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 2020במארס  11-מבתוקף  – 2 מהדורה

 הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה

מסרטן  – העולמי הבריאות ארגון ידי על הוגדר קרינה של זה סוג. מגנטי שדה נוצר חשמל מתקני סביב

 .המתקן סביב הנוצר המגנטי השדה גדל ותר, כךשהזרם העובר במתקן גבוה י ככל. אפשרי

 מגנטי לשדהבישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית 

שהייה של בני אדם דרך  – מוגדרת, או חשיפה רצופה וממושכת, כרונית חשיפהשמקורו במתקני חשמל. 

 .ימים לפחות בשבוע 5במהלך שעות לפחות ביממה,  4קבע במבנה מאוכלס שהוקם כדין, במשך 

קרקע  שימושיהנדסי של מערכות חשמל בסביבת  תכנוןיש לקבוע מדד כמותי לצרכים אלו ואחרים: 

 מתקני סביב מדידות תוצאות שלפרשנות ; למתקני חשמל והפעלה הקמהמתן היתרי  ;ממושכת לשהייה

 . חשמל

באופן וולונטרי  מתחייבותאליהם שובספים  מפותחות במדינות בפרקטיקה, הקיים במידע בהתחשב

 ביממהלממוצע  סף הציעו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבהחברות חשמל במדינות מפותחות, 

 .mG 4של  הערך –מרבית  אופייניתחשמל  צריכת עם

 2ל עולה ע אינו שנתי שבממוצע מגנטי לשדה בחשיפה לתחלואה חששעדר יזה מתבסס על ה ערך

יותר  2גבוה פי צריכת שיא  עם ביום הממוצע הזרםבין  שהיחס מראה הסטטיסטיקה. כמו כן מיליגאוס

 . השנתי בממוצע זרםהמ

שיעור  בהםש מתקנים(יש  מיכולת מערכת החשמל 60%של  ניצול קיים טיפוסיתעם צריכת שיא  ביום

זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה  אם). שונה הניצול

 בזמן המדידה.  ולזרם שעבר ב המתקן דרך לעבור היכול המרבי הזרםלפי היחס בין 

למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי.  אפשרתמיד  לא

, בבנייןכל הצרכנים העיקריים  הפעלתמתקן בתוך בניין,  הואמקור החשיפה  כאשרנתון זה,  עדריבה

כאשר מקור . המדידה בעת מרבי עומס של התנאי לקיום מספיק ייצוגתהיה  ,האוויר מיזוג מערכת דוגמת

 2-0.5בין  שיקול דעת בעל ההיתר, מקדם הנרמול ייקבע לפי ידוע אינושהזרם דרכם קווי חשמל החשיפה 

 אזור ועוד.העונה, ההמדידה,  שעתלפי 

מבנה מגורים (חדרי שינה, בתוך כמו החשיפה  שעות ביממה 24של החשיפה היא בהם שמקומות  יש

בהם החשיפה מוגבלת וזמן החשיפה שעם זאת יש מקומות  אורחים, מטבח, מרפסת סגורה וכדומה).

, מרפסות פתוחות, גינות ציבורית ופרטית, אזורי מעבר תחבורה אמצעיכמו מקומות עבודה,  מוגדר

, הבריאות על החשיפה להשפעתלסוג הקשר בין זמן החשיפה  מובהקתשאין עדות  אף דומה.וכ פרטיות

זו  צמתה. בהנחהועקרון ההיזהרות ולהניח קשר ישיר וליניארי בין משך החשיפה לעאת מוצע לנקוט 

לצורך הערכת רמת  מרבית אופייניתחשמל  צריכתבה שבממוצע ביממה  mG 4 של במדד להשתמש אפשר

 .החשיפה במשך כתלותהחשיפה 
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של כל מי שמתכנן קרבה בין אזור מאוכלס תוך הפעלת שיקול דעת מלהלן משמשת למידע מנחה  ההצעה

מומלץ לא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה  ,. לדוגמהלגופו מקרה בכללמתקן חשמל, 

בכיתות הלימוד לא הקרינה במקרה זה יש לתכנן ש. 15מתחת לגיל בהם לומדים ילדים שבמוסדות חינוך 

(מסדרונות,  מוסדות חינוךבשאר האזורים של מקום ישיבה של הילדים. בשום מיליגאוס  4תעלה על 

מרבית, לצורך  אופייניתחשמל  צריכתבה שבממוצע ביממה  4mG של במדד להשתמשחצרות וכדומה) יש 

 .החשיפה במשך כתלותהערכת רמת החשיפה 

WBהיאסמוך למתקן החשמל יום, החשיפה  בכלשעות  T של זמן חשמל למתקן סמוך נמצא אדם אם

 :היאסך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה . 0Bהיא ביממהבשאר הזמן  והחשיפה
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 להביאמיליגאוס, יש  0.4 על לרובסמוך למתקן חשמל אינה עולה שהחשיפה של אדם שלא נמצא  אף

 – לכן. בממוצע 1mG היאבחשבון שחשיפה זו 

mGB 10 = 

 המדידה. בתוצאת להשתמש, יש 1mGעולה על  וזוהרקע,  קרינתיש מדידה אמינה של  אם

, החשיפה הממוצעת ביום עם צריכת הסביבה הגנתמשרד הבריאות והמשרד להמלצה משותפת של  לפי

 מיליגאוס: 4-חייבת להיות נמוכה מ טיפוסית מרביתחשמל 

mGBעצוממ 4< 

כמופיע  במיליגאוס ההחשיפ את להגביל יש, חשמל למתקן סמוך, ביממה בשעות יהיהשהידוע זמן  אם לכן

 :בנוסחה

172
+<

T
BW 

, בעקבות חישוב או בעקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את זמן WB הקרינה רמת ידועה אם

 :כמופיע בנוסחה היהשהי

1
72
−

<
WB

T 

, מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה בסופי לחומרהאלו ההתייחסות  בשיקולים

 .ההיזהרות עקרון את לקיים כדי וזאת ,השבוע
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  בקביעת הצורך לטפל בהפחתת החשיפה סביב מתקנים קיימים. בסיס הםאלו  ערכים

 1-מ ותעבור חשיפה של פחבנמוך משעה ביממה ו הישהיעבור זמן ב: אין להשתמש בנוסחאות אלו אזהרה

 . מיליגאוס

 24 18 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זמן שהייה (שעות)
 73 37 25 19 15.4 13 11.3 10 9 8.2 7 5 4 (mG)רמת חשיפה 

 

חשיפה  לשדה מגנטי  - זמן
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