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Typical SAR from a Cell Phone
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People’s Enemy – Is It???
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Ionizing Radiation:
λ<100nm        12.4eV

סלולר

Wi.Fi
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של גורמים מסרטניםIARCסיווג 



6

השפעת השימוש בסלולר על חום הפנים
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5ילד בן , 10ילד בן , חימום רקמות במבוגר
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הקרינה ממשיב סלולרי
קרינה כה נמוכה שיש להתקרב עד כדי מרחק  •

0.3-3V/mנגיעה מהאנטנה כדי למדוד 
מעל הרצפה הקרינה נמוכה מסף ' מ1בגובה •

.הגילוי של מכשירי המדידה רחבי הסרט
המשיב הסלולרי מקטין משמעותית את הקרינה  •

מהמכשיר האישי ובכך משפר את בטיחות הקרינה  
.של המשתמשים באזור המשיב
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נתוני המשדר והאנטנה
מערכת תקשורת מיקרוגל/מערכת תקשורת

עשרות אנטנות בכל הבניין מספר אנטנות שידור באתר
1825-1835 947-960 (MHZ) תחום תדרי השידור

Kathrein 742149 Kathrein 741572 דגם האנטנה
2-3 2-3 גובה האנטנה מפני הרצפה 

200 200 במוצא המשדר' הספק שידור מקס
(mW)

7dBiאו 2dBiאומני   7dBiאו 2dBiאומני   dBi שבח אנטנה

50 50 במבוא האנטנה' הספק שידור מקס
(mW)

0 0 שידור ביחס לאופקזוית (TILT) 
כלל כיווני כלל כיווני אזימות שידור

100 100 זווית פתיחה אנכית
360 360 זווית פתיחה אופקית

אין מגבלות אין מגבלות (m) מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה
0.17m 0.17m (m) ממד מרבי של האנטנה

קבועה קבועה קבועה/אנטנה סורקת
100% 100% ( מהזמן ( % תעבורת השידור 
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דוגמה לתוצאות מדידה של משיב סלולרי

מיקום אזור המדידה ביחס  לנקודת 
ייחוס

אכלוס  
האזור

לא  -1
ברציפות

2-
ברציפות

עוצמת  
הקרינה  

הנמדדת  
(V/m)

אחוז  
מהסף  

הבריאותי

עמידה  
בדרישות 

בהספק מרבי

גובה
מהרצפה

)מטר(

קומת הקרקע

1כן0.1>0.1>1ליד מעלית קומת הקרקע

2כן0.1>10.3ליד מעלית קומת הקרקע

1כן0.1>0.1>1ליד חדר תקשורת קומת הקרקע

2כן0.1>10.4ליד חדר תקשורת קומת הקרקע

1כן0.1>0.1>0672ליד חדר 
2כן0.1>06720.4ליד חדר 
1כן0.1>0.1>0522ליד חדר 
2כן0.1>05220.3ליד חדר 
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AP WiFiהקרינה מנקודת גישה 
קרינה כה נמוכה שיש להתקרב עד כדי מרחק  •

0.3-0.5V/mנגיעה מהאנטנה כדי למדוד 
מעל הרצפה הקרינה נמוכה מסף ' מ1בגובה •

.הגילוי של מכשירי המדידה רחבי הסרט
נקודות הגישה האלחוטיות משפרות את נגישות  •

המכשור המיועד לגלישת אינטרנט בכל רחבי בית  
למרות זאת יש המלצה לא . כולל החצר, הספר

!להתקין מערכות אלה בבתי ספר
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AP WiFiמיקום אנטנות נקודת גישה 
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נתוני המשדר והאנטנה
SMBITלחברת ק"משהתאישור 
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דוגמה לתוצאות מדידה של נקודת גישה
נקודת בוחן

תיאור מקום  
המדידה מספר  

חדר

רמת הקרינה
µW/cm2

אחוז מסך  
חשיפה  

**%סביבתי

מקורות הקרינה  
*

גישה' נק>0.2>0.2מנהלת
גישה' נק>0.2>0.2מזכירות2
גישה' נק>0.2>0.2ד מחשבים"ממ3

מסדרון ליד 4
הספריה

גישה' נק>0.2>0.2

גישה' נק>0.2>0.2ספריה5
גישה' נק>0.2>0.2'ד שכבה ב"ממ6

ד אולם  "ממ7
ספורט

גישה' נק>0.2>0.2

גישה' נק>0.2>0.2ד אומנויות"ממ8

9
השאל,מנהיגים

, ת ספרי לימוד
1/'ה

0.2<0.2<
גישה' נק

גישה' נק>0.2>20.2/'ד10
גישה' נק>0.2>1130.2
גישה' נק>0.2>1240.2
גישה' נק>0.2>20.2פרטני 13
גישה' נק>0.2>40.2/'ד1פרטני 14
גישה' נק>0.2>10.2/'ג15
גישה' נק>0.2>20.2/'ג16
גישה' נק>0.2>0.2'מסדרון ליד ג17
גישה' נק>0.2>0.2חדר מוסיקה18
גישה' נק>0.2>10.2/'ב19

האחוזים חושבו ביחס לסף של  (**) 
100µW/cm2

בכל כיתה ומסדרון נבדקה גם הקרינה בסביבת  (*) 
).  אם קיים(, ארון התקשורת
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APדוגמה לתוצאות מדידה צרת סרט 
' מס

מרחקתיאור אופן השידוראיור
'מ

עוצמה  
נמדדת 
dBµV

קרינה 
ביחידות  
dBµV/m

קרינה
ביחידות
µW/cm2

0.570980.001655שידור מלא1

165930.000537שידור מלא2

162900.000272*400ניחות , שידור מלא3

158880.000166*100ניחות , שידור מלא4

או  20ניחות , שידור מלא5
10*152800.000027

מדידה צרת סרט  
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סיכום ומסקנות
חשש לנזק בריאותי רלוונטי משידורים בהספק גבוה מ-

1W ; ההיזהרות"אומצה הגישה של עקרון."
1-בהספק נמוך מWבאפנון ובשבח , ללא תלות בתדר

.הכיווני של האנטנה אין ולא יכול להיות סיכון קרינה
משדרים הספקים שאינם  . פי.משיב סלולרי ונקודת גישה וי

1000mWסלולר אישי משדר עד . 200mW-גבוהים מ
למרות  , חבל שמשרד החינוך עם המשרד להגנת הסביבה

בבתי APהמליצו שלא להתקין מערכות גישה , העדר הסכנה
ספר
התלמידים בבתי הספר אינם  , כתוצאה מהגישה המחמירה

יכולים להפעיל טבלט או מחשב אישי ברחבי בית הספר אלא  
.במקומות בהם יש חיבור קיר
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תודה על ההקשבה
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