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האלקטרומגנטיהספקטרום

50Hzבתדירותבכיוונומשתנההמגנטיהשדה►

באנרגיה נמוכהמאודארוכיםגלים►

מייננתבלתיקרינהמייננתקרינה
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?מגנטישדהישאיפה

!חשמלישבומקוםבכל



4

?מהביתדוגמאותרוצים

קליפורניה  ,הציבורלבריאותהמשרדאתר ,חפץלייקהר"דשלמצגתמתוך

מיקרוטסלה1

=

מיליגאוס10
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?האדםגוףעלמגנטייםשדותמשפיעיםכיצד

חשמלישדהמגנטישדה

השפעות קצרות טווח

50,000השפעות ידועות מעל •
מיליגאוס

וזרםשדהבהשראתבטאותמת•
העלולדבר,בגוףחשמליים
.ועצביםשריריםתפקודעללהשפיע

אינן מצטברות•

1,000נקבע ערך סף –להגנה •
מיליגאוס

השפעות ארוכות טווח

אין וודאות לקיומן
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גופים בינלאומיים

WHOהבריאות העולמי ארגון 

2007 

“… there are uncertainties about the existence of chronic effects,

because of the limited evidence for a link between exposure to ELF

magnetic fields and childhood leukaemia.

Therefore the use of precautionary approaches is warranted.”

כרוניותהשפעותלקיוםודאותבהעדר

'זהירות'שלגישהעלמומלץ
"However, it is not recommended that the limit values in exposure

guidelines be reduced to some arbitrary level in the name of

precaution. Such practice undermines the scientific foundation on

which the limits are based and is likely to be an expensive and not

necessarily effective way of providing protection”.

הדבר ,שרירותיסףלקבועמומלץלא

אמצעיויהיה ,המדעיתלדרךמנוגד

יעילבהכרחולאיקרזהירות

":הזהירותעקרון"

סבירותהפחתה באמצעים מקובלים ועלויות 

הסרטן  הסוכנות הבינלאומית לחקר 

IARC2002

5.5 Evaluation

• There is limited evidence in humans for the carcinogenicity of

extremely low frequency magnetic fields in relation to childhood

leukaemia.

הראיות ביחס ללויקמיה בילדים מוגבלות
• There is inadequate evidence in humans for the carcinogenicity of

extremely low frequency magnetic fields in relation to all other

cancers.

הראיות לגבי קשר לכל סוגי סרטן אחרים 

בבני אדם אינן מספקות  
• There is inadequate evidence in experimental animals for the

carcinogenicity of extremely low-frequency magnetic fields.

הראיות  לגבי קשר לסרטן בחיות מעבדה  

מספקותאינן 

"אולי מסרטן"מגנטי יסווג כגורם ששדה 
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 IARCדרוג
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:תמונת מצב עדכנית בעולם המחקר

בקליפורניהילדיםלוקמיתמקרי 5,733•

מיליגאוס 4עלו עלהתגוררו בבתים בהם הרמות [0.3%]חולים17רק•

חשמלמתקניבקרבתבמגוריםמגנטישדהבגיןלסיכוןראיותהעדר:מסקנה
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בעולםומדיניותתקנים

Lexidale2020נובמבר , עבור חברת החשמל

ערכי סף להגנה מפני  

השפעות קצרות טווח
ICNIRP:

kV/m 5: שדה חשמלי•
מיליגאוס2,000: שדה מגנטי•
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?בארץומה

WHOאימוץ גישת –המלצה 

:טווחהשפעות קצרות עבור•
.מיליגאוס1,000: חשיפה עליוןסף 

:טווחהשפעות ארוכות עבור •
:לדוגמא, "הזהירותעקרון "יישום 

:  מתקנים חדשים.א

קווים או שנאים מינימום בין מרווחי קביעת •

מאוכלסיםלבין מבנים 

מוליכי הפאזות באופן שהשדה  סידור •
המגנטי הכולל יהיה מזערי

:מתקנים קיימים. ב

להפחתת רמות השדה  טיפול הדרגתי 

שהייה של קבע לפי העקרונות לעילבמקומות 
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המומחיםעדתודוחאתמעגן⮚

חשמלמתקנילוהפעלההקמההיתרי ⮚

חדשים

קיימיםחשמלמתקנילהיתרי הפעלה⮚

"סוגהיתרי"מטיפוסהיתרים⮚

טווחארוכותלהשפעותסףנקבעלא⮚

שנהתוךסףלערכילתקנותדרישה⮚

2006מייננתהבלתיהקרינהחוק



12

השנאהבחדרתחתיחיווט

חיווט תחתי: חדשתכנוןחיווט עילי: קודםתכנון
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חלוקהבלוחותויציאהכניסהסרגליביןמרווחצמצום

חדשתכנוןקודםתכנון

יציאהסרגליכניסהסרגל
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חדשיםמתקניםבתכנוןהזהירותעקרוןיישום

יזוםבאופןיושם-עליון-ועלעליוןמתחבקוויפאזותשיכול

סידור

סימטרי
שיכול

פאזות
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מייננתהבלתיהקרינהתקנותטיוטת 

הציבורלהערותפורסמההתקנותטיוטת: 2018דצמבר 

הסביבהלהגנתהמשרדאתרמתוך•

של הכנסתס"ואיכהנדרש אישור ועדת הפנים •
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מיליגאוס 1,000שליחידסףערך⮚

 :חדשיםמתקנים⮚

הפחתה >15%-לבתנאימהפרויקט 4%עדהשקעה►

הרביעיתלתוספתבהתאםמרווחיםשמירת►

לשנתיים₪מיליון 70 :תקציב►

במבנהקבעדרךאדםבנישלשהייה- "ממושכתשהייה"►

במהלך ,ביממהלפחותשעות 4במשך ,כדיןשהוקםמאוכלס

.בשבועלפחותימים 5

:מתקנים קיימים⮚

[התוספת השלישית]טיפול בהתאם לסל אמצעים שגרתיים ►

לשנתיים₪מיליון 31: תקציב►

₪מיליון 10אפשרות לניוד בין התקציבים עד ►

התקנותטיוטתעיקרי
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סיכום

חשמליזרםישבומקוםבכלנמצאמגנטישדה⮚

מפנילהגןנועד,מיליגאוס 1,000הסףערך⮚
טווחקצרות,ידועותהשפעות

משהייהכתוצאה בריאותיותלהשפעותראיותאין⮚
ממושכת

!סבירותועלויותמקובליםאמצעים:הזהירותעקרון⮚

סביבמגנטישדהלהפחתתופועלתמתקצבתי"חח⮚
וקיימיםחדשים,מתקניה
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!ההקשבהעלתודה

???שאלות


