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   :::: החשיפה המותרות החשיפה המותרות החשיפה המותרות החשיפה המותרותרמותרמותרמותרמות
 את המלצות הועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת ,)ס"ההג(הגנת הסביבה קיבל המשרד לבישראל 

        י "המוכרת ע , 1998משנת , )IRPA(של האגודה הבינלאומית להגנה מקרינה ) ICNIRPבראשי תיבות (
 תק� ישראלי �וכ" הס� הבריאותי"משרד מתייחס להמלצות אלו כאל ה .)WHO(אירגו� הבריאות העולמי 

  . כ$ שלמעשה אי� תק�, מלצות אלו מעול# לא נתקבלו כתק� רשמיאול# יש להדגיש  שה, )5021. י. ת(
וסימ� לכ$ , � לסוגיה)ג"אלמ(באוכלוסיה ה# אלרגיי# לקרינות אלקטרומגנטיות ) 7�8% �כ(אנשי# רבי# 

אנשי# אלה עלולי# להיפגע מחשיפה לשדות אלקטרומגנטיי# . זפי# מול המחשבשה# מרגישי# שמשת
ג# ,  של אלרגיהולהגיב בתסמיני# קשי#, שאינ# גורמי# לתגובות באנשי# שאינ# אלרגיי#, חלשי#

  .ות למרבית הרופאי#מוכרואינ� , שאינ� משפיעות על אחרי#, בעוצמות נמוכות ביותר
 mG 1000  עד ,(H-field) הציבור לשדה מגנטי את חשיפת ICNIRPות צמרשות המל, באשר לשדות מגנטיי#

ס� החשיפה להוריד את " זהירות מונעת"מתו$ ס הסכי# "משרד הגה. שזה גבוה באופ� מופרז, מיליגאוס(
היות ומעל , בלבד mG 2 � מרצו� עד לס�מדינות מתקדמות הורידו את ה. שג# זה אינו מספיק mG 10 � לעד

אול# לא השאיר , ס בכ$"הלהגמשרד הלאחרונה הכיר בכ$ ג# . ללאוקמיה בילדי# 2פי � זה עלה הסיכו
, שינויי# בתשתיתללא , בהסבר שבכ$ יכולה לעמוד חברת החשמל , mG 10את המלצתו לציבור על  
אול#  בימי#  , 0.1mG>הרקע המגנטי מחו* לבנייני# אמור להיות רוב הזמ�  . הכרוכי# בהוצאות גדולות

, בגלל הופעת כתמי# בשמש,   ויותרmG 3 �בפרט בחור� נית� למדוד בחו* רקע המגנטי עד כ, עטי#לא מ
ביו# . מתרבי# בחור� מקרי מחלות ודיכאו�, כנראה, לכ�.  וכיוב, שינויי# המטעני# חשמליי# בענני#

  .mG 0.05  �הגיע הרקע המגנטי בחו* ל, המדידה
וג# מחברי# מטעני# לטלפוני# , לייד הראש בחדר השינהבבתי מגורי# רבי# עוברי# קווי חשמל ג# 

שדות מגנטיי# ניכרי# . וגורמי# לנדודי שינה, וצרי# שדה מגנטי ניכר לייד הראשהי, ואחרי#, סלולרי#
ראה טבלא  (וכל יתר המכשירי# המפועלי# בחשמל, סדיני# חשמליי#על , נוצרי# סביב למסכי מחשבי#

וה# ג# (עלולי# ג# כ� לגרו# נדודי שינה ,  או שעו� חשמלי קרוב לראש,סלולרי דלוקטלפו� ג# ). להל�
וה# ,  לסוגיה)ג"אלמ(באוכלוסיה רגישי# לאלקטרומגנטיות ) 7 �  8% �כ(אנשי# רבי# . מסוכני# בעליל

ג# בעוצמות ,  של אלרגיהאלה עלולי# להיפגע ולהגיב בתסמיני# קשי#. מרגישי# שמשתזפי# מול המחשב
  .ואינ� ידועות למרבית הרופאי#,  שאינ� משפיעות על אחרי#,נמוכות ביותר

  
, כאבי ראש, לנדודי שינה, ג# באנשי# שאינ# אלרגיי# לקרינות, ג עלולה לגרו#"חשיפה לשדות אלמ

כ$ שהקרינות ג# ברמות נמוכות עלולי#          ', וכיוב, חוסר המתצאות, חוסר תיפקוד, עייפות כרונית
לפי המלצות     , וטלפוני# אלחוטיי#, סלולרי#,  חשיפת הציבור לקרינות רדיו.להיות מסוכני# בעליל

ICNIRP#800בתדר סלולרי .   מותרת בהתא# לתדר עד לרמה הגורמת חימוMHz )*מותרת חשיפת , )מגאהר
  :דלקמ�   לפי החישוב,µW/cm2 400צפיפות הספק של להציבור 

  frequency    =   800  =  0.4 mW/cm
2
    =  400 µW/cm

2
"הס� הבריאותי"    =     

 

     2000            2000 

  
שהתעלמה ופסלה כל מחקר שהראה ,  על ידי הועדה1990 � פורסמו קרוב לסו�  שנות ה, ICNIRPהמלצות 

, מחקר מעולה של לאי וסינג מאוניברסיטת ואשינגטו� : לדוגמא(בנימוקי# מגוחכי# , נזק מקרינות
, בועדה ישבו שני אנשי צבא). 'וכיוב, "לוקה בחוסרי# מתודולוגיי#"� הוגדר כ,DNA �שהראה שברי# ב

שידע על מחקרי# צבאיי# להכנת נשק , ב"ר סטוק היה ראש המחקר הרפואי בצבא ארה"מה# אחד ד
או פוגע בה# או , או אחר המשפיע על אנשי#, או נשק פסיכוטרוני, ג המבוסס על אלומה חזקה"אלמ

נודע , בפיתוח נשקי# כאלה על ידי המעצמות. ונשקי# אחרי#, שנה את מזג האוויראו נשק המ, בציוד#
, מ רבוע"למדעניה# שגו� האד# ניזוק כבר בחשיפה לקרינות שידור בעוצמות של מיקרוואטי# בודדי# לס

.  כפי שמראה הנוסחא לעיל, בהתא# לתדר, מ רבוע ומעלה" מיקרוואט לס400של " תק�"ובכל זאת אישרו 
 לכ� ."מה שלא צולה אותי לא יכול לפגוע בי" :החומני שאמר ו זמ� עדיי� רימו את הציבור בקונצנזוסבאות

ומלח מחממת תמיסת מי סוכר ש על קרינה התבססה רק, הקרנת הציבור ושמירה על בריאותוהמיגבלה ל
פורס# על ידי מעול# לא . ע# חיישני# המחוברי# למחשב") פני שד(="ולגולת אד# דג# ג בתו$ ,  10C �ב



  2  

או , א# נמצאו נזקי# בטווח הקצרה, דהיינו, נבדקה בטיחות רמה גבוהה זו א# )ICNIRP( הגו� האחראי 
  .  עליה� המלי*, בטווח הארו$ מקרינות ברמות חשיפה מירביות

ברמות נמוכות יותר מאלו עליה� ) קרינה בלתי מייננת(על פגיעת קרינות בתדרי רדיו , כשפורסמו מחקרי#
יה חומני השהקונצנזוס ה, הוכח ביתר תוק� לציבור,  הרקמותלא גרמו לחימו#ר שא , ICNIRPי* המל

   במסגרת#תואלפגוע ולסרט� אלא מתירות ,  על התושבי#אינ� מגינות,  לכ� בפועל המלצות אלו.מוטעה
דהיינו , 'עלה תאנה ' כיו# רק משמשות אלוהמלצות" . תק�"� בטעות כ ICNIRPהמתייחס להמלצות  , החוק

  . "בתחו# התק�"בלתי מייננת קרינה כנגד תביעות בגי� נזיקי� מפגיעות מ ,מיפלט חוקי
פורסמו במחקרי# ,  שאינ� גורמות חימו#, ברמות קרינה נמוכות, ג לאד# ולחי"קרינות אלמ גו� מנזקי
 � אינ)רתוהתיקשו, הבריאות, ס"משרדי הגה(ישראל בהרשויות , למרות זאת. במש$ עשרות שני#, רבי#
  . הזהעד היו#,  שאינ# חומניי#ג" קרינות אלמ בנזקיותמכיר

נקטו בזהירות מונעת לפיה הוסיפו מקד# , כולל ישראל, ICNIRPחלק מהמדינות המכירות בהמלצות 
מקד# ביטחו� של  קבעבישראל ס "משרד הגה". ס� הסביבתי"�ל, "ס� הבריאותי"� המוריד את ה, ביטחו�

 מאשר גבוה בהרבה, מקד# הביטחו� במדינות שונות. µW/cm2 40   לש" � הסביבתיס"�דהיינו ל , בלבד10
והאחרות , )ובריטניה, ב"ארה(שאינ� נוקטות במקד# ביטחו� מדינות יש . )בנספח ותראה טבלא(בישראל 

של רבי# מפעילי# . ות ניכרותהפולטות קרינה בעוצמ ערכות אלקטרוניותבגלל שיקולי# הקשורי# במ
 שיעור הלוקי# .ב וגרמניה"# בצבאות ארה"מפעילי מככגו� , לפי המותר בחשיפת#, ניפגעי#ו מערכות אל

  . והתביעות על נזקי גו� מתבררות עכשיו,  בי� אלה גבוהבמחלות ממאירות
ומתירי# חשיפת# לכמויות ,  מחשיפה לקרינה מיותרתשאינ# מגיני# על התושבי#, #ניההמשות� לש
להקדמת התפתחות , וע# הזמ�, לסימפטומי# רבי#, ממושכות וחוזרותגורמות בחשיפות אנרגייה ה
  .ומחלות סרט� שונות, בלב ובכלי הד#, בעצבי#, בעיקר בפרקי#, מחלות גיל

 מעוצמה חלשה בהרבהש,  µW/cm2 5 קרינה סלולרית בעוצמה של , לאור$ זמ�מחקרי# רפואיי# הראו ש
נית� . ועוד, שטפי ד# במוח, לאוקמיה, בכרומוזומי#לסטיות , ע# הזמ�גרמה באנשי# , שגורמת לחימו#

שמתאי# (  µW/cm2 27  �כג בצפיפות כוח של "רינה אלמ ק דקות נזקי# מחשיפה ל3למדוד בד# הקפי תו$ 
ירידה בריכוז אצטיל , הכוללי#  ירידה בריכוז יוני סיד�,  )V/m 10 לשדה חשמלי בתדרי שידור בעוצמת 

הפעילי# (' קד# מסרטני#' גני# צריומו, )תרומבוקסא�( של גור# קרישה עלייה, )מעביר עצבי(כולי� 
 ועלולי# לגרו# או לסייע לסרט� מתפתח, המופעלי# שלא לצור$וגני# לחלבוני הל# חו# , )בחלוקת התא

,  את התק� מרצונ�)לוקסמבורגו, איטליה, שווי*בה� ( מדינות מתקדמות 9לכ� הורידו . )ראה ג# להל�(
אוסטריה . µW/cm2 6.6 �סי� לו µW/cm2 2.4 �רוסיה הורידה  ל, בלבד µW/cm2 9-10  �  של כלצפיפות כוח

בכל מדינה רקע עירוני האחרו�  אמור להיות . µW/cm2 0.1ובזלצבורג הס� ,  בתחומהמעשהתו לוביטלה א

י# טלפוני# סלולרי). טבלאראה (  0.01µW/cm2 �אמור להיות רק כ, כפרירקע  ו, המכבדת את עצמה

וקרינת אנטנות מגיעה , לפי קירבת# לאנטנה של השרת שלה#  µW/cm2 10-500 �כמשדרי# בעוצמה של 

, מקורות קרינה מוסווי#   אבל יש מקרי# של 10µW/cm2 �  לסביבות מגורי# בדר$ כלל בעוצמה נמוכה מ
ולהפתעות , יותרקרינה חזקה שגורמי# לעיתי# ל, או מעבר לקיר, או בתו$ האדמה, מוסתרי#(או נעלמי# 
  .לא נעימות

    

 ::::דת הקרינה בישראלדת הקרינה בישראלדת הקרינה בישראלדת הקרינה בישראליייידדדדממממ
כור כולל המעבדה של ה, באר* אי� מעבדה המוסמכת כיול בפיקוח הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מצאתי  .)www.israc.gov.il ראה  באתר הרשות(רוב הכיולי# בוצעו אצלה נראה לי ש, בנחל שורק
המכויילי# , מכשירי# שברשותיה אות שלקרי מה1:10 � רק כקראו , שמכשירי# שכויילו במעבדה זו

, ר סטיליא� גלברג"וד, ס"ד קרינה בהגה"מבעבר ר, ר אהוד נאמ�"ע# דההשוואה היו מדידות  (.ל"בחו
 אינה מורשה לכייל מכשירי, בנחל שורקהמעבדה המכיילת נמצא ג# ש). 2004ביולי , ד מכה� כיו#"רמ

בפני , 2005,  במאי8 בתארי$ , בכנסתוי� בועדת ביקורת המדינהעדות מומחה לתקני# עמיק# ל(מדידה 
, מדידות הקרינה של מכשירי# שכוילו ש#ש, הצהיר מר לוי�,  ולפיכ$).ראש הועדה, ר יורי שטר�"כ ד"ח

לאפשר  למעשה כוונותמ, במכשירי# שכיול# נמו$, הקריאות הנמוכות של קרינת האנטנות. אינ� תקניות
וזה , קרינה זו פוגעת בעליל בבריאות# של התושבי#. ג# א# היא קורנת חזק , אישור של כל אנטנה

ראה (המופיעות ברבי# בטר# עת , ושאר מחלות גיל קשות, ומתבטא בשיעור התחלואה העולה בסרט�
  . )להל�

  
, )הפעילי# בחלוקת התא(הגברת ביטוי גני# קד# מסרטני# : כגו�(שנזקי קרינה מיידיי# , יש להדגיש

בד# מדידי#  ,כאמור, שה#, והופעת גור# קרישה בד#, ירידה חדה ביצירת מעבירי# עצביי#, ואחרי#

בה# נמצאה  : 2cm/Wµ27 � כ של הספקבצפיפות ג "באנשי# הנחשפי# לקרינה אלמ,  דקות3תו$ הקפי 
י#  הגור# לקרישונ,)תרומבוקסא�(עלייה של גור# קרישה , )מעביר עצבי(בריכוז אצטיל כולי� חדה ירידה 

המראה שה# התחילו להתבטא בגלל , 'קד# מסרטני#'גני#  המתאימי# לרצפי# של  mRNA � ו, בד# הקפי
גני# המקודדי# לחלבוני בנוס� מתבטאי# ג# . )Omura and Losco 1993, Linn et al 2001(החשיפה לקרינה 
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ויציאת חלבוני ד# , )BBB (פריצת המחסו# בי� הד# למוחו, הל# חו# הגורמי# לשינויי# בכלי הד# במוח
 .(Leszczynski et al.2002) הפוגעי# במוחמזהמי# כימיי# אית# ו, )שמתבטא בכאבי ראש (אל המוח

שאליו עוברי# " מוות מתוכנ�"להתחמק ממסלול , DNA ג# מאפשרי# לתאי# פגועי  חלבוני הל# החו#

טוי גני# קד# מסרטני# נמצא בי .ומה# מתפתחי# תאי# סרטניי#�ו, שלא נית� לתיקו�, DNAתאי# פגועי 
 צוות מחקר  .וצרפת, ב גרמניה"בארה, בעוד שבע מעבדות באוניברסיטאות מכובדות שונותג# 

קד# ( בפרומוטרי# של גני# DNA�במסויימי# גילה את הרצפי# ה, באוניברסיטת קולומביה בניו יורק
וג# לשדה ,  שידורולל בתדריכ, תוהמגיבי# לקרינ, )וגני# המקודדי# לחלבוני# להל# חו#, מסרטני#

   .Lin et al 2001) (מגנטי בתדר הרשת
 �. ואחרי# לתאי הגו�)  DNA�פגיעות ב( נזקי# גנוטוקסיי# מצא   (REFLEX 2004)מחקר אירופאי מקי

הראו שחשיפה לקרינת (Oberfeld et al 2005) אוסטרי �פ ספרדי" ושת(Santini et al 2003)מחקרי# בצרפת 
, המחלות הקשות, אול#', אובד� זיכרו� וכיוב, חוסר תיפקוד, עייפות, כאבי ראש ברבי# לאנטנות גורמת

כאלה מצאנו מצאנו . מתפתחות במש$ שני#) והכנה לשב* מוחי, הלב, מחלות העצבי#, ובעיקר הסרטניות
אנטנות  הוצבו ש# 1990 �בתחילת שנות ה: )בהתנדבות, אני היוע* שלה#( על רכס הכרמל, בעוספיא

, ופגיעות קשות בעצבי#, שב* מוחי, הופיעו ש# מקרי סרט� שני# 8 � 7 � לאחר כ. לולריות ורדיו פירטיס
אלה גרו רק לייד האנטנות על פי כל .  כבר נפטרו100 � למעלה ממה# ,  חולי250# �שמנו עד היו#  למעלה מ
, 2003�2001א בשני# ס בעוספי" הקרינה שנמדדה על ידי מודדי הגה.  מטרי100#רוב במרחקי# של עד 

ה� היו כבר בתחו# של במקרי# רבי# א$ , "ס� הסביבתי"� השלא עברה  את כ$ ,  µW/cm2 27 - 5 � היתה כ
, נראה לדוגמא, בה# ג# חלו בסרט�, לפי פירוט מדידות באות# בתי# בה# נמצאה קרינה. תרטנקרינה מס

באיזור . נפטרהו,   אשתו חלתה בסרט�µW/cm2 26 - 7   נמדדו, שבחדרי ביתו של הפרופסור פאדל מנסור
  . בעוספיא, רב יותר מספר חולי הסרט�, בו נמצאו אנטנות יותר זמ�, המרכזי של הכפר היש�

  
,  µW/cm2 2.4 בעוצמה של  MHz 900הראה שקרינה סלולרית בתדר , (Marinelli et al 2004),  חדישמחקר
וביניה# , ידועות ממחקרי# מלפני עשרות שני#זה מאשש עובדות ה!  בתאי אד# DNA � לשברי# בגרמה

� הרוסי# כיוונו בעת ה : )Lilienfeld et al 1978(שניפגעו במכוו� , ב במוסקווה"בעובדי שגרירות ארהמחקר 
וא� , שרחוקה מאד מעוצמה שגורמת לחימו#( µW/cm2 5 תבעוצמקבועה # "קרינת מכ" מלחמה הקרה"

בעובדי#  גרמה קרינהה: אל משרד השגריר, מעבר לרחוב, )ס"המהס� הסביבתי שניקבע על ידי משרד הג
ע# . נדודי שינה וסחרחורת, דימומי# מהא�, פגיעות בעיניי#, חוסר ריכוז ותיפקוד, עייפות, לכאבי ראש

ומחליפו ג# הוא חלה , ונפטר, בה לקה השגריר עצמו(לאוקמיה , בכרומוזומי#  נגרמו בה# סטיותהזמ�
והיה ,  הנזק הל$ וגדל כפי שנמצא באנשי# ששירתו יותר זמ�.ועודהפלות , במוחשטפי ד# וכ� , )ונפטר

, Omega News:    באתר"Project Pandora" � פירוט נוס� ב(ברוב המקרי# מובהק מבחינה סטטיסטית 
  ).Cherry 2000ובמאמר  

  

י מעיד מדי פע# אנ, ולשדות מגנטיי# מקווי כוח ושנאי#, על הסיכוני# שנתגלו מחשיפה לקרינות רדיו
.) בדימ(ובפני כבוד השופט , והכלכלה, המדע, ביקורת המדינה, ואיכות הסביבה�בפני ועדות הפני#, בכנסת

  .נציב הדורות הבאי#, בכנסת שלמה שוה#
        

     ג בכל תדרי הרדיוג בכל תדרי הרדיוג בכל תדרי הרדיוג בכל תדרי הרדיו""""  לחשיפת הציבור לקרינה אלמ  לחשיפת הציבור לקרינה אלמ  לחשיפת הציבור לקרינה אלמ  לחשיפת הציבור לקרינה אלמICNIRPהמלצות המלצות המלצות המלצות 
     F r e q u e n c y     E-F i e l d    H-F I e l d B-F I e l d            Power    Density 

         MHz       V/m         A/m µµµµT W/m2    µW/cm2 

        0.1 - 1 87 0.73/ f 0.92/f         -         - 

           1 - 10 87/f0.5 0.73/ f 0.92/f         -         - 

         10 - 400 28 0.073 0.092           2            200 

       400 - 2,000 1,375/f0.5 0.0037f0.5 0.0046f0.5      f / 200     f / 2,000 

    2,000 - 300,000 61 0.16 0.20           10              1 

f – frequency  At cellular frequency of  800 MHz, power density of 0.40 mW/cm2  =400 µW/cm2   =    הבריאותי � הס

        
        

    ICNIRPמחקרים שגילו נזקי קרינות רדיו בצפיפות הספק נמוכה מהמלצות מחקרים שגילו נזקי קרינות רדיו בצפיפות הספק נמוכה מהמלצות מחקרים שגילו נזקי קרינות רדיו בצפיפות הספק נמוכה מהמלצות מחקרים שגילו נזקי קרינות רדיו בצפיפות הספק נמוכה מהמלצות 

בעוצמה , MHz 900בתדר )  בלתי מייננת(ומרשות חשיפת התושבים לקרינת שידור , המלצות אלו מבוססות על חימום
        " .סף הבריאותי"-   וזהו  ה450µW/cm2 frequency:2000=900:2000- of 0.45mW/cm2= :לפי החישוב  450µW/cm2  של 

   צפיפות הספק
 צפיפות כוח

 המקור אפקטים ביולוגיים שדווחו באנשים או בחיות ניסוי

0.1 µW/cm2 ניגרמו שינויים בגלי המוח ,באנשים בעת החשיפה לשידור סלולריEEG-  Von Klitzing 1995 

0.16 µW/cm2 שידורי רדיו בחשיפה  ל, ותשומת לב, זיכרון, בתיפקוד מוטורי, שינויים בילדים Kolodynski, 1996 
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0.168-1.053µW/cm2 
  דורות שנחשפו לשידור סלולרי5לאחר , בעכברים, אובדן פוריות בלתי הפיך

 . מצבר של אנטנות
Magras & Xenos,1997 

0.2-8 µW/cm2  ללאוקמיה בילדים בחשיפה לשידורי רדיו 2הגדלת סיכון פי AM-FM  Hocking, 1996 

1.3-5.7µW/cm2  רדיו לשידורי בחשיפה במבוגרים ללאוקמיה 2הגדלת סיכון פי AM-FM  Dolk, 1997 

2.4 µW/cm2 1,000בתדירויות עד , הפרעות למכשירים רפואיים MHzלפחות  . Joyner, 1996 

2.4 µW/cm2 900 - ב MHz ,שברים ב- DNAשעות2בתוך ,  בתאי אדם בתרבית .  Marinelli 2003 

2 - 4 µW/cm2 
 האצטילכולין -ופתיחת תעליות,  על תעליות היוניםשידור רדיוהשפעה ישירה של 

 ).מעביר עצבי(
D'Inzeo, 1988 

4 - 10 µW/cm2 תיפקודים ירדו במבחני זיכרון, זמן תגובה ראייתית בילדים הואט Chiang, 1989 

5 - 10 µW/cm2 םהפרעות בפעילות מערכת העצבים באנשי  Dumanski,1974 

10 µW/cm2 ותיפקוד זיכרון ירד, הבדלים מובהקים בזמן תגובה ראייתית.  Chiang, 1989 

10-25 µW/cm2  בחלק התחתון של המוח(ניגרמו שינויים בהיפוקמפוס .( Belokrinitskiy,1982 

30µW/cm2  מספר  התאים  מפרישי  נוגדנים  גדל - שינויים במערכת החיסון)PFC( Veyret, 1991 

50 µW/cm2 
  -)תנועות עיניים מהירות (REM בזמן של שנת 18%ירידה של 

 .החשובה לתיפקודי הזיכרון והלימוד, שנת חלום
Mann, 1996 

100 µW/cm2 שינויים בתיפקוד מערכת החיסון Elekes, 1996 

100 µW/cm2  של האינסולין26%ירידה של  Navakatikian1994 

120 µW/cm2  פתולוגי במחסום בין הדם למוח שינוי)BBB (  915בתדירות MHz.   Salford, 1993 

            ....ורמות קרינת רקע ורמות קרינת רקע ורמות קרינת רקע ורמות קרינת רקע , , , , המלצות לחשיפת הציבורהמלצות לחשיפת הציבורהמלצות לחשיפת הציבורהמלצות לחשיפת הציבור
     מקור                                         ת ק נ י ם     צפיפות הספק

450 µW/cm2
 
  ICNIRP for public exposure, Israeli Standard IRPA-PEL 

579 µW/cm2 800-900 MHz Cell Phone Signal Standard ANSI/IEEE 

1000 µW/cm2 PCS(GSM in US)STANDARD for public exposure (September 1,1997) FCC, 1996 

5000 µW/cm2 PCS STANDARD for occupational exposure (September 1, 1997) FCC, 1996 

            ק ר י נ ו ת   ר ק ע  
0.003 µW/cm2 1990 -כפי שנמדד בשנות ה, רקע סביבתי בערים ובפרברים .  Mantiply 1997 

1 - 10 µW/cm2 
או בבליעה בשעור ספציפי של , PCS מטרים מאנטנה 60 עד 30רקע קרינת רדיו במרחק 

 . בגוף אדםSAR=~0.2 - 0.5 mW/Kg -כ

Sage,1998,   
Unpublished 

 ....לקרינות בתדרי רדיו וסלולריםלקרינות בתדרי רדיו וסלולריםלקרינות בתדרי רדיו וסלולריםלקרינות בתדרי רדיו וסלולריםמקורות של נזקי החשיפה מקורות של נזקי החשיפה מקורות של נזקי החשיפה מקורות של נזקי החשיפה 
 ת י א ו ר   ה א פ ק ט י ם מקור
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        .... לעומת סף סביבתי בתדרי רדיו וסלולריים לעומת סף סביבתי בתדרי רדיו וסלולריים לעומת סף סביבתי בתדרי רדיו וסלולריים לעומת סף סביבתי בתדרי רדיו וסלולרייםICNIRP    המלצותהמלצותהמלצותהמלצות

, לפי פיליפס( רדיוג בתדרי "וצפיפות הספק של שדות אלמ, ההמלצות מתירות חשיפת הציבור לעוצמת שדה חשמלי
, מישתנות מאד כתלות בתכנו� האנטנה, לייד טלפו� סלולרי משדר" שדה קרוב"רמות ). 1995טל ונצר והר, 2002תיקשורת אישית 

  � התדירות מוצגת ב. וצפיפות ההספק שנקבעו כגבול לחשיפת הציבור, ועלולות לעבור לעיתי# קרובות את רמות השדה החשמלי
kHz   �קילו �או ב, הר*�  MHz   �מגא �עוצמת שדה חשמלי ,  הר*�  E-fieldב    �  v/m  �וצפיפות ההספק ,  וולט למטר

W/m �ג  ב"האלמ
  .    מיקרוואט לסנטימטר רבוע�  W/cm2 1  �וב,  וואט למטר רבוע� 2

General Public Levels Frequency 
MHz 

E field 
V/m 

P  o  w    
 W/m2 

e  r   d e n s i t y  
µW/cm2 

NRPB, 1993 (old  UK Investigation Levels to June 2000) 
Now ICNIRP at 900 & 1800 MHz (most TETRA is around 
400 MHz) 

400  
900 

1800 

100 
112 
194 

26.4 
  33 
100 

2640 
  3300 
10000 

FCCOET65:1997-01(USA) 
based on NCRP report No. 86 

900 
1800 

47  
61 

6 
  10 

600 
  1000 

Canadian Safety Code 6  
(SC6) 1993 

900 
1800 

47  
61 

6 
  10 

600 
  1000 

ICNIRP, 1998 (recognized by WHO) -)    הסף הבריאותי

CENELEC, 1995 (EU  

900 
1800 

41 
58 

4.5 
    9 

450 
    900 

ICNIRP, radio 1 - 10 87/f0.5 Not specified Not specified 

ICNIRP, radio 10 - 400 28 2 200 
Australia 1988 (under review) 900 / 1800 27 2 200 
Two USA research bases (1995) 30 - 100000 19 1 100 
Belgium (Federal) (2001 AELVOET levels) 900 

1800 
20.6 
29.1 

1.125 
    2.25 

112.5 
    225 

Poland (intermediate zone occupation) 
(safety zone) 

300-300000 19 
6 

1 
    0.1 

100 
      10 
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Russia 1988 (general public) 300-300000 3 0.024 2.4 
Italy, Decree 381 (1999) incl. Radio & TV 30 - 30000 6 0.1 10 
Italy - minimum distance   0.045 4.5 
Japan  (Ogino 2002) 900 47 6 600 
China (ambient rather than individ.source)  5 0.066 6.6 
Toronto Health Board 
2000, proposal based on SC6/100 

900 
1800 

5 
6 

0.06 
    0.1 

6 
      10 

Swiss Ordinance ORNI base Stations  Effective 
1st.Feb.2000 

900 
1800 

4 
6 

0.042 
    0.095 

4.2 
9.5 

Swiss Radio & TV 3  2.4 
Swiss LW  &  MW 8.5 0.2 20 
Liechtenstein  (2001, NISV levels) 900 

1800 
4 
6 

0.04 
    0.1 

4 
     10 

Luxembourg(2001) 
  (6 V/m for 4 operators all working) 

900 
1800 

3 
6 

0.1 
    0.1 

10 
     10 

Italy, Genoa (2000) 900 & 1800 3 0.1 10 
EU & UK EMC Regulations equipment 
suscept test level (domestic & comm.) 

30 - 2000 3 Not 
specified 

Not 
specified 

Typical max in public areas near base station masts (can 
be much higher) 

900 & 1800 2 0.01 1        

City of Salzburg, Austria, 1998 300-300000 0.62 0.001 0.1 
Dr Niel Cherry (NZ) proposal for now 300-300000 0.28 0.0002 0.02 
Estimated Avg. US exposure (EPA 1980)  
Typical City Dweller (FCC 1999)  

approx 
30 - 300000 

<0.13 
< 2 

<0.00005 
  <0.01 

<0.005 
    < 1 

Broadband ‘natural’ background 300 - 3000  <0.00003 <0.00000001 < 0.000001 
** Typical, close to handset antenna 900 & 1800 50 - 300 2 - 50 200 - 5000 

                        
        

 


