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 18/3/07: תארי
 לכבוד

 מר גדעו עזרא
 השר להגנת הסביבה' כב

 02 -  6535958 לשכת השר + 6753510 - 02באמצעות פקס בכנסת 
 il.gov.gezra@knesset : ל בכנסת"דוא

   
 ,השר' כב

 
 יבה בסכנות קרינה בלתי מייננתהוודאות הקיימת בנושא טיפול המשרד להגנת הסבאי: הנדו

 
 , 21/3/07', ביו דשתתקיי ארגוני איכות הסביבה הוזמנו לישיבת ועדת הפני והגנת הסביבה 

  .על פעילות משרדוכבודו  כדי לשמוע את סקירת

  
אזרחי למע הסביבה  (ס"אלו) אזרחי למע מנהל תקי וצדק חברתי ומשפטי ("אומ, העמותות

הוודאות הקיימת בנושא קרינה בלתי מייננת י היתר במטרה להביא לפתרו בעיית איחברו ב) בגליל

 . בכלל ומערכות טלפוניה סלולרית בפרט
 

 :כדלקמ, שאלותינו בכתב הרינו מתכבדי להעביר לכבוד השר את

  

 ?)בשיטות הנקוטות כיו (מדידות הקרינה הסלולרית אינ מדויקותהשר כי ' הידוע לכב .1
 

 ?עקרו הזהירות המונעת לפי אמצעי המתבקשישרד להגנת הסביבה אינו נוקט במדוע המ .2
 , ניטור שוטמדידות רמות הקרינה בשיטות של ביצוע  : דוגמאות לאמצעי המתבקשי

 , י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"הוסמכה עמעבדה שי " עכיול מכשירי מדידה
 .תא לתק זהבהוהסמכת המודדי  17025ISO/IEי "תלפי תק 

 
של קרינה בלתי מייננת  לחשיפה סביבתיתערכי הס מדוע ישאיר המשרד להגנת הסביבה את  .3

  ?בניגוד לעקרו הזהירות המונעת, על כנ
טרמיי כתוצאה של קרינה בלתי מייננת בתדרי  אפקטי א שנעשו בנושא,מחקריתוצאות ' ר

  htm#ref.Cell_Phone_Hazards/com.googlepages.israel.ometz://http  ,הרלוונטיי
 .ואשר יש בה כדי להדאיג

 

http://doron.a.tal.googlepages.com/Rad_Check.htm
http://ometz.israel.googlepages.com/Cell_Phone_Hazards.htm#ref
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 ? למשלמודל זלצבורגלפי , ערכי הסמדוע לא יוריד המשרד להגנת הסביבה את  .4
 בעוד שבישראל הער ) ר" לסמוואטמיקרו (0.1µW/cm2ער הס שנקבע בזלצבורג הוא  

 )!ר"וואט לסממיקרו (2cm/Wµ 45,  450פי הינו ) MHz 900עבור תדר (
 

 של המיתוגאו / והשפעת האפנוביצוע מחקרי על  המשרד להגנת הסביבה זומדוע לא י .5

 ?גו האדמערכות סלולריות על 
 

וונטיי לבריאות  בנושאי הרלמשרד הבריאותמדוע לא ישת המשרד להגנת הסביבה את  .6

 ?הציבור
 

 בתחו מדידות קרינה ובתחו מומחי, נציגי ציבורמדוע לא ישת המשרד להגנת הסביבה  .7

  ?כתוצאה מקרינה בלתי מייננת, הנזקי הצפויי לציבור
 

 .נודה לכבוד השר על התייחסותו המלאה והעניינית לשאלות דלעיל

 

 
 בכל הכבוד        

          
 )טירקל (  אברה טל דורו       
 " אוממנהל פרויקטי בנושא איכות הסביבה        

 
 בש עמיק לוי       

 " אוממדידות ותקני , מנהל פרויקטי       
 
 בש  אריה אבנרי          בש ליאורה אהר       
 ס"        מנהלת עמותת אל"ר הנהלת אומ"יו        

       
 : העתקי

 il.gov.vv_hapnim@knesset: ל" ובדוא02  6753198:  והגנת הסביבה בפקסניועדת הפ
 ): א"באמצעות דואר אלקטרוני לכ (חברי הועדה

 ,  כ משה גפני"ח, כ יוסי ביילי"ח, כ אפי אית"ח, כ דוד אזולאי"ח, כ יצחק אהרונובי"ח
 כ יעקב מרגי"ח, כ ישראל כ"ח, כ שי חרמש"ח, ר דב חני"כ ד"ח, כ נאדיה חילו"ח, כ מגלי והבה"ח
 כ אברהי צרצור"ח, כ מרינה סולודקי"ח, כ שרה מרו שלו"ח
 


