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  14/08/2017: תארי�

                                                                                      

 

  חברת פלאפו� חברת פלאפו� חברת פלאפו� חברת פלאפו�––––טניה לנדאו טניה לנדאו טניה לנדאו טניה לנדאו ' ' ' ' גבגבגבגב/ / / / רועי אגמו� רועי אגמו� רועי אגמו� רועי אגמו� מר מר מר מר  :לכבוד

    

    דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת אתר השידור אגני החמצו� הרצליה

     של חברת פלאפו� 993007מספר 

    

    

     1111    פרקפרקפרקפרק
    

 אזור האתראור ית. א

 07/08/2017 :תארי% ביקור באתר   

  שינויי� באתר קיי� X אתר חדש □ :מטרת הביקור   

 .הרצליה, דרומית למתק� טיהור שפכי" גליל י" : ומיקומותיאור אזור האתר
 מטר 41.85מיקרוגל בגובה אנטנת ( מטר מהקרקע 41בגובה , על תור� המשות& לחברת תקשורת אחרת

 ).מהקרקע
 באזור קיימות אנטנות שידור נוספות :אתרי� סלולאריי� סמוכי�

 3ראה פרק : נקודות נגישות לאד�
  פעמי�  מרחק  בטיחות  לפי  הס� 4  מטר    או  50  מבני�  הקרובי�  ביותר  ברדיו�  של  רתיאו(:  תיאור  המבני�  הקרובי�

 )על פי הגדול בניה�, הבריאותי 
 1מספר טבלה 

גובה מעל פני 
לפי מפה הקרקע 

 ]m[מצבית 

מרחק 
ממוקד 

 ]m[שידור 

 מס סידורי תיאור המבנה ]º[אזימוט 

  1 גג חדש בשטח בית עלמי� 40 150 6
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 תמצית פרטי האתר . ב

    

    2טבלה מספר 

 

 07/08/2017: תארי% הביקור באתר 13:00 :הביקור  שעת

  פלאפו� : ש� החברה 930079: ר האתרמספ אגני החמצו� הרצליה: ש� האתר

 ):של היתר הקמה(סימוכי� ' מס :רשת ישראל חדשה. צ.נ

2022134 

 :תארי% היתר הקמה

08/07/2014 N= 673099 E= 182531 

 מאוכלסאזור  X   אזור תעשיה □  שטח פתוח□  :מיקו� האתר

  הרצליה , פכי� גליל י�דרומית למתק� טיהור ש:    כתובת האתר רמת השרו� :רשות מקומית

  מתק# גישה אלחוטי□  אתר זעיר פנימי□חיצוני   אתר זעיר □   משתפלת□ עוק$ □  תור# על הגגX תור# קרקעי □   :סוג האתר

  ________אחר  □ 
 18/06/2014 :דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתארי% 

  מטר15.36  : מאתר לפי הס0 הבריאותייהמרבבטיחות ה טווח

 � :ת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות רמ
 ר" מיקרו ואט לסמ1 פחות מ :רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס לא ברציפות 

 באזורי� שנמדדו, )  מהתק�0.25%פחות מ 

       לא                       :                  לחומרי� דליקי�צור% בבדיקות קיי�  
   ':                                         עמידות בדרישות המשרד להגנת הסביבה

 לא :                                                  למכשור רפואיצור% בבדיקותקיי�  

 '        :                   עמידה בתנאי� ההתא� להנחיות משרד הבריאות 
 לא:                                             36א "התאמה לתמ צור% בבדיקתקיי� 

 ':                                            36א "עמידה בדרישות המפורטות בתמ
 או/ו ברציפות מאוכלסי� אזורי�ל 1% ל מתחת קרינה  ע� נקודות רק □  כול# נבדקו, אי# X   :מטר 50 ברדיוס נבדקו שלא נקודות

 ח"בדו המפורטות בנקודות מדידה השלמת נדרשת □   חלקי  באכלוס 3%
  לא:  הא� נדרש להגביל גישה לאלמנטי� הקורני� לפי היתר ההקמה 

 לא:                            הא� קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתא� לנדרש

 לא:                             בפועל י המדידות "הא� נדרשת הגבלת גישה עפ

    )מדבקה(כ� :                                                                               :                                                                               :                                                                               :                                                                               הא" קיי" שילוט הא" קיי" שילוט הא" קיי" שילוט הא" קיי" שילוט 
 כ#:                          הא� השילוט תוא� לשילוט הנדרש בהיתר הקמה 

    ? ? ? ? ) ) ) ) הספקי שידורהספקי שידורהספקי שידורהספקי שידור, , , , זוויות שידורזוויות שידורזוויות שידורזוויות שידור, , , , סוג אנטנותסוג אנטנותסוג אנטנותסוג אנטנות((((חשיפה חשיפה חשיפה חשיפה הא" תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות הא" תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות הא" תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות הא" תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות 

מתארי� ______  שאושר בדוח מדידות סימוכי� CIפ " תוא" ע □ שמאושר בדוח הנוכחי CIפ " תוא" עXתוא"  □ לא תוא" □
 _________הערות ________ 
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 ר"תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ. ג

    

    

    

    

    

    

    

  משוקלל  מהאתר טווח בטיחות. ד

 
 אזימוט שידור טווח בטיחות לפי הס0 הבריאותי

 10  מטר15.36
 100  מטר15.36

 210  מטר15.36

 מיקרוגל  מטר2.51

 מסקנות .  ה

      

 עמדו באתר שנמדד רמות הקרינה האלקטרומגנטיות  הנגישות לציבור הרחבבכל נקודות המדידה)  1     
 . של המשרד לאיכות הסביבה,לציבור הרחב, בתקני החשיפה

 לא צפויות , י חישוב תיאורטי ומדידת הקרינה באתר עולה כי במידה והאתר ישדר בהספק המרבי"עפ)  2     

 .ICNIRP מתק� 1%        רמות קרינה מעל 

 

 

 ומדידות באתר הביקור את ביצע אשר מוסמ% בודק ש� .ו
 משפחה וש�  ש� ההיתר מספר ההיתר תוק0

ELF RF ELF RF 

19.2.2020 04.09.2019 4�07�2032 5�07�2032 

  סרוסי קובי

    

    המדידה ציוד. ז
ש� 

מעבדת 
    הכיול

תוק0 
    הכיול

    תחו� תדרי� מספר סידורי

 ]MHz[     

    היצר� מודל    רגישות

-10MHZ 1-31008129 16.10.17 חרמו#

8000MHZ 

- TM-196 TENMARS 

                                       בברכה                                          

    יוני שי&                                                                                                                                           

 

 מ"בע" בטוחגל                  "                                                         

 ר" מיקרו ואט לסמ1פחות מ  : תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזורי� הנגישי� לציבור הרחב
 באזורי� שנמדדו, )  מהתק�0.25%פחות מ 

 - : תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזור מאוכלס ברציפות
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    טבלת נתוני האנטנות במוקדי השידורטבלת נתוני האנטנות במוקדי השידורטבלת נתוני האנטנות במוקדי השידורטבלת נתוני האנטנות במוקדי השידור        ////    2222פרק פרק פרק פרק 

           

    

    ))))התצורה הקיימת בזמ� המדידההתצורה הקיימת בזמ� המדידההתצורה הקיימת בזמ� המדידההתצורה הקיימת בזמ� המדידה ( ( ( (3.13.13.13.1' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס
 

 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

WCDMA-2100 WCDMA-850 CDMA שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת מערכת תקשורת

 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" 870-880 869-880 2140-2150

  באתר אנטנות שידורמספר  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3

CV3PX308R1 CV3PX308R1 CV3PX308R1 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :   גובה האנטנה מפני 41 41 41 41 41 41 41 41 41
  ( Watt )במבוא אנטנה ' הספק שידור מקס 12 12 12 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80

 ( DBI )  אנטנהשבח 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.4 15.4 15.4

5547.8 5547.8 5547.8 5809.25 5809.25 5809.25 435.7 435.7 435.7 
 במוצא האנטנה' הספק שידור מקס

Watt ) ( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

 ( ° ) אזימות שידור תחו" תחתו�  10 100 200 10 100 200 10 100 200

 ( ° ) אזימות שידור תחו" עליו�  10 100 200 10 100 200 10 100 200

  פתיחה אנכיתתזווי 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 9.9 9.9 9.9
  פתיחה אופקיתזווית 64 64 64 64 64 64 61 61 61

 ( m )מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1( 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59
 ( m )של אנטנה   מירבי מימד 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה הקבוע קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 .גובה של נקודת אמצע האנטנה*   

)4ראה נספח  (CIי נוהל "בוצעו שינויי� עפ
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 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

 LTE שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת מערכת תקשורת מערכת מיקרוגל
 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" 1860-1875 18000

  באתר אנטנות שידורמספר 3 1

VHP2-180 80010622V01 80010622V01 80010622V01 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :  גובה האנטנה מפני  41 41 41 41.85
 ( Watt )במבוא אנטנה ' הספק שידור מקס 160 160 160 0.1

  ) ) ) )DBI    ((((  אנטנהשבח 17.4 17.4 17.4 39
 ( Watt )במוצא האנטנה ' הספק שידור מקס 8792.7 8792.7 8792.7 794

0 3 3 3 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 3 3 3 
 וית שידור מכנית ביחס לאופק זו

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

0 2 2 2 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 14 14 14 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

TBD 200 100 10  אזימות שידור תחו" תחתו� ( ° ) 

TBD 200 100 10 מות שידור תחו" עליו� אזי ( ° ) 

  פתיחה אנכיתזווית 7.1 7.1 7.1 0.8
  פתיחה אופקיתזווית 65 65 65 0.8
2.51 8.81 8.81 8.81 

  ) ) ) )m( ( ( ( מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1(

2ft 1.415 1.415 1.415 של אנטנה   מירבי מימד ) ) ) )m( ( ( (  

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100%

 
 .מרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שקלול חפיפה בי# גזרות שידור) 1(

 )4ראה נספח  (CIי נוהל "בוצעו שינויי� עפ
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    ))))התצורה שאושרה  בהיתר ההקמההתצורה שאושרה  בהיתר ההקמההתצורה שאושרה  בהיתר ההקמההתצורה שאושרה  בהיתר ההקמה ( ( ( (3.23.23.23.2' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס
 

 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

WCDMA-2100 WCDMA-850 CDMA שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת מערכת תקשורת

 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" 870-880 869-880 2140-2150

  באתר אנטנות שידורמספר  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3

CV3PX308R1 CV3PX308R1 CV3PX308R1 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :   גובה האנטנה מפני 41 41 41 41 41 41 41 41 41
  ( Watt )במבוא אנטנה ' הספק שידור מקס 12 12 12 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80

 ( DBI )  אנטנהשבח 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.4 15.4 15.4

5547.8 5547.8 5547.8 5809.25 5809.25 5809.25 435.7 435.7 435.7 
 במוצא האנטנה' הספק שידור מקס

Watt ) ( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

 ( ° ) אזימות שידור תחו" תחתו�  10 100 210 10 100 210 10 100 210

 ( ° ) ור תחו" עליו� אזימות שיד 10 100 210 10 100 210 10 100 210

  פתיחה אנכיתזווית 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 9.9 9.9 9.9
  פתיחה אופקיתזווית 64 64 64 64 64 64 61 61 61

 ( m )מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1( 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59
 ( m )של אנטנה   מירבי מימד 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 .גובה של נקודת אמצע האנטנה*   
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 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

 LTE שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת מערכת תקשורת מערכת מיקרוגל
 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" 1860-1875 18000

  באתר אנטנות שידורמספר 3 1

VHP2-180 80010622V01 80010622V01 80010622V01 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :   גובה האנטנה מפני 41 41 41 41.85
 ( Watt )במבוא אנטנה ' הספק שידור מקס 160 160 160 0.1

  ) ) ) )DBI    ((((  אנטנהשבח 17.4 17.4 17.4 39
 ( Watt )במוצא האנטנה ' הספק שידור מקס 8792.7 8792.7 8792.7 794

0 3 3 3 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 3 3 3 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

0 2 2 2 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 14 14 14 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

TBD 210 100 10 ו� אזימות שידור תחו" תחת ( ° ) 

TBD 210 100 10  אזימות שידור תחו" עליו� ( ° ) 

  פתיחה אנכיתזווית 7.1 7.1 7.1 0.8
  פתיחה אופקיתזווית 65 65 65 0.8
2.51 8.81 8.81 8.81 

  ) ) ) )m( ( ( ( מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1(

2ft 1.415 1.415 1.415 של אנטנה   מירבי מימד ) ) ) )m( ( ( (  

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100%

 
 .מרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שקלול חפיפה בי# גזרות שידור) 1(

 LTEטר� נקבע תחו� תדרי ה ** 
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  תוצאות המדידות  � 3פרק 

    

    4 טבלה מספר �תוצאות המדידה  . א

 

מיקו� אזור המדידה 
 * ביחס  לנקודת הייחוס

 גובה

 )מטר(
 אזימוט

 )מעלות(
 מרחק

 )מטר(

עמידה 
בדרישות 
בהספק 
 מרבי

 

אחוז מס� 
 הבריאותי

בהשוואה 
לתק# 

המחמיר 
בתדרי 
 הסלולאר

עוצמת 
הקרינה 
הנמדדת  
ביחידות 

מיקרו וואט 
 ר"לסמ

 תיאור מקו� המדידה אכלוס  האזור

 רשביל עפ לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 0.5 10 2.0
 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 5.0 10 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 10.0 10 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 15.0 10 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 20.0 10 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25 קט# מ עומד 25.0 10 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 30.0 10 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 0.5 100 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 5.0 100 2.0

 שביל עפר ותלא ברציפ 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 10.0 100 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 15.0 100 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 20.0 100 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 25.0 100 2.0

 שביל עפר לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 30.0 100 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 0.5 210 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 5.0 210 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 10.0 210 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 15.0 210 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 20.0 210 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 25.0 210 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 30.0 210 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 0.5 270 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 5.0 270 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 10.0 270 2.0

 לות האנטנותלמרג, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 15.0 270 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 20.0 270 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 25.0 270 2.0

 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 30.0 270 2.0

 מתק# שאיבהסמו1 ל, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 197.0 0 2.0

 מתק# לטיהור שפכי� סמו1 ל, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 220.0 0 2.0

 בגליל י�

 חדש בשטח בית סמו1 מבנה, קרקע לא ברציפות 1פחות מ  0.25קט# מ  עומד 150.0 40 2.0
 עלמי#

 .קרקע: נקודת הייחוס*
 :הערות

בה� לא בוצעת מדידה ספקטראלית התוצאות מושוות לתק# המחמיר בתחו� העבודה באתר בנקודות ש )1
 .1י  המפורט בנספח "עפ, או בתחו� העבודה של החברה המפעילה באופ# המחמיר את התוצאה
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    מסקנות לגבי תוצאות המדידות

 .ICNIRP מתק# 1%רמות הקרינה הנמדדות לא עולות מעל  )1

לא ,  ידת  הקרינה  באתר  עולה  כי  במידה  והאתר  ישדר  בהספק  המרביי  חישוב  תיאורטי  ומד"עפ )2

 .ICNIRP מתק� 1%צפויות רמות קרינה מעל 

    

    

    

    

    

    

    

    ג לציוד רפואי"בטיחות קרינה אלמ  � 4פרק 

    

 . ל לא נדרשת בדיקת קרינה לציוד רפואי"לאתר הנ

 

    

    

 

    

    ג לדלק "בטיחות קרינה אלמ– 5פרק 

 

 . לחומרי� דליקי�ל לא נדרשת בדיקת קרינה"לאתר הנ
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    .  תמונות של האתר ואנטנות השידור� 6פרק 

 
    

     מעלות100לכיוו� מבט         
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     מעלות270מבט לכיוו�                          מעלות10לכיוו� מבט 
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    . הצהרה לגבי הגבלות גישה ושרטוט הגבלות הגישה�  7פרק 

    

    

 .לא נדרשת הגבלת גישה באזורי� נגישי�     

    

    

 
 'חלק א , 36 א"תמ עמידה  בתנאי בדיקת  – 8פרק 

 

 .דקלא נב
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 נספחי� – 9פרק 

    

           אופ� ביצוע המדידות   אופ� ביצוע המדידות   אופ� ביצוע המדידות   אופ� ביצוע המדידות////    1111נספח נספח נספח נספח 
 

 שיטת המדידה   1.1

 

בנקודה . נערכת  סריקה של האזורי� הנגישי�: בכל אזור נמדדת הקרינה  באופ# הבא  .א
בה נמדדה הקריאה הגבוהה ביותר נערכה מדידה מדויקת ונרשמת הקריאה 

 .מקסימאלית

ז אקראי ללא "ידות מבוצעות  בלולכ# המד, המשדרי� באתר משדרי� באופ# קבוע .ב
 . הודעה מוקדמת לחברה המשדרת

בעיקר באזורי�  בעלי , בסביבת האנטנה, המדידות מבוצעות  באזורי� הנגישי� לאד� .ג
 ).מרחק מינימאלי מהאנטנה וכיוו# ביחס לאונת השידור ( פוטנציאל לקרינה גבוהה 

ח התיאורטי ובמידה " מהרמות החזיות בדובמידה ותוצאות המדידה אינ# גבוהות .ד
 בשטח מאוכלס 1%שהרמות גבוהות מהדוח התיאורטי א1 ערכ# האבסולוטי נמו1 מ 

או במידה וקיי� זיהוי ודאי של /ו  בשטח מאוכלס לא ברציפות 3%או מ /ברציפות ו
 .מבוצע זיהוי של מקורות הקרינה ותדרי השידורנדרש ולא מקור הקרינה לא 

 .1.2ואר בסעי� י המת"ההשוואה לתק# מבוצעת עפ

 . בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל  המשדרי� באזור .ה

 .המדידות מבוצעות לאתרי� פעילי� לאחר קבלת אישור על הפעלת# מהמפעיל .ו

 .במידה וקיי� שדה קרינה גבוה נמדדת קרינה עד למרחק גבול התק# מהאנטנות .ז

  היבטי בטיחות מקרינה לאד�    במידה שלא צויי# במפורש אחרת המדידות בחנו .ח

 .      בלבד ולא כללו בחינת השפעה על ציוד

הערכה זאת   . י הערכת הבודק בביקור באתר"הגדרת מיקומי� והפרשי גבהי� נעשית עפ .ט
מהווה בסיס להגדרת מיקו� הנקודה הנמדדת ואיננה משפיעה בכל דר1 על התוצאה 

רה וציו# מקו� הנקודה הנבדקת באתרי� משותפי� הגד. הנמדדת והשוואתה לתק#
ג� א� , תהיה יחסית לאנטנה הדומיננטית ביתר או לאנטנה הקרובה והנמוכה ביותר

המדידה כוללת את הקרינה המשולבת מכל . זאת איננה שייכת לחברה הנבדקת
 .החברות

 

 :השוואת תוצאות מדידה לתק# והתייחסות להתפלגות תדרי� של השידורי� 1.2

  
 י "בה# בוצעה מדידה ספקטראלית נעשית השוואה אל מול אחוזי התק# עפבנקודות ש.      א

          התפלגות רמות התק# בהתא� לתדרי� השוני� ולאחר מכ# סיכו� אחוזי� לצור1 הצגת 

 .         האחוז הכללי
 בנקודות שבה# לא מבוצעת מדידה ספקטראלית אבל פועלת חברה אחת בתדר יחיד  .      ב

 .שוואה אל מול התק# המחמיר של התדר בו פועלת החברה         הה
           במידה וקיימות מספר חברות או חברה המפעילה  יותר מתחו� תדרי� אחד אזיי נשווה 

 .          לתק# המחמיר בתחו� תדרי הסלולאר
           א� החברות השונות ממוקמות באזורי� שוני� ומרוחקי� אזי במידה והעוצמה    

  מהעוצמה שבסמו1 למתק# הנמדד אזיי נשווה       10          מהמתק# הסמו1 נמוכה מעל פי 

.          לתק# המתאי� לתחו� שידור של המתק# הנמדד
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 הנחיות כלליות הנובעות מאופ# ביצוע המדידה 1.3

 

 משרד י הנחיות "מ מהאנטנה עפ" ס10יש להדגיש כי המדידות מבוצעות עד מרחק של .       א

 בשל כ1 מומל$ להגביל מגע בחזית האנטנה ובמידת .           איכות הסביבה ויצרני המודדי�

 מ מצידי וחזית האנטנה ג� במקרי� שבה� " ס10          האפשר לשמור על מרחק של לפחות 

 .          לא הוגדרה כל הגבלת גישה לאנטנות
 נדרש לשמור ) טיפוס על גבי סולמות ( טנות בעבודות תחזוקה המבוצעות בגובה האנ.       ב

 .           על מרחק בטיחות שהוגדר לאנטנה זאת ג� במקרי� שבה� רמות הקרינה נמוכות
           באנטנות הממוקמות על גגות פירי� המדידות מבוצעות באזורי� הנגישי� לציבור 

 .  מטר ממפלס הגג2.5קרי עד גובה של ,           הרחב
 :      מגבלות מדידה של ערכי� נמוכי� הקרובי� לס� המדידה של המכשיר.  ג

 כאשר ) דבר הנובע ממגבלות מכשיר המדידה"  ( 2קט# מ "תוצאת המדידה תרש�  )  1            

  מהתוצאה הרשומה100                 בפועל הקרינה יכולה להיות נמוכה א�  פי 

 י "ת המדידה לא יציבה ולא בוצעה מדידה ספקטראלית עפבמקרי� בה� תוצא)   2           
 .3% או קט# מ 1% אזיי ירש� קט# מ 1.2                 הקריטריוני� שהוזכרו בסעי� 
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       קריטריו� המגדיר את רמת הבטיחות מפני קרינה   קריטריו� המגדיר את רמת הבטיחות מפני קרינה   קריטריו� המגדיר את רמת הבטיחות מפני קרינה   קריטריו� המגדיר את רמת הבטיחות מפני קרינה////    2222נספח נספח נספח נספח 

 

 

 הגדרות המשרד לאיכות הסביבה 2.1

 . ס& בריאותי וס& סביבתי:  ספי"2ות  דרישות המשרד לאיכות הסביבה מגדיר.א

  תק� אירופאי  – ICNIRPדרישות הס& הבריאותי מחייבות עמידה בתק� .ב

  ).WHO( ארגו� הבריאות העולמי י "שאושר ואומ2 ע

 י "הוגדר ס& סביבתי המחמיר יותר מהס& הבריאותי כאשר ס& זה משתנה עפ, בנוס&.           ג

 .             מידת האיכלוס
  לחשיפה  ,בתק� לפי הגדרת התק� אי� כל סכנה להיחש& לרמות הקרינה המוגדרות .          ד 

 .לציבור הרחב, ) שעות 24( ממושכת 
 .התק� מותיר חשיפה לרמות גבוהות יותר, לגבי עובדי" . ה                 

 

 

 

 ICNIRPרמות מותרות לחשיפה לפי תק�   2.2

 מפורטות בטבלה, בכל תחו" תדר, לוסייה רחבהרמות הקרינה המותרות לחשיפה לאוכ

  ) :ICNIRPצילו" מתו� תק�  ( הבאה 

 

 
  וולט למטר38רמות הקרינה המותרות הנ�  ) 800-900Mhz( בתחו" התדרי" סלולארי 

 .ר" מיקרו ואט לסמ400לשדה חשמלי או צפיפות הספק של  
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     שיטת מדידת פקטור שיטת מדידת פקטור שיטת מדידת פקטור שיטת מדידת פקטור––––    3333נספח נספח נספח נספח 

 

 ספק משודר באתר סלולאריספק משודר באתר סלולאריספק משודר באתר סלולאריספק משודר באתר סלולארי שיטת בדיקת ה שיטת בדיקת ה שיטת בדיקת ה שיטת בדיקת ה::::הנדו�הנדו�הנדו�הנדו�

 :כללי .1

 .בדיקות הקרינה באתרי" סלולאריי" מבוצעי" במועדי" אקראיי" ללא שליטה על ההספק המשודר בזמ� הבדיקה 1.1
נדרש לנרמל  את תוצאות הבדיקות המבוצעות באתרי" , י דרישת הממונה על הקרינה במשרד לאיכות הסביבה"עפ 1.2

מת הקרינה המקסימאלית שעשויה להיווצר מה� באזורי" מאוישי" להספק המקסימאלי האפשרית בכל האנטנות שר
 . מהתק�0.5% /גבוהה מ

 

 

 :מטרה .2
מטרת מסמ� זה להגדיר את אופ� ביצוע נירמול ההספק בי� ההספק שהיה בזמ� הבדיקה לזה שעשוי להימצא במצב 

 .תפעול המקסימאלי

 

 : שיטת הבדיקה .3
 באזורי" השוני" בהספק הממוצע בפועל בזמ� המדידה והעפלת י חלוקת צפיפות ההספק שנמדדה"הנירמול מבוצע ע

ההספק המשודר מהאתר יכול להתקבל באחת משלוש דרכי" כמופרט .  התוצאה בהספק המקסימאלי האפשרי באתר
 : להל�

 

 .ח מחשב של מפעיל האתר התוא" לשעת מדידה"דו
 .מדידה של הספק ישירות בכניסת האנטנות

 .גדרות וחישוב ההספק המשודר בהתבסס על שיטות הבדיקה המתוארותמדידות קרינה בנקודות מו

 

 .תצורת האנטנות והסביבה, שיטת הבדיקה נקבעת על ידי מאפייני האתר
 : כפי שמופרטת להל�

 

  :1111מקרה מקרה מקרה מקרה  •
 מקור קרינה יחיד על האזור הנמדד

 .יכולת להימצא באונה ראשית של אנטנת השידור
 . וולט למטר מהאתר2 /מות גבוהות מיכולת להימצא במרחק בו נמדדות עוצ

 

 :מהל�  מדידה מהל�  מדידה מהל�  מדידה מהל�  מדידה 
 דקות 6כל מדידה תרש" לאחר מיצוע של .  המדידה תבוצע בעזרת מד עוצמת קרינה רחב סרט לכל תחו" התדרי"

 : באותה הנקודה באופ� הבא 

 

 . מטר מהאנטנה4בצע בדיקה של רמות קרינה בגובה מרכז של אנטנה במרחק 

 

 . מטר מהאנטנה8 חזור על הבדיקה במרחק

 

 . מטר8 רשות עוצמת הקרינה במרחק 4א" היחס בי� רמות הקרינה בשתי הנקודות הינו פי 

 

 חפש נקודות נוספות תו� שינוי גובה או מרחק עד אשר יתקבל היחס 4א" היחס בי� רמות הקרינה קט� או גדול מפי 
 . ראשיתהרצוי שמשמעו קיו" התנאי של שדה רחוק והתנאי של הימצאות באונה

 

 .חזור על הבדיקה לכל אחת מהאנטנה

 

ח תיאורטי הספק מקסימאלי תו� התחשבות בניחות כבלי" "לקבל נתוני אתר מהחברה הסלולארית בהתבסס על דו
 .והגבר אנטנה באונה ראשית

 

 .11 סעי& י"חשב גור" כיול של כל הספק שידור בכל אנטנה חלוקה של הספק המקסימאלי באנטנה בהספק בזמ� הבדיקה עפ

 

 . בכל נקודות הבדיקה בגזרת השידור של כל האנטנה12הכפל גור" כיול בסעי& 
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  : : : :2222מקרה מקרה מקרה מקרה  •

 

 ::::תנאי"תנאי"תנאי"תנאי"
 מספר מקורות קרינה על האזור הנמדד

 יכולת להימצא באונה ראשית של אנטנת השידור

 . וולט למטר מהאתר2יכולת להימצא במרחק בו נמדדות עוצמות גבוהות מ 

 

 ::::מהל� הבדיקה מהל� הבדיקה מהל� הבדיקה מהל� הבדיקה 

 

ביצוע המדידה על יד מד הספק סלקטיבי בתדר כגו� נתח ספקטרו" או מקלט מדידה יחד ע" אנטנה מתאימה 
 .הכוללת פקטור המרה לשדה חשמלי

יש לבצע חישוב של ההספק משוכלל בתחו" תדר רלוונטי של כל אנטנה תו� התחשבות ברוחב הסרט של האות 
 .הנמדד ורוחב הסרט בו בוצעה המדידה

 

 : דקות באותה הנקודה באופ� הבא6ה תרש" לאחר ביצוע של כל מדיד

 

 . מטר מהאנטנה4בצע בדיקה של רמות קרינה בגובה מרכז של אנטנה במרחק 

 

 . מטר מהאנטנה8חזור על הבדיקה במרחק 
 . מטר8 רשו" את עוצמת הקרינה במרחק 4א" היחס בי� רמות הקרינה בשתי הנקודות הינו פי 

 

 חפש נקודות נוספות תו� שינוי גובה או מרחק עד אשר יתקבל 4רינה קט� או גדול מפי א" היחס בי� רמות הק
 .היחס הרצוי שמשמעו קיו" התנאי של שדה רחוק והתנאי של הימצאות באונה ראשית

 

 .חזור על הבדיקה לכל אחת מהאנטנה

 

 בניחות כבלי" והגבר ח תיאורטי הספק מקסימאלי תו� התחשבות"לברר אצל החברה הסלולארית בהתבסס על דו
 .אנטנה באונה ראשית

 

 . מטר והגבר האנטנה8חשב הספק שידור באנטנה בהתחשב ברמות קרינה שנמדדו במרחק 

 

י "חשב גור" כיול של כל הספק שידור בכל אנטנה חלוקה של הספק המקסימאלי באנטנה בהספק בזמ� הבדיקה עפ
 .11סעי& 

 

  : : : :3333מקרה מקרה מקרה מקרה 

 

 ::::תנאי" תנאי" תנאי" תנאי" 
 מספר מקורות קרינה על האזור הנמדד מקור קרינה אחד או 

 .חוסר אפשרות יכולת להימצא באונה ראשית של אנטנת השידור

 

 : : : : המהל� המדידה המהל� המדידה המהל� המדידה המהל� המדידה 
איתור תיאורטי של אזור מרחבי בו נמדדה . חישוב תיאורטי של התפלגות הקרינה באזור בו נית� לבצע מדידה

, נטנה והתחשבות בשינוי ההגבר השדה קרובעל ידי שימוש בעקו" קרינה מרחבי של הא( הקרינה המקסימאלית 
 ).במידת הצור� 

 

 .ביצוע מדידה תו� כדי סריקת האזור בו הקרינה מקסימאלית

 

 ::::המדידה תבוצע באחד מסוגי המודדי" הבאי" המדידה תבוצע באחד מסוגי המודדי" הבאי" המדידה תבוצע באחד מסוגי המודדי" הבאי" המדידה תבוצע באחד מסוגי המודדי" הבאי" 
מד הספק סלקטיבי בתדר כגו� נתח ספקטרו" או מקלט מדדה יחד ע" אנטנה מתאימה הכוללת פקטור המרה 

ע חישבו של ההספק המשוכלל בתחו" תדר רלוונטי של כל אנטנה תו� התחשבות ברוחב יש לבצ.  לשדה חשמלי
 .הסרט של האות הנמדד ורוחב הסרט בו בוצעה המדידה

 

לפי חישוב לבי� הקרינה המקסימאלית אשר , חישוב הפקטור על ידי היחס בי� מקסימו" הקרינה התיאורטית
 .נמדדה בסריקה

 

 :::: ה"  ה"  ה"  ה" תנאי" נדרשי"  לתקינות המדידהתנאי" נדרשי"  לתקינות המדידהתנאי" נדרשי"  לתקינות המדידהתנאי" נדרשי"  לתקינות המדידה
  20% על ידי הצלבה בי� מיקו" השיא במדידה למיקו" השיא התיאורטי בדיוק של –אימות החישוב התיאורטי 

 

 .db2חישוב הפקטור בשתי נקודות שונות וקבלת סטייה הנמוכה מ 
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  : : : :4444מקרה מקרה מקרה מקרה 

 

 ::::תנאי" תנאי" תנאי" תנאי" 
לגביה קיי" יחס מוגדר בי� ל או פקטור הספק והוגדרה נקודת יחוס מדויקת אשר "אתר שבו נמדד בעבר בשיטות הנ

 .עוצמת קרינה להספק אנטנה

 

 .הנקודה נמצאת באזור נגיש בו מדידה

 

י הספק מדוד בכניסת אנטנות בזמ� בדיקת "בכל מקרה של קרינה גבולית לדרישות נית� לקבוע גורי" הנירמול עפ
 .הקרינה

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    il.co.gale@support :mail-e     03�6347015. טל|    יהוד 20ששת הימי� 

il.co.gale.wwwאלקטרומגנטי � נה ואיכו� משדרי�תכנו� בדיקות קרי,     מומחי� בתכנו

 

 

    

21

 

       

    

            930079930079930079930079    ' ' ' ' מסמסמסמס" " " " אגני החמצו� הרצליה אגני החמצו� הרצליה אגני החמצו� הרצליה אגני החמצו� הרצליה " " " "   לאתר   לאתר   לאתר   לאתר CI    ////4444נספח נספח נספח נספח 

 

 :נתוני�. 1
    930079930079930079930079: : : : אתראתראתראתר' ' ' ' אגני החמצו� הרצליה     מסאגני החמצו� הרצליה     מסאגני החמצו� הרצליה     מסאגני החמצו� הרצליה     מס: : : : ש" האתרש" האתרש" האתרש" האתר

 CI :08/02/2015תארי� ביצוע 

 כלל חישובי קרינה במתכונת דוח תיאורטי לפני ואחרי השינוי בהתבסס על נתוני אתר CIחישוב 
 שהתקבלו מחברת פלאפו� ועל דוחות מעשיי" או תיאורטיי" של בודק קרינה מוסמ� 

 

 :מהות השינוי. 2

 :שינוי בהספקי שידור כמפורט להל�
   לפני2.1

 

 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

WCDMA-2100 WCDMA-850 CDMA שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת קשורתמערכת ת

 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" 870-880 891-892 869-880 2140-2150

  באתר אנטנות שידורמספר  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3

CV3PX308R1 CV3PX308R1 CV3PX308R1 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :   גובה האנטנה מפני 41 41 41 41 41 41 41 41 41
  ( Watt )במבוא אנטנה ' הספק שידור מקס 12 12 12 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80

 ( DBI )  אנטנהשבח 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.4 15.4 15.4

5547.8 5547.8 5547.8 5809.25 5809.25 5809.25 435.7 435.7 435.7 
 במוצא האנטנה' הספק שידור מקס

Watt ) ( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  שידור אלקטרונית ביחס לאופק זווית

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

 ( ° ) אזימות שידור תחו" תחתו�  10 100 210 10 100 210 10 100 210

 ( ° ) אזימות שידור תחו" עליו�  10 100 210 10 100 210 10 100 210

  פתיחה אנכיתזווית 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 9.9 9.9 9.9
  פתיחה אופקיתזווית 64 64 64 64 64 64 61 61 61

 ( m )מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1( 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59
 ( m )של אנטנה   מירבי מימד 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 .גובה של נקודת אמצע האנטנה*   
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 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

 LTE שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת  תקשורתמערכת מערכת מיקרוגל
 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" **1880'1805 18000

  באתר אנטנות שידורמספר 3 1

VHP2-180 80010622V01 80010622V01 80010622V01 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :   גובה האנטנה מפני 41 41 41 41.85
 ( Watt )נה במבוא אנט' הספק שידור מקס 160 160 160 0.1

  ) ) ) )DBI    ((((  אנטנהשבח 17.4 17.4 17.4 39
 ( Watt )במוצא האנטנה ' הספק שידור מקס 8792.7 8792.7 8792.7 794

0 3 3 3 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 3 3 3 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

0 2 2 2 
 ידור אלקטרונית ביחס לאופקזווית ש

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 14 14 14 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

TBD 210 100 10  אזימות שידור תחו" תחתו� ( ° ) 

TBD 210 100 10  אזימות שידור תחו" עליו� ( ° ) 

  פתיחה אנכיתזווית 7.1 7.1 7.1 0.8
  פתיחה אופקיתזווית 65 65 65 0.8
2.51 8.81 8.81 8.81 

  ) ) ) )m( ( ( ( מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1(

2ft 1.415 1.415 1.415 של אנטנה   מירבי מימד ) ) ) )m( ( ( (  

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100%

 
 .ללא שקלול חפיפה בי# גזרות שידורמרחק בטיחות מאנטנה בודדת ) 1(

LTEטר� נקבע תחו� תדרי ה ** 
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    : אחרי2.2

 

 

 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

WCDMA-2100 WCDMA-850 CDMA שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת מערכת תקשורת

 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" 870-880 891-892 869-880 2140-2150

  באתר אנטנות שידורמספר  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3  תלת תחומיות3

CV3PX308R1 CV3PX308R1 CV3PX308R1 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :   גובה האנטנה מפני 41 41 41 41 41 41 41 41 41
  ( Watt )במבוא אנטנה ' הספק שידור מקס 12 12 12 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80 2*80

 ( DBI )  אנטנהשבח 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.4 15.4 15.4

5547.8 5547.8 5547.8 5809.25 5809.25 5809.25 435.7 435.7 435.7 
 במוצא האנטנה' הספק שידור מקס

Watt ) ( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 מכנית ביחס לאופקזווית שידור 

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

 ( ° ) אזימות שידור תחו" תחתו�  10 100 200 10 100 200 10 100 200

 ( ° ) אזימות שידור תחו" עליו�  10 100 200 10 100 200 10 100 200

  פתיחה אנכיתזווית 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 9.9 9.9 9.9
 ופקית פתיחה אזווית 64 64 64 64 64 64 61 61 61

 ( m )מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1( 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59
 ( m )של אנטנה   מירבי מימד 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 .גובה של נקודת אמצע האנטנה*   
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 פרמטר/נתו� ער%/תאור
  האתר' מס 930079

N :  673099            E : 182531  של האתר ברשת ישראל חדשה. צ.נ 

 LTE שיטת השידור 

 מיקרוגל/מערכת תקשורת מערכת תקשורת מערכת מיקרוגל
 ( Mhz ) תדרי השידור תחו" 1850'1845 18000

  באתר אנטנות שידורמספר 3 1

VHP2-180 80010622V01 80010622V01 80010622V01 דג" האנטנה ( האנטנהסוג( 

 הקרקע :   גובה האנטנה מפני 41 41 41 41.85
 ( Watt )במבוא אנטנה ' הספק שידור מקס 160 160 160 0.1

  ) ) ) )DBI    ((((  אנטנהשבח 17.4 17.4 17.4 39
 ( Watt )במוצא האנטנה ' הספק שידור מקס 8792.7 8792.7 8792.7 794

0 3 3 3 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק

  M-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 3 3 3 
 זווית שידור מכנית ביחס לאופק 

 M-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

0 2 2 2 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק

  E-Tilt תחו" תחתו� ( ° ) 

0 14 14 14 
 זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק 

 E-Tilt תחו" עליו�( ° ) 

TBD 200 100 10  אזימות שידור תחו" תחתו� ( ° ) 

TBD 200 100 10  אזימות שידור תחו" עליו� ( ° ) 

  פתיחה אנכיתזווית 7.1 7.1 7.1 0.8
  פתיחה אופקיתזווית 65 65 65 0.8
2.51 8.81 8.81 8.81 

  ) ) ) )m( ( ( ( מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה )1(

2ft 1.415 1.415 1.415 של אנטנה   מירבי מימד ) ) ) )m( ( ( (  

 קבועה/ סורקתאנטנה קבועה קבועה קבועה קבועה
 ) מהזמ�  ( %  השידורתעבורת 100% 100% 100% 100%

 
 .רמרחק בטיחות מאנטנה בודדת ללא שקלול חפיפה בי# גזרות שידו) 1(

. 

 

 

 :סיכו� ממצאי�. 3
  המפורטי" CIרמות הקרינה באזורי" מאוכלסי" שלא ברציפות בסביבת האתר הנבדק לפני ואחרי . 1

 .1% ובאזורי" מאוכלסי" ברציפות נמוכות מ 3%    בנספח נמוכות מ 

 .CIהשוני המבוקש באתר עונה לדרישות . 2
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 נספחי�

 

 ::::חישובי" לפני השינויחישובי" לפני השינויחישובי" לפני השינויחישובי" לפני השינוי: : : : 1111נספח נספח נספח נספח 

    

 גובה
m 

 אזימוט
deg 

 מרחק
m 

אחוז מס& 
 הבריאותי

 עוצמת הקרינה
uW/cm² 

אכלוס האזור  מספר אזור החישוב

 1 שביל עפר לא ברציפות 0.25 0.04 0.5 10 2.0

 2 שביל עפר רציפותלא ב 0.13 0.02 5.0 10 2.0

 3 שביל עפר לא ברציפות 0.22 0.03 10.0 10 2.0

 4 שביל עפר לא ברציפות 0.16 0.02 15.0 10 2.0

 5 שביל עפר לא ברציפות 0.28 0.04 20.0 10 2.0

 6 שביל עפר לא ברציפות 0.07 0.01 25.0 10 2.0

 7 שביל עפר לא ברציפות 0.54 0.10 30.0 10 2.0

 8 שביל עפר לא ברציפות 0.25 0.04 0.5 100 2.0

 9 שביל עפר לא ברציפות 0.13 0.02 5.0 100 2.0

 10 שביל עפר לא ברציפות 0.22 0.03 10.0 100 2.0

 11 שביל עפר לא ברציפות 0.16 0.02 15.0 100 2.0

 12 שביל עפר לא ברציפות 0.28 0.04 20.0 100 2.0

 13 ל עפרשבי לא ברציפות 0.07 0.01 25.0 100 2.0

 14 שביל עפר לא ברציפות 0.54 0.10 30.0 100 2.0

 15 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.25 0.04 0.5 210 2.0

 16 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.13 0.02 5.0 210 2.0

 17 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.22 0.03 10.0 210 2.0

 18 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.16 0.02 15.0 210 2.0

 19 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.28 0.04 20.0 210 2.0

 20 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.07 0.01 25.0 210 2.0

 21 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.54 0.10 30.0 210 2.0

 22 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.03 0.01 0.5 270 2.0

 23 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 0.01 5.0 270 2.0

 24 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.02 0.01 10.0 270 2.0

 25 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 0.01 15.0 270 2.0

 26 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.03 0.01 20.0 270 2.0

 27 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 0.01 25.0 270 2.0

 28 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.06 0.01 30.0 270 2.0

 29 גג מתק� שאיבה לא ברציפות 1.96 0.34 197.0 0 16.0

 30 גג מתק� לטיהור שפכי" בגליל י" לא ברציפות 1.36 0.25 220.0 0 16.0

 31 גג חדש בשטח בית עלמי� לא ברציפות 3.08 0.50 150.0 40 8.0

 .קרקע: למיקו� מרחבי של האנטנות ואזורי החישוב ) 0,0,0( נקודת ייחוס * 
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  ::::חישובי" אחרי השינויחישובי" אחרי השינויחישובי" אחרי השינויחישובי" אחרי השינוי: : : : 2222נספח נספח נספח נספח 

    

 גובה
m 

 אזימוט
deg 

 מרחק
m 

אחוז מס& 
 הבריאותי

 עוצמת הקרינה
uW/cm² 

אכלוס האזור  מספר אזור החישוב

 1 שביל עפר לא ברציפות 0.25 0.04 0.5 10 2.0

 2 שביל עפר לא ברציפות 0.13 0.02 5.0 10 2.0

 3 שביל עפר לא ברציפות 0.22 0.03 10.0 10 2.0

 4 שביל עפר לא ברציפות 0.16 0.02 15.0 10 2.0

 5 שביל עפר לא ברציפות 0.28 0.04 20.0 10 2.0

 6 עפרשביל  לא ברציפות 0.07 0.01 25.0 10 2.0

 7 שביל עפר לא ברציפות 0.54 0.10 30.0 10 2.0

 8 שביל עפר לא ברציפות 0.25 0.04 0.5 100 2.0

 9 שביל עפר לא ברציפות 0.13 0.02 5.0 100 2.0

 10 שביל עפר לא ברציפות 0.22 0.03 10.0 100 2.0

 11 שביל עפר לא ברציפות 0.16 0.02 15.0 100 2.0

 12 שביל עפר לא ברציפות 0.28 0.04 20.0 100 2.0

 13 שביל עפר לא ברציפות 0.07 0.01 25.0 100 2.0

 14 שביל עפר לא ברציפות 0.55 0.10 30.0 100 2.0

 15 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.25 0.04 0.5 200 2.0

 16 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.13 0.02 5.0 200 2.0

 17 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.22 0.03 10.0 200 2.0

 18 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.16 0.02 15.0 200 2.0

 19 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.28 0.04 20.0 200 2.0

 20 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.07 0.01 25.0 200 2.0

 21 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.54 0.10 30.0 200 2.0

 22 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.02 0.01 /פחות מ  0.5 270 2.0

 23 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 /פחות מ  0.01 /פחות מ  5.0 270 2.0

 24 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 0.01 /פחות מ  10.0 270 2.0

 25 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 /פחות מ  0.01 /ות מ פח 15.0 270 2.0

 26 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 0.01 /פחות מ  20.0 270 2.0

 27 למרגלות האנטנות, קרקע לא ברציפות 0.01 /פחות מ  0.01 /פחות מ  25.0 270 2.0

 28 למרגלות האנטנות, עקרק לא ברציפות 0.03 0.01 /פחות מ  30.0 270 2.0

 29 גג מתק� שאיבה לא ברציפות 1.96 0.34 197.0 0 16.0

 30 גג מתק� לטיהור שפכי" בגליל י" לא ברציפות 1.36 0.25 220.0 0 16.0

 31 גג חדש בשטח בית עלמי� לא ברציפות 3.08 0.50 150.0 40 8.0
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 .קרקע: י החישובלמיקו� מרחבי של האנטנות ואזור ) 0,0,0( נקודת ייחוס * 


