
26/11/2020

25/11/2020תאריך הביקור באתר:

א. תאור אזור האתר

פרק 1

 הנדון: דוח מדידות קרינה אלמ''ג בסביבת אתר השידור מספר NC4123A של חברת פי.אייץ'.איי.נטוורקס

12:30שעת הביקור באתר:

שינויים באתר קייםXאתר חדש מטרת הביקור:

פי.אייץ'.איי.נטוורקסהחברה המבקשת:

26/11/2020תאריך:

תאור אזור האתר ומיקומו:

האתר מותקן על גג הבניין הישן בבי"ח רמב"ם, חיפה.

אזור מאוכלס.

נצפו אתרים נוספים על אותו הגג.

אתרים סלולאריים ברדיוס של 50 מטר:

נקודות נגישות לאדם:

אין גישה לאתר לציבור הרחב.

תאור המבנים הקרובים: 

טבלה מספר 1

מרחק ממוקד 

]m[ שידור

אזימוט-

]מעלות[

מספר סידורי
תיאור המבנה

גובה מעל פני הקרקע 

]m[ לפי מפה מצבית

 8.0 מבנה תשתיות מ- 30 ועד 37מ- 210 ועד 1240 

 8.0 בניין האבן מ- 59 ועד 66מ- 220 ועד 2240 

 8.0 מרכז לוגיסטי מ- 39 ועד 56מ- 170 ועד 3180 

 14.0 מרפאות חוץ מ- 61 ועד 62מ- 130 ועד 4180 

 14.0 בניין מנדלסון מ- 21 ועד 36מ- 90 ועד 5200 

 6.2 מיון רפואה דחופה מ- 20 ועד 42מ- 270 ועד 6290 

 32.0 מגדל עופר מ- 23 ועד 84מ- 265 ועד 7330 

 11.0 בניין המטולוגיה אונקולוגיה מ- 40 ועד 58מ- 10 ועד 830 

 6.2 מחלקת בינוי ור"מ 2 מ- 10 ועד 19מ- 220 ועד 9280 
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בית חולים רמבם חיפהשם האתר:NC4123Aמספר האתר:שם החברה:

N= E=

נ.צ. רשת ישראל חדשה

אזור תעשיהשטח פתוחמיקום האתר:

רשות מקומית:כתובת האתר:חיפה בי"ח רמב"ם

תורן על הגגסוג האתר: משתפלתתורן קרקעי עוקץ

מתקן גישה אלחוטיאתר זעיר פנימי אתר זעיר חיצוני

טווח הבטיחות המרבי מאתר לפי הסף הבריאותי:

  

ב. תמצית פרטי האתר

טבלה מספר 2

2052582מס' סימוכין )של היתר הקמה(:תאריך היתר הקמה:

דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתאריך:

06/09/2020

02/09/2020

פי.אייץ'.איי.נטוורקס

 

 

 X

  

 

עירית חיפה

 748703  199050 

12:30 שעת ביקור: 25/11/2020 תאריך הביקור באתר:

אזור מאוכלס X

מטר.  13.40

רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות:

0.38μW/cm² או 0.08% מערך הסף הבריאותי  שנקבע ע''י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה בבניין האבן - קומת קרקע במרחק 

.240º 66 מטר ובכיוון

5.37μW/cm² או 1.13% מערך הסף הבריאותי  שנקבע ע''י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה  במפלס גג ביחס לסקטורים 170/250 

.60º במרחק 2.5 מטר 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:

כן.

כן.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:

פירוט הגבלת הגישה נדרשת:

יש צורך במגבלת גישה באתר זה, ראה פרק 8.

מגבלת הגישה קיימת כנדרש - גידור מאחורי האנטנות.

האם השילוט תואם לשילוט הנדרש בהיתר הקמה :

כן. האם קיים שילוט

כן.
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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.

רמת הקרינה הגבוהה ביותר באזור המאוכלס ברציפות צפויה להיות 0.38μW/cm² או 0.08% מערך 

הסף  הבריאותי שנקבע ע''י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו  נמדדה בבניין האבן - קומת קרקע 

.240º במרחק 66 מטר ובכיוון

•

תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזורים הנגישים לציבור הרחב 5.37μW/cm² או 1.13% מערך הסף  הבריאותי שנקבע 

.60º ע''י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה  במפלס גג ביחס לסקטורים 170/250 במרחק 2.5 מטר ובכיוון
•

]מעלות[

טווח בטיחות לפי סף בריאותי אזימוט שידור

ד. טווח בטיחות מהאתר

 8.9  170.0

 13.4  250.0

 8.9  340.0

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

שמיר  יעקובי

שם ושם משפחה

2060-12-5

מספר ההיתר

05/05/2021

תוקף ההיתר

μW/cm²היצרן

רגישות

מודל
תוקף הכיול מספר סידורי תחום תדרים

שם מעבדת 

הכיול

ו.  ציוד המדידה :

NARDANBM-5500.11Hz-90GHzH-071013/12/2020חרמון

NARDAEF 90910.1100MHz-90GHzA-008213/12/2020חרמון

ה.  
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חתימת האחראי:  ז.

לאופר צחי

שם ושם משפחה

2060-07-5

מספר ההיתר

27/01/2025

חתימהתוקף ההיתר

פקס:  :E-Mailטל: 

.RFcell Technologies Ltd

972-39032990972-39032989

http://www.rfcell.com

Hamelacha st 14 , Afek Ind. Park , Rosh Ha'ayin

sales@rfcell.com

דף 4 מתוך 24



26/11/2020

  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

NC4123 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

900

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

7מספר אנטנות שידור באתר

748703199050

NC4123A

N= E =

ABCIJמספר סקטור

NC4123ANC4123BNC4123CNC4123INC4123Jשם סקטור

פנלפנלפנלפנלפנלסוג האנטנה

DBXLH6565ECDBXLH6565ECDBXLH6565ECDBXLH6565ECDBXLH6565ECדגם האנטנה

)m( 2525252525גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 13.2513.2513.2522.0922.09הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 1717171717שבח אנטנה

) Watt(  664.07664.07664.071107.121107.12הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 10010זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 66666זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 170250340170250אזימוט שידור

7.207.207.207.207.20זווית פתיחה אנכית ) ° (

6767676767זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 1.771.721.721.911.85מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 2.582.582.583.333.33מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  2.572.572.572.572.57מימד מירבי של אנטנה

100%100%100%100%100%אנטנה 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

NC4123 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

900

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

7מספר אנטנות שידור באתר

748703199050

NC4123A

N= E =

Kמספר סקטור

NC4123Kשם סקטור

פנלסוג האנטנה

DBXLH6565ECדגם האנטנה

)m( 25גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 22.09הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 17שבח אנטנה

) Watt(  1107.12הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 0זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 6זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 340אזימוט שידור

7.20זווית פתיחה אנכית ) ° (

67זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 1.85מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 3.33מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  2.57מימד מירבי של אנטנה

100%אנטנה סורקת/קבועה

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

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

1835 - 1855

NC4123 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

1800

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

7מספר אנטנות שידור באתר

748703199050

NC4123A

N= E =

DaEaFaמספר סקטור

NC4123DaNC4123EaNC4123Faשם סקטור

פנלפנלפנלסוג האנטנה

DBXLH6565ECDBXLH6565ECDBXLH6565ECדגם האנטנה

)m( 252525גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 98.2298.2298.22הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 16.8016.8016.80שבח אנטנה

) Watt(  4701.104701.104701.10הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 100זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 527זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 170250340אזימוט שידור

7.407.407.40זווית פתיחה אנכית ) ° (

636363זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 2.131.782.22מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 4.934.934.93מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  2.572.572.57מימד מירבי של אנטנה

100%100%100%אנטנה סורקת/קבועה

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

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

2110 - 2170

NC4123 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

2100

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

7מספר אנטנות שידור באתר

748703199050

NC4123A

N= E =

RRaSSaTמספר סקטור

NC4123RNC4123RaNC4123SNC4123SaNC4123Tשם סקטור

פנלפנלפנלפנלפנלסוג האנטנה

742215742215742215742215742215דגם האנטנה

)m( 2525252525גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 29.0858.1629.0858.1629.08הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 18.2018.2018.2018.2018.20שבח אנטנה

) Watt(  1921.303842.591921.303842.591921.30הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 00000זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 66666זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 170170250250340אזימוט שידור

5.505.505.505.505.50זווית פתיחה אנכית ) ° (

62.5062.5062.5062.5062.50זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 1.171.381.111.311.11מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 3.014.263.014.263.01מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  1.301.301.301.301.30מימד מירבי של אנטנה

100%100%100%100%100%אנטנה 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

2110 - 2170

NC4123 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

2100

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

7מספר אנטנות שידור באתר

748703199050

NC4123A

N= E =

TaVWXמספר סקטור

NC4123TaNC4123VNC4123WNC4123Xשם סקטור

פנלפנלפנלפנלסוג האנטנה

742215742215742215742215דגם האנטנה

)m( 25252525גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 58.1629.0829.0829.08הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 18.2018.2018.2018.20שבח אנטנה

) Watt(  3842.591921.301921.301921.30הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 0000זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 6666זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 340170250340אזימוט שידור

5.505.505.505.50זווית פתיחה אנכית ) ° (

62.5062.5062.5062.50זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 1.311.171.111.11מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 4.263.013.013.01מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  1.301.301.301.30מימד מירבי של אנטנה

100%100%100%100%אנטנה סורקת/קבועה

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

)MHZ( תחום תדרי שידור

מערכת תקשורת מערכת תקשורת/מיקרוגל

3300 - 3800

NC4123 מספר אדמניסטרטיבי

3 קוד חברה

3500

מספר האתר

נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה

שיטת השידור

7מספר אנטנות שידור באתר

748703199050

NC4123A

N= E =

Erמספר סקטור

NC4123Erשם סקטור

פנלסוג האנטנה

AIR3239דגם האנטנה

)m( 26גובה האנטנה מפני הקרקע

) Watt( 282.51הספק שידור מקס' במבוא אנטנה

) dBi ( 23.70שבח אנטנה

) Watt(  66226.81הספק שידור מקס' במוצא האנטנה

) ° ( M-Tilt 0זווית שידור מכנית ביחס לאופק

) ° ( E-Tilt 6זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

)º( 250אזימוט שידור

18.85זווית פתיחה אנכית ) ° (

103זווית פתיחה אופקית ) ° (

) m ( 3.61מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה

) m ( 10מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה

) m (  0.56מימד מירבי של אנטנה

40%אנטנה סורקת/קבועה

80%תעבורת השידור ) % מהזמן (
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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[

 6.5

7

7

6

170  25.0

664.07

1107.12

4701.1

947-960

947-960

1835-1855

900

900

1800

DBXLH6565EC  1

 6.5

6

6

2

250  25.0

664.07

1107.12

4701.1

947-960

947-960

1835-1855

900

900

1800

DBXLH6565EC  2

 6.5

6

6

7

340  25.0

664.07

1107.12

4701.1

947-960

947-960

1835-1855

900

900

1800

DBXLH6565EC  3

 10.0 1 250  26.0 66226.81 3300-3800 3500 AIR3239  4

 7.4

6

6

6

170  25.0

1921.3

3842.59

1921.3

2110-2170

2110-2170

2110-2170

2100

2100

2100

742215  5

 7.4

6

6

6

250  25.0

1921.3

3842.59

1921.3

2110-2170

2110-2170

2110-2170

2100

2100

2100

742215  6

טבלה מספר 3.2
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 7.4

6

6

6

340  25.0

1921.3

3842.59

1921.3

2110-2170

2110-2170

2110-2170

2100

2100

2100

742215  7
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טילטים מאושרים בדוח:

טווח טילטים )MDT)EDTסקטור

A 1.006

B 0.006

C 0.006

I 1.006

J 0.006

K 0.006

Da 1.005

Ea 0.002

Fa 0.007

R 0.006

Ra 0.006

S 0.006

Sa 0.006

T 0.006

Ta 0.006

V 0.006

W 0.006

X 0.006

Er 0.006
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פרק 3 - תוצאות המדידות

אין צורך בנרמול לאתר זה.

א. נוסחת הנירמול

מקדם נרמולסקטור

ב.מקדם הנירמול:
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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 0.0  60.0  2.5 1.13% 5.37 עומדמפלס גג ביחס לסקטורים 170/250 לא ברציפות

 2 0.0  60.0  4.0 0.57% 2.72 עומדמפלס גג ביחס לסקטורים 170/250 לא ברציפות

 3 0.0  60.0  6.0 0.25% 1.17 עומדמפלס גג ביחס לסקטורים 170/250 לא ברציפות

 4 0.0  330.0  8.0 0.11% 0.52 עומדמפלס גג ביחס לסקטורים 170/250 לא ברציפות

 5-4.0  300.0  13.0 0.04% 0.17 עומדקומה 5, בחדר ליד החלון ברציפות

 6-4.0  330.0  7.0 0.03% 0.13 עומדקומה 5, בחדר ליד החלון ברציפות

 7-4.0  50.0  7.0 0.02% 0.10 עומדקומה 5, בחדר ליד החלון ברציפות

 8-4.0  0.0  7.0 0.01% 0.04 עומדבמסדרון קומה 5 ברציפות

 9-7.4  300.0  13.0 0.02% 0.10 עומדקומה 4, בחדר ליד החלון ברציפות

 10-7.4  330.0  7.0 0.01% 0.07 עומדקומה 4, בחדר ליד החלון ברציפות

 11-7.4  50.0  7.0 0.02% 0.08 עומדקומה 4, בחדר ליד החלון ברציפות

 12-7.4  0.0  7.0 0.03% 0.13 עומדבמסדרון קומה 4 ברציפות

 13-11.2  300.0  13.0 0.04% 0.17 עומדקומה 3, בחדר ליד החלון ברציפות

 14-11.2  330.0  7.0 0.04% 0.22 עומדקומה 3, בחדר ליד החלון ברציפות

 15-11.2  50.0  7.0 0.02% 0.10 עומדקומה 3, בחדר ליד החלון ברציפות

 16-11.2  0.0  7.0 0.01% 0.04 עומדבמסדרון קומה 3 ברציפות

 17-15.0  300.0  13.0 0.02% 0.10 עומדקומה 2, בחדר ליד החלון ברציפות

 18-15.0  330.0  7.0 0.01% 0.07 עומדקומה 2, בחדר ליד החלון ברציפות
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 19-15.0  50.0  7.0 0.04% 0.17 עומדקומה 2, בחדר ליד החלון ברציפות

 20-15.0  0.0  7.0 0.02% 0.10 עומדבמסדרון קומה 2 ברציפות

 21-18.8  300.0  13.0 0.03% 0.13 עומדקומה 1, בחדר ליד החלון ברציפות

 22-18.8  330.0  7.0 0.02% 0.10 עומדקומה 1, בחדר ליד החלון ברציפות

 23-18.8  50.0  7.0 0.01% 0.07 עומדקומה 1, בחדר ליד החלון ברציפות

 24-18.8  0.0  7.0 0.03% 0.13 עומדבמסדרון קומה 1 ברציפות

 25-23.0  300.0  13.0 0.04% 0.22 עומדקומת קרקע, בחדר ליד החלון ברציפות

 26-23.0  240.0  37.0 0.04% 0.22 עומדמבנה תשתיות - קומת קרקע ברציפות

 27-23.0  240.0  66.0 0.08% 0.38 עומדבניין האבן - קומת קרקע ברציפות

 28-23.0  180.0  56.0 0.04% 0.17 עומדמרכז לוגיסטי - קומת קרקע ברציפות

 29-23.0  170.0  39.0 0.03% 0.13 עומדמרכז לוגיסטי - קומת קרקע ברציפות

 30-23.0  130.0  61.0 0.02% 0.10 עומדמרפאות חוץ - קומת קרקע ברציפות

 31-23.0  90.0  36.0 0.04% 0.17 עומדבניין מנדלסון - קומת קרקע ברציפות

 32-23.0  290.0  42.0 0.03% 0.13 עומדמיון רפואה דחופה, קומת קרקע ברציפות

 33-23.0  280.0  19.0 0.02% 0.11 עומדמחלקת בינוי ור"מ 2, קומת קרקע ברציפות

 34 0.0  60.0  7.5 0.38% 1.79 עומד מפלס גג ביחס לסקטור 340 לא ברציפות

 35 0.0  150.0  1.5 0.25% 1.17 עומד מפלס גג ביחס לסקטור 340 לא ברציפות

 36 0.0  150.0  3.0 0.07% 0.32 עומד מפלס גג ביחס לסקטור 340 לא ברציפות

 37 0.0  150.0  5.0 0.04% 0.17 עומד מפלס גג ביחס לסקטור 340 לא ברציפות

 38 0.0  240.0  4.5 1.04% 4.91 עומד מפלס גג ביחס לסקטור 340 לא ברציפות

 39 0.0  240.0  6.0 0.44% 2.08 עומד מפלס גג ביחס לסקטור 340 לא ברציפות

פקס:  :E-Mailטל: 

.RFcell Technologies Ltd

972-39032990972-39032989

http://www.rfcell.com

Hamelacha st 14 , Afek Ind. Park , Rosh Ha'ayin

sales@rfcell.com

דף 16 מתוך 24



26/11/2020

 40 0.0  240.0  7.0 0.35% 1.66 עומד מפלס גג ביחס לסקטור 340 לא ברציפות

 41-3.6  90.0  20.0 0.03% 0.13 עומדבמסדרון קומה 5 ברציפות

 42-7.4  90.0  20.0 0.04% 0.17 עומדבמסדרון קומה 4 ברציפות

 43-11.2  90.0  20.0 0.04% 0.22 עומדבמסדרון קומה 3 ברציפות

 44-15.0  90.0  20.0 0.07% 0.32 עומדבמסדרון קומה 2 ברציפות

 45-18.8  90.0  20.0 0.03% 0.13 עומדבמסדרון קומה 1 ברציפות

 46-23.0  30.0  58.0 0.02% 0.10 עומדבניין המטולוגיה אונקולוגיה - קומת קרקע ברציפות

 47-23.0  340.0  10.0 0.02% 0.10 עומדמפלס קרקע לא ברציפות

 48-23.0  340.0  20.0 0.02% 0.11 עומדמפלס קרקע לא ברציפות

ד. מסקנות לגבי תוצאות החישובים

רמת הקרינה המרביות המדודות 0.38μW/cm² או 0.08% מערך הסף הבריאותי באזור מאוכלס ברציפות.

רמת הקרינה המרביות המדודות 5.37μW/cm² או 1.13% מערך הסף הבריאותי באזור מאוכלס שלא ברציפות. •

•

בביקור שבוצע באתר בתאריך 25/11/20 לא בוצעו מדידות באזורים בהם הצפי היה מעל 1% בהתאם  לסקר הבטיחות המקדים 

שבוצע לאתר עקב חוסר תיאום.  

המקומות שלא נבדקו הינם:

1. מגדל עופר - קומות 4-9.

2. בניין האבן - קומה 1.

הערות:
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 פרק 4 : בטיחות קרינה אלמ"ג לציוד  רפואי.

בי"ח רמב"ם.שם המוסד הרפואי:

כתובת ומיקום המוסד ביחס למוקד השידור:

מתחת לקומת הגג ומבנים מסביב לאתר. מוקדי השידור נמצאים

-

אזימוט

]מעלות[

גובה

]מטר[

מרחק

]מטר[

מיקום אזור החישוב ביחס 

למרכז האנטנה
עוצמת הקרינה 

שנמדדה  תאור מקום המדידה
מספר 

סידורי

טבלה מספר 5:

קומה 5, בחדר ליד החלון  1  21.0  50.0  7.0  0.80

קומה 4, בחדר ליד החלון  2  17.6  330.0  7.0  0.60

קומה 3, בחדר ליד החלון  3  13.8  330.0  7.0  0.45

קומה 2, בחדר ליד החלון  4  10.0  300.0  13.0  0.70

קומה 1, בחדר ליד החלון  5  6.2  300.0  13.0  0.90

מרפאות חוץ - קומה 1  6  5.0  130.0  61.0  0.60

בניין מנדלסון - קומה 1  7  5.0  90.0  36.0  0.80

מיון רפואה דחופה, קומה 1  8  6.2  290.0  42.0  0.65

קומה 5, בחדר ליד החלון  9  21.4  60.0  20.0  0.70

קומה 5, בחדר ליד החלון  10  21.4  240.0  10.0  0.90

קומה 4, בחדר ליד החלון  11  17.6  60.0  20.0  0.60

קומה 3, בחדר ליד החלון  12  13.8  240.0  10.0  0.70

קומה 2, בחדר ליד החלון  13  10.0  60.0  20.0  0.80

קומה 2, בחדר ליד החלון  14  10.0  240.0  10.0  1.20

קומה 1, בחדר ליד החלון  15  6.2  60.0  10.0  0.90

קומה 1, בחדר ליד החלון  16  6.2  240.0  30.0  0.60

מגדל עופר, קומה 4, יולדות  17  14.0  300.0  60.0  0.95

הערות:

 מסקנות לגבי עמידה בדרישות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה לגבי ציוד תומך-חיים:

 רמת השדה החשמלי בכל האזורים הנבדקים ובהם קיים ציוד רפואי  עומדים  על רמה המותרת לציוד הרפואי. 
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אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק. 

 פרק 5 : הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.
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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

EC

 25.0 6.50

7

7

6

947-960

947-960

1835-1855

GSM

UMTS_900

LTE1800

664.07

1107.12

4701.1

170

 2DBXLH6565

EC

 25.0 6.50

6

6

2

947-960

947-960

1835-1855

GSM

UMTS_900

LTE1800

664.07

1107.12

4701.1

250

 3DBXLH6565

EC

 25.0 6.50

6

6

7

947-960

947-960

1835-1855

GSM

UMTS_900

LTE1800

664.07

1107.12

4701.1

340

 4AIR3239 26.0 10.00 1 3300-3800 350066226.81250

 5742215 25.0 7.40

6

6

6

2110-2170

2110-2170

2110-2170

UMTS

LTE2100

UMTS

1921.3

3842.59

1921.3

170

 6742215 25.0 7.40

6

6

6

2110-2170

2110-2170

2110-2170

UMTS

LTE2100

UMTS

1921.3

3842.59

1921.3

250

 7742215 25.0 7.40

6

6

6

2110-2170

2110-2170

2110-2170

UMTS

LTE2100

UMTS

1921.3

3842.59

1921.3

340

פרק 6 - בדיקת עמידה בתנאי תמ"א 36, חלק א'
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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 רלוונטיעומדעומדעומד65.0 8.9001.55 כן5;1

לא רלוונטיעומדעומדעומד65.0 13.4003.56 כן6;4;2

לא רלוונטיעומדעומדעומד65.0 8.9001.5 כן7;3

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.

פקס:  :E-Mailטל: 

.RFcell Technologies Ltd

972-39032990972-39032989

http://www.rfcell.com
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תמונה 1 : קישור תמונות

פרק 7 - תמונות האתר ואנטנות השידור

פקס:  :E-Mailטל: 

.RFcell Technologies Ltd

972-39032990972-39032989

http://www.rfcell.com
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sales@rfcell.com
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תאור מגבלות. 8:פרק

תאור המגבלות:

מגבלת הגישה קיימת כנדרש - גידור מאחורי האנטנות.

פקס:  :E-Mailטל: 

.RFcell Technologies Ltd

972-39032990972-39032989

http://www.rfcell.com

Hamelacha st 14 , Afek Ind. Park , Rosh Ha'ayin

sales@rfcell.com

דף 23 מתוך 24
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פרק 9 - נספחים נוספים

תיאורמספר נספח

תמונות1

נספחים2

פקס:  :E-Mailטל: 

.RFcell Technologies Ltd

972-39032990972-39032989

http://www.rfcell.com

Hamelacha st 14 , Afek Ind. Park , Rosh Ha'ayin

sales@rfcell.com

דף 24 מתוך 24



 מבט מרחוק על האנטנות : 1תמונה  
 

 



 מקרוב על האנטנות מבט : 2תמונה  
 

 °0   כיוון: מבט ל 3תמונה  
 

 
 

 

 



 °45   כיוון: מבט ל 4תמונה  
 

 °90   כיוון: מבט ל 5תמונה  
 

 

 

 



 °135   כיוון: מבט ל 6תמונה  
 

 °180   כיוון: מבט ל 7תמונה  
 

 

 

 



 °225   כיוון: מבט ל 8תמונה  
 

 °270   כיוון: מבט ל 9תמונה  
 

 

 

 



 °315  כיוון : מבט ל  10תמונה  
 

 



 שילוט וגישה:  11תמונה  
 



 
 
 

 מפת האתר  1שרטוט  
 

 

  

 
  

                
 

X 



 : מפה מצבית של סביבת האתר  2שרטוט  
 
 

 



 פרטי האנטנות :  3שרטוט  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 נספחים  – 9פרק 
 

 
  



 

 
  



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


