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 לייף סייבר פתרונות קרינה בע"מ
Life Saver Radiation Solutions Ltd   

 

 לכבוד:

 עיריית כפר סבא
מייק מקורי ליד  

 

 שלום רב,

  RF-ק של קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו פ"ח ניטור צפיפות הסדוהנדון: 

 ניטור קרינה אלמ"ג  כפר סבא, ,6ספיר שבכתובת  שי עגנוןבבי"ס ביצענו  27.11.18תאריך בהתאם לפנייתך, 

 .16:00שעה  29-11-2018ועד לתאריך  12:00שעה  27-11-20182. הניטור החל מתאריך RF –בתחום תדרי רדיו 

 להלן, פירוט הבדיקות שבוצעו, תוצאות המדידות וסיכום הנתונים שהתקבלו.

 פרטי מזמין הבדיקה: .1

 עיריית כפר סבא שם המבקש
מייק מקורלידי   

 - כתובת 

 mikem@ksaba.co.il דואר אלקטרוני

050-5456483 נייד מייק מקור    

, כפר סבא6ספיר  כתובת מקום המדידות  

בתחום תדרי   שדה מגנטי צפיפות שטף דידות רמה שלמ  סוג המדידות

ELF  

  שידורי הרדיו סלולרמדידות רמה של צפיפות הספק 

 RFבתחום תדרי  

 

 אפיון שיטה ומיקום המדידה: .2

 נוח ובהיר תנאי הסביבה של ביצוע המדידות

RF רשת הסלולר תיאור מקור שדה 

ס"מ לגובה השהייה,  100סריקה איטית בגובה משתנה  בין  תהליך המדידה
.הקרינהובסמוך למקורות   

 

 אפיון שיטה ומיקום המדידה: .3

 
 וחם מזג אוויר בהיר אי הסביבה של ביצוע המדידותנת

 תורן אנטנות סלקום קרינה העיקרי  תיאור מקור

 שעות  50למך  ניטור צפיפות הספק של קרינה אלמ"ג תהליך המדידה
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 פרטי מבצע המדידות: .4

 יוסף יצחק   שם מבצע המדידה

 RF מס' היתר    4-01-5044  

RF 26.01.2019 תוקף היתר 

 

 המדידה: יפרטי מכשיר .5

RF מכשיר Spectran HF-2025E s.n. 22640  

 29.11.2018 תוקף כיול

Aaronia , Germany מעבדת כיול     

 MHz  -   2.5 GHz 700 טווח מדידה

 
 

 ה:תוצאות מדיד .6
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 רמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה: .7

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-

ionising/Documents/radiation%20exposure%20levels%20chart.pdf 

 

 

 

 סיכום ומסקנות: .8
 

 .המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה מסף החשיפה חריגות לא נמצאו RF-בתחום הצפיפות ההספק במדידות 

 
 בכבוד רב,

יוסף יצחק                                                                                              
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