
 פיינברגמדרשת  –מורי מדעי הסביבה 

   16.12.14ה  "תשעד כסלו "כ



 

ז הינה העמותה                 שהוקמה בישראל  "עמותת מלר    
 .בתחום איכות הסביבה

 .  שנים 53והינה בת  1961העמותה נוסדה בשנת      

 .ז אישור ניהול תקין"למלר     

 .ז הינה העמותה יחידה שאינה נתמכת כספית"מלר     

 .חברי הועד מנהל וחברי ועדת הביקורת פועלים בהתנדבות     

בועז ' פרופ: אנשי מדע, מחוזי-ר קלינג "ד, בית המשפט העליון -צבי ברנזון :שופטים: בעבר כיהנו בועד המנהל     

 .  ר כנוביץ"ד: רופאים, שמחה ארליך: שרים, לאה מדין, ידידיה בארי: ד"עו, מואב

 ז מעמד סטטוטורי מיוחד באכיפת החקיקה הסביבתית  "למלר      



 :תחומי פעילות עיקריים        

בדיקת קרינה מאנטנות סלולאריות 

בדיקת קרינה ממקורות חשמל 

 ראדוןבדיקות 

הפעלת מוקד רעש ארצי 

 טיפול משפטי מול חברת אל על  והתעופה בכלל
 שדה התעופה בן גוריון" עוטף"למען נפגעי הרעש ב

 איסוף פסולת משרדית למיחזור   –בניינים ירוקים
 והטמנה באמצעות אנשים עם מוגבלויות

 



תקווה-אילן ומהעיר פתח-איסוף סוללות באוניברסיטת בר 
 
 הפסקת זיהום סביבתי כנגד גורמי ענק כמו  -אכיפה כנגד מזהמים

ומפעלים המזהמים בתחום השפכים את , דלתא, אל על,  ל"צה
 .  הנחלים, הקרקע, הים

 
מחזור מי מזגנים במגדלי  -קידום בניה ירוקה בבניינים קיימים

 הבורסה
 
 (כנוביץ)החוק למניעת מפגעים  –קידום חקיקה בתחומי הסביבה  ,

, (25)הפסולת האלקטרונית עם דגש על העסקת עובדים מוגבלים 
 צ רעש דיסקוטקים"בג

 
"ב הלומדים חינוך  "תלמידי י 5,000קידום  –" חוקרים סביבה

בשילוב  ( יהודים וערבים)בתי ספר תיכון  200-הסביבתי לבגרות ב
 .  ןמכון וייצמ, משרד החינוך ומכון דייוידזון, המשרד להגנת הסביבה

 
 

 
 



היא   ז"מלר

המעבדה  

היחידה  

המוסמכת  

למדידות  

קרינה בלתי  

 RFמייננת 

   ELF -ו

בעלת תקן  

ISO 

17025  
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 קרינה ממוקדי שידור סלולריים

 

פעילות מדידות ממקורות  

 במוסדות חינוך   WIFI+ סלולריים 

 2013 -2007בשנים 
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 ?כיצד פועלת רשת סלולרית
 

המדינה מחולקת  

 (.cells)לתאים קטנים 
 

לכל תא יש אנטנה 

שמספקת קליטה  

למנויים הנמצאים 

 .בתוכו

כל האנטנות מחוברות  

ביניהן דרך מרכזיה  

כך יכול מנוי מתא  , אחת

אחד לדבר עם מנוי  

 .הנמצא בתא אחר



עוצמת   –ככל שיש יותר אנטנות 

 !השידור פוחתת

ככל שהטלפון הסלולרי  

והאנטנה שלידו קרובים  

כך   –יותר אחד אל השני 

שניהם נדרשים לשדר 

 .בפחות עוצמה

,  ככל שיש יותר אנטנות

כך הטלפון הסלולרי  

יהיה קרוב יותר לאנטנה  

 .שלידו



35 

 תוצאות ניסוי מעשי שערכו מהנדסי הרדיו של פלאפון

 לקרינה מהמכשיר הסלולארי

 בשני המקרים צפיפות ההספק הנמדדת מהאנטנה 

 מסף החשיפה הבריאותי קטנה ממאית

 מהאנטנה מקרין  ' מ 500מכשיר הנמצא 

 30,000 פי
 מי מהאנטנה 50ממכשיר הנמצא במרחק 

 וואט 0.00000003

 מאיות המיקרו וואט CDMA  =3עוצמת השידור של מכשיר 

 וואט 0.001

 !!!מילי וואט  CDMA  =1עוצמת השידור של מכשיר 

 'מ 500

 :מאנטנת האתר ' מ 500כאשר נמצאים במרחק 

 'מ 500

 'מ 50

 :מאנטנת האתר ' מ 50כאשר נמצאים במרחק 

 'מ 60

 הניסוי התבצע במצב בו  

 האתר שידר  

   במלוא ההספק

 (וואט  100) 



 מעל גג בניין  , הרחקת אתר שידור

 ,  בו שוהה אוכלוסיה כלשהי

עוצמת  : עלולה ליצור דווקא את האפקט ההפוך 

 הקרינה רק תגדל  

 מכיוון האתר הסלולארי המורחק



  שערכנו במוסדות חינוך RF מספר מדידות

   2013 – 2007במהלך השנים 

 מוסדות 4,512כ "סה

שנת  
2007 

שנת  
2008 

שנת  
2009 

שנת  
2010 

שנת  
2011 

שנת  
2012 

שנת  
2013 

82 

1233 

737 781 

915 

588 

176 
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ילדים רבים משתמשים במכשירים סלולאריים בחצר       בית  •

 .הספר

צרכנים המנצלים רבות את  –חולים ומבקרים בבתי חולים , רופאים •

 .השירותים סלולאריים

   .משרד הבריאות דורש רישות סלולרי מלא ומקיף בכל בתי החולים •

 עמדת מומחים כולל המשרד להגנת הסביבה

  מקטינים –אתרים קרובים 

 ! את עוצמת שידור המכשיר הסלולארי

 :עובדה הרלוונטית ביחס למוסדות חינוך ובתי חולים



במהלך כל שנות פעילותנו במדידות ממתקני  

  במוסדות חינוך  WIFI -שידור סלולריים ו

לא נמצאה קרינה חורגת מהתקן של המשרד  

 ר"וואט לסמ-מיקרו 40 -להגנת הסביבה 

 !! ואף לא קרוב לתקן
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פעילות מדידות שדה מגנטי 

 (קרינה)
 ELF – ממקורות חשמל

 2009 – 2013 
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 ממקורות חשמלקרינה 



 דוגמאות למתקני חשמל במוסדות חינוך
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  –ס בישוב חורה  "השפעת לוח חשמל ראשי בבי
 בגבו כיתת לימוד



תמונות נוספות במוסדות חינוך עם ליקויים  

 במערכת החשמל

קיר בגן ילדים שמאחוריו  • התעלה מחוץ לגן•

 כבל תעלת חשמל
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4.4

mG 

5.5

mG 



 –חדר מורים בבית ספר בשכונת גילה ירושלים 
 !חדר המורים בתוך ארונות חשמל
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 גורמי החריגה במוסדות חינוך נובעים  

 בעיקר 

 ,  מארונות חשמל

 ,  מקרבה לכבלי חשמל

 מכבלי הזנה תת קרקעיים 

 ומתעלות חשמל 
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 מדידות חשמל במוסדות חינוך  

 2009 - 2013 
   2013 – 2009חינוך בשנים ידינו במוסדות מדידות חשמל שנמדדו על מספר  

 ומספר החריגות מתוכן                                           

מדידות מוסדות 

 חינוך
 בתי ספרמספר 

 כ חריגים  "סה

 ספרבתי 
 גני ילדים  מספר 

 כ חריגים  "סה

 ילדיםגני 

 69 342 50 67 2009שנת 

 21 226 29 56 2010שנת 

 11 101 8 18 2011שנת 

 34 235 18 36   2012שנת  

 26 156 78 125 2013שנת 

 161 1060 183 302 כ"סה

    
60.5% 

   חריגים
  

15.1% 

   חריגים
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 תוצאה מעלהינה תוצאה חריגה 

שנמדדה במקום מאוכלס    מיליגאוס 4 

.  שעות ביום 4בו שוהים בני אדם מעל 

ממדידות שערכנו במוסדות חינוך 

 :נמצא כי

 מבתי הספר  60.5%  -ב 

 מגני הילדים 15.1% -וב 

 יש תוצאות חריגות

 



 :עלויות בדיקת קרינה ממקורות חשמל 
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 ₪ 700-כ   -בבית ספר 

 ₪ 300-כ  -בגן ילדים  

 

 חשוב לציין שחריגת קרינה עלולה להימצא

 בנקודה ספציפית ולא בכל המוסד החינוכי 

 

עלויות התיקון של חריגות הקרינה הן לרוב  

 נמוכות יחסית



 

 

 תודה        


