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 14/10/07: תארי
 

 לכבוד
 המשרד להגנת הסביבה,  הממונה על אג רעש וקרינהר סטילא גלברג "ד
 ר ועדת הפני להגנת הסביבה של הכנסת"יו, פזכ אופיר פינס"ח

 ל ובפקס"                יישלח בדוא   העתקי לכל חברי הועדה   : מזכירות הועדה
 
 

 2007ז " התשס,תקנות הקרינה הבלתי מייננת: הנדו
 07/107/ מתארי "הרחבה להתייחסות אומ/ דברי הסבר 

 
התייחסות ) בתמצית(הגישה , אזרחי למע מנהל תקי וצדק חברתי ומשפטי, "עמותת אומ. א

 8/10/07לקראת דיו הועדה שהתקיי בתארי , 2007ז"התשס, תקנות הקרינה הבלתי מייננתל
 ).העתקב "רצ' ר, "התייחסות אומ: להל(

 
התקנות בנוסח המוצע אינ נותנות מענה הול לבריאות כי ) בהתייחסותה( התריעה "אומ. ב

י יושב הראש להביע את "לא הורשו ע) מ"מר עמיק לוי והח( בדיו "הואיל ונציגי אומ. הציבור

, גלברגר סטליא "ד,  והואיל ולקראת סו הדיו הומל לציבור לפנות ישירות לממונה"עמדת אומ

 .כדלקמ,  להגיש דברי הסבר והרחבת טענותיה"מתכבדת בזאת אומ

 
 רקע לעניי המומחיות. ג

 נושאי "ל וכיו מרכז בעמותת אומ"גימלאי של רפא, בוגר הטכניו בחיפה, מ הנו פיסיקאי"הח

מ כחבר בועדת הביקורת "בי היתר משמש הח. התמקדות בבריאות הציבורהגנת הסביבה תו 

מ "לעניי קרינה בלתי מייננת יש לח). ימי קריקו'ר ג"ר שלה ד"שהיו(יציה לבריאות הציבור בקואל

הדעות המובעות בהתייחסות . ל"כחובב רדיו ואחרי כ כעובד מחקר ברפא, ניסיו בתקשורת רדיו

 וכ בארגוני שעמ משתפת " ולהל מבוססות על עמדות של מומחי בקרב חברי אומ"אומ

 .כדלקמ, דברי ההסבר שלהל מחולקי לארבעה סוגיות. ולההעמותה פע

 
 :סוגיות. ד
 )ערכי ממוצעי  ומרחקי בטיחות, ערכי ס  (חשיפה. 4מדידות   . 3שקיפות   . 2אחריות   . 1   
 

 
 אחריות. 1
 

 . באופ מוחלט") המזהמי("האחריות על הזהירות המונעת תוטל על המקריני 
 .מומחי לבריאות הציבור, עסיק במינוי בכירהחברות תחויבנה להכל 

 .'ק ו"ס. 5סעי , "כאמור בהתייחסות אומ, יש לכלול דרישה זו בקוב התקנות
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 שקיפות. 2
ה מצד חברות התקשורת , בשקיפות מלאה) 4להל סעי ' ר( תתנה הגברת צפיפות האנטנות "אומ

תקנות הרלוונטיי להפעלת מקורות האמורי לפקח על החוקי וה, וה מצד גורמי שלטוניי

 . קרינה

 
 , יהיו נגישי לציבור הרחב בכל עת וללא עלות כספית, לכל סוגיה, נתוני על מקורות קרינה
 :כדלקמ', ק ד"ס. 5 סעי "כאמור בהתייחסות אומ

  בשלבי תכנו והקמת ידוע הציבורתוכנס פסקה המאפשרת : 16לעניי תקנה .                ד
 ) החוק: להל(, 2006ו"כמשמעו בחוק הקרינה הבלתי מייננת התשס" מקור קרינה                  " 

 שיש בו " מקור קרינה"כיצד יוכל הציבור להגיש התנגדות להקמת ,                      וכ יוגדר
 .                     משו סיכו לבריאותו

 
המידע לציבור יוצג באמצעות מפת עוצמות , כי) תנו הקודמת דבר שלא צוי בהתייחסו( יובהר כעת 

זאת כדי לאפשר שימוש באנטנות מרובות . בכל מקו נתו ומכל המקורות ג יחד) שט(קרינה 

 .מסוגי שוני והערכת השפעת הכוללת על בריאות הציבור

 
ת קרינה בשלב  כי מידע על מקורו8/10/07נדהמנו לשמוע מפי הממונה במהל הדיו בתארי 

יש למצוא פתרו מיידי להצגת כל הנתוני .  התכנו מועלה לאתר האינטרנט ומוסר לאחר זמ מה

כל הבקשות שהוגשו ) א: ( על– בכל רגע נתו הציבור זכאי לקבל מידע . הרלוונטיי ללא הסרת

 .ת הקרינה בפעולהמידע על כל מקורו) ג(מידע על היתרי בניה שאושרו ו) ב(, להקמת מקורות קרינה

 
המשרד להגנת הסביבה בסיוע איגודי .  של עוצמות הקרינה בכל רחבי הארשוטיש לבצע ניטור 

 ידוע ללא, או רשויות מקומיות יהיה אחראי לביצוע בדיקות פתע/ערי לאיכות הסביבה ו

 ). יעל פי ד(בה נציגי ציבור , המקריני בשיתו פעולה ע ועדות איכות סביבה מקומיות

 
 ניטור קרינה/ מדידות . 3

 
 הסמכת מעבדות ומודדי

 
 אינו מיוש 1997ז"תשנ, חוק הרשות להסמכת מעבדות.  לדאבוננו המצב הקיי הוא שערורייה

 !  במודדי ובציוד מדידה, כאשר מדובר במדידות

 
וק הרשות לפי הוראות ח, בי היתר,  הסמכת מודדי ומעבדות בדיקה חייבת להיעשות"לדעת אומ

ההתייחסות בטיוטת .   ובפיקוחה17025י " ולפי תק ישראלי ת1997ז"תשנ, להסמכת מעבדות
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 .אינה מספקת,  ע כל הכבוד 17025ISO, התקנות לתק הבי לאומי
 ).2(ק " ס15לעניי תקנה ',  ק ג"ס, 5סעי , "בהקשר זה נבקש להפנות להתייחסות אומ

במהל הדיו בתארי , ר יוסי ענבר"ד, משרד להגנת הסביבהל ה"י המשנה למנכ"לאור הנאמר ע

 ) outsourcing(לשכירת קבלני משנה ) מבחינתנו(יובהר בזאת כי אי מניעה , 8/10/07
 ) כאמור לעיל (על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בודק קרינה יהיה מוסמובלבד שכל 

 . רישו פלילי יהיה לו לאו
שיטות המדידה , י הרשות"הסביבה יהיה אחראי לבדיקת ההסמכה עהממונה במשרד להגנת 

 17025י "בהתא לדרישות ת(י מעבדה מוסמכת לכיול "דיוק המדידה וכיול המכשירי ע, המוגדרות

ISO( ,במתכונת תקופתית מובנה ובכל מקרה שיעלה חשד למהימנות מדידה מסוימת. 

 
 פולסי/ מדידה של ממוצעי 
 ). דפקי/פולסי(וחה הנוכחי אינה מתייחסת בצורה הולמת לסוגי מיתוג טיוטת התקנות בניס

 .חישוב הממוצע באופ המוצע אי בו כדי למנוע נזקי מדפקי חזקי וקצרי במיוחד
 .'ק ה"ס, 5 סעי "כאמור בהתייחסות אומ, הצענו ניסוח תמציתי המתק בעיה זו

 
 . בלשו המעטה, ית אינו מספקלהל יובהר כי חישוב הממוצעי במתכונת הנוכח

אבל חישוב של . כול יסכימו כי רקטת קסא בעת פגיעתה גורמת לרעש מחריש אוזניי: דוגמא

 . ודי לחכימא. רעש מפיצו יחיד כממוצע על פני שעה שלמה יניב ער חשיפה לרעש נמו יחסית

 
 
 חשיפה. 4

 
  מספר אנטנות לתא שטחצפיפות 

 . טנות גודל וצורת אינו משפיע עלינו גופניתמספר האנ:  עמדה כללית
 . נגר נזק פסיכולוגיכבר, בקרב לפחות חלק מהציבור, מהרגע שנוצרה היסטריה, אבל

ער הדירות והנכסי באזורי בה ממוקמות אנטנות ירד בשל חוסר ידע מספיק , זאת ועוד

 . ב עבור עורכי הדיהפ להיות למכרה זה, חוסר הודאות והתסכול בקרב הציבור. בנושא

 
סבורה כי ההיסטריה אינה ) ולא רק על עורכי הדי( כולו להג על בריאות הציבור המבקשת "אומ

 . במקומה ויש מקו לשיפור ההסברה בקרב הציבור

 
אלא יש בה כדי להנציח ,  הגשת תביעות ענק לא תביא לשיפור בריאות הציבור"יובהר כי לדעת אומ

 .ת המצב הקיי בו החלשי נחלשי והחזקי מתחזקיואולי א להעצי א
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בעיקר באזורי צפופי אוכלוסי ש צפוי ריבוי , לדעת מומחי תקשורת יש מקו לצופ אנטנות

כל עוד יקבע ס לחשיפה סביבתית נמו מספיק , אנחנו מסכימי לכ ברמה העקרונית. משתמשי

 .ותחושב תרומת של כל האנטנות ג יחד
למע בריאות הציבור ו כדי להקטי את ההספק המשודר מהמכשירי הניידי תמלי , דזאת ועו

 . למשל, כולל ברכבת,  ג על התקנת אנטנות ממסר זעירות בתו מבני ציבוריי"אומ

 
 . בה ייאסר השימוש במכשיר טלפו נייד, "אזורי נקיי"כל זאת בכפו להכרזה על 

 
לדאבו לב . וה גור סיכו בריאותי גדול בהרבה מאנטנות ממסרמהו, יובהר כי המכשיר הנייד

שכ חוק הקרינה הבלתי מייננת אינו חל עליו , י תקנות אלו"דווקא מכשיר קט זה אינו מבוקר ע

) של המשתמש(ללא שהוא מתחשב בקרבתו , ומשאיר כביכול את האחריות לשיקולו של המשתמש

 . לאחרי

 
ג לפי שיקול דעת של , בי היתר,  ומתקני הגישור צרי להיקבעלדעתנו מיקו אנטנות הממסר

 .בתנאי של שקיפות ואכיפת כל החוקי וכל התקנות ככתב וכלשונ, כל זאת. נותני השירות

 
, אינו צרי לשמש כמדד לסיכו אלא, כשלעצמו, )כולל אנטנות סלולריות(לדעתנו המרחק מאנטנות 

פנו ה הגדלי הפיסיקליי אשר צריכי לשמש כמדד לחשיפה אי/שט ההקרנה ומאפייני המיתוג

 .לא היה מקו לקיו דיו סוער בעניי המרחקי, לדעתנו, לכ. של הציבור

 
יובהר כי הגדרת מרחקי בטיחות מינימליי יש בה כדי להבטיח בריאות הציבור , יחד ע זאת

 .במקרה של תקלה ובכל מקו שבו לא מבוצע ניטור שוט

 
  החשיפה הסביבתיס

 ביחס להמלצות ארגו הבריאות 100 עומדת על כ שס החשיפה הסביבתית יוקט פי "אומ

 . י המשרד להגנת הסביבה" ביחס למה שמוצע כעת ע10או פי , העולמי
 .'בו' ק א"ס, 5 בסעי "התייחסות אומ' ר

 
ר " מיקרו וואט לסמ10 ר מ ולא יות" מה900ר בתדר של " מיקרו וואט לסמ5מדובר בער ס של 

 .בתדרי הגבוהי יותר

 
 .  עקרו הזהירות המונעתדרישה זו עולה בקנה אחד ע 
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וואט ולאו  מיקרו5יש מחקרי המוכיחי השפעות פיסיולוגיות כבר בשט הספק של , מחד גיסא

 ברמות , אי מחקרי האומרי בודאות כי קרינה בלתי מייננת, מאיד גיסא. דווקא מקרי סרט
 . תרמיות אינה פוגעת בבריאותא

 
יש , משמע.  הזהירות המונעתמנוגדות לעקרו, "לא נמצאו ממצאי"או , "לא הוכח"אמירות כגו 

 הנחיותלקחת בחשבו כי יתכנו פגיעות בבריאות הציבור בחשיפות בעוצמות נמוכות בהרבה ביחס ל

הואיל וה מנציחות את , אבד עליה הכלח)  תקשאינ בבחינת(הנחיות אלו . ארגו הבריאות העולמי

 הנחיות אלו לא 1998מאז שנת .  מה שלדעתנו קומ אנשי לא אחראי החליט באופ שרירותי

 .חר התקדמות המחקרי, השתנו

 
ג , חשיפה לרמות קרינה המוגדרות כס בריאותי הנה גור מסרט אפשרי, על פי מקורות רבי

התואמת את מסקנות הועדה המקצועית של ממשלת , להערכתנו.  מהזמא מדובר בחשיפה בחלק

חשיפה רצופה לעשירית מרמה זו המותרת בתקנות המוצעות היא בהחלט גור מסרט , שווי

 .עוד יובהר כי קיי חשש לפגיעות בבריאות הציבור ולא רק ממחלות מסרט. אפשרי

 
 חשיפה תעסוקתית
ער גבוה יותר לחשיפה תעסוקתית בתנאי שיבוצע ניטור שוט נית וצרי לתת , ברמה העקרונית

אנחנו דורשי כי ס זה לא ,  אבל לאור החשדות הכבדי ממקרי שנחשפו בישראל). כאמור לעיל(

 .התקנות יכללו פסקה המחייבת את המעסיק באחריות מוחלטת.  מהס הבריאותי10%יעלה על 

 
 סיכו. ד

 . שיחואת חברי הועדה על קיו הרב מברכת את הממונה "עמותת אומ
 .למע בריאות הציבור, אנו מאמיני כי בסופו של יו יגיעו מקבלי ההחלטות למסקנות הנכונות

 
 
 בכל הכבוד        

          
 )טירקל ( דורו אברה טל        

 " אוממנהל פרויקטי        
     
 : העתקי

 "ר הנהלת אומ" יו–אריה אבנרי 
 "ל אומ" מנכ–ה פלד 'יצפל

 " עמותת אומ–עמיק לוי 
 " עמותת אומ–מיכאל פלג 

 ר הקואליציה לבריאות הציבור" יו–ימי קריקו 'ר ג"ד


