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 ניידיםהחשיפה לקרינה מטלפונים השפעת צפיפות מוקדי השידור על 
  SARמדידות  מבוסס על

  

 5102מאי 

 תחום קרינה בלתי מייננת 
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 SAR -מדד ה

SAR (Specific Absorption Rate)מדד להוא סגולימדד ספיגה רדיוקצב קרינת של

הןואטלק"גSARדה.היחידותשבהןנמדגוףהאדםברקמהיחידתמסהשלהנספגתב

 ואטלגרם.ואומילי

 .SAR-החשיפהלקרינהמטלפוניםסלולארייםנמדדתב

-בטלפוניםניידיםמוגבלתעלידיהנחיותותקנייצורביןשלתוהמקסימליSAR-רמותה

לעלייהמקומיתבחוםמוגרילאמתוכנניםכךשבשימושסבירלאומיים,כךשהמכשירים

האחת.הגוףשליותרממעל

מכשירהטלפוןהניידמפיקאנרגיההמועברתבאמצעותגליםאלקטרומגנטיים.אנרגיהזו

גוף,להמכשירהביןקרבהבשלנמוכהמזוהמופקתעלידימוקדשידור)אתרסלולרי(,אך

 סופג זוהגוף מאנרגיה ניכר וחלק דיבורית, ללא נייד במכשיר חשיפהבשימוש נוצרת

.לגרוםלחימוםהרקמההנחשפתגבוההיחסיתהיכולה


 תוצאות המדידההדמית תלת ממדית ל
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 SARמדידות 

לבצעהמסוגלותמורכבמאוד,וקיימותבעולםמעבדותספורותSARתהליךמדידתרמת

ובהתאםלשיטותקיימותבעולםSAR.קיימותשתישיטותלביצועמדידותSARמדידות

:שתירמותמותרות

 -רמתהההתקינההאמריקאיולפימצהעלידיאוששיטהSAR6.1המותרתהיא

 עלגרםרקמה.SAR-ואטלק"גכאשרנמדדתרמתה

  התקינההאירופיתולפיאוששיטה ידי על SAR-רמתההמצה 2המותרתהיא

גרםרקמה.61-ל SAR-ואטלק"גכאשרנמדדתרמתה

 קרינה מדי מספר באמצעות מתבצעת המדידה מתקןהנמצהטמפרטורה בתוך אים

ראשאדם.המדמה וגםאתהצפיפותשל נמדגםאתהצורה שביצענו רמתהדבסקר -ו

SARשוניםהמדמיםמרחקיםעשרהמ שידור מכשיריםניידיםמסוגיםשוניםבהספקי

שוניםממוקדהשידור.

הבאמצעותובוצעוהמדידותציודמדיד
 

 מכשיר דגם יצרן מספר סידורי

5N22A1 Stäubli RX60BL Dasy3 Controller 

1662 Speag ET3DV6 E-Field Probe 

298 Speag LB2 Probe Alignment 

Light Beam 

488 Speag DAE3 Data Acquisition 

Electronics 

1108 Speag Twin Sam Phantom 

NL14213453 HP HP Vectra PC 
 

SARמכשירלמדידות
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 SAR-גורמים המשפיעים על רמת ה

 ו הניידמבנה הטלפון של - סוג יש נייד טלפון של סוג ולכן SARלכל שונה

 רמות של מדידות לבצע חייבים ניידים, טלפונים של למכשיריםSARיצרנים

או האמריקאי לתקנון בהתייחס מקסימלי( שידור )בהספק מחמירים בתנאים

 ה רמת את ולציין המכשיריםSARהאירופי כל שנמדדה. ביותר הגבוהה

וצריםשמי בארה"ב ארה"ב עבור האמריקאיאו התקן לפי והמכשיריםנמדדים

 באירופה שיוצרו אירופה עבור האירופי.או התקן לפי נמדדים ה  SARרמת

 סלולארי מכשיר כל של למכשירמהרשוהמקסימאלית המצורף העלון גבי על

הנייד.הטלפון למכשיר הגוף בין לשמור שיש המרחק גם מצוין עלון ,באותו

המצוינותבעלוןנמדדובמרחקזה.SAR-מדידותה

 הסלולארית הרשת הרשת- איכות איכות על שלמשפיעה השידור עוצמת

ככלשאיכותהאותהנקלטבטלפוןהניידטוביותרהספקהשידורהטלפוןהנייד,

נמוךיותרובהתאם SAR-רמתהשלו המרחקביןהטלפוןהניידלמוקדנמוכה.

עלעוצמתהשידורשלהטלפוןהניידאחדהגורמיםהמשפיעיםביותרהשידורהוא

 .SAR-וכךגםעלרמתה

 במסמך זה נפרט על הגורמים העיקרים המשפיעים על עוצמת החשיפה לקרינה

 שבוצעו על עשרה טלפונים ניידים.SAR מטלפונים ניידים בהסתמך על מדידות 
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 הטלפון הנייד ור שלהקשר בין צפיפות מוקדי שידור לעוצמת השיד

עוצמתשידורשלהטלפוןהניידתלויהביןהיתרבמרחקבינולביןמוקדהשידורהקרוב

ביותרשמשרתאותו.

קטן,-בערים בהם צפיפות מוקדי השידור גבוהה  שידור מוקד כל של הכיסוי רדיוס

 עוצמתהשידור ולכן קטן הנייד לטלפון השידור מוקד בין ההמרחקהממוצע טלפוןשל

חלשה.הנייד

-נמוכה בערים בהם צפיפות מוקדי השידור  שידור מוקד כל של הכיסוי ,גדולרדיוס

 בין המרחקהממוצע המוקד הנייד לטלפון עוצמתהשידורגדולשידור הטלפוןולכן של

.הניידחזקה

רביןכלעיביןעוצמתהשידורשלהטלפוןהניידבטבלההבאהחושבבאופןפשטניהיחס

שברשימההמצורפתלביןתלאביב,עירבהצפיפותמוקדיהשידורהיאהגבוהביותר.

לשםהחישובהפשטנינלקחובחשבןמספרהנחות:

 שווהפיזורהאנטנותבעיר 

 פניישטחשלהעריםדומה 

 שטחפתוח–ישקוראיהביןמוקדהשידורלביןהטלפוןהנייד 

טלפוןהניידמשתנהביחסריבועילמרחקכתוצאהמהנחותאלועוצמתהשידורשלה

בינווביןמוקדהשידורהקרוב.

 מתואר שלהלן לעוצמתלביןבעירהניידהטלפוןשלהשידורעוצמתביןהיחסבטבלה
אביבבתלהניידהטלפוןשלהשידור



 [m 5שטח ] עיר
כמות מוקדי 

 שידור

שטח כיסוי 
של כל מוקד 

 [5mשידור ]

רדיוס כיסוי 
של כל מוקד 

 [mשידור ]

היחס בין עוצמת השידור 
של הטלפון הנייד בעיר 

לבין לעוצמת השידור של 
 הטלפון הנייד בתל אביב

1.0121.846559.61,03047,956,417תלאביביפו
1.1130.353283.01206,393,956בניברק
1.2134.957160.1563,200,967גבעתיים
1.2135.657711.221912,638,753רמתגן
1.8164.985354.515313,059,243הרצליה
2.3183.4105656.4828,663,825רעננה
2.4189.3112562.717419,585,905נתניה

2.5190.8114369.864373,539,773ירושלים
2.8204.6131402.540252,823,810חיפה

2.9205.7132813.5689,031,318הודהשרון
מודיעין
רעות-מכבים

2.9208.1135948.8658,836,670

קריית
ביאליק

3.7232.8170213.3294,936,186

3.9239.7180420.712322,191,741אשדוד
9.5375.0441650.9198,391,368נצרת
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 0הסבר לטבלה 

 כי לראות צניתן בה עיר בנצרת, הניידים הטלפונים של השידור מוקדיעוצמת פיפות

מעוצמתהשידורשלהטלפוניםהניידיםבתלאביב,5.9השידורהנמוכהביותר,גבוההפי

עירעםהצפיפותמיטביתשלמוקדישידור.

במפתמוקדיהשידורהפעיליםשבאתרהאינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבהניתןלראות

צפי לבין אביב השידורבתל צפיפותמוקדי בנצרתאתההבדליםבין השידור פותמוקדי

 (.6:29,111קנהמידה)

 
  אביבצפיפות מוקדי שידור בתל 


 בנצרתצפיפות מוקדי שידור 
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 SAR - הקשר בין עוצמת השידור וסוג  הטלפון הנייד לרמת ה

הניידלרמתהלצורךמציאת הטלפון  עוצמתהשידורוסוג המשרדSAR, –הקשרבין

מדידות בעשרהסוגיםשוניםשלטלפוניםניידיםכאשרכלSARלהגנתהסביבההזמין

עם בקשר הנמצא הטלפון של השידור להספקי הדומים שידור בהספקי בוצעה מדידה

מוקדישידורבמרחקיםשונים.

.HIT–מדידותהקרינהבוצעועלידיהמכוןהטכנולוגיבחולון

 תנאי המדידה:

 מעלותצלסיוס.21-22טמפרטורה:

 :32 לחותיחסית to 47%

 רשתסלולרית:WCDMAתדרMHz511. 

 המדידות-SARריקאיובתקןאירופאיתקןאמבהתאםלנערכו. 

 .המדידותבוצעוכאשרהטלפוןהניידצמודלגוףהמדמהאתגוףהאדם

 סוגי הטלפונים הניידים שנמדדו:

 Nokia C2 

 IPhone 4   

 Galaxy S2 

 Galaxy S2 Plus 

 Galaxy S3 

 Galaxy S4 

 Galaxy S5 

 Galaxy Note 3 

 Sony Xperia P 

 Motorola Droid Razr Maxx 

 הסבר לתוצאות המדידה  

ה מדידת נתוני מוצגים הבאות שנמדדו. SAR-בטבלאות ניידים הטלפונים עשרת של

עבורכלטלפוןנייד. המדידותבוצעובמספרהנתוניםמוצגיםבטבלאותנפרדות,טבלה

אחוזשלעוצמתהשידורביחסעוצמותשידורשלהטלפון בעמודההימניתמצוין הנייד,

האירופאי לתקן בהתאם בוצעו המדידות המקסימלית. השידור )לעוצמת גרם61על

.(עלגרםרקמה)(וגםבהתאםלתקןהאירופאירקמה
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 תוצאות המדידה

Nokia C2

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
לתקן בהתאם 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

 84768 1447 עוצמת שידור מרבית

 84693 1413 מעוצמת השידור המרבית 36%

 84614 1489 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

 84248 84466 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

 84178 84337 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

 84123 84283 עוצמת השידור המרביתמ 02.1% 

 0.0935 0.176 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

 0.054 0.0878 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

 0.0145 0.0225 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

 848831 848845 מעוצמת השידור המרבית 0%

4 PhoneI

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

ה תוצאות המדיד
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

1.122.09 עוצמת שידור מרבית

0.6991.2 מעוצמת השידור המרבית 36%

0.5790.974 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

0.360.58 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

0.2810.452 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.1740.279 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.1380.22 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.07220.123 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

0.03660.0624 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

0.01330.0128 מעוצמת השידור המרבית 0%
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Samsung Galaxy S2

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

 0.982 1.07 עוצמת שידור מרבית

 0.693 0.417 מעוצמת השידור המרבית 36%

 0.614 0.221 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

 0.248 0.103 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

 0.178 0.0936 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

 0.123 0.0668 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

 0.0935 0.0431 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

 0.054 0.0139 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

 0.0145 0.0091 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

 848831 0.0031 מעוצמת השידור המרבית 0%

Pluse Galaxy S2Samsung 

של הטלפון הנייד בזמן עוצמת השידור 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

0.1990.499 עוצמת שידור מרבית

0.110.266 מעוצמת השידור המרבית 36%

0.09250.205 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

0.07060.172 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

0.05170.125 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.03670.0885 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.02310.0589 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.01530.0357 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

0.00950.0107 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

0.00530.0082 מעוצמת השידור המרבית 0%



 

 

11 

ng Galaxy S3Samsu

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

0.1760.324 עוצמת שידור מרבית

0.0930.251 מעוצמת השידור המרבית 36%

0.05390.146 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

0.03220.092 מת השידור המרביתמעוצ 60.3%

0.01310.054 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.00850.019 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.00570.0085 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.00230.0041 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

0.00080.0019 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

00.0005 מרביתמעוצמת השידור ה 0%

Samsung Galaxy S4

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

0.8911.17 עוצמת שידור מרבית

0.6811.01 מעוצמת השידור המרבית 36%

0.3310.762 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

0.1920.51 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

0.0930.295 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.0310.109 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.00850.054 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.00130.0071 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

0.00090.0015 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

00.0009 וצמת השידור המרביתמע 0%
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Samsung Galaxy S5 

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

0.7341.34 עוצמת שידור מרבית

0.5321.06 מעוצמת השידור המרבית 36%

0.3730.674 ר המרביתמעוצמת השידו 21.0%

0.2270.402 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

0.1320.235 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.07270.128 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.0610.107 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.03880.0682 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

0.03880.0299 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

0.00580.0099 מעוצמת השידור המרבית 0%

Samsung Galaxy NOTE3

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

0.6511.21 עוצמת שידור מרבית

0.3650.676 מעוצמת השידור המרבית 36%

0.2420.511 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

0.150.28 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

0.1010.189 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.06320.118 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.04590.083 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.02890.053 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

0.00950.029 ת השידור המרביתמעוצמ 6.0%

0.00520.0091 מעוצמת השידור המרבית 0%
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Sony Xperia P

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

1.723.58 עוצמת שידור מרבית

0.9962.05 ביתמעוצמת השידור המר 36%

0.5311.1 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

0.3470.703 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

0.2830.584 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.1090.326 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.0680.186 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.0160.097 מעוצמת השידור המרבית 3.6%

0.00860.032 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

0.00150.0051 מעוצמת השידור המרבית 0%

Motorola Droid Razr Maxx

עוצמת השידור של הטלפון הנייד בזמן 
 המדידה

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן 

 [W/Kgהאמריקאי ]

תוצאות המדידה 
בהתאם לתקן האירופי 

[W/Kg] 

1.563.07 עוצמת שידור מרבית

0.5991.04 מעוצמת השידור המרבית 36%

0.3330.997 מעוצמת השידור המרבית 21.0%

0.220.571 מעוצמת השידור המרבית 60.3%

0.0950.259 מעוצמת השידור המרבית 52.0%

0.0720.135 מעוצמת השידור המרבית 02.1% 

0.0490.095 מעוצמת השידור המרבית 05.2%

0.0280.062 רביתמעוצמת השידור המ 3.6%

0.00850.027 מעוצמת השידור המרבית 6.0%

0.00540.0091 מעוצמת השידור המרבית 0%
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 הסבר לתוצאות המדידה

יורדתבאופןמעריכיביחס SAR-מנתוניהמדידותניתןלראותכיבכלהמכשיריםרמתה

הירידהחדיותרמלעוצמתהשידור,ז"אשרמתהקרינהשנספגתבגוףהאדםיורדתבאופן

טלפוןהנייד.שידורשלהתהועוצמב

 

 המקסימאלית:  SAR-רמת הוהמדידות של  נתוני היצרנים

נתוני יצרן  סוג המכשיר הנייד
  בהתאם
לתקן 

האמריקאי 
[W/Kg] 

 נתוני יצרן 
בהתאם 

לתקן 
האירופי 

[W/Kg] 

מדידות 
בהתאם 

לתקן 
האמריקאי 

[W/Kg] 

מדידות 
בהתאם 

לתקן 
האירופי 

[W/Kg] 

Nokia C2 6.111.1121..66.2

IPhone 4 6.626.622.151.525

Samsung Galaxy S2 0.9821.0712..1.11-1אין

Samsung Galaxy S2 Plus 0.1990.4991.11אין

Samsung Galaxy S3 6.2151.611.1.121.9.1

Samsung Galaxy S4 6.9911.2566.611.912

Samsung Galaxy S5 6.211-6.92.1.11.6.11.1-1.2.1

Samsung Galaxy NOTE3 1.51.1966.261.196

Sony Xperia P 6.121.921.12אין

Motorola Droid Razr Maxx 1..216.911.111.921

היצרנים.המדידותקייםשוניביןעוצמותהחשיפהלקרינהשנמדדובסקרזהלביןנתוני

 חשיפה רמות הסיבותמראות היצרנים. ע"י המפורסמים הנתונים מאשר יותר גבוהות

העיקריתלשוניזה:

 -רמתהבנתוניהיצרןבנוסףלSAR מצויןהמרחקשישלשמורביןהגוףלמכשיר

 הנייד. כאשר מבוצעות היצרן מהמכלמדידות זה במרחק הונח הנייד הטלפון

כאשרSAR-המדמהאתגוףהאדםומדידותה הניידהונחבסקרבוצעו הטלפון

 בדומהלמצבשבואהטלפוןהניידצמודלראשהמשתמש.בצמודלמיכל,

 נמדדו זה בסקר חדשים, במכשירים שבוצעו מדידות על מבוססים היצרן נתוני

רמתה חוזרSAR-מכשיריםהנמצאיםבשימוש. יכולהלהשתנותכאשרהטלפון

 מתיקוןאוניזוק.
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 והמלצות סיכום

הס להגנת המשרד בהקשרץממליביבה המונעת" "הזהירות לעיקרון בהתאם לנהוג

סלולריים בטלפונים ככללשימוש לקרינה הציבור חשיפת את למזער מטרה מתוך

האפשר.



המלצותלשימושבטלפוניםניידים
 הרחקת-בזמןהשיחהחוטיתשימושברמקול/דיבוריתאישיתאואוזנייה

 .אתחשיפתולקרינתהרדיוהטלפוןהסלולרימגוףהמשתמשמקטינה

 משךהשיחותבטלפוןסלולארי.צמצום

 באזוריםאלההחשיפהישלהמעיטבדיבורבאזוריםבהםהקליטהחלשה.

ביחסלחשיפהבאזור6111לפימעל611היא,כתלותבסוגהמכשיר,ביןפי

 עםקליטהסלולאריתטובה.אזוריםעםקליטהחלשההם:

o  בהם מואזורים הסלולאריותצפיפות הרשתות של השידור קדי

המשרד–נמוכה באתר מפורסמת פעילים שידור מוקדי מפת

 להגנתהסביבה,המפהמתעדכנתאחתלחודש.

o  קיים בהם מקומות כמומיסוך מגנטית האלקטרו לקרינה

כדומה.ו,מרחביםמוגנים,חדרפנימיבמבנהרכבתרכב,במעלית,

 ניידהשימושבטלפוןפניעלשימושבטלפוןקוויהעדיףישל. 

 הקרינה רמת את בחשבון להביא מומלץ חדש, מכשיר רכישת בעת

המכשיר.המגיעעםרשומהבעלוןהנפלטת,ה

 במיש להקפיד על יוחד חשיפת על מדובר כאשר אילו הילדיםהמלצות

לקרינה.

 

הערים בתוך סלולריות אנטנות פריסתהמלצותל
היאפריסהשלמתקניורבתוךסביבהעירוניתמוקדיהשידפריסהאופטימליתשל

ויעיליםועדיףשהמתקניםיספקושרותלכלהרשתותהסלולאריות.שידורקטנים

כזאת תפריסה את קטין שידור, מוקד כל של הכיסוי איכותרדיוס את תשפר

 את תקטין ביןהקליטה, והמרחק הנייד לטלפון השידור באופןמוקד תפחית

  .יםהניידניםהטלפוממוקדיהשידורוהןמההנפלטתהןמשמעותיאתהקרינ

 


