
21/11/2016

10/11/2016תאריך הביקור באתר:

א. תאור אזור האתר

פרק 1

 הנדון: דוח מדידות קרינה אלמ''ג בסביבת אתר השידור מספר WE0832A של חברת פי.אייץ'.איי.נטוורקס

12:30שעת הביקור באתר:

שינויים באתר קייםXאתר חדש מטרת הביקור:

פי.אייץ'.איי.נטוורקסהחברה המבקשת:

21/11/2016תאריך:

תאור אזור האתר ומיקומו:

מיקום: האתר נמצא על תורן קרקעי בשטח פתוח צפ' מערבית למפעל קניאל לצידי כביש 4 לכיוון צפון, סמוך לצומת רעננה צפון.

סביבה: סביבת האתר היא שטח פתוח. מסביב לאתר מצפון, ממזרח וממערב שטח פתוח, מדרום שטח פתוח ולאחריו שכונת מגורים ודר' 

מערבית לאתר מפעל קניאל.

באזור האתר קיימת תנועה דלילה של אנשים ותנועה דלילה של כלי רכב במשך רוב שעות היום.

נצפו אתרים סלולאריים נוספים על אותו התורן.

אתרים סלולאריים ברדיוס של 50 מטר:

נקודות נגישות לאדם:

הגישה לאתר לציבור הרחב אפשרית עד למרחק של כ 1- מטר מבסיס התורן ו- 50.5 מטר תחת האנטנות.

תאור המבנים הקרובים: 

אין מבנים קרובים

שטח פתוח מזרחית למפעל קנאלשם האתר:WE0832Aמספר האתר:שם החברה:

N= E=

נ.צ. רשת ישראל חדשה

אזור תעשיהשטח פתוחמיקום האתר:

רשות מקומית:כתובת האתר:גן חיים מתחם 80 שכונה חדשה כפר סבא הירוקה

תורן על הגגסוג האתר: משתפלתתורן קרקעי עוקץ

מתקן גישה אלחוטיאתר זעיר פנימי אתר זעיר חיצוני

טווח הבטיחות המרבי מאתר לפי הסף הבריאותי:

X 

תיאור שטח:

ב. תמצית פרטי האתר

טבלה מספר 2

87681מס' סימוכין )של היתר הקמה(:תאריך היתר הקמה:

דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתאריך:

29/06/2014

01/05/2014

פי.אייץ'.איי.נטוורקס

X

 

  

  

 

מ.א דרום השרון

 678626  189933 

12:30 שעת ביקור: 10/11/2016 תאריך הביקור באתר:

אזור מאוכלס  

מטר.  12.50

פקס:  :E-Mailטל: 
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לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות בקרבת מקום. 

רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות:

0.10μW/cm² או 0.02% מערך הסף הבריאותי  שנקבע ע''י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה  בליד גדר האתר במרחק 1 מטר 

.0º ובכיוון

רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס לא ברציפות:

X 

 

רק נקודות עם קרינה מתחת ל 1% לאזורים מאוכלסיםאין נבדקו כולןנקודת שלא נבדקו ברדיוס 50 מטר:

נדרשת השלמת מדידה בנקודות המפורטות בדוח ברציפות ו- 3% לאזורים מאוכלסים לא ברציפות

קיים צורך בבדיקות לחומרים דליקים:

לא.

לא.קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי:

לא.

האם נדרשה הגבלת גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה?

האם קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתאם לנדרש:

לא.האם נדרשת הגבלת גישה ע"פ המדידות בפועל?

כן.

כן.עמידות בדרישות המשרד לאיכות הסביבה:

כן. עמידה בתנאים ההתאם להנחיות משרד הבריאות:

כן.עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 36 :

כן. קיים צורך בבדיקת התאמה לתמ"א 36:

לא נדרשת הגבלת גישה לאתר.

האם השילוט תואם לשילוט הנדרש בהיתר הקמה :

כן. האם קיים שילוט

כן.

תואם ע"פ CI שמאושר בדוח מעשי סימוכין 

X תואםלא תואם תואם ע"פ CI  שמאושר בדוח נוכחי  

האם תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות חשיפה  )סוג אנטנות, זוויות שידור, הספקי שידור(?

תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ''ר ג.

לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות בקרבת האתר •

תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזורים הנגישים לציבור הרחב 0.10μW/cm² או 0.02% מערך הסף  הבריאותי שנקבע 

.0º ע''י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה  בליד גדר האתר במרחק 1 מטר ובכיוון
•
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[מעלות]

טווח בטיחות לפי סף בריאותי אזימוט שידור

ד. טווח בטיחות מהאתר

 11.7  0.0

 11.7  80.0

 12.5  170.0

 10.8  270.0

שם בעל היתר למתן שרות מדידה אשר ביצע את הביקור באתר ומדידות:

דודו עקירב

שם ושם משפחה

2040-16-6

מספר ההיתר

16/03/2020

תוקף ההיתר

μW/cm²היצרן

רגישות

מודל
תוקף הכיול מספר סידורי תחום תדרים

שם מעבדת 

הכיול

ו.  ציוד המדידה :

WavecontrolMonitor-SMP20.110MHz-8GHz15SN008303/03/2017Wavecontrol

WavecontrolProbe-WPF80.110MHz-8GHz15WP04048403/03/2017Wavecontrol

ה.  

חתימת האחראי:  ז.

סלם יאיר

שם ושם משפחה

2040-10-6

מספר ההיתר

16/03/2020

חתימהתוקף ההיתר

פקס:  :E-Mailטל: 

ד.ג.ש מדידות הנדסה ויעוץ בע"מ

09-766669309-7666673

www.dgsm.co.il

רח' התע"ש 25 כפר סבא

service@dgsm.co.il

דף 3 מתוך 21



21/11/2016

  פרק -2 טבלת נתוני האנטנות במוקדי השידור

טבלה מס' 3.1 )התצורה הקיימת בזמן המדידה(

תאור/ערך נתון/פרמטר

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

947 - 960

WE0832 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

900

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

8מספר אנטנות שידור באתר

678626189933

WE0832A

N= E =

ABCIJמספר סקטור

WE0832AWE0832BWE0832CWE0832IWE0832Jשם סקטור

פנלפנלפנלפנלפנלסוג האנטנה

DBXLH6565CDBXLH6565CDBXLH6565CDBXLH6565CDBXLH6565Cדגם האנטנה

)m( 52.552.552.552.552.5גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 30.6215.3130.6230.6230.62הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 17.4017.4017.4017.4017.40שבח אנטנה

) Watt(  1682.69841.351682.691682.691682.69הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 33333זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 00000זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 080170080אזימוט שידור

88788זווית פתיחה אנכית ) ° (

65.8065.8065.1065.8065.80זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 1.070.761.071.071.07מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 5.303.705.305.305.30מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  2.572.572.572.572.57מימד מירבי של אנטנה

קבועהקבועהקבועהקבועהקבועהאנטנה סורקת/קבועה

100%100%100%100%100%תעבורת השידור ) % מהזמן (
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תאור/ערך נתון/פרמטר

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

947 - 960

WE0832 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

900

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

8מספר אנטנות שידור באתר

678626189933

WE0832A

N= E =

KLמספר סקטור

WE0832KWE0832Lשם סקטור

פנלפנלסוג האנטנה

DBXLH6565CLBX4517DSדגם האנטנה

)m( 52.538גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 51.0517.03הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 17.4018.50שבח אנטנה

) Watt(  2805.411205.63הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 34זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 00זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 170270אזימוט שידור

79.60זווית פתיחה אנכית ) ° (

65.1044זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 1.391.15מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 6.804.50מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  2.572.01מימד מירבי של אנטנה

קבועהקבועהאנטנה סורקת/קבועה

100%100%תעבורת השידור ) % מהזמן (

פקס:  :E-Mailטל: 
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תאור/ערך נתון/פרמטר

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

1825 - 1835

WE0832 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

1800

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

8מספר אנטנות שידור באתר

678626189933

WE0832A

N= E =

DaEaFaHaמספר סקטור

WE0832DaWE0832EaWE0832FaWE0832Haשם סקטור

פנלפנלפנלפנלסוג האנטנה

DBXLH6565CHBX4517DSDBXLH6565CHBXX3319DSדגם האנטנה

)m( 52.552.552.538גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 80.3780.3780.3772.20הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 18.4018.7018.4020.20שבח אנטנה

) Watt(  5560.255957.915560.257560.27הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 3234זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 0000זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 080170270אזימוט שידור

4.7074.706.50זווית פתיחה אנכית ) ° (

58.404558.4036זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 0.961.311.961.81מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 6.507.206.508.40מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  2.571.462.571.46מימד מירבי של אנטנה

קבועהקבועהקבועהקבועהאנטנה סורקת/קבועה

100%100%100%100%תעבורת השידור ) % מהזמן (

פקס:  :E-Mailטל: 

ד.ג.ש מדידות הנדסה ויעוץ בע"מ
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תאור/ערך נתון/פרמטר

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

2130 - 2140

WE0832 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

2100

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

8מספר אנטנות שידור באתר

678626189933

WE0832A

N= E =

RSTUVמספר סקטור

WE0832RWE0832SWE0832TWE0832UWE0832Vשם סקטור

פנלפנלפנלפנלפנלסוג האנטנה

HBX6516DSDBXLH6565CHBX6516DSHBXX3319DSHBX6516DSדגם האנטנה

)m( 52.552.552.53852.5גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 39.9339.9339.9312.9539.93הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 1818.101821.2918שבח אנטנה

) Watt(  2519.412578.102519.411742.892519.41הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 33343זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 00000זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 0801702700אזימוט שידור

6.404.806.405.906.40זווית פתיחה אנכית ) ° (

64.1059.9064.103464.10זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 1.030.661.030.761.03מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 4.504.704.503.604.50מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  1.302.571.301.461.30מימד מירבי של אנטנה

קבועהקבועהקבועהקבועהקבועהאנטנה סורקת/קבועה

100%100%100%100%100%תעבורת השידור ) % מהזמן (

פקס:  :E-Mailטל: 

ד.ג.ש מדידות הנדסה ויעוץ בע"מ
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תאור/ערך נתון/פרמטר

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

2130 - 2140

WE0832 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

2100

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

8מספר אנטנות שידור באתר

678626189933

WE0832A

N= E =

WXYמספר סקטור

WE0832WWE0832XWE0832Yשם סקטור

פנלפנלפנלסוג האנטנה

DBXLH6565CHBX6516DSHBXX3319DSדגם האנטנה

)m( 52.552.538גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 39.9339.9312.95הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 18.101821.29שבח אנטנה

) Watt(  2578.102519.411742.89הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 334זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 000זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 80170270אזימוט שידור

4.806.405.90זווית פתיחה אנכית ) ° (

59.9064.1034זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 0.661.030.76מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 4.704.503.60מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  2.571.301.46מימד מירבי של אנטנה

קבועהקבועהקבועהאנטנה סורקת/קבועה

100%100%100%תעבורת השידור ) % מהזמן (

פקס:  :E-Mailטל: 
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התצורה שאושרה בהיתר הקמה

מספר 

האנטנה

דגם 

האנטנה

שיטת 

שידור

תדר

הספק מקסימלי

במוצא

)EIRP(

גובה 

אנטנה

אזימוט 

שידור

הטיה

Tilt

טווח הבטיחות 

לפי הסף 

הבריאותי
[מעלות][מטר]

[מטר] [וואט]

[MHZ]
[מעלות]

 16.4

6

6

5

5

0  52.5

5298.67

1766.22

11117.03

5929.68

947-960

947-960

1825-1835

1825-1835

900

900

1800

1800

DBXLH6565C  1

 15.7

6

6

6

6

80  52.5

4415.56

2354.78

8299.89

8299.89

947-960

947-960

2130-2140

2130-2140

900

900

2100

2100

DBXLH6565C  2

 17.4

9

9

5

5

170  52.5

6181.79

2944.44

11117.03

5929.68

947-960

947-960

1825-1835

1825-1835

900

900

1800

1800

DBXLH6565C  3

 12.6 6

6

80  52.5 11912.11

6353.77

1825-1835

1825-1835

1800

1800

HBX4517DS  4

 12.4 8 270  38.0 9100.64 947-960 900 LBX4517DS  5

 8.0 6

6

0  52.5 6083.06

2027.9

2130-2140

2130-2140

2100

2100

HBX6516DS  6

 9.3 6

6

170  52.5 8111.59

2703.65

2130-2140

2130-2140

2100

2100

HBX6516DS  7

 16.4

8

8

8

270  38.0

17541.29

11069.35

3690.17

1825-1835

2130-2140

2130-2140

1800

2100

2100

ADFD18203333

B

 8

טבלה מספר 3.2
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טילטים מאושרים בדוח:

טווח טילטים )MDT)EDTסקטור

A 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8

B 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8

C 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8

I 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8

J 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8

K 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8

L 4.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Da 3.000,1,2,3,4,5,6

Ea 2.000,1,2,3,4,5,6,7

Fa 3.000,1,2,3,4,5,6

Ha 4.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

R 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

S 3.000,1,2,3,4,5,6

T 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

U 4.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

V 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

W 3.000,1,2,3,4,5,6

X 3.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Y 4.000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

פקס:  :E-Mailטל: 
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פרק 3 - תוצאות המדידות

אין צורך בנרמול. הערכים נמוכים מ 1% לאזורים מאוכלסים ברציפות או 3% באכלוס חלקי.

א. נוסחת הנירמול

 1.00

ב.מקדם הנירמול:

פקס:  :E-Mailטל: 
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ג. טבלה מספר 4: תוצאות המדידה

אזימוט

[מעלות]

מרחק

[מטר]

מיקום אזור החישוב ביחס 

למרכז האנטנה

עמידה 

בדרישות 

בהספק 

מרבי

אחוז מהסף 

הבריאותי

עוצמת 

קרינה 

 מצרפית

μW/cm²

איכלוס 

האזור
תאור מקום המדידה    #

גובה

[מטר]

 1-50.5  0.0  1.0 0.02% 0.10 עומדליד גדר האתר לא ברציפות

 2-50.5  0.0  2.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 3-50.5  0.0  4.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 4-50.5  0.0  8.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 5-50.5  70.0  10.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 6-50.5  70.0  12.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 7-50.5  70.0  14.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 8-50.5  70.0  18.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 9-50.5  70.0  22.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 10-50.5  170.0  2.0 0.02% 0.10 עומדליד גדר האתר לא ברציפות

 11-50.5  170.0  4.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 12-50.5  170.0  6.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 13-50.5  170.0  8.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 14-50.5  270.0  1.0 0.02% 0.10 עומדליד גדר האתר לא ברציפות

 15-50.5  270.0  2.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 16-50.5  270.0  4.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 17-50.5  270.0  8.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 18-50.5  270.0  12.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

פקס:  :E-Mailטל: 
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 19-50.5  270.0  16.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 20-50.5  270.0  20.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 21-50.5  270.0  24.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 22-50.5  270.0  28.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 23-50.5  270.0  32.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 24-50.5  270.0  38.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

 25-50.5  270.0  42.0 0.02% 0.10 עומדבשטח פתוח לא ברציפות

ד. מסקנות לגבי תוצאות החישובים

לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות.

רמת הקרינה המרביות המדודות 0.10μW/cm² או 0.02% מערך הסף הבריאותי באזור מאוכלס שלא ברציפות. •

•
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אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לציוד רפואי. 

 פרק 4 : בטיחות קרינה אלמ"ג לציוד  רפואי.

פקס:  :E-Mailטל: 
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אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק. 

 פרק 5 : הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.

פקס:  :E-Mailטל: 
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טווח 

הבטיחות לפי 

הסף 

הבריאותי

הטיה 

Tilt

אזימוט 

שידור

גובה 

אנטנה
תדר

שיטת 

שידור

דגם 

האנטנה

מספר 

האנטנה

טבלה מספר 7,  נתוני האנטנות:

)EIRP(

הספק 

מקסימלי 

במוצא 

 1DBXLH6565

C

 52.5 9.90

6

6

5

947-960

947-960

1825-1835

GSM

UMTS_900

LTE1800

1682.69

1682.69

5560.25

0

 2DBXLH6565

C

 52.5 9.20

6

6

6

6

947-960

947-960

2130-2140

2130-2140

GSM

UMTS_900

UMTS

UMTS

841.35

1682.69

2578.1

2578.1

80

 3DBXLH6565

C

 52.5 10.80

9

9

5

947-960

947-960

1825-1835

GSM

UMTS_900

LTE1800

1682.69

2805.41

5560.25

170

 4HBX4517DS 52.5 7.20 4 1825-1835 LTE18005957.9180

 5LBX4517DS 38.0 4.50 8 947-960 UMTS_9001205.63270

 6HBX6516DS 52.5 6.30 6

6

2130-2140

2130-2140

UMTS

UMTS
2519.41

2519.41

0

 7HBX6516DS 52.5 6.30 6

6

2130-2140

2130-2140

UMTS

UMTS
2519.41

2519.41

170

 8HBXX3319D

S

 38.0 9.80

8

8

8

1825-1835

2130-2140

2130-2140

LTE1800

UMTS

UMTS

7560.27

1742.89

1742.89

270

פרק 6 - בדיקת עמידה בתנאי תמ"א 36, חלק א'
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ד.ג.ש מדידות הנדסה ויעוץ בע"מ

09-766669309-7666673

www.dgsm.co.il

רח' התע"ש 25 כפר סבא

service@dgsm.co.il

דף 17 מתוך 21



21/11/2016

קיימת 

חפיפה 

בין 

הגזרות

מספר 

האנטנה

לתעשייה 

תהליכית

לציוד 

רפואי
לאדם

∆[מ']
[מעלות][מ']

לציוד 

רפואי
לאדם

)עומד/לא עומד(

מסקנות לגבי 

האנטנה
עמידה 

בהפרדה 

אנכית 

לאזורים 

מאוכלסים

עמידה 

בהפרדה 

אופקית 

לאזורים 

מאוכלסים

טבלה מספר 8, טווחי בטיחות אופקיים ואנכיים: 

לא רלוונטיעומדעומדעומד66.0 1.06לא רלוונטילא רלוונטי8.7 כן4;1

לא רלוונטיעומדעומדעומד66.0 1.13לא רלוונטילא רלוונטי9.7 כן5;2

לא רלוונטיעומדעומדעומד65.0 1.06לא רלוונטילא רלוונטי9.4 כן6;3

עומדעומדעומד65.0 11.71.17 כן7;1

עומדעומדעומד65.0 11.71.05 כן5;2

עומדעומדעומד65.0 12.51.25 כן8;3

עומדעומדעומד44.0 10.81.21 כן6;4

כאשר:

 Rt - מרחק בטיחות אופקי מצרפי.

 ΔHt - התרחבות גזרת האנכית מצרפי ) לחישוב מרחק בטיחות אנכי מצרפי (

 θ t - מפתח זוויתי מצרפי של אלומת השידור הראשית בצידוד.

מסקנות לגבי עמידת האתר בדרישות תמ"א 36 , חלק א

מוקד השידור המתוכנן  יעמוד  בהתאם למגבלות המפורטות בפרק 8  בדרישות המפורטות בתמ''א  36

הערות:

1. מרחק בטיחות אנכי לקרקע הוא 5 מטר בתוספת ΔHt , מרחק בטיחות אנכי לגג ו/או

. ΔHt רצפה הוא 2 מטר בתוספת

2. מרחקי הפרדה לשרטוטי תמ"א ע"י טבלת 1.2.

3. שרטוט אלומות הקרינה יבוצע בקצוות האנטנות.

4. במידה שהאנטנות צמודות עם חפיפת גזרות יש לשרטט אלומה משוקללת בקצוות

האנטנה העליונה והתחתונה בהתאמה.
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תמונה 1 : קישור תמונות

פרק 7 - תמונות האתר ואנטנות השידור
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תאור מגבלות. 8:פרק

לא נדרשת הגבלת גישה לאתר. 
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פרק 9 - נספחים נוספים

תיאורמספר נספח

נספח1

תמונות2

3CiCr
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77670כפר סבא, מיקוד:  4107, ת.ד. 52בע"מ. התעש  יעוץ, הנדסה וד.ג.ש מדידות  
 טלפון: 10-4666607    פקס: 10-4666647

e-mail: Service@dgsm.co.il   Web: www.DGSM.co.il  

 

 נירמול א':נספח 

 רקע

המשודר בזמן  בדיקת הקרינה באתרים סלולאריים מתבצעת במועדים אקראיים ללא שליטה על ההספק .0
הבדיקה. לכן יש לנרמל את תוצאות הבדיקות המבוצעות באתרים על ידי הכפלה במקדם נירמול בכדי לקבל 

 את נתוני הקרינה בהספק המרבי בכל האנטנות.

מטרת נספח זה להגדיר את אופן ביצוע נירמול ההספק שנמדד בזמן הבדיקה לזה שעשוי להימצא במצב שבו  .5
 י.  האתר ישדר בהספק המרב

 

 הספק נמדד

כאשר ישנם מספר מקורות קרינה המשפיעים על האזור הנמדד, יש להפריד בין ההספק המשודר ע"י האתר  .0
 הנמדד לבין תרומת שאר המקורות על האזור.

בנתח ספקטרום דגם  ההפרדה בין מקורות השידור השונים מתבצעת ע"י ניתוח הספקטרום.  אנו משתמשים .5
MIT3290   מ"ה. 5011ק"ה עד  011התדרים  המכסה את תחום 

מדידת ההספק וניתוח הספקטרום מתבצעים בשדה רחוק, אבל בנקודות קרינה מרבית הקרובות ככל האפשר  .7
 לכיווני השידור של האונות הראשיות של כל אחת מהאנטנות. 

 זמן המדידה בכל נקודה: .7
  שניות. 71מדידה ראשונית 
  מהסף שנקבע ב 0%-5%אם נמדד בין-ICNIRP  .יבוצע מיצוע של דקה בנקודה המחמירה ביותר באזור המדידה , 

  מהסף שנקבע ב 0%אם נמדד מעל-ICNIRP  דקות בנקודה המחמירה ביותר באזור המדידה.  6, יבוצע מיצוע של 
מתוך צפיפות ההספק הנמדד אנו מפלחים את צפיפות הספק האתר הנמדד, תוך התחשבות בתחומי התדר  .2

 ים. ורוחבי הסרט המתאימ

 

 ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה מכפיל הנרמולנוסחת 



 

 
 

77670כפר סבא, מיקוד:  4107, ת.ד. 52בע"מ. התעש  יעוץ, הנדסה וד.ג.ש מדידות  
 טלפון: 10-4666607    פקס: 10-4666647

e-mail: Service@dgsm.co.il   Web: www.DGSM.co.il  

 חישוב מרחק הבטיחות': בנספח 

 

ממקור השידור וביחס ישר להספק השידור  Rעוצמת השדה האלקטרומגנטי קטנה ביחס הפוך לריבוע המרחק  .0
 ולשבח האנטנה:

 

 

 כאשר :         

        S  עוצמת השדה המחושבת 

        P דור הנקוב של המשדרהספק השי 

        L הפסדי המעבר מהמשדר ועד האנטנה 

         G .שבח האנטנה ביחס לאנטנה איזוטרופית )כלל כיוונית(, בכיוון החישוב 

 

 לצרכי חישוב עוצמת השדה מתחשבים בהנחות הבאות:

 הספק שידור מרבי 
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 האתר מפת: 1שרטוט 

 

 

 

 

 

 



 האתר: 1תמונה 
 

 
 תקריב האנטנות: 2תמונה 

 

 

 



 0°מבט לכיוון : 3תמונה 
 

 
 45°מבט לכיוון : 4תמונה 

 

 

 



 90°מבט לכיוון : 5תמונה 
 

 
 135°מבט לכיוון : 6תמונה 

 

 

 



 180°מבט לכיוון : 7תמונה 
 

 
 225°מבט לכיוון : 8תמונה 

 

 

 



 270°מבט לכיוון : 9תמונה 
 

 
 315°מבט לכיוון : 10תמונה 

 

 

 



 שילוט וגישה: 11תמונה 
 

 
 



CICR דוח

WE0832Aחישוב עבור אתר

סיבת תוצאה תוצאה סופית תאריך ושעה גרסה אתר

WE0832ACR29135V0021/11/2016 14:45:58CIחישוב

תצורת אתר מבוקשת

EDT 

[°]

סוג 

אנטנה

האם 

הסקטור

שונה

הספק 

במבוא

אנטנה

[W]

TX

Losses

[dB]

שבח 

אנטנה

[dBi]

AMP  MDT

[°]

גובה

[m]

אזימוט 

[°]

 Antenna

Count

TRU CDU סוג ציוד לאנטנה שיטת

שידור

סקטור

A9006601 ID Main-Remote 80W_15 2 1 0  53  3 AMP_TMA 17    .210 31 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

B9006601 ID Main-Remote 80W_15 1 1 80  53  3 AMP_TMA 17    .210 15 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

C9006601 ID Main-Remote 80W_15 2 1 170  53  3 AMP_TMA 17    .210 31 לא DBXLH6565C_900_6EDT 6 

DaLTE18006601 ID Main-Remote 2x60W_40 2 A 0  53  3 AMP_TMA 18    .279 80 לא DBXLH6565C_1800_2EDT 2 

EaLTE18006601 ID Main-Remote 2x60W_40 2 1 80  53  2 AMP_TMA 19    .279 80 כן HBX4517DS_1800_2EDT 2 

FaLTE18006601 ID Main-Remote 2x60W_40 2 C 170  53  3 AMP_TMA 18    .279 80 לא DBXLH6565C_1800_2EDT 2 

HaLTE18006202 ID Compact 80W_80 2 U 270  38  4 AMP_TMA 20   3.755 72 כן HBXX3319DS_1800_4EDT 4 

IUMTS_9006601 ID Main-Remote 80W_30 1 A 0  53  3 AMP_TMA 17    .210 31 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

JUMTS_9006601 ID Main-Remote 80W_30 1 B 80  53  3 AMP_TMA 17    .210 31 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

KUMTS_9006601 ID Main-Remote 80W_50 1 C 170  53  3 AMP_TMA 17    .210 51 לא DBXLH6565C_900_6EDT 6 

LUMTS_9006202 ID Compact 60W_30 1 1 270  38  4 AMP_TMA 19   2.758 17 לא LBX4517DS_900_4EDT 4 

RUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 1 0  53  3 AMP_TMA 18    .307 40 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

SUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 B 80  53  3 AMP_TMA 18    .307 40 לא DBXLH6565C_3G_3EDT 3 

TUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 1 170  53  3 AMP_TMA 18    .307 40 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

UUMTS6202 ID Compact 60W_30 1 1 270  38  4 AMP_TMA 21   3.946 13 כן HBXX3319DS_3G_4EDT 4 

VUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 R 0  53  3 AMP_TMA 18    .307 40 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

WUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 B 80  53  3 AMP_TMA 18    .307 40 לא DBXLH6565C_3G_3EDT 3 

XUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 T 170  53  3 AMP_TMA 18    .307 40 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

YUMTS6202 ID Compact 60W_30 1 U 270  38  4 AMP_TMA 21   3.946 13 כן HBXX3319DS_3G_4EDT 4 



CICR דוח

תצורת אתר משדרת

EDT 

[°]

סוג 

אנטנה

האם 

הסקטור

שונה

הספק 

במבוא

אנטנה

[W]

TX

Losses

[dB]

שבח 

אנטנה

[dBi]

AMP MDT 

[°]

גובה

[m]

 אזימוט

[°]

 Antenna

Count

TRU CDU סוג ציוד לאנטנה שיטת

שידור

סקטור

A9006601 ID Main-Remote 60W_15 2 1 0  53  3 AMP_TMA 17    .210 96 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

B9006601 ID Main-Remote 60W_15 1 1 80  53  3 AMP_TMA 17    .210 80 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

C9006601 ID Main-Remote 80W_15 2 1 170  53  3 AMP_TMA 17    .210 112 לא DBXLH6565C_900_6EDT 6 

D18006601 ID Main-Remote 2x60W_15 1 A 0  53  3 AMP_TMA 18    .279 161 לא DBXLH6565C_1800_2EDT 2 

DaLTE18006601 ID Main-Remote 2x60W_40 2 A 0  53  3 AMP_TMA 18    .279 86 לא DBXLH6565C_1800_2EDT 2 

E18006601 ID Main-Remote 2x60W_15 2 Ea 80  53  2 AMP_TMA 19    .279 161 לא HBX4517DS_1800_4EDT 4 

EaLTE18006601 ID Main-Remote 2x60W_40 2 1 80  53  2 AMP_TMA 19    .279 86 לא HBX4517DS_1800_4EDT 4 

F18006601 ID Main-Remote 2x60W_15 2 C 170  53  3 AMP_TMA 18    .279 161 לא DBXLH6565C_1800_2EDT 2 

FaLTE18006601 ID Main-Remote 2x60W_40 2 C 170  53  3 AMP_TMA 18    .279 86 לא DBXLH6565C_1800_2EDT 2 

HaLTE18006202 ID Compact 80W_40 2 U 270  38  4 AMP_TMA 20   3.755 171 לא ADFD18203333B_1800_4EDT 4 

IUMTS_9006601 ID Main-Remote 60W_30 1 A 0  53  3 AMP_TMA 17    .210 32 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

JUMTS_9006601 ID Main-Remote 60W_40 1 B 80  53  3 AMP_TMA 17    .210 43 לא DBXLH6565C_900_3EDT 3 

KUMTS_9006601 ID Main-Remote 80W_50 1 C 170  53  3 AMP_TMA 17    .210 54 לא DBXLH6565C_900_6EDT 6 

LUMTS_9006202 ID Compact 60W_30 1 1 270  38  4 AMP_TMA 19   2.758 129 לא LBX4517DS_900_4EDT 4 

RUMTS6601 ID Main-Remote 60W_30 1 1 0  53  3 AMP_TMA 18    .307 96 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

SUMTS6601 ID Main-Remote 60W_30 1 B 80  53  3 AMP_TMA 18    .307 129 לא DBXLH6565C_3G_3EDT 3 

TUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 1 170  53  3 AMP_TMA 18    .307 129 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

UUMTS6202 ID Compact 60W_30 1 1 270  38  4 AMP_TMA 21   3.946 96 לא ADFD18203333B_3G_4EDT 4 

VUMTS6601 ID Main-Remote 60W_30 1 R 0  53  3 AMP_TMA 18    .307 32 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

WUMTS6601 ID Main-Remote 60W_30 1 B 80  53  3 AMP_TMA 18    .307 129 לא DBXLH6565C_3G_3EDT 3 

XUMTS6601 ID Main-Remote 80W_40 1 T 170  53  3 AMP_TMA 18    .307 43 לא HBX6516DS_3G_3EDT 3 

YUMTS6202 ID Compact 60W_30 1 U 270  38  4 AMP_TMA 21   3.946 32 לא ADFD18203333B_3G_4EDT 4 



CICR דוח

תוצאות חישוב

סקטור

משתנה

 מספר

נקודה

בבדיקה

תאור

הנקודה

סוג

אכלוס

מרחקמבדיקהמגרסה

[m]

 אזימוט

[°]

גובה

יחסי

[m]

סקטור

בטווח

הפרש

זוויות 

אופק

[°]

הפרש

זוויות 

אנכי

[°]

הפסדי 

קרינה 

עקום 

אופקי 

[dB]

הפסדי 

עקום 

קרינה 

 אנכי

[dB]

שבח 

אנטנה 

בכיוון 

 הנקודה

[dBi]

EiRP  

בכיוון 

 הנקודה

[W]

 חשיפה

[µW/cm2]

 חשיפה

[%

CR/CI 

לפי 

סקטור

חשיפה 

 מצרפית

[%]

מצרפי 

CR/CI

CI  1 CI  0  4  671  11  0  84  0 Ha (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Ha

CI  1 CI  0  0  35  15  0  84  0 L (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Ha

CI  1 CI  0  1  114  12  0  84  0 U (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Ha

CI  1 CI  0  1  114  12  0  84  0 Y (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Ha

CI  1 CI  0  4  671  11  0  84  0 Ha (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 U

CI  1 CI  0  0  35  15  0  84  0 L (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 U

CI  1 CI  0  1  114  12  0  84  0 Y (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 U

CI  1 CI  0  1  114  12  0  84  0 U (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 U

CI  1 CI  0  4  671  11  0  84  0 Ha (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Y

CI  1 CI  0  1  114  12  0  84  0 U (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Y

CI  1 CI  0  0  35  15  0  84  0 L (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Y

CI  1 CI  0  1  114  12  0  84  0 Y (36) הקמה 1  270  CR26076V01 לא 

ברציפות

ליד גדר 

האתר

 14 Y

בדיקות לחישוב

בדיקה גרסה

CR26076V01הקמה


