלפונים סלולריים
ולהשתמש בהתקניםהשיחות 

עד עתה תוכנית ארגון הבריאות העולמי  •
מראה כי אין  השפעות בריאותיות שליליות  

משימוש בטלפונים ניידים 
21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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3/1/2021נכון ל 
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מדיניות בריאות הציבור בישראל בתחום 

:מגנטית-אלקטרוהקרינה
באופן מעשי מדיניות בריאות הציבור בנוגע  •

לחשיפת האוכלוסייה בישראל לקרינה  
שמקורה באנטנות הטלפונים  , אלקטרומגנטית

מתבססת על אימוץ התקנים , הסלולריים
י ועדת מומחים אחר  ”האירופיים ועל מעקב צמוד ע

.ההתפתחויות המדעיות בנושא

חקקה  , כ פינס בזמנו”כתוצאה מיוזמתו של ח•
הכנסת חוק המחייב את החברות הטלפונים  

הסלולריים להזהיר כל משתמש מהספק עוצמת  
.השידור של המכשיר הטלפון שלו 21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

חזרה  

2ליום 
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סיכום
ברוב המחקרים האפידמיולוגים נמצאה הערכה לקויה של רמות •

החשיפה ומש  החשיפה לקרינה האלקטרומגנטית בקרב  
.  אוכלוסיית המחקר

במרבית המחקרים באיכות סבירה ומעלה לא נמצאה עדות ברורה  •
.לקשר סיבתי בין חשיפה לקרינה ותחלואה מוגברת מסרטן

. 2בדר  כלל הסיכון היחסי היה עד , במחקרים שבהם נמצא קשר•
(ולא תמיד בעלת משמעות)

אנליזה שנעשתה קיימים חסרונות רבים  להוכחת קשר  -למתא•
.סיבתי ברור

לא הוכח מנגנון ביולוגי ברור להיווצרות סרטן•

העיקרון המנחה את הרשויות בישראל בתחום זה הוא כלל •
תו  רצון  , בהערכת הסיכונים הבריאותיים” ההימנעות השקולה“

בחשיפת האוכלוסייה לסיכונים כתוצאה  , ככל שניתן, להמעיט
.מקרינה אלקטרומגנטית

80
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ELF

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 

'ק400–מתח על 

'ק50מתח עליון מעל 
'ק50עד ' ק1–מתח גבוה 

ק1מתח נמוך עד 
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שדות חשמליים ומגנטיים משתנים   ELFתחום ה 

. 1,000Hz –4 Hz–-בתחום התדר 

שטח פתוח אזור בו אין מקום מאוכלס ברציפות  

-. מטר סביב נקודת המדידה100בטווח של 

אזור מאוכלס ברציפות מקום שתיתכן בו שהייה  

-שעות 4דרך קבע של בני אדם במשך 

ימים רצופים  5במהלך , רצופות לפחות ביממה

.לפחות בשבוע

ELF הגדרות

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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,  אזור מאוכלס לא ברציפות מקום שתיתכן בו שהייה של בני אדם

-שאינו עולה כדי אזור 

.מאוכלס ברציפות

. ELF--מתקן חשמל מתקן הפועל בתחום תדרי ה

kV .400-קווי מתח על קווי חשמל שהמתח החשמלי הוא 

 kV-קווי מתח עליון קווי חשמל שהמתח החשמלי בהם עולה על 

.50

 kV-קווי מתח גבוה קווי חשמל שהמתח החשמלי בהם הוא בין 
kV .50ועד  1

 1kV-קווי מתח נמוך קווי חשמל שהמתח החשמלי בהם הוא עד 

.

ELFהגדרות
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יש לזהות את מוקדי הקרינה היכולים להשפיע על  

,חדרי חשמל, המדידה כגון קווי חשמל

.מוצרי חשמל ועוד, ארונות חשמל, שנאים

.ביצוע המדידה

אם ניתן לבצע את מדידות בעומס מרבי על ידי  

הפעלת כל צרכני החשמל העיקריים

מדידה זו תספק , כגון מערכת מיזוג האוויר, במבנה

.תוצאה בתנאי של עומס מרבי

הכנות למדידה

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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בשטח פתוח

שנאים ומתקני חשמל חיצונים  , במדידת קווי חשמל

יש לבחור נקודות נוספות

עד , הנמצאות במרחקים שונים מהמתקן או מציר הקו

mG-לקבלת ערך נמוך מ  .במידה וניתן2

באזור מאוכלס

באזורים מאוכלסים ברציפות יש לבצע סריקה  

מטר מהרצפה כדי0.3בגובה 

לזהות קווים תת קרקעיים או מתקני חשמל בקומה  

.התחתונה

דרך המדידה
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.יש למדוד בנקודות מאוכלסות ברציפות

אם נצפים מתקני חשמל חיצונים יש לבחור ולציין  

.המבנה הקרובות ביותר-את נקודות מדידה בתוך 

נקודות מדידה בסמוך למתקני חשמל במרחקים  

במידה  2mG–שונים עד לקבלת ערך נמוך מ 

.וניתן
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113
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◆RFRF
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את , בדיקה ויזואלית סביב אזור המדידה, יש לזהות

מוקדי השידור היכולים להשפיע על תוצאת המדידה  

 : 0.4GHzכגון אנטנות המשדרות בתדרים שמעל 
מוקדי שידור לטלוויזיה ציבורית  , אנטנות סלולאריות

.וכדומה

היכולות   FMאו /ו AMאם התגלו באזור אנטנות 

להשפיע על המדידה או כל אנטנה המשדרת

יש למדוד לפי הנוהל   0.4GHz-בתדרים שמתחת ל

.המתאים ולא לפי נוהל זה

RFהכנות למדידה 

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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אם לא יודעים את  . את המדידה יש לבצע בשדה רחוק

תדר המקור יש לבצע מדידות במרחק

.מטרים ממוקד השידור2של לפחות 

מטר מגופים מתכתיים  0.5יש לשמור על מרחק של כ 

.  היכולים להשפיע על תוצאות המדידה

תחילה יש לבצע סריקה באזורים הנגישים לצורך מציאת  

.האזורים בהם הקרינה היא מרבית

.יש למדוד בנקודות בהם רמת הקרינה היא מרבית

בחירת נקודות המדידה
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.יש למדוד בנקודות מאוכלסות ברציפות

בשטח פתוח4.4.1.

מטר ובהתאם לשיקול  0.51.8גובה המדידה 

.דעת המודד

באזור מאוכלס4.4.2.

מדידה בנקודות הנגישות הקרובות ביותר למקור  

.השידור

המשך בחירת הנקודות

21יולי 18בטיחות-עוזי זומר 
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את הסריקה יש לבצע כאשר מכשיר המדידה  

.מראה את התוצאה הרגעית

מדידה ראשונית מיצוע של מספר שניות עד 

–. לקבלת תוצאה יציבה

ר יש לבצע  "מיקרו ואט לסמ104אם נמדד בין 

.מדידה ממוצעת במשך דקה

ר יש לבצע  "מיקרו ואט לסמ10אם נמדד מעל 

.מדידה ממוצעת במשך שש דקות

מיקרו  10אם התקבלה תוצאת מדידה העולה על 

ח המדידה למשרד"ר יש לשלוח את דו"ואט לסמ

.להגנת הסביבה

תהליך המדידה
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86
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עשירית מהסף ◆

העולמי
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