
  
 לשכת המנכ"ל 

 - אסטרטגיה -

   

 

 E.L.F + R.F מדידות קרינה למדיניות 
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24/11/2021 

 רקע כללי

מטרת המסמך להגדיר  מדידות קרינה תקופתיות, אותן מבצעת המועצה.  ל  חוקב  מחויביםהחינוך בגני תקווה    מבני 

 . בנושאולהוות בסיס לתוכניות העבודה הרב שנתיות  מדיניות לעיתוי מדידות הקרינה במוסדות החינוך במועצה,  

 .בתדרי הסלולר/ ראוטר R.F שדות אלמ"ג בתדר רשת החשמל, וגם -E.L.F המדידות מכסות שני תחומי קרינה:

 המדידות במוס"ח מטרות 

 

 .עבור הסגל והמשתמשים במבנה  מוסדות החינוך בטוחים מקרינה של לתקף את היותם (1

 .מידי לאתר חריגות ברמות קרינה אם קיימות, בכדי לבנות תכנית טיפול (2

 .בתחום הבטיחות מקרינה ואחראים  בהנהלת המועצה ובעובדיה, כמקצועייםאמון האת  לחזק (3

 עקרונות המדיניות 

 

 .תי שנות עבודהש לבכאחת מדידה  -לקרינהתקופתית ככלל, מוסדות חינוך בתחומי המועצה ימדדו  (1

a. עד  בכל שנת עבודהתוגבר תכיפות המדידות לאחת    -במבנה עליו מותקנת מערכת סולארית ,

 .לתום שנתיים ממועד ההתקנה

 .דו"חות מדידה רשמייםהמדידות תבוצענה ע"י מודד מוסמך המשרד להגנת הסביבה, שיספק  (2

 .מנהלי המבנים, התושבים, ואנשי המקצוע  -כלל בעלי העניין  םתשותף ע  במוס"ח  מדידות עבודה להתכנית   (3

 דרכי מימוש ופעולה 

 

 .שנים קדימה 4עם אישור המדיניות תאושר תכנית עבודה למדידות במוס"ח לתקופה של  (1

 .המועצה, הקיימים והעתידייםהמדיניות תחול על כל מוסדות החינוך בבעלות  (2

 .הנהלת המוסד החינוכינציגי עדיפות לביצוע המדידות בליווי נציגי הנהגות ההורים ו  (3

העבודה (4 תוכנית  המדידה  המדיניות,  דו"חות  וכן  המועצה  למדידות,  באתר  למנהלי יפורסמו  ויועברו   ,

 .במועצהלהנהגות ההורים, לחברת המדידה, וכמובן למנהלי התחום המבנים, 

 ממשקים ושותפים רלבנטיים 

 

  .כתיבת וביצוע תכניות העבודה למדידות כחלק מתחזוקת מבנים במוסדות החינוך -אגף תפעול ושפ"ע (1

 .פרסום תכניות העבודה, ודו"חות המדידה לתושבים -, דוברות והסברהאגף קשרי קהילה (2

 .ולהנהגות ההוריםפרסום המסמכים הנ"ל למנהלי המבנים  -חינוךאגף  (3
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 תוכנית עבודה למדידות 

 

 .2025העבודה  תכנית עבודה למדידות קרינה תקופתיות עד לסוף שנת (1

 2022 2023 2024 2025 2026 

 - - מדידה - מדידה מוסדות חינוך ללא מערכת סולארית 

 מדידה - מדידה *מדידה *מדידה מוסדות חינוך עם מערכת סולארית 
 

. במהלך ההתקנה ולפני השימוש מחויבת מדידת  2022שנת  למוס"ח מתוכננת לסוף  ת מערכות סולאריות בוהתקנ*

במבנה.  התקופתית  כמדידה  תיחשב  זו  מדידה  בתהליך.  אינטגרטיבי  כחלק  בפרויקט    קרינה  כלולה  המדידות  עלות 

 .ההתקנה

 .תקצוב תכנית העבודה למדידות בתקציב השנתי, כחלק מתחזוקת מוס"ח -אגף גזברות וכספים (4


