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 02/06/2021תאריך:  
 סלקוםהחברה המבקשת: 

 
    סלקום  –  מוטי גליצר  לכבוד: 

 
   343מספר   שידורמוקד  בסביבת קרינה  מדידותדוח : הנדון

 ביה"ח רמב"ם חיפה  שם האתר
 

   1פרק  
 תיאור אזור האתר  .א

 
  25/05/2021  תאריך הביקור באתר:

 
 מטרת הביקור: 

 שינויים באתר קיים   ☐    אתר חדש ☐

 
 ( 1-11 ותמונות 1-2  ים)שרטוטקומו י תיאור אזור האתר ומ

 קומות( בשטח ביה"ח רמב"ם, חיפה.  5על גג מבנה ישן )בן  ותקן על  מהאתר 

 איזור מאוכלס.:  סביבת האתר

 אין גישה לאתר לציבור הרחב.  :נקודות נגישות לאדם    

 נצפו אנטנות של מפעילים נוספים על אותו גג.  :אתרים סלולאריים סמוכים    

 :  תיאור המבנים הקרובים ביותר 

 [ º]אזימוט  תיאור המבנה  מס"ד
מרחק ממוקד  

 [ m]השידור 

גובה מעל  
פני הקרקע  
לפי מפה  

 [ m]מצבית

 15 27 120 מבנה מעבדות  1

 6-8 8 350 מבנה אונקולוגיה נמוך 2

 12 9 40 גבוה מבנה אונקולוגיהגג פח  3

 7 10-30 320-350 בניין מיון רפואה דחופה  4

 6-10 40-48 260 טיפול נמרץ כללי 5

 6 3 230 מבנה אגף בינוי והנדסה צמוד 6

מעל גובה  47 335-340 בניין אישפוז חדש  7

 האנטנות 

 7 35 230 2ר"מ  8

 3 40 170 מחסן מזון 9

 3 45 170 חדר נפטרים  10
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 תמצית פרטי האתר  ב. 
 2טבלה מספר 

 11:15  שעת ביקור באתר: 25/05/2021תאריך הביקור:  

   שם החברה מבקשת הבקשה:

  סלקום

 : מספר האתר

343 

 שם האתר: 

 ביה"ח רמב"ם חיפה 

 :N:                199052  E  748708:          נ.צ  של האתר ברשת ישראל החדשה

   2026214 : מספר סימוכין           21/01/2015תאריך היתר הקמה:  

 ר מאוכלס אזו ☒      זור תעשיה א ☐       שטח פתוח  ☐ :מיקום האתר

    חיפה   :רשות מקומית                      חיפה   ,   בית חולים רמב"ם, חיפה   :כתובת האתר

אתר  ☐   חיצוני אתר זעיר ☐    משתפלת  ☐    עוקץ  ☒    תורן על הגג ☐    תורן קרקעי ☐ האתר: סוג

     אחר ________ ☐    מתקן גישה אלחוטי ☐    זעיר פנימי

 29/12/2014דוח הערכת סיכוני קרינה בוצע בתאריך:  

  7.790[m] :המרבי מהאתר לפי הסף הבריאותיבטיחות הטווח 

    הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס ברציפות:   נמדדתרמת הקרינה ה

2cmW 0.321  % בתוך קומה עליונה, מתחת לאנטנות מהסף הבריאותי, רמה זו נמדדה ב 0.074או  

 .°340מטר ובכיוון  1במרחק 

 הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס לא ברציפות:   נמדדתרמת הקרינה ה

2cmW 11.207  % 0.5במרחק  שטח הגג לצידי האנטנהמהסף הבריאותי, רמה זו נמדדה ב  2.576או  

 . °60ובכיוון מטר 

 1%קרינה מתחת ל  רק נקודות עם  ☒ין, נבדקו כולן    א ☐ מטר : 50נקודות שלא נבדקו ברדיוס 

נדרשת השלמת מדידה    ☐לא ברציפות    לאזורים מאוכלסים  3%לאזורים מאוכלסים ברציפות ו/או 

 .בנקודות המפורטות בדו"ח

 כן לחומרים דליקים:    בבדיקותקיים צורך 

 כן  עמידות בדרישות המשרד להגנת הסביבה:

 כןלמכשור רפואי:   בבדיקותקיים צורך 

 כן   עמידה בתנאים בהתאם להנחיות משרד הבריאות:

 לא :  36בבדיקת התאמה לתמ"א  קיים צורך 

 כן   :36עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 

 לאהאם נדרש להגביל גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה: 

 לא האם קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתאם לנדרש: 

 . הקיימתמעבר להגבלת הגישה  לאת הגבלת גישה ע"פ המדידות בפועל: האם נדרש

 כן  קיים שילוט:  האם 

 כן השילוט תואם לשילוט הנדרש בהיתר הקמה:  האם 
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 תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות החשיפה?   האם 

שאושר בדוח מעשי   CIתואם ע"פ  ☐    שמאושר בדוח נוכחי  CIתואם ע"פ    ☐    תואם  ☒     א תואם ל  ☐ 

 סימוכין _____ מתאריך ____ הערות _________ 

 
 תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ"ר  . ג

 

  במקומות הנגישים לציבור הרחב הינה:רמת הקרינה הגבוהה ביותר  ❖
2cmW 11.207  % שטח הגג לצידי  מהסף הבריאותי, רמה זו נמדדה ב 2.576או

 . °60מטר ובכיוון  0.5במרחק  האנטנה 

    :הינה רמת הקרינה הגבוהה ביותר באזור המאוכלס ברציפות ❖
2cmW 0.321  % בתוך קומה עליונה,  מהסף הבריאותי, רמה זו נמדדה ב 0.074או

 . °340מטר ובכיוון  1במרחק   מתחת לאנטנות
 

 מהאתר     משוקלל. טווח בטיחות ד

 [ ºאזימוט שידור ]
 אופקי   טווח בטיחות

 [ mלפי סף בריאותי ]
  טווח בטיחות אנכי

 [ mבריאותי]  לפי סף 

170 7.790 3.790 

240 7.251 2.422 

350 4.515 1.882 

 
 ה. מסקנות: 

בכל נקודות המדידה באתר שנמדד רמות הקרינה האלקטרומגנטיות עומדות בתקני  . 1
 החשיפה לציבור הרחב, של המשרד להגנת הסביבה. 

 לבטיחות אדם.  36. האנטנות עומדות עמידה מלאה בדרישות תמ"א  2
 בהספק שידור מירבי.   ICNIRP. עפ"י חישוב עולה כי האתר עומד בתקן 3

 
 בעל ההיתר למתן שירות מדידה אשר ביצע את הביקור באתר והמדידות . שם ו

 תוקף ההיתר  מספר ההיתר  שם  ושם משפחה 

 27/01/2025 2060-07-5 צחי לאופר 

 
 ז.  ציוד המדידה  

 סידורי מספר  תחום תדרים  רגישות  מודל  היצרן 
תוקף  
 הכיול 

שם מעבדת  
 הכיול 

PMM 

PMM 8053B V/m  0.01  5Hz-40GHz 262WL70107 10.09.2022 

 EP 300    V/m0.1 0.5MHz-3GHz 000WJ61217 10.09.2022 חרמון

EP 408 0.8 V/m 1MHz-40GHz 000WJ70715 10.09.2022 

 
 ח. חתימת אחראי 

 חתימה  ההיתר תוקף  מספר ההיתר  שם  ושם משפחה 

 2025ינואר  27 2060-07-5 צחי לאופר 
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   מוקד השידוראנטנות בהנתוני  טבלת    –  2פרק  

 
 : )התצורה הקיימת בזמן המדידה(  3.1טבלה מס' 

 א  3.1טבלה מספר 
  

 תאור/ערך  נתון/פרמטר 

 2 ה קוד חבר

 343 מספר  האתר 

 343 מספר אדמיניסטרטיבי 

 N: 748708 E: 199052 נ.צ  של האתר ברשת ישראל החדשה 

 GSM1800 שיטת השידור 

 מערכת תקשורת  מערכת תקשורת/מיקרוגל 

 3 מספר אנטנות שידור באתר 

 1805-1810 ( MHzתחום תדרי השידור )

 3 2 1 מספר סקטור   

 BTNT703431 BTNT703432 BTNT703433 שם סקטור   

 פנל פנל פנל סוג האנטנה  

 742234 742234 742234 דגם האנטנה 

 25 28 25 (M)הקרקע  גובה האנטנה מפני 

 20.000 40.000 40.000 (Watt) במוצא המשדרהספק שידור מקס' 

 20.000 40.000 40.000 ( Watt)הספק שידור מקס' במבוא אנטנה 

 17.500 17.500 17.500 (dBi)שבח אנטנה 

 1124.683 2249.365 2249.365 ( Watt)במוצא האנטנה  הספק שידור מקס'

 M-TILT (º) 0 0 0ביחס לאופק זווית שידור מכנית 

 E-TILT (º) 4 4 4זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 350 170 240 (º) שידור אזימוט

 7 7 7 (º)זווית פתיחה אנכית 

 66 66 66 ( º)זווית פתיחה אופקית 

 2.425 3.429 3.429 ( m)מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה 

 0.971 1.103 1.103 ( m)מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה 

 1.304 1.304 1.304 ( m)מרבי של אנטנה   מימד

 קבועה  קבועה  קבועה  אנטנה סורקת/קבועה

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

 האנטנה. * גובה של נקודת אמצע  
 מרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שיכלול חפיפה בין גזרות שידור  **
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 ב  3.1טבלה מספר 
  

 תאור/ערך  נתון/פרמטר 

 2 ה קוד חבר

 343 מספר  האתר 

 343 מספר אדמיניסטרטיבי 

 N: 748708 E: 199052 נ.צ  של האתר ברשת ישראל החדשה 

 LTE1800 שיטת השידור 

 מערכת תקשורת  מערכת תקשורת/מיקרוגל 

 3 מספר אנטנות שידור באתר 

 1810-1835 ( MHzתחום תדרי השידור )

 3 2 1 מספר סקטור   

 LN133431 LN133432 LN133433 שם סקטור   

 פנל פנל פנל סוג האנטנה  

 742234 742234 742234 דגם האנטנה 

 25 28 25 (M)הקרקע  גובה האנטנה מפני 

 30.000 70.000 70.000 (Watt) במוצא המשדרהספק שידור מקס' 

 30.000 70.000 70.000 ( Watt)הספק שידור מקס' במבוא אנטנה 

 17.500 17.500 17.500 (dBi)שבח אנטנה 

 1687.024 3936.389 3936.389 ( Watt)במוצא האנטנה  הספק שידור מקס'

 M-TILT (º) 0 0 0ביחס לאופק זווית שידור מכנית 

 E-TILT (º) 2 5 2זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 350 170 240 (º) שידור אזימוט

 7 7 7 (º)זווית פתיחה אנכית 

 66 66 66 ( º)זווית פתיחה אופקית 

 2.970 4.536 4.536 ( m)מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה 

 0.938 1.330 1.089 ( m)מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה 

 1.304 1.304 1.304 ( m)מרבי של אנטנה   מימד

 קבועה  קבועה  קבועה  אנטנה סורקת/קבועה

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

 * גובה של נקודת אמצע האנטנה. 
 מרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שיכלול חפיפה בין גזרות שידור  **
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 ג  3.1טבלה מספר 
  

 תאור/ערך  נתון/פרמטר 

 2 ה קוד חבר

 343 מספר  האתר 

 343 מספר אדמיניסטרטיבי 

 N: 748708 E: 199052 נ.צ  של האתר ברשת ישראל החדשה 

 UMTS2100 שיטת השידור 

 מערכת תקשורת  תקשורת/מיקרוגל מערכת 

 3 מספר אנטנות שידור באתר 

 2150-2160 ( MHzתחום תדרי השידור )

 3 2 1 9 8 7 מספר סקטור   

 NOR703447 NOR703448 NOR703449 NOR733441 NOR733442 NOR733443 שם סקטור   

 פנל פנל פנל פנל פנל פנל סוג האנטנה  

 742264 742241 742234 742264 742241 742234 דגם האנטנה 

 25 28 25 25 28 25 (M)הקרקע  גובה האנטנה מפני 

 10.000 20.000 20.000 10.000 20.000 20.000 (Watt) במוצא המשדרהספק שידור מקס' 

 10.000 20.000 20.000 10.000 20.000 20.000 ( Watt)הספק שידור מקס' במבוא אנטנה 

 17.800 16.660 17.000 17.800 16.660 17.000 (dBi)שבח אנטנה 

 602.560 926.894 1002.374 602.560 926.894 1002.374 ( Watt)במוצא האנטנה  הספק שידור מקס'

 M-TILT (º) 0 4 4 0 4 4ביחס לאופק זווית שידור מכנית 

 E-TILT (º) 6 2 0 6 2 0זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 350 170 240 350 170 240 (º) שידור אזימוט

 6.5 6.8 7 6.5 6.8 7 (º)זווית פתיחה אנכית 

 64 63 63 64 63 63 ( º)זווית פתיחה אופקית 

 1.686 2.091 2.175 1.686 2.091 2.175 ( m)מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה 

 0.927 1.660 0.944 0.927 1.660 0.944 ( m)מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה 

 1.304 2.628 1.316 1.304 2.628 1.316 ( m)מרבי של אנטנה   מימד

 קבועה  קבועה  קבועה  קבועה  קבועה  קבועה  אנטנה סורקת/קבועה

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

 * גובה של נקודת אמצע האנטנה. 
 מרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שיכלול חפיפה בין גזרות שידור  **
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 ד  3.1טבלה מספר 
  

 תאור/ערך  נתון/פרמטר 

 2 ה קוד חבר

 343 מספר  האתר 

 343 מספר אדמיניסטרטיבי 

 N: 748708 E: 199052 נ.צ  של האתר ברשת ישראל החדשה 

 UMTS850 שיטת השידור 

 מערכת תקשורת  תקשורת/מיקרוגל מערכת 

 2 מספר אנטנות שידור באתר 

 875-880 ( MHzתחום תדרי השידור )

 6 5 מספר סקטור   

 NOR733445 NOR733446 שם סקטור   

 פנל פנל סוג האנטנה  

 742264 742241 דגם האנטנה 

 28 25 (M)הקרקע  גובה האנטנה מפני 

 40.000 40.000 (Watt) במוצא המשדרהספק שידור מקס' 

 40.000 40.000 ( Watt)הספק שידור מקס' במבוא אנטנה 

 16.550 14.000 (dBi)שבח אנטנה 

 1807.424 1004.755 ( Watt)במוצא האנטנה  הספק שידור מקס'

 M-TILT (º) 4 4ביחס לאופק זווית שידור מכנית 

 E-TILT (º) 6 0זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 170 240 (º) שידור אזימוט

 8.1 14 (º)זווית פתיחה אנכית 

 68 65 ( º)זווית פתיחה אופקית 

 4.428 3.282 ( m)מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה 

 2.422 1.296 ( m)מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה 

 2.628 1.316 ( m)מרבי של אנטנה   מימד

 קבועה  קבועה  אנטנה סורקת/קבועה

 100% 100% תעבורת השידור ) % מהזמן ( 

 * גובה של נקודת אמצע האנטנה. 
 מרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שיכלול חפיפה בין גזרות שידור  **
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:)התצורה שאושרה  בהיתר ההקמה( 3.2טבלה מס'   

 
 

 ומיקרוגל.   UMTS850  LTEעבור אנטנות   2.1טבלה מספר 
 

 תאור/ערך  פרמטר /נתון
 343 האתר  מספר 

 : N : 199052 E                748708 נ.צ. של האתר ברשת ישראל חדשה
  UMTS850 LTE שיטת השידור 

 מערכת תקשורת/מיקרוגל

 מערכת תקשורת   מערכת תקשורת  
מערכת 
 מיקרוגל

 באתר  אנטנות שידור מספר
 דו תחומית  2

דו   2תלת תחומית +  1
 4 תחומיות 

894-880 (    MHz  )תדרי השידור  תחום  1850-1845  00018  

 VHP2-180 742234  742241 742264 )דגם האנטנה(  האנטנה סוג
 25 28 25 28 25 27.5-29.5 (  mגובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה ) * 

 25 28 25 28 25 27.5-29.5 (  mגובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה ) *

 Watt 40 40 30 70 70 0.1 )הספק שידור מקס' במבוא אנטנה ) 

 14 17 17.5 17.5 17.5 39 (  dBiשבח אנטנה ) 

 1004.7 4009.4 1687 3936.3 3936.3 794 (  Wattהספק שידור מקס' במוצא האנטנה ) 

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

 0 4 4 4 4 0 ( ° )תחום עליון M-Tilt זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 0 0 0 0 0 0 ( ° ) תחום תחתון E-Tilt זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק  

 0 8 8 8 8 14 ( ° )תחום עליון E-Tilt זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק  

 ( ° ) אזימות שידור תחום תחתון 

240 170 350 170  240 

TBD  כלפי חוץ(
מגג חדר 

 מכשירים(  

 ( ° ) אזימות שידור תחום עליון 

240 170 350 170  240 

TBD  כלפי חוץ(
מגג חדר 

 מכשירים(  

 0.8 7 7 7 7.8 8 פתיחה אנכית  זווית
 0.8 65 65 65 65 68 פתיחה אופקית  זווית

 5.84 7.23 5.81 7.39 7.39 2.51 (   m)  מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה ( 1)
 2 2 1.3 1.3 1.3 4ft (   m)  של אנטנה  מירבי  מימד

 קבועה  קבועה  קבועה  קבועה  קבועה  קבועה  סורקת/קבועה אנטנה
 100% 100% 100% 100% 100% 100% ) % מהזמן (   השידור תעבורת

 
 מרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שיכלול חפיפה בין גזרות שידור.( 1)
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 בטיחות קרינה אלקטרומגנטית לאכלוסיה –  3פרק  
 

 4טבלה מס' 
 

 תיאור מקום המדידה 
 אכלוס 

 האזור

 עוצמת

הקרינה   
הנמדדת  

2cmW 

 אחוז 

מסף  
 הבריאותי

עמידה  
בדרישות  

בהספק  
 מירבי

מיקום אזור המדידה ביחס   

 לנקודת ייחוס 

 מרחק 
[m] 

 אזימוט 
[º] 

 גובה 
[m] 

 24 60 0.5 כן 2.576 11.207 לא ברציפות  שטח הגג לצידי האנטנה 

 23.8 250 0.5 כן 1.586 6.899 לא ברציפות  שטח הגג לצידי האנטנה 

 23.7 250 1 כן 1.524 6.631 לא ברציפות  שטח הגג לצידי האנטנה 

 23.5 250 2 כן 1.076 4.679 לא ברציפות  שטח הגג לצידי האנטנה 

 23.2 250 3 כן 0.976 4.244 לא ברציפות  שטח הגג לצידי האנטנה 

 23.9 250 5 כן 1.025 4.459 לא ברציפות  שטח הגג לצידי האנטנה 

 24 180 1 כן 0.976 4.244 לא ברציפות  שטח הגג לצידי האנטנה 

 21 60 0.5 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה,מתחת לאנטנות 

 21 250 1 כן 0.039 0.170 ברציפות  בתוך קומה עליונה,מתחת לאנטנות 

 21 250 4 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה,מתחת לאנטנות 

 21 250 5 כן 0.061 0.265 ברציפות  בתוך קומה עליונה,מתחת לאנטנות 

 21 180 1 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה,מתחת לאנטנות 

 11 40 9 כן 0.039 0.170 ברציפות  בתוך מבנה אונקולוגיה

 11 40 15 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך מבנה אונקולוגיה

 7 290 8 כן 0.022 0.095 ברציפות  מתחת לגג בינוני של מבנה אונקולוגיה

 7 290 10 כן 0.039 0.170 ברציפות  מתחת לגג בינוני של מבנה אונקולוגיה

 7 290 14 כן 0.022 0.095 ברציפות  מתחת לגג בינוני של מבנה אונקולוגיה

 2 270 15 כן 0.039 0.170 ברציפות  בתוך מעבר להולכי רגל

 2 270 17 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך מעבר להולכי רגל

 2 270 20 כן 0.039 0.170 ברציפות  בתוך מעבר להולכי רגל

מתחת לגג נמוך של מבנה איפול נמרץ 

 כללי הצמוד לבניין אשפוז

 5 260 42 כן 0.049 0.215 ברציפות 

מתחת לגג נמוך של מבנה איפול נמרץ 

 כללי הצמוד לבניין אשפוז

 5 260 45 כן 0.039 0.170 ברציפות 

מטבחון חדר צוות במח טיפול נמרץ כללי 
 הצמוד לבניין אשפוז 

 9 260 48 כן 0.030 0.130 ברציפות 

 2 350 1 כן 0.049 0.215 לא ברציפות  קרקע 

 2 350 3 כן 0.074 0.321 לא ברציפות  קרקע 

 2 350 5 כן 0.061 0.265 לא ברציפות  קרקע 

 2 350 7 כן 0.022 0.095 לא ברציפות  קרקע 

 2 350 31 כן 0.039 0.170 לא ברציפות  קרקע 

 2 350 35 כן 0.015 0.066 לא ברציפות  קרקע 

 2 350 40 כן 0.022 0.095 לא ברציפות  קרקע 

 2 350 50 כן 0.030 0.130 לא ברציפות  קרקע 

 24.9 50 0.5 כן 0.881 3.830 לא ברציפות  שטח הגג,מזרחית לאנטנות 

 24.8 50 1 כן 1.025 4.459 לא ברציפות  שטח הגג,מזרחית לאנטנות 

 24.9 50 3 כן 0.835 3.631 לא ברציפות  שטח הגג,מזרחית לאנטנות 

 23.9 50 5 כן 0.705 3.066 לא ברציפות  שטח הגג,מזרחית לאנטנות 

 24.6 70 2 כן 0.747 3.249 לא ברציפות  שטח הגג,מזרחית לאנטנות 
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 24.4 90 3 כן 1.127 4.905 לא ברציפות  שטח הגג,מזרחית לאנטנות 

 22 50 0.5 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 50 1 כן 0.039 0.170 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 50 3 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 50 5 כן 0.030 0.130 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 260 0.5 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 260 1 כן 0.030 0.130 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 260 2 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 260 3 כן 0.022 0.095 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 2 260 4 כן 0.074 0.321 לא ברציפות  קרקע 

 2 260 5 כן 0.061 0.265 לא ברציפות  קרקע 

 2 260 10 כן 0.088 0.382 לא ברציפות  קרקע 

 2 260 15 כן 0.061 0.265 לא ברציפות  קרקע 

 2 260 20 כן 0.039 0.170 לא ברציפות  קרקע 

 2 260 25 כן 0.049 0.215 לא ברציפות  קרקע 

 2 260 30 כן 0.061 0.265 לא ברציפות  קרקע 

 5 230 3 כן 0.030 0.130 ברציפות  בתוך מבנה אגף בינוי והנדסה

 5 230 5 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך מבנה אגף בינוי והנדסה

 5 230 10 כן 0.022 0.095 ברציפות  בתוך מבנה אגף בינוי והנדסה

בניין אשפוז חדש - חלון אורולוגיה ,קומה 
 בגובה אנטנות  6

 23.5 335 52 כן 0.030 0.130 ברציפות 

 2 320 35 כן 0.022 0.095 ברציפות  בתוך מבנה מיון 

 5 230 35 כן 0.030 0.130 ברציפות  בתוך מבנה רה "ם 2 צמוד 

 5 230 37 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך מבנה רה "ם 2 צמוד 

 9 350 10 כן 0.039 0.170 לא ברציפות  גג בניין חדש רפואה דחופה 

 6 350 10 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך בניין חדש רפואה דחופה

 22 230 0.5 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 230 1 כן 0.039 0.170 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 230 2 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 340 0.5 כן 0.061 0.265 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 340 1 כן 0.074 0.321 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 22 340 3 כן 0.049 0.215 ברציפות  בתוך קומה עליונה ,מתחת לאנטנות 

 8 170 0.5 כן 0.103 0.448 לא ברציפות  גג נמוך 

 8 170 5 כן 0.137 0.597 לא ברציפות  גג נמוך 

 2 170 10 כן 0.074 0.321 לא ברציפות  קרקע 

 2 170 15 כן 0.061 0.265 לא ברציפות  קרקע 

 2 170 20 כן 0.049 0.215 לא ברציפות  קרקע 

 2 170 25 כן 0.030 0.130 לא ברציפות  קרקע 

 2 170 30 כן 0.039 0.170 לא ברציפות  קרקע 

בתוך מבנה מעבדות  - חלון חדר מס 329 ,
 מעבדת גסטרו 

 13 140 27 כן 0.074 0.321 ברציפות 

בתוך מבנה מעבדות  - חלון חדר מס 311 ,
 מעבדת רוטיני 

 13 140 27 כן 0.061 0.265 ברציפות 

 28 90 20 כן 0.747 3.249 לא ברציפות  גג גבוה של מבנה האנטנות 

 28 90 22 כן 0.586 2.549 לא ברציפות  גג גבוה של מבנה האנטנות 

 . מתחת לאנטנות במפלס הקרקע –*נקודות ייחוס 
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    מדידות מסקנות לגבי תוצאות   .ב
 

הנמדדת לא עולות על: רמת הקרינה  
2cmW  11.207    % מהסף הבריאותי   2.576או

על  עולות  ולא  ברציפות  לא  המאוכלס  : לאזור 
2cmW  0.321    % מהסף    0.074או 

 .הבריאותי לאזור המאוכלס ברציפות כאשר מוקד השידור משדר בהספק מרבי
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    בטיחות קרינה אלמ"ג לציוד רפואי–  4פרק  
 

 :   שם של המוסד  הרפואי

 :    שנמצא  כתובת ומיקום המוסד ביחס למוקד שידור

 

 5טבלה מספר 
 

 
 מתחת לאנטנות במפלס הקרקע תיאור נקודת הייחוס:

 
 הצהרת המודד 

 תיאור נקודת המדידה 

עוצמת  
הקרינה   
)חישוב  

מצרפי(   
ביחידות  

[V/m] 

מיקום אזור המדידה ביחס  למוקד  
 השידור

 מרחק אופקי 
[m] 

 אזימוט 
[º] 

 גובה
[m] 

 13 140 27 0.8 בתוך מבנה מעבדות - חלון חדר מס 329 ,מעבדת גסטרו
בתוך מבנה מעבדות - חלון חדר מס 309 ,מעבדת ביוכימיה 

 קלינית
0.9 27 120 13 

 13 100 27 0.8                                                                                                                          .בתוך מבנה מעבדות - חלון חדר מס 311 ,מעבדת  רוטיני

 5 340 47 0.7 בניין ח0.9דש - פנימית ה קומה 1

 22 340 47 0.9 בניין חדש - חלון מסדרון קומה 5

 18 340 47 1 בניין חדש - חלון חדר מס 3 ,מח יולדות א ,קומה 4

 18 335 47 0.8                                                                                                                                                                            בניין חדש - חלון מסדרון מח יולדות א ,קומה 4

 15 340 52 0.9 בניין חדש - חלון משרד של  פרופ זערור ,קומה 2

 11 335 52 0.8 בניין חדש - חלון חדר מס 9 במח נשים ,קומה 3

 10 340 47 0.7 בניין חדש - חלון מסדרון מח נוירולוגיה ,קומה 2

 13 340 47 0.9 בניין חדש - חדרי ניתוח ,קומה 1

 18.3 340 47 0.6 בניין חדש - חלון חדר מס 3 במח כירורגיה ,קומה 5

בניין אשפוז חדש - חלון חדר אורולוגיה ,קומה 6 ,בגובה  
 אנטנות 

1 52 335 23.5 

 6 320 35 0.7 "בתוך מבנה חדש "מיון רפואה דחופה

הנחיות   עפ"י  המותרת  רמה  על  עולה  לא  הנבדקים  האזורים  בכל  רמת השדה החשמלי 
 משרד הבריאות.   
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 הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק  –  5פרק  
 
 

 קרקע ליד בלוני גז: שם תחנת הדלק

 :   כתובת התחנה

 מעלות  140מטר ובכיוון  26במרחק : מיקומה ביחס למוקד שידור

 
 

 6מספר טבלה 
 

 

 מתחת לאנטנות במפלס הקרקע   תיאור נקודת הייחוס:
 
 

לגבי   דליקים מסקנות  חומרים  לגבי  הסביבה  לאיכות  המשרד  בדרישות    עמידות 
 .  6656BSבהתבסס על תקן  

 
 

לסוגי הדלקים    BS6656בתנאים המפורטים בתקן    עומדות   רמות הקרינה באתר התדלוק
 הקיימים באתר. 

 
 
 

 חלק א' 36בדיקת עמידה בתנאי תמ"א  –  6פרק  
 

 . 36לא נדרשת בדיקת התאמה לתמ"א 
 

תיאור נקודת  
 המדידה 

תדר השידור 
של מקור  

 הקרינה
ביחידות  

[MHz] 

עוצמת  
הקרינה   
)חישוב  
מצרפי( 
ביחידות  

[V/m] 

אחוז  
 מהתקן

מיקום אזור המדידה ביחס   
 למוקד השידור

מרחק  
 אופקי

[m] 

 אזימוט 
[º] 

הפרש  
 הגובה 

[m] 

 קרקע ליד בלוני גז
 

1805-1810 

1810-1835 
2150-2160 

875-880 

0.900 0.714 26 140 2 
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 מיקום אתר השידור  ושרטוטים תמונות   –  7פרק  
 
 
 

 מפת האתר  1שרטוט   
 
 

   
  

                

 

X 
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 מפה מצבית של סביבת האתר :  2שרטוט  
 
 

 
 



RFcell™ Technologies Ltd. 

14 Hamelach St, 

Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin                          

Israel 48091 

T:+972-3-9032990 

F:+972-3-9032989 

Email: sales@rfcell.com 

 ביה"ח רמב"ם חיפה                             - 343

 26 מתוך 17 עמוד

 

 תמונה מרחוק של האנטנות :  1תמונה  
 

 
 : תמונה מקרוב של האנטנות 2תמונה  
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 °0: מבט לכוון   3תמונה  
 

 
 °45: מבט לכוון   4תמונה  
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 °90: מבט לכוון   5תמונה  
 

 
 °135: מבט לכוון   6תמונה  
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 °180: מבט לכוון   7תמונה  
 

 
 °225: מבט לכוון   8תמונה  
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 °270: מבט לכוון   9תמונה  
 

 
 °315: מבט לכוון   10תמונה  

 

 
  

 

 



RFcell™ Technologies Ltd. 

14 Hamelach St, 

Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin                          

Israel 48091 

T:+972-3-9032990 

F:+972-3-9032989 

Email: sales@rfcell.com 

 ביה"ח רמב"ם חיפה                             - 343

 26 מתוך 22 עמוד

 

 שילוט וגישה : 11תמונה  
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 הצהרה לגבי מגבלות גישה   -   8פרק  

 גידור על הגג ונעילה של הפיר הקיימת הינה   גבלת הגישה

 נספחים    –  9פרק  
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