
11.11.11 

 קרינה מאנטנה סלולרית: דף מידע

 .אנו מפרסמים את המידע שיש ברשותנו, לאור פניות ושאלות

 :אנטנות סלולריות 3בשריד קימות כ 

 .מעל הסילו ליד הכולבו –סלקום  .1

 באזור משרדי האחזקה של הקיבוץ – פרטנר .1

 באזור הרפת – פלאפון .3

י חברות פרטיות "לאיכות הסביבה והן עי המשרד "הן ע מפעם לפעם מתבצעות בדיקות קרינה

 . י המשרד"שמוסמכות לכך ע

 .ההמלצה היא לבצע בדיקה מפעם לפעם ובמיוחד אם חל שינוי

 .למעוניינים באתר המשרד לאיכות הסביבה יש מידע על כל הבדיקות והאנטנות הקיימות

 .מצורפת בדיקה מחודש פברואר  לגבי האנטנה שליד גני הילדים

כדי לקבל ( המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל)ז "פנינו למלר, על מנת להסיר כל ספק

 ..כאשר תתבצע הבדיקה נפרסם את התוצאות, תובדיקה נוספת לאנטנ

  .במידה ויש שאלותלחברי ועדת סביבה  תניתן לפנו

 דותן שמואלי, גיורא רמות, רום הרוש, עידו אדמון, רענן שדה: שריד – ועדת סביבה
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 22/02/2012: תאריך

לכבוד

רמר מוטי גליצ

מ"סלקום ישראל בע

 לסביבת אתר השידור הפעלהתבדיק: הנדון
"קיבוץ שריד"
סלקום- A1361 מספר

 תיאור תמציתי ומסקנות–1פרק

תאור אזור האתר.א

 07/02/2012:תאריך ביצוע הבדיקות

 8:00:שעת ביצוע הבדיקות

. ממוקם על גג סילו בקיבוץ שרידהאתר:תיאור האתר

. מהקרקעים מטר25ו22בגבהים על גג סילו–מיקום אנטנות השידור

. מטרים ממוקד השידור5המבנה הקרוב ביותר הוא מבנה סככה הנמצא במרחק

.נצפו אתרים סלולאריים סמוכים כן
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תמצית פרטי האתר.ב

 07/02/2012:יקותתאריך ביצוע הבד 8:00:שעת ביצוע הבדיקות

 קיבוץ שריד:שם האתר  1361A:מספר האתר סלקום:שם החברה

: רשת ישראל חדשה.צ.נ

N:729785  E: 221508

:תאריך היתר הקמה

27/07/2011 

:סימוכין של היתר הקמה' מס

81346 

 איזור כפרי:מיקום האתר

א עמק יזראעל"מו:רשות מקומית סילו,קיבוץ שריד:כתובת האתר
 עוקץ:סוג האתר

 03/07/2011- דוח הערכת סיכוני קרינה בוצע בתאריך

מ  מטרים 12.80-אתר לפי הסף הבריאותיהטווח הבטיחות המקסימלי

 רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס ברציפות היא
µW/cm20.07 -%0.02מהסף הבריאותי ,

בר .מוקד השידור מטרים מבסיס 5.00 ברדיוס של סככהמה זו נמדדה

 רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס לא ברציפות היא
µW/cm20.16 -%0.04מהסף הבריאותי ,

ב .מוקד השידור מטרים מבסיס 40.00 ברדיוס של רחבה רמה זו נמדדה

לא:דיקות לחומרים דליקים קיים צורך בב

לא:קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי

 כולןנבדקו: מטר50נקודות שלא נבדקו ברדיוס

כן:האם נדרש להגביל גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה
כן:האם קיימת הגבלת הגישה בפועל

לא:י המדידות בפועל"האם נדרשת הגבלת גישה עפ
 שילוט המראה על מספר האתר, מדבקה לאזהרה מקרינה,כן:ים שילוטהאם קי

 הספקי, זוויות התקנה, סוג אנטנות( האם תצורת האתר תואמת את סקר הבטיחות המקדים
 תואם?) שידור

תמצית תוצאות המדידות.ג

,מהסף הבריאותי µW/cm20.07 -%0.02–תוצאת המדידה המרבית באזור מאוכלס ברציפות היא
ב .מוקד השידור מטרים מבסיס 5.00 ברדיוס של סככהרמה זו נמדדה

, מהסף הבריאותיµW/cm20.16 -%0.04–תוצאת המדידה המרבית באזור הנגיש לציבור היא
ב .מוקד השידור מטרים מבסיס 40.00 ברדיוס של רחבה רמה זו נמדדה

 ).µW/cm2 400( הושוו לתקן במקרה המחמיר בטבלת תוצאות המדידהכל התוצאות כפי שהם מופיעות
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ע פ שיטת המדידה המפורטת בקובץ המשרד לאיכות הסביבה המופיע תחת"המדידות בוצעו
.שיטת בדיקת הספק משודר באתר סלולארי: הנושא

טווח בטיחות משוכלל ממוקד השידור.ד

]M[טווח בטיחות לפי הסף הבריאותי]Deg[מוט שידור אזי
40.00 12.80 
95.00 11.10 
240.00 9.00 
345.00 9.70 

שם בודק מוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ומדידות.ה

 תוקף ההיתר מספר ההיתר תואר שם ושם משפחה
 14/08/2013 2126-02-6מהנדס אלקטרוניקה רפי שמואל

ידה ציוד המד.ו

 רגישות מודל היצרן
תחום
 תדרים

]MHz[

מספר
 תוקף הכיול סידורי

שם
מעבדת 
 הכיול

EMCTD PI-01/RFP 1dB0.2-3000 130 14/08/2013 EMCTD 

חתימת האחראי.ז

הה תואר שם ושם משפחה  חתימה תוקף ההיתר יתרמספר

 14/08/2013 2125-03-6 אלקטרוניקהמהנדס ישראל סיבוני
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 טבלת נתוני האנטנות במוקד השידור-2פרק
עונתוני האנטנות פ הנמסר מחברת התקשורת"הספקים הם

:)התצורה הקיימת בזמן המדידה( 2.1טבלה מספר

מספר
]MHz[תדר שיטת שידור דגם האנטנהאנטנה

הספק מקסימאלי
) EIRP(במוצא 

]Watt [

גובה
האנטנה 

]M[

אזימוט
שידור 

]Deg[

הטיה
Tilt

]Deg[

טווח הבטיחות
לפי הסף 

]M[בריאותי 
1741794 CEL_GSM 1805 - 18252246.20 22.00 345.004.00 4.50 
24 X 741794 CEL_GSM 1805 - 18258984.80 25.00 40.00-2.00 8.90 
3741794 CEL_GSM 1805 - 18252246.20 25.00 95.008.00 4.50 
4APXV9R13B-CCEL_GSM 1805 - 18252001.90 22.00 240.000 - 10 9.00 
5APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 22.00 240.000 - 10 9.00 
6APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 22.00 240.000 - 10 9.00 
7APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 22.00 345.000 - 10 8.00 
8APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 22.00 345.000 - 10 8.00 
9APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 25.00 40.000 - 10 8.00 

10 APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 25.00 40.000 - 10 8.00 
11 APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 25.00 95.000 - 10 8.00 
12 APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 25.00 95.000 - 10 8.00 

:)התצורה שאושרה בהיתר ההקמה( 2.2טבלה מספר

מספר
]MHz[תדר שיטת שידור דגם האנטנהאנטנה

הספק מקסימאלי
) EIRP(במוצא 

]Watt [

גובה
האנטנה 

]M[

אזימוט
שידור 

]Deg[

הטיה
Tilt

]Deg[

טווח הבטיחות
לפי הסף 

]M[בריאותי 
1741794 CEL_GSM 1805 - 18252246.20 22.00 345.004.00 4.50 
24 X 741794 CEL_GSM 1805 - 18258984.80 25.00 40.00-2.00 8.90 
3741794 CEL_GSM 1805 - 18252246.20 25.00 95.008.00 4.50 
4APXV9R13B-CCEL_GSM 1805 - 18252001.90 22.00 240.000 - 10 9.00 
5APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 22.00 240.000 - 10 9.00 
6APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 22.00 240.000 - 10 9.00 
7APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 22.00 345.000 - 10 8.00 
8APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 22.00 345.000 - 10 8.00 
9APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 25.00 40.000 - 10 8.00 

10 APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 25.00 40.000 - 10 8.00 
11 APXV9R13B-CCEL_UMTS 2150 - 21602412.30 25.00 95.000 - 10 8.00 
12 APXV9R13B-CCEL_UMTS850869 - 894 3229.80 25.00 95.000 - 10 8.00 
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 תוצאות המדידות-3פרק

נוסחת הנרמול.א
: כאשר

N–הנרמול מקדם.
על סמך נתוני המשדרים( ההספק המרבי שעלול להתפתח בנקודת המדידה-)מחושב(הספק מקסימלי

).ועקומת הקרינה של האנטנה
. ההספק הנמדד בפועל בנקודה-הספק מדוד

.היחס בין ההספק המרבי המחושב להספק הנמדד הוגדר כמקדם הנרמול
ה, במקרה של קרינה ממספר מוקדים .רצוי מהשאר באמצעות ספקטרום אנלייזרמבודד ההספק המדוד

טבלת תוצאות המדידה.ב
מיקום אזור המדידה ביחס לבסיס התורן

 גובה אזימוט מרחק
תאור מקום#

 המדידה
עוצמת הקרינהאכלוס האזור

שנמדדה
]µW/cm^2[

אחוז מהסף
הבריאותי

עמידה
בדרישות 
[מטר]]מעלות[]מטר[בהספק מרבי

 2.00 270.00 5.00 עומד 0.02% 0.07 ברציפות סככה1

2
מבנה קהילתי

 2.00 240.00 40.00 עומד 0.01% 0.06 לא ברציפות אחורי 
 2.00 0.00 17.00 עומד 0.04% 0.15 לא ברציפות כלבו3
 2.00 40.00 20.00 עומד 0.03% 0.11 לא ברציפות רחבה4
 2.00 40.00 30.00 עומד 0.03% 0.14 לא ברציפות רחבה5
 2.00 40.00 40.00 עומד 0.02% 0.07 לא ברציפות רחבה6
 2.00 40.00 50.00 עומד 0.04% 0.15 לא ברציפות רחבה7
 2.00 95.00 20.00 עומד 0.03% 0.11 לא ברציפות רחבה8
 2.00 95.00 30.00 עומד 0.03% 0.11 לא ברציפות רחבה9

 2.00 95.00 40.00 עומד 0.02% 0.08 לא ברציפות מבנה תעשייתי10
 2.00 95.00 50.00 עומד 0.02% 0.08 לא ברציפות מבנה תעשייתי11
 2.00 240.00 20.00 עומד 0.01% 0.05 לא ברציפות רחבה12
 2.00 240.00 30.00 עומד 0.04% 0.15 לא ברציפות רחבה13
 2.00 240.00 40.00 עומד 0.04% 0.16 לא ברציפות רחבה14
 2.00 240.00 50.00 עומד 0.03% 0.11 לא ברציפות רחבה15
 2.00 345.00 20.00 עומד 0.02% 0.10 לא ברציפות רחבה16
 2.00 345.00 30.00 עומד 0.01% 0.05 לא ברציפות רחבה17
 2.00 345.00 40.00 עומד 0.03% 0.13 לא ברציפות רחבה18
 2.00 345.00 50.00 עומד 0.02% 0.06 לא ברציפות רחבה19

N=הספק מדוד/)מחושב(הספק מקסימלי
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מסקנות לגבי תוצאות המדידות.ג
ע- מהסף הבריאותי באיזור מאוכלס ברציפות1%אין צפי לקרינה מעל פ דרישות המשרד'' במקרה זה

 לאיכות הסביבה אין צורך לנרמל את תוצאות הבדיקות
 מהסף הבריאותי אותו אימץ המשרד 0.04% שצפויה בכל סביבת האתר היא המרביתרמת הקרינה

.איכות הסביבהל

 המאוכלסים באזוריםICNIRP מתקן1% מעל לא עולותרמות הקרינה הנמדדות בכל האזורים
מ ברציפות . באזורים שאינם מאוכלסים ברציפותICNIRP מתקן3%ונמוכות

.האתר עומד בתנאי המשרד לאיכות הסביבה

אל-4פרק ג לציוד רפואי"מ בטיחות קרינה

ג לציוד רפואי''רשת בדיקת קרינה אלמלאתר זה לא נד

ג לדלק"הערכת סיכוני קרינה אלמ–5פרק

ג לדלק''לאתר זה לא נדרשת בדיקת קרינה אלמ

תמ–6פרק א,36א" בדיקת עמידה בתנאי 'חלק

36א''אין צורך בהתאמה לעקרונות תמ
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. תמונות של האתר ואנטנות השידור-7פרק
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. הצהרה לגבי הגבלות גישה-8פרק

.לא נדרשת הגבלת גישה נוספת, בבדיקה סולם העליה לגג הסילו נמצא נעול

 נספחים–9פרק

דרישות המשרד לאיכות הסביבה לגבי רמות החשיפה-1נספח

.בשום מקרה לא יחשף הציבור לרמות קרינה העולות על הסף הבריאותי
 לא ייחשף הציבור)' משרדים וכו, בתי ספר, דירות, וך המבניםבת( באזורים מאוכלסים ברציפות

. מהסף הבריאותי10%-לרמות הקרינה העולות על הסף הסביבתי, מהפעלת אתר בודד
, לא ייחשף הציבור)'מרפסות וכו, שטחים פתוחים, רחובות, גנים(באזורים מאוכלסים לא ברציפות

על, מהפעלת אתר בודד ו. מהסף הבריאותי30% לרמות הקרינה העולות ישנה חריגה מסף במידה
.יש לקבוע אמצעים פיזיים להגבלת הגישה באיזורים הללו, זה

, לא ייחשף הציבור)'משרדים וכו, בתי ספר, דירות, בתוך המבנים(באזורים מאוכלסים ברציפות
.לרמות העולות על הסף הסביבתי כפול מספר המשתתפים לאתר, מהפעלת אתר משותף

לת רמות החשיפה בהתאם לתדרטב

 סף חשיפה סביבתי סף חשיפה בריאותי
שדה
 חשמלי

שדה
 מגנטי

צפיפות
 הספק

שדה
חשמלי

שדה
 מגנטי

צפיפות
 הספק

 תחום תדר

(V/m) (A/m) (W/m²) (V/m) (A/m) (W/m²) 
800Hz – 3KHz 250/f 5-25/f 0.5 -

150KHz – 3KHz 875-8.7 0.5 -
1MHz – 150KHz 870.73/f -8.7 0.073/f -
10MHz – 1MHz* 87/√f0.73/f -8.7/√f0.073/f -

400MHz – 10MHz** 27.5 0.073 28.7 0.023 0.2 
2000Mhz– 
400MHz*** 

1.375X√f0.0037X√ff/200 0.435X√f0.00117X√ff/2000 

300GHz– 2GHz**** 610.16 1019.4 0.052 1

f–מציין תדר .
.AMבתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו*

.FMבתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו **
 בתחום תדרים זה נכללים תדרי הדור הראשון והשני של התקשורת הסלולרית***

ה**** מכ,2שלישי של התקשורת הסלולאריתבתחום תדר זה נכללים תדרי הדור מים"שידורי
.ושידורי לוויינים
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