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  נה לישראלגהה אבצ

  

 : הערה
 המלאה ניתן ח"הדואת , לבריאות חייליםנלקחו רק החלקים הנוגעים , מהמסמך המלא
  .מבקר המדינהלמצוא באתר 

  "חסרי ביטחון"         צוות אתר          

  וני קרינה אלקטרומגנטית יכבס לופיטה
  ל"יננת בצהבלתי מי

ת� של להפע צרת בעתנו) ג" קרינת אלמ�להל� (אלקטרומגנטית ה ינקר
קרינת . דרות בתדרי רדיו או בעת פעילות� של מעגלי� חשמליי�שמערכות המ

  : ג מתחלקת לשני סוגי�"אלמ

ג שפולטות " קרינת אלמ�)  קרינת רדיו�להל� (בלתי מייננת  הנירק  )א(
לט פנ סוג קרינה זה. יגה הר"' ג�300 עד ריתד במערכות אלקטרוניות הפועלות

מערכות , וגיה�� לסמי"מכ,  קשר לסוגיודציו :ל"ל צהממערכות שמפעי
קרינת . מערכות העברת נתוני� ותחנות שידור קרקעיות, לוחמה אלקטרונית

 ככל כתועוצמתה הולכת ודוע, הרדיו מתפתחת בקרבת האנטנות של המערכות
  .שמתרחקי� מה�

ג הנפלטת ממערכות הפועלות בתדרי� מעל " קרינת אלמ�נת ינ מינתירק  )ב(
וקרינת ) ג�נטר (Xקרינת , סגולית�לטרהאו הכוללת קרינה, "רה הגי' ג300
ל לא משדרי� בתדרי� "מי� שמפעיל צה"מערכות קשר הרדיו והמכ. גמא
  . ולפיכ% אינ� פולטי� סוג זה של קרינה, אלה

בנוגע . ה לגרו� נזקי� לבריאותולעלל יתר לשני סוגי הקרינה דלעית יפחש
� שחשיפת יתר ורסיהג ,ות בי� המומחי�עי דקי� חילו מקרינה מייננת א�יקלנז

לקרינה מייננת גורמת לשינויי� במבנה התאי� של רקמות הגו& ועלולה לגרו� 
ת הנזקי� מרקיימי� חילוקי דעות בנוגע לחו, לעומת זאת. למחלות ממאירות

  .כמפורט בהמש%, לבריאות הצפויי� מחשיפת יתר לקרינת רדיו

 הסיכוני� הנובעי� יאות החיילי� מפני ברל להג� על מוטלת האחריות"ל צהע
מפקדת קצי� . והדרכי� לכ% נקבעו בפקודות ובנהלי�, מחשיפה לקרינת רדיו

כל  בל"הינה הגו& המנחה מקצועית בצה) ר" מקרפ�להל� (הרפואה הראשי 
, ריובמפקדת חיל האו.  יתר לקרינת רדיופתשי חהקשור להגנת החיילי� מפני

מחשבי� הראשי ה והיקנהאלקטרו, � הקשרי קצתבמפקד, במפקדת חיל הי�
וביחידת ההאזנה המרכזית של חיל המודיעי� קיימי� גופי� ) ר" מקשר�להל� (

מבקר ד  ער% משר2001ד ינואר  ע2000 איממ. העוסקי� א& ה� בתחו� זה
 הפייעת סיכוני� בריאותיי� הנובעי� מחשמנ בולהמדינה ביקורת על הטיפ

י� ופעילות  נהל,תויישו� הורא: יקרעו בקנבד. ל"לקרינת רדיו בצה
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שתכלית� להג� על חיילי� מחשיפת יתר לקרינת , בזרועות ובחילות הרבסה
ומלי� הגיחסי , מבנה וארגו� גופי הרפואה התעסוקתית העוסקי� בנושא; רדיו

ל "ב שלה� על הפעילות המתקיימת בצהעקהמ וביניה� ומידת הפיקוח
; בחיל האוויר; ר"פרקביקורת נערכה במה. זו לקרינהיעת חשיפת חיילי� נמל

בדיקות . וביחידת ההאזנה המרכזית של חיל המודיעי�; ר"במקשר; בחיל הי�
 באג& לקרינה שבמשרד; השלמה נעשו באג& השיקו� שבמשרד הביטחו�

 וכמו כ� נערכ. ובמרכז למחקר גרעיני בנחל שורק; ל"ברפא; איכות הסביבהל
ס לבריאות " בביהתלקה לרפואה תעסוקתית וסביבתיגישות ע� מנהל המחפ

ר "הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית בירושלי� וע� יו
, שמרכזת פניות של חיילי מילואי�, העמותה לחינו% ובריאות בישראל

ת� חלו במחלות ממאירות כתוצאה מחשיפה לקרינת רדיו בעת ענשלט
  . שירות� הצבאי

  
  

  רדיו ינתריפה לקמניעת חשל �ינקת

, קי� אפשריי� לבריאות כתוצאה מחשיפת יתר לקרינת רדיוזנוע נלמי כד
חשוב לעג� בתק� את רמות הס& של קרינת רדיו המותרות והאסורות לחשיפה 

בפרק על , ב של מבקר המדינה50בדוח שנתי ).  רמות החשיפה�להל� (
 קוחיי� והפ רישו�מתקני� היוצרי� קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו "

 החליטה ועדת ההיגוי של 1999כי רק במאי ,  השאר�בי, ראמ נ1"עליה�
המשרד לאיכות הסביבה להקי� ועדת משנה של מומחי� להכנת תק� ישראלי 

אוקטובר , וכי עד מועד סיו� הביקורת האמורה, חשיפה לקרינת רדיות למניע
 וסטגאוכי ב, בביקורת התברר. לא הסתיימו ההליכי� לקביעת התק�, 1999
הגישה המלצות בעניי� רמות , המשנה את עבודתה השלימה ועדת 2000

והמליצה לאמצ� בחקיקה מחייבת בישראל , החשיפה המותרות של קרינת רדיו
 לאיכות הסביבה למשרדי רדמש הבאותו מועד הגיש. ינת רדיוקרבנושא 

 מועדעד . �2000ס"התש, תזכיר חוק הקרינה הבלתי מייננת �יהממשלה השונ
בשל עיכובי� , טר� הושלמו תהליכי החקיקה, 2001ינואר , יקורת זובו� יס

כ% שעדיי� לא , בהכנת טיוטת החוק באג& לקרינה שבמשרד לאיכות הסביבה
  . ישראלי לרמות החשיפה המותרות של קרינת רדיוק�קיי� ת

ל כבר "אימ" צה,  חשיפה מותרות של קרינת רדיותומתק� ישראלי לרבהיעדר 
הארגו� העולמי להגנה "פה אלה של ילצות לרמות חשמ ה�80ה ות& שנבסו

 הראשי אהפוהראות� בהוראה של קצי�  �גיעו) IRPA � �להל (2"הנימפני קר
ועדה " פרסמה ה1998באפריל .  בהמש%טרוכמפ, �1988מ) ר"פרק �להל� (

 על המקוהש, )ICNIRP � �להל (3"הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת
, ת אלקטרוניי�דולשת  חשיפה זמניתמנחי� לש� הגבל �יווק", IRPAידי 

ובה� נכללו , "1998, )יגה הר"' ג�300עד ל(ומגנטיי� רטקלאו מגנטיי�
 ICNRIP המלצות . מעודכנות ביותר לרמות החשיפה המותרותות הההמלצ

סיס לתקני� של רמות חשיפה מותרות ברוב מדינות האיחוד ב תווהמ

                                                  
  .184' עמ, ב50נתי ח שוד ואר  1
2   IRPA � Association International Radiation Protection  
3  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP  
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� מקלי� ניתקו ת שונות קבעומדינ, ע� זאת. ב"ה ארתממדינוהאירופאי ובחלק 
.  תקני� מחמירי� יותר�) כמו רוסיה(אחרות ו) ב"וארה הינטירב, למשל(יותר 
ועיג� אות� , החשיפה המותרות תומרל ICNIRP   את המלצותאימ"ל "צה

ל להגנה על "העל בצה�המהווה את הוראת, �1999ר מעודכנת מ"בהוראת קרפ
כי ג� המשרד , יצוי�). ראו בהמש% בעניי� זה( רדיו תרינקשיפה לחיילי� מח
וכי , מגזר האזרחיה יבגל ICNIRPפי המלצות  לעפועל  הביבסהלאיכות 

שהוזכרה , ועדת המשנה שלו להכנת תק� ישראלי למניעת חשיפה לקרינת רדיו
שראלי לרמות החשיפה י �קתב ICNIRPהמליצה לאמ" את המלצות , לעיל

  . דיורקרינת המותרות ל
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  ת יתר לקרינת רדיויפחש מות כתוצאהא� לבריהסיכוני

ות על ניתוח הידע המדעי המעודכ� עד ססבו מICNIRP תוצלמה  . 1
ההשפעות , על פי המסמ%. 1998של הוועדה באפריל סמ% לפרסו� המ

הבריאותיות של חשיפה לקרינת רדיו מקור� בעיקר בחימו� רקמות הגו& עקב 
כאבי  לו�גרעלולה ל, &ה של רקמות הגוטורמפרטליית הע. ספיגת אנרגיה

תופעות . פעולת הלב ומועקה כללית בצעלייה בק, סחרחורת, עייפות, ראש
במקרי� של חשיפה . טברות מאירוע קרינה אחד לשני� מצאלה חולפות ואינ
של עדשת העי� ) קטרקט(קיימת סכנה לכוויות ולירוד , חריגה וקיצונית

  . ריותולפגיעה זמנית בפו

בי� תחלואה בסרט� לסוגיו קבעה  ליורדי� קרינת בת הקשר האפשרי ייגוסב
ICNIRP" :רק מספקי�, י� האפידמיולוגיי� המועטי� שפורסמוחקרהמ 

, במחקר בעל ההיק& הרחב ביותר עד כה". מידע מוגבל על סיכו� לסרט�
 20,000נבדקה שכיחות המחלות הממאירות לסוגיה� בקרב , המובא במסמ%

. ות� במלחמת קוריאהיר של% רדיו במהת� שנחשפו לקרינקנימריאיילי� ח
  חיילי� אמריקני� אחרי� אשר שירתו בתנאי�20,000כקבוצת ביקורת שימשו 

ההשוואה התייחסה למספר מקרי האשפוז עקב . א% לא נחשפו לקרינה, י�דומ
לא . 1954�1976מחלות ממאירות ולמספר מקרי המוות מגור� זה בתקופה 

 סטטיסטית בתחלואה בסרט� ובתמותה ה משמעותיי� מבחינ�דליבמצאו הנ
  . תוממנו בי� שתי הקבוצ

בות שעסקו בנזקי ל כת� האחרונות פורסמו באמצעי התקשורת בישראייתנשב
 חיילי� שנחשפו לקרינת רדיו �300בריאות ותחלואת סרט� לסוגיו שנגרמו לכ

בשירות� � שואילילי מיבכתבות הוזכרו בעיקר חי. במהל% שירות� הצבאי
לי כב, מי� בחיל האוויר"ילי� וכטכנאי� של מכפעכמו סדיר שימשההצבאי 

גדוד הקשתות של חיל � ובביחידת ההאזנה של חיל המודיעי, שיט בחיל הי�
דווח בה� ג� על פעילותה של העמותה לחינו% . מי�"המפעיל מכ, הקשר

. פואיותת ר דעתת� חווהמסייעת לחלק מהחיילי� שחלו במ, ובריאות בישראל
 קרינה ינפצעדי זהירות והוראות בטיחות להתגוננות מ, סברה נאותהההיעדר 

  . געו שנפהייתה אחת הטענות המרכזיות שהעלו החיילי�

כי בי� , נקבע, 1997ת בנובמבר "שהוציא אג, ר" הארגו� של מקרפתדוקפב  . 2
, ו�חיר ובה ברגיעריכוז ועיבוד מידע רפואי על כלל הצבא, איסו&: תפקידיה

 הנובכלל� קרי, חשיפה למפגעי� בריאותיי�ת יעמני� בנושא רוביצוע מחק
שלו בתחו� י� מל לא ביצע מחקר"כי צה, בביקורת עלה. בלתי מייננת

הסיכוני� הבריאותיי� הנשקפי� לחיילי� כתוצאה מחשיפה לקרינת רדיו 
 חלתמר בי� ר דוחי� למעשה כל קש"במקרפ, ע� זאת. במהל% שירות� הצבאי

ראש ענ& בריאות .  השירות הצבאי בסביבת קרינת רדיו�רט� לסוגיה לביהס
, חו� זה� בתהעוסקי, ג הכפו& לו"תית וראש מדור אקוסטיקה ואלמקוסתע

כי אי� נתוני� סטטיסטיי� או הוכחות אפידמיולוגיות על , משמעית�טועני� חד
 חהאי� שו� הוכ, לדבריה�. ל"של נפגעי קרינה בצה" מגיפה"קיומה של 

ל בסביבת "ות סרט� שנתגלו אצל חיילי� ששירתו בצהלמדעית לכ% שמח
  .דיו נגרמו כתוצאה מחשיפה אליהר תקרינ

ר אי� מעקב שיטתי אחר חיילי� שהתלוננו כי חלו "קרפכי במ, בררתה דוע
לרבות אלה שהתלוננו כי חלו בסרט� כתוצאה , כתוצאה מחשיפה לקרינת רדיו

, �לייי ח54 ישומי� עלרר ובחיל האוויר "פמקרב אמנ� קיימי�. מהחשיפה
, רינת רדיו במהל% שירות� הצבאיקל שהתלוננו כי חלו כתוצאה מחשיפה
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כיוו� שאות� חיילי� הגישו תביעות לאג& , מי� קייאול� רישומי� אלה
ואג& , ל"להכרה בה� כנכי צה) ט" משהב�להל� (השיקו� במשרד הביטחו� 

היחידה : כגו�, תיה�ולברר פרטי� אודשה בבק ל" לצהפנה, ביוזמתו, השיקו�
 ציוד קור� או �להל� ( ביחידה וידהמערכות שפלטו קרינת ר, בה שירתו

,  חיילי� מתוכ� שירתו בחיל האוויר34.  שנערכורינהומדידות ק) קורני�
 �חמישה , )רוב� יוצאי יחידת ההאזנה המרכזית( בחיל המודיעי� �שמונה 

 �ושלושה , בחיל הי� �ארבעה , )שתותהק מה� בגדוד ארבעה(בחיל הקשר 
, בסרט� לסוגיו חלו) -90%כ(עיל לד  החיילי�54 מבי� 48. ר"במער% החי

  . והתלוננו כי מחלת� נגרמה עקב חשיפה לקרינת רדיו במהל% שירות� הצבאי

ר העמותה לחינו% " ע� יו2000 שקיי� עור% הביקורת בדצמבר השיגפב
, ספי�נו� איילי מילוי ח86תה רשימה של והעמ ר"ר יומס, ובריאות בישראל

בטענה  התאשר חלו בסרט� לסוגיו ופנו לעמו
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. ל% שירות� הצבאי במה נגרמה כתוצאה מחשיפה לקרינת רדיו�תלחמש
ולכ� פרטיה� אינ� , ט"חיילי� אלה לא הגישו תביעות לאג& השיקו� במשהב

נת� עקב טעל חלוש, לי�יחד ע� רשימה זו מגיע מספר החיי. ל"ידועי� בצה
 17, ריוו מחיל הא53):  מה� חלו בסרט�134 (יש א�140 ל,לקרינה החשיפה
. שיוכ� החילי לא ידוע ש�43 ו מחיל הקשר12,  מחיל המודיעי�15, מחיל הי�

, "חשיפה"כי בעקבות תכנית הטלוויזיה , ר העמותה"באותה פגישה מסר ג� יו
 ל"� ששירתו בצהביר לי�ייה חישלפ, �20.12.00ששודרה בערו" הראשו� ב

פנו , יודר בגדוד הקשתות לקו במחלת הסרט� כתוצאה מחשיפה לקרינת
ענת� חלו עקב חשיפה  שלט, חיילי מילואי� נוספי��30לעמותה יותר מ

  . לקרינה רדיו בעת שירות� הצבאי

ר ובחיל האוויר יש תיק " החיילי� שפרטיה� מצויי� במקרפ�54ד מחא לכל
 �18כי ב, התברר� קיתימעיו� ב .הקשורי� לנושא� ינ שו�מסמכיובו מרוכזי� 

מטע� המתלונני� או מטע� אג& השיקו�  תומה� יש חוות דעת רפואי
כל חוות הדעת הרפואיות , כי ככלל, התברר. שניה� יחדטע� ט או מ"במשהב

שוללות את האפשרות שמחלת הסרט� נגרמה , שהוגשו מטע� אג& השיקו�
 בי� השירות הצבאי רקובעות שאי� קש שואיו דינת רכתוצאה מחשיפה לקר

בשעה שכל חוות הדעת הרפואיות שהוגשו מטע� המתלונני� קובעות , למחלה
  . י� המחלה לבי� החשיפה לקרינת רדיויר בשיש קשר סיבתי יש

שמינה סג� ראש אג& השיקו� ,  הגישה ועדת מומחי�2000ר במבונב
ר סיבתי בי� קש �קיי וק א�דוח מסכ� לאחר שהתבקשה לבד, ט"במשהב

בחנה סוגיה  הדהווע. ו לבי� הופעת� של מחלות ממאירותדי רנתפה לקרייחש
, יות בינלאומיות מוכרותקצועזו באמצעות סקירת פרסומי� של ועדות מ

, בי� יתר מסקנותיה ציינה הוועדה. ג"שבחנו את נושא החשיפה לקרינת אלמ
 הוב מהערכה לקוילר �בליו כה סהמחקרי� האפידמיולוגיי� שפורסמו עד"כי 

במרבית . רקחמלמדי של רמות החשיפה האלקטרומגנטית של אוכלוסיית ה
 ברורה לקשר סיבתי בי� עדותהמחקרי� באיכות סבירה ומעלה לא נמצאה 

, ג� במחקרי� שמצאו קשר כלשהו. חשיפה לקרינה ותחלואה מוגברת מסרט�
א נמוכה יחסית היעוצמה ש, י�אינו חורג מפי שני) הסיכו� היחסי(מדד הקשר 

כי ,  ציינה עודהדעהוו". להוכחת קשר סיבתי ברור) ולא תמיד בעלת משמעות(
קיי� צור% ברור במחקרי� , נוכח חוסר העקביות בממצאי המחקרי� השוני�

  .שיבחנו את הנושא במקצועיות וביסודיות, מתוכנני� היטב ובהיק& גדול

ריאות הציבור לב ס"יהבתית במחלקה לרפואה תעסוקתית וסביב ההלמנ
 חוות דעת �תנאשר , של האוניברסיטה העברית בירושלי�ת תיילפואה קהרו

 �טע� בפני עור% הביקורת , לעיל המקרי� ד54מטע� שלושה מתלונני� מבי� 
ר ולעמדת ועדת המומחי� שהוזכרה " מקרפדתעמל, ICNIRPבניגוד לעמדת 

 חשיפה לקרינת רדיו בי� ח קשרהגורס שלא הוכ,  כי מסקנות המחקר המדעי�
הנוטי� לקבוע שיש  �יוקיימי� מחקר, אינ� מבוססות דיי�, רט� סאתלולבי� תח

  . לת הסרט�� מחקשר בי� חשיפה לקרינת רדיו לבי

, , , , לוקי הדעות המקצועיי� ונוכח תלונות החיילי� שהוזכרו לעיללוקי הדעות המקצועיי� ונוכח תלונות החיילי� שהוזכרו לעיללוקי הדעות המקצועיי� ונוכח תלונות החיילי� שהוזכרו לעיללוקי הדעות המקצועיי� ונוכח תלונות החיילי� שהוזכרו לעילייייחחחח    חחחחככככווווננננ
    לערו%לערו%לערו%לערו%ט ט ט ט """"ר ולאג& השיקו� במשהבר ולאג& השיקו� במשהבר ולאג& השיקו� במשהבר ולאג& השיקו� במשהב""""המלי" משרד מבקר המדינה למקרפהמלי" משרד מבקר המדינה למקרפהמלי" משרד מבקר המדינה למקרפהמלי" משרד מבקר המדינה למקרפ

     קיי� קשר בי� חשיפה לקרינת קיי� קשר בי� חשיפה לקרינת קיי� קשר בי� חשיפה לקרינת קיי� קשר בי� חשיפה לקרינתא�א�א�א�ע ע ע ע בובובובוכדי לקכדי לקכדי לקכדי לק, , , , ידמיולוגי מקי&ידמיולוגי מקי&ידמיולוגי מקי&ידמיולוגי מקי&אפאפאפאפ    ררררמחקמחקמחקמחק
        . . . . י� לבי� תחלואת סרט�י� לבי� תחלואת סרט�י� לבי� תחלואת סרט�י� לבי� תחלואת סרט�ללללייייייייל חל חל חל חשששש    וווויייידדדדרררר

בחלוקה לפי בחלוקה לפי בחלוקה לפי בחלוקה לפי , , , , קב אחר חיילי� שחלוקב אחר חיילי� שחלוקב אחר חיילי� שחלוקב אחר חיילי� שחלול מעל מעל מעל מער תנהר תנהר תנהר תנה""""שמקרפשמקרפשמקרפשמקרפ, , , , ראויראויראויראויכמו כ� כמו כ� כמו כ� כמו כ� 
חילי ויחידתי וסוגי הקורני� הפועלי� או חילי ויחידתי וסוגי הקורני� הפועלי� או חילי ויחידתי וסוגי הקורני� הפועלי� או חילי ויחידתי וסוגי הקורני� הפועלי� או , , , , שיו% זרועישיו% זרועישיו% זרועישיו% זרועי, , , , מקצועות צבאיי�מקצועות צבאיי�מקצועות צבאיי�מקצועות צבאיי�
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קוב אחר היק& קוב אחר היק& קוב אחר היק& קוב אחר היק& לעלעלעלע    ההההיהייהייהייהי    שנית�שנית�שנית�שנית�כדי כדי כדי כדי , , , , שפעלו ביחידה בעת שירות�שפעלו ביחידה בעת שירות�שפעלו ביחידה בעת שירות�שפעלו ביחידה בעת שירות�
        . . . . רדיורדיורדיורדיות ת ת ת ינינינינקרקרקרקרחלואה מחלואה מחלואה מחלואה מתתתתהההה

כי לצור% ביצוע מחקר בעל , בי� השאר, ל" מסר צה2001ו מאפריל בתשובת
נדרש לחקור קבוצות גדולות מאוד ולהבטיח בידוד , משמעות סטטיסטית
כגו� חשיפה לחומרי� מסרטני� בסביבת העבודה (משתני� סביבתיי� 

ת אווצ תהטות אתלהעלולי� , )שו�עי ירגלהכגו� (ואישיי� ) ובסביבה האישית
מ� החביו� הארו% של מרבית סוגי ז תיש להביא בחשבו� א, פרט לכ%; המחקר

וכ� את העובדה של מש% החשיפה הקצר על , סוקתיע תעהסרט� הנובעי� מרק
עקב קשיי� , ל"להערכת צה.  מחמירי�תוחיטרקע שירות צבאי קצר ותקני ב

ו ביחידות שבה� נמצא תששיר, המילואי�י יליב חר בקביצוע מחקר כזה, אלה
כי תופ" הנחיה לערו% בסדירות , ל"סר צהמ, תע� זא. אינו יעיל, ציוד קור�

סקירות על היקפי תחלואת הסרט� בקרב משרתי הקבע העובדי� בסביבת 
כי ביצוע מחקר כאמור אינו חלק , ט מסר"אג& השיקו� במשהב. קרינת רדיו

  . לנושאי� אלהת נוומאו המי הידע,  הנתוני�יוואי� ביד, מתפקידיו של האג&

  

  

  , י� בהגנה בפני קרינת רדיולפטמה ל" בצה�ימרוגה
  גומלי� ביניה�וקשרי ה

  ר"פרקמ.  1

הינה הגו& , באמצעות ענ& בריאות תעסוקתית הכפו& לה, ר"פרקמ  )א(
י השפעותיה הבריאותיות ודרכ, ל בנושא קרינת הרדיו"המנחה מקצועית בצה

 פורטו תפקידיה �1997ר מ"ארגו� של מקרפהבפקודת . נות מפניהנתגוהה
ת הוצאההנחיה המקצועית ו, ל"קביעת המדיניות בצה: � השאריבו, בתחו� זה

והשתתפות ; ר בנושא"בקרה ומעקב אחר ביצוע הוראות קרפ; הוראות בהתא�
ידותו בכל הנוגע לבחינת עמ, ל"בכל שלבי הפיתוח של ציוד קור� המיועד לצה

זה עוג� בהוראה של אג& המטה הכללי � ייענ(איי� ו בטיחותיי� ורפי�בתקנ
  ). ל"ח בצה"שעניינה נוהלי פיתוח אמל, ל"שבמטכ] �"גא[

תקני חשיפה ופיקוח אחר עובדי� "שעניינה , 1999ר ממאי "קרפ תארוה
ל להגנה על חיילי� "העל בצה�מהווה את הוראת, "החשופי� לקרינת רדיו

ר הקודמת ממאי "רפ קאתאת הור וראה זו החליפה ה.וי רדתרינמחשיפה לק
ג "עקב בריאותי אחר חיילי� חשופי� לקרינת אלממו פיקוח"שעניינה , 1988
השיטה , בהוראה נקבעו רמות חשיפה מותרות של קרינת רדיו". ננת מייבלתי

אמצעי הזהירות , )בעניי� זה ראו בהמש%(והנוהל למדידות קרינת רדיו 
ר "הוראת קרפ. איות ונושאי� נוספי�ובדיקות רפ, די�פק מתריוחא, הנדרשי�

מפקדת , ת להוראות מפורטות של מפקדת חיל האוויריתשזו מהווה את הת
  . בכל הנוגע להגנה מקרינת רדיו ביחידות הכפופות לה�, ר"� ומקשרל היחי

כי בענ& בריאות תעסוקתית יפעלו , ר נקבע" הארגו� של מקרפתדוקפב  )ב(
ח וקרינה ומדור בריאות "לאמר מדו, הקאקוסטי�דור ביו מ:�ידורמשה שלו

חלוקת הטיפול בנושא הקרינה בענ& אינה תואמת כבר , לעבפו. תעסוקתית
אקוסטיקה נוס& הטיפול בנושא �למדור ביו:  שני� את פקודת הארגו�מספר
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". ג"מדור אקוסטיקה ואלמ"ר בש� "קרינת הרדיו והוא מופיע במסמכי מקרפ
רק בנושאי בטיחות קרינה מייננת , הקרינה בתחו�, נה מטפלריוק ח"למר אמדו
 ל כמוקד ידע בתחו� הרעש"ג הוכר בצה"אקוסטיקה ואלמ רומד. ל"בצה
הינו מומחה בשני ) ד" רמ�להל� (וראש המדור , חו� קרינת הרדיוובת

וכ% ג� המצב , כי בתק� הסדיר של המדור, נמצא. התחומי� שבאחריותו
לרשותו . קציני� או חיילי� עוזרי� דור ואי� תחתיוהמלל רק ראש נכ, בפועל

המוסמכי� לערו% ,  מומחי� בתחו� הקרינה והרעש�יאשלושה אנשי מילו
בי� יתר עיסוקיו נות� המדור שירותי� של מדידות . מדידות של קרינת רדיו

הנחיה מקצועית והסברה , קביעת דרכי התגוננות, ניתוח תוצאותיה�, קרינה
ראו , על קשרי הגומלי� ע� חיל האוויר(יר ולמעט חיל האו, ל" יחידות צהלכל

  ). בהמש%

, ר" קרפלסג� 2000ששלח ראש ענ& בריאות תעסוקתית באוקטובר % סמבמ
מוצגות דרישות לתגבור הענ& בכוח אד� נוכח הקשיי� שהוא נתקל במילוי 

ל וגידכי כתוצאה מה, בי� השאר, בנושא קרינת הרדיו נאמר. משימותיו
גדל נפח העבודה של מדור , ל"ר ובצהבוצי ב הרדיוהודעות לסיכוני קרינמב

נוצרי� , יפהונוכח מצוקת כוח האד� החר, ג באופ� ניכר"יקה ואלמטסואק
פעילות המדור מתאפיינת במגוו� ; צווארי בקבוק וביצוע משימות נדחה

 דותידמ, בעבודת שטח מרובהו) וידרעש וקרינת ר(משימות בשני הנושאי� 
כל העבודה , היעדר קציני מדורב. י�צא� הממו� מרוחקי� וסיכריבאת

לות וקורה שתקופות ארוכות מושבתת פעי,  ידי ראש המדורלע מתבצעת
כל אחד משני נושאי� אלה היה מטופל , בכל מסגרת דומה; המדור כגו& מטה
. �ישא% לא הוקצו התקני� הדרו, הצור% בקציני מדור הוכר; על ידי מדור נפרד

  .לא חל שינוי במצב הקיי�, 2001ינואר , ד סיו� הביקורתוע מדע

כי ראוי שתיער% באג& הטכנולוגיה כי ראוי שתיער% באג& הטכנולוגיה כי ראוי שתיער% באג& הטכנולוגיה כי ראוי שתיער% באג& הטכנולוגיה , , , , מדינה העירמדינה העירמדינה העירמדינה העירהההה    ררררד מבקד מבקד מבקד מבקררררששששממממ
ר בחינה מחדש של ר בחינה מחדש של ר בחינה מחדש של ר בחינה מחדש של """"במקרפבמקרפבמקרפבמקרפוווו) ) ) ) לללל""""טטטטאאאא    ����להל� להל� להל� להל� ((((ל ל ל ל """"והלוגיסטיקה שבמטכוהלוגיסטיקה שבמטכוהלוגיסטיקה שבמטכוהלוגיסטיקה שבמטכ

ייקבע תק� ייקבע תק� ייקבע תק� ייקבע תק� , , , , תק� כוח האד� של המדור מול המשימות המוטלות עליותק� כוח האד� של המדור מול המשימות המוטלות עליותק� כוח האד� של המדור מול המשימות המוטלות עליותק� כוח האד� של המדור מול המשימות המוטלות עליו
        . . . . לאיושולאיושולאיושולאיושות ת ת ת ולוולוולוולועעעעו פו פו פו פטטטטקקקקויינויינויינויינ, , , , הול� שיאפשר ביצוע�הול� שיאפשר ביצוע�הול� שיאפשר ביצוע�הול� שיאפשר ביצוע�

� עבודת יית אמורה להס2001כי במחצית השנייה של , ל"ה צו מסרבתשובת
� את מבנה ענ& בריאות לת גהכול, ר"ארגו� מקרפ�המטה הנערכת בנושא רה

בהתחשב , במסגרת זו יוטמעו המסקנות שעלו מדוח ביקורת זה. תעסוקתית
  . באילוצי� הקיימי� בתחו� כוח האד�

  

  יר וואה ליח.   2

, פועל) ח" מקרפ�להל� (ת חיל האוויר קדמפשבחילי ה קצי� הרפואה תדקפבמ
לפי פקודת הארגו� של . מדור רפואה תעסוקתית, במסגרת ענ& רפואה אווירית

ג� בתחו� , בי� יתר תפקידיו, עוסק המדור, 1985 �ת ב"שהוציא אג, ח"מקרפ
ניק מער והמד. רההגנה מפני חשיפת יתר לקרינת רדיו ביחידות חיל האווי

קובע , �היתמנתח את תוצאו, ת קרינת רדיו ליחידות חיל האווירדשירותי מדי
לתפקיד אחראי קרינה לי� את דרכי ההתגוננות מפני חשיפה ומסמי% חיי

בעל , �" עמד בראש המדור קצי� ותיק בדרגת רס2000עד ספטמבר . יחידתי
תה ונל מ"ו מצהע� פרישת. ניסיו� והכשרה בתחו� הבריאות התעסוקתית

ושא נב שתחו� התמחותה, �"א& היא בדרגת רס,  ותיקה במדורהבמקומו קצינ
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שאחד מה� מיועד , במדור שלושה תקני קצונה נוספי� בשירות סדיר. הרעש
לתחומי הרעש והקרינה והוא אויש לאחרונה על ידי קצי� שנמצא בתהליכי 

, �איאנשי מילובנוס& לה� עוסקי� בתחו� הקרינה שני . קליטה ראשוני�
  . המבצעי� מדידות קרינה, רת�שמהנדסי� בהכ

ת מומחי� לבדיקת האפשרות לשילובו של מדור דעור " קרפנהמי �1997ב
. ר"תית בחיל האוויר במסגרת ענ& בריאות תעסוקתית במקרפעסוקרפואה ת

על , בי� היתר,  היא הצביעה1998בחוות הדעת שהגישה הוועדה בפברואר 
א& שלפי , מדור בחיל האווירהר לבי� " במקרפנ& הע� בי�יהיעדר יחסי גומל

אחראי ענ& רפואה תעסוקתית להנחיה המקצועית  ר"פקודת הארגו� של מקרפ
, הוועדה בחנה שלוש חלופות. ל בתחו� קרינת הרדיו"דיניות בצהת המולקביע

והשאירה זאת להחלטת� של מפקד , א% לא המליצה על דר% פעולה מועדפת
המש% הפעילות  לגענועוד ביר לא נמצא ת"במקרפ. ר"וקרפחיל האוויר 

  . הדעובעקבות חוות הדעת של הו

 אינו מקבל הנחיה ווירכי מדור רפואה תעסוקתית בחיל הא, ת עלהוריקבב
וזו כלל אינה משולבת בפעילות , ר"מקצועית בנושא הקרינה ממקרפ

סר מ ר"ג במקרפ"ד אקוסטיקה ואלמ"רמ. המתנהלת בחיל האוויר בנושא
 בעבר למסד שיתו& פעולה ע� המדור שונע שיונותסכי ני, הביקורת% עורל

מעקב , חיהולמעשה הוא אינו מקיי� הנ, אוויר לא הניבו תוצאותה לבחי
מדור רפואה תעסוקתית אינו מדווח . ר"כנדרש על פי הוראת קרפ, ובקרה
 תועל תקלו, ח חדש לצור% ביצוע בדיקות קרינה"ר על הכנסת אמל"למקרפ
כמו כ� באה לידי ביטוי חוסר ההנחיה . רדיו  חיילי� לקרינתשלפה יבחש

ויר ר בכל הקשור להסמכת מודדי קרינה בחיל האו"של מקרפ תיהמקצוע
  . כמפורט בהמש%, ולכיול מכשירי המדידה

   ר"מקשר.   3

כי היא תהווה , בי� היתר,  נקבע2000ר מאפריל " הארגו� של מקשרדתקובפ
טחת הפעילות הבו ינדהי, תת האלקטרומגנטימותאיהו� חסמכות טכנית בת

אלקטרוניקה ומחשבי� ללא הפרעות , בצוותא של מערכות קשר
ר לערו% מדידות קרינה לציוד "וסמכת מקשרזה מלצור% . אלקטרומגנטיות

. הכפו& לה) �" מדור תא�להל� (באמצעות מדור תאימות אלקטרומגנטית 
ני� נוהל שהתמסד במש% ה, �" תארמדו בשל יכולותיו הטכניות הגבוהות של

ר "נת רדיו ביחידות מקשרירקולפיו המדור מודד ג� , ר"עבודה ע� מקרפ
בשיתו& ,  בהתגוננות מפני חשיפה לקרינת רדיואות�ומנחה , ובציוד השיי% לה�

  . ר ועל פי הנחייתה המקצועית"ע� מקרפ

 י� לבר"רפקכי בשנה האחרונה נתגלעו חילוקי דעות בי� מ, ת עלהרוקיבב
 תני� ביניה� בכל הקשור לפעילות בתחו� קרליומהגיחסי לר בנוגע "מקשר
יכוני קרינה כת ס� הער"הועלו מספר מקרי� שבה� ביצע מדור תא. רדיו

כמו כ� ביצע המדור עבור . ר"דבר הנמצא בסמכות בלעדית של מקרפ, לחיילי�
כת ר העיל לצורכ"המשרד לאיכות הסביבה מדידות של קרינת רדיו בצה

י לב, ר ובניגוד לסיכומי עבודה עמה"ללא תיאו� ע� מקרפ, כוני� לבני אד�סי
 �2001 מינואר " תאמדורבמסמ% של , למשל, כ%. ל"שיש לו אחריות לכ% בצה

המופנה , ל בחיפה"בנושא בדיקת בטיחות קרינה בסמו% למתק� גלי צה
  בדצמברמובאות תוצאות המדידות שביצע המדור, למשרד לאיכות הסביבה

ות כומולפיה רמות הקרינה שנמצאו נ, מידת הסיכו� לאנשי�לכ� הערכה  ו2000
. ולכ� אי� שו� מגבלות מהיבט בטיחות הקרינה לשהייה באתר, מהתק� שנקבע
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, ר במסמ% מאותו חודש"ג במקרפ"ד אקוסטיקה ואלמ"בתגובה לכ% קבע רמ
שלתי ממ למשרד ר סמכות לפנות ישירות"אי� למקשר, ל"כי על פי פקודות צה

, ר" ולהתייחס לבטיחות קרינה לאד� בפרט ללא תיאו� ע� מקרפלבנושא בכל
ואנו מתנערי� מכל אחריות ... אינו מקובל"ר "ולכ� האמור במסמ% מקשר

כי פניותיכ� נעשות ] לאיכות הסביבה[ובכוונתינו להודיע למשרד ... כלפיו
  ". שלא בסמכות ואי� להתייחס אליה�

ד לאישור מדור מימעו ר אינ"� במקשר"דור תא מכי, ורתקלתה הביהעד עו
את כל האמצעי� הקורני� המצויי� בשלבי  ר"ג במקרפ"אקוסטיקה ואלמ

הוכנס לשימוש בפלוגת לוחמי� שפעלה , כ% למשל. דרשכנ, שפיתוח או רכ
הלוחמי� התלוננו בשוב� מפעילות על . בדרו� לבנו� מכשיר אלקטרוני חדש

. ג לערו% בדיקה"ה ואלמקד אקוסטי"ז התבקש רמארק וכאבי ראש וסחרחורת 
ונית� , המכשיר חרגה מרמת החשיפה המותרתמ ושקרינת הרדי, בבדיקה נמצא

  .שינוי באנטנהידי פתרו� על 

ר לבי� חיל האוויר ר לבי� חיל האוויר ר לבי� חיל האוויר ר לבי� חיל האוויר """"מצאי� שהועלו בנוגע לקשרי� שבי� מקרפמצאי� שהועלו בנוגע לקשרי� שבי� מקרפמצאי� שהועלו בנוגע לקשרי� שבי� מקרפמצאי� שהועלו בנוגע לקשרי� שבי� מקרפממממהההה    חחחחככככווווננננ
    ����ל ל ל ל """"אטאטאטאט, , , , המלי" משרד מבקר המדינה שהמפקדות הממונותהמלי" משרד מבקר המדינה שהמפקדות הממונותהמלי" משרד מבקר המדינה שהמפקדות הממונותהמלי" משרד מבקר המדינה שהמפקדות הממונות, , , , רררר""""ומקשרומקשרומקשרומקשר

יפעלו לתיקו� יפעלו לתיקו� יפעלו לתיקו� יפעלו לתיקו� , , , , חיל האווירחיל האווירחיל האווירחיל האוויר    דתדתדתדתפקפקפקפקומומומומ    ����ר ר ר ר """"ר ומקרפר ומקרפר ומקרפר ומקרפ""""� מקשר� מקשר� מקשר� מקשרפיפיפיפיוווופפפפככככ    ווווללללשששש
משמעית את יחסי הגומלי� הנדרשי� בי� הגורמי� משמעית את יחסי הגומלי� הנדרשי� בי� הגורמי� משמעית את יחסי הגומלי� הנדרשי� בי� הגורמי� משמעית את יחסי הגומלי� הנדרשי� בי� הגורמי� ����חדחדחדחד    ווווררררייייההההבבבבייייהמצב והמצב והמצב והמצב ו

        . . . . לללל""""השוני� המטפלי� בנושא קרינת הרדיו בצההשוני� המטפלי� בנושא קרינת הרדיו בצההשוני� המטפלי� בנושא קרינת הרדיו בצההשוני� המטפלי� בנושא קרינת הרדיו בצה

ר "ר לבי� מקשר"כי הסתיימה עבודת המטה בי� מקרפ, ל"ו מסר צהבתשובת
 כ� שמוס�פת ביניה� באופותהמש ודהבונקבעו מחדש מאפייני הע, בנושא זה

  . שני הצדדי�ל ע

  
  

  חיילי� מקרינת רדיו לע הנגל לה" בצהתוליעפה

  קרינת רדיו תדידמ.   1

על מנת לוודא שהיא , קרינת רדיו נועדה לבדוק את עוצמת הקרינהת ידמד
. אינה חורגת מרמות החשיפה המותרות שאינ� מסכנות את בריאות החיילי�

 ומעקב בריאותי אחר חיילי� קוחיפ"שעניינה , 1988 מאימר "בהוראת קרפ
נקבעו , 1999שהייתה בתוק& עד מאי , "ג בלתי מייננת"חשופי� לקרינת אלמ

מות חשיפה המותרות לעובדי� בסביבת קרינת רדיו והוגדרו אזורי� נ� ראמ
א% לא נקבעה בה החובה , מסוכני� בקרבת מתקני� הפולטי� קרינת רדיו

 מהמותר ולקבוע גתור חאינה כדי לוודא שעוצמתהה ניר קתלבצע מדידו
 בתחילת שנות . לפי הצור%, אמצעי זהירות בעקבותיה�

א% היו אלה מדידות , ל"נת רדיו ביחידות צה קריו אמנ� מדידותצעבו �90ה
  .מזדמנות שנערכו לפי דרישות שהועלו מעת לעת

ות של קרינת דימד ביצוע"ג נוהל "ד אקוסטיקה ואלמ"הוציא רמ 1995 ילויב
ל יחלהנוהל הופ" . ר"� במקשר"ד תא"& ע� רמתושי בהוכ�ש, "ג"אלמ

. בחיל המודיעי�זית ר וליחידת ההאזנה המרכ"למקשר, לחיל הי�, האוויר
שיטות המדידה וכ� הצור% לתעד , עיתוי�, נקבעו בו סוגי המדידות שיש לבצע
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פה ופיקוח שיח יקנת"ר המעודכנת "הנוהל עוג� בהוראת קרפ(את תוצאותיה� 
ל במאי "הצבשנכנסה לתוק& והופצה , "י� החשופי� לקרינת רדיודאחר עוב

דידות שיטתיות של קרינת וע מ בביצ�1996הוחל רק ב, על פי הנוהל). 1999
  . כמפורט בהמש%, ל"רדיו ביחידות צה

, שיבוצעו מדידות קרינה לכל ציוד קור� חדש, בי� השאר,  נקבעהארוהב
יבוצעו ; הציוד הקור��  עדההעבו ווחי בטיחות ונוהל טועביקיובעקבותיה� 

.  לוודא שלא קיימת עלייה ברמת קרינת הרדיו ע� הזמ��תרמדידות מעקב שמט
שנתיות בכל ציוד � ת דודודימ)   1(: מי� שלושה סוגי� של בדיקות אלהקיי

ת דודימ)   2(; ובסביבת�, קור� בעל הספק גבוה או במתק� הכולל ציוד כזה
)   3(;  שיש בה� ציוד קור� מהסוג שהוזכרתת לחצי שנה במעבדואח הנריק

לאיתור זליגה של קרינת רדיו , בעקבות ביצוע פעולות אחזקה, ותטפשו מדידות
מפקדי היחידות יוודאו רישו� ; )ת זליגהדודי מ� להל�(ממרכיבי� במשדרי� 

  .  שנה20התוצאות ושמירת� במש% 

� ניתק מקרבתב; בריאות תעסוקתית& נעלו ר מדידות הקרינה יועבתואצות
  . שיוגדרו וישולטו, רי� לשהייהוסאהפולטי� קרינת רדיו ייקבעו אזורי� 

מי� ולמכשירי "רינה מהסוגי� שהוזכרו לעיל למכות קנדרשות מדיד לעופב
, מי� ולמכשירי השידור בספינות חיל הי�"למכ, השידור של חיל האוויר

יתר ל לכ. ר הקשלדור קרקעיות של חישי תוחנתמי� בהספקי� גבוהי� ול"למכ
להל� (ל "המהווה את מרבית ציוד הקשר בצה, ציוד הקשר התקני הנייח והנייד

כי ה� , מדידות קרינה עתיות, לפי ההוראה והנוהל, נדרשות לא ) ציוד נפו"�
הקרינה הנפלטת מה� מועטה ולכ� טווחי הבטיחות , פועלי� בהספקי� נמוכי�

ציוד זה נבדק ). י� אחדי� בלבדרעד כדי סנטימט(וד מא �יצרקהנדרשי� מה� 
  . י לפני הכנסתו לשימושמגדפע� אחת ובאופ� מ

  

  רת בחיל האוויוליעפה.   2

אוויר ער% משרד מבקר המדינה ביקורת במדור רפואה תעסוקתית  הילבח
בחיל האוויר נעשות כל מדידות . ח ובארבע יחידות של החיל"שבמקרפ

ללא הנחיה מקצועית  ור"רפ� מקעופ� עצמאי ללא תיאו� אב� ההקרינה לסוגי
�ח אמור לבצע את מדידות המעקב הדו"קתית במקרפוסעמדור רפואה ת. שלה
המדידות במעבדות ומדידות הזליגה מתבצעות ביחידות על . נקבעוות ששנתי

להל� ). בנושא הסמכת מודדי� ראו בהמש%(ידי חיילי� שהוסמכו לכ% 
  : הממצאי� שהועלו

פוי של כל הציוד הקור� ביחידות מי% ער לא תפואה תעסוקתיר רודמ  )א(
וסר בכוח לל חכי בג, עוד עלה. פועל קיי� במדור מיפוי חלקי בלבדבו ,החיל
המדור איננו עומד במשימה של ביצוע מדידות קרינת רדיו אחת , אד�

 כורויש בסיסי� רבי� בחיל האוויר שלא נע, ר"לשנתיי� כנדרש בהוראת קרפ
, בסיס חיל האוויר בחצרי�, כמו למשל, שני� רבות מדידות קרינה כאלה� הב
קת כוח האד�  מצונוכח.  השני� האחרונות�12לא נערכו מדידות קרינה ב �ש

קבע ראש המדור עדיפות לביצוע מדידות של קרינת רדיו בעיקר , במדור
 ותחידבי, מ"באתרי הפריסה המיבצעיי� שבה� פרוסות בשגרה סוללות טילי נ

 �ג אול�". ח""של סוללות טילי ה" אור� ירוק"מי "במכוהבקרה האוויריות 
ביחידות אלה מבצע המדור מדידות מעקב של קרינת רדיו רק אחת לשלוש עד 

  .ארבע שני�
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 בטייסת התחזוקה 2000ת שער% משרד מבקר המדינה בנובמבר רוקיבב
 ביצע אצל� לא רומדהכי ,  ובבסיס לאחזקת ציוד אלקטרוני התברר8א "בבח

אוקטובר ב הבביקורת שער% משרד מבקר המדינ. נתיותש�דוה קרינ מדידות
לבקשת עור% , הצטר&ליה שא,  ביחידת בקרה אווירית בצפו� האר"2000

שמפקד הג& הטכני , נמצא, ר"ג במקרפ"ד אקוסטיקה ואלמ"רמ, הביקורת
�דו בקמע וקצי� הבטיחות היחידתי לא ידעו א� בוצעו ביחידה מדידות

 ג"ד אקוסטיקה ואלמ"מדידות קרינה מדגמיות שער% רמב, ע� זאת. שנתיות
. פה המותרותהחשימספר מקומות ביחידת הבקרה לא נמצאו חריגות מרמות ב

שנתיות במעבדות ומדידות זליגה בוצעו ביחידות אלה �מדידות קרינה חצי
  . כסדר�

קראת  להנימכהכי המדור אינו משולב בעבודת המטה , ת העלתהרוקיבה
 %ורובכ% נמנע ממנו לע, מוש ביחידות החילשי לדשר� חוהכנסת ציוד ק

קבוע את אמצעי � וללנתח את תוצאותיה, מדידות קרינה טר� הפעלת הציוד
המדור ג� לא בח� את הצור% בביצוע . הזהירות הנדרשי� מפני חשיפה לקרינה

, שוני�� יגומס מדידת קרינת רדיו במטוסי� השוני� שמפעילי� ציוד קור�
  .מתבצעות כלל מדידות כאלה במטוסי� וממילא אי�

 יצועכי מדור רפואה תעסוקתית ג� אינו נות� מענה בב, רתוקילתה הבעה דוע
בביקורת שער% . מדידות קרינה המתחייבות עקב שינויי פריסה של ציוד קור�

ה סכי אתרי הפרי, מ צפו� התברר" באגד נ2000משרד מבקר המדינה בנובמבר 
 האגד עברו בחודשי� האחרוני� של שלמ "נות הלעיי� בשגרה של סולבצימה

ואה ר רפא% מדו, ל מלבנו�"נויי� רבי� בעקבות יציאת צהיש 2000שנת 
 2000באוגוסט , למשל, כ%. כנדרש, תעסוקתית לא ער% בה� מדידות קרינה

, "הוק"פנתה מפקדת האגד למדור בבקשה לערו% מדידות קרינה בסוללת טילי 
מי� נוספי� למש% מספר חודשי� ושונה "ני מכש� שהסוללה תוגברה בוכיו

ינה ת קרא% באתר לא נערכו מדידו, � אחר המוצב בסוללה"ל מכש ומיקומ
  . שהתחייבו משינוי הפריסה בו

. מ הכפופות לה"האגד קבעה אתרי פריסה בחירו� לסוללות הנ תדקפמ
לרבות מיקו� , רתא בתבאתרי� אלה נקבע מראש מיקו� מרכיבי הסוללו

כי בעת , לתהעה הביקורת. ר בשעת חירו� את זמ� הפריסהקצ לדיכ, �ימ"המכ
מי� המתוכנ� באתרי� לא נערכו מדידות של קרינת הרדיו "קביעת מיקו� המכ

ולכ� בעת קביעת מיקומ� באתרי� לא נלקחו בחשבו� טווחי , הנפלטת מה�
ר שנער% במדור ירו ב.ויהבטיחות הנדרשי� למנוע חשיפת יתר לקרינת רד

מ בחירו� לא "נה כי בכל אתרי הפריסה של סוללות, ה תעסוקתית העלהארפו
כי ספק א� נית� יהיה לבצע , ירה העמשרד מבקר המדינ. נערכו מדידות כאלה

  .מדידות כאלה בשעת חירו� בכל אתרי הפריסה ולכ� יש להיער% לכ% בשגרה

י כ בכל מקרה של חשד כי, רשאהבי� ,  נקבע1999ר ממאי " קרפתארוהב  )ב(
& לקרינת רדיו מעבר לרמות החשיפה המותרות שקבע ענ& בריאות חש נילחי

: שיכללו, היחידה לבדיקות רפואיותפקד ישלח אותו מ, ר"תעסוקתית במקרפ
; בדיקה ראשונה סמו% למועד החשיפה ובדיקת מעקב שנה לאחר החשיפה

יתחקר את פרטי , תכמסמוהמפקד היחידה ידווח מיידית לרשות הרפואית 
על פי , טילהרשות הרפואית המוסמכת תח; רה וימסור את ממצאיוקהמ

עוד . על אופ� המעקב הרפואי או על ביצוע ניטור סביבתי, שיקולי� מקצועיי�
כי קציני בריאות הציבור ביחידות חיל הרפואה הפיקודיות , נקבע בהוראה

 תיוודאו קיו� בדיקור וויוראש מדור רפואה תעסוקתית בחיל הא, ובחיל הי�
  .רפואיות כמפורט בה
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ה תעסוקתית לא היה תיעוד מרוכז ומלא על אופכי במדור ר, ת העלתהוריקהב
, חשיפת חיילי� מיחידות החיל לקרינת רדיו בשני� האחרונות של כל המקרי�

 1999מהתיעוד שהיה במדור לגבי . 1998ולא היה תיעוד כזה כלל לגבי 
קרינת רדיו ונשלחו  לפוחשד שנש חיילי� על ח29נו ונלתהו זכי בשנה , התברר

 ,רק שניי� מה� עברו בדיקה רפואית כעבור שנה כנדרש %א, לבדיקות רפואיות
, המשמעות היא.  בשני מקרי� הגיע למדור תחקיר מפורט על האירועורק

שלמדור אי� תמונת מצב אמינה על היק& הנפגעי� מחשיפת יתר לקרינת רדיו 
  . בחיל

 על טיפול לקוי בנושא קרינת  על טיפול לקוי בנושא קרינת  על טיפול לקוי בנושא קרינת  על טיפול לקוי בנושא קרינת י�י�י�י�ידידידידמעמעמעמעוויר וויר וויר וויר אאאא� שנמצאו בחיל ה� שנמצאו בחיל ה� שנמצאו בחיל ה� שנמצאו בחיל הוייוייוייוייקקקקייייהלהלהלהל
ת ת ת ת  למעורבות המטה ולפעילות מדור רפואה תעסוקתי למעורבות המטה ולפעילות מדור רפואה תעסוקתי למעורבות המטה ולפעילות מדור רפואה תעסוקתי למעורבות המטה ולפעילות מדור רפואה תעסוקתיעעעעגגגגווווננננכל הכל הכל הכל ההרדיו בהרדיו בהרדיו בהרדיו ב

        . . . . ולכ� נדרשי� צעדי� מיידיי� לשיפור המצבולכ� נדרשי� צעדי� מיידיי� לשיפור המצבולכ� נדרשי� צעדי� מיידיי� לשיפור המצבולכ� נדרשי� צעדי� מיידיי� לשיפור המצב, , , , חחחח""""קרפקרפקרפקרפבמבמבמבמ

כי מדור רפואה תעסוקתית , בי� השאר, 2001סר בתשובתו מאפריל  מל"צה
ר דוהמל דשה שחותכנית העבודה ה, מסדהמ�  נבנה בחודשי� האחרוני�

מיפוי כלל הציוד , ובי� השאר, הזמטפלת ברבות מהבעיות שהועלו בדוח 
ביצוע מדידות קרינה לכל הציוד הקור� ; ווירל האהקור� בכל יחידות חי

ופיקוח על ביצוע מדידות הקרינה , ביחידות החיל בארבע השני� הקרובות
  . חיל התוחידיהמבוצעות אחת לחצי שנה בכל 

  ר" במקשרותליעפה.   3

ר "� במקשר"ר לבי� מדור תא"ג במקרפ"ור אקוסטיקה ואלמדמ �יב  )א(
� בתחו� "ולפיו הפעילויות שיבצע מדור תא, נוהל עבודה, כאמור, מוסד

קרינת הרדיו ביחידות חיל הקשר והמעקב אחר ביצוע� ייקבעו בפגישות עתיות 
י שנת דע על ג"ד אקוסטיקה ואלמ"מ רידל יעבי� שני ראשי המדורי� ויסוכמו 

דות קרינה ביחידות חיל הקשר ידמ� יבצע "כי מדור תא, נקבע. הצדדי�
 סבב מדידות ��1998 ב"סיי� מדור תא,  זאתסגרתבמ. ר"בתיאו� ע� מקרפ

שנתיות ראשו� של קורני� בהספק גבוה בכל יחידות חיל הקשר �קרינה דו
ת קרינת ושרמ,  המדידות הראוותאתוצ. ובכ% ביצע מיפוי של קורני� אלה

ד "בעקבות המדידות הפי" רמ. תוהרדיו אינ� חורגות מרמות החשיפה המותר
כמו . יצוע פעולות אחזקה בציוד קור� ובאנטנותמ� ב� הנחיות בטיחות בז"תא

  .ר"כ� הוא קבע טווחי בטיחות של ציוד נפו" והוציא אות� בהוראות קשר

תבוצע  שיורדנת הינית פעולה בתחו� קרתכ �וריד סיכמו שני המ2000 ארנובי
להל� הפרטי� העיקריי� של התכנית . 2000ביחידות חיל הקשר בשנת 

  : למימושהנוגעוהממצאי� העיקריי� ב

 בסיסי� ומתקני� שבה� 11שנתיות בעשרה מבי� �מדידות קרינה דו ועצוב  )1(
ות יעבצת מושתוצאות המדיד, � קבע"מדור תא. פועלי� קורני� בהספק גבוה

 הפי" המדור את, ע� זאת. יפה המותרותחש הות מרמהעל כ% שאי� חריג
, יחותיות הבטבלי שתוצאותיה� ומשמעויותיה�, חות המדידה ליחידותוד

, ר ואושרו על ידיה"תואמו ע� מקרפ, לרבות אלה העוסקות בסיכוני בריאות
  .ג"בניגוד לסיכומי� ע� מדור אקוסטיקה ואלמ

. ולות אחזקהפעע צות ביו זליגה שוטפות בעקבותדי מדלכו כלרענ אל  )2(
כי , התברר.  בוצעו בארבע מתו% שש מעבדותהנשמדידות קרינה אחת לחצי 

קרינה �א& שבחיל האוויר ובחיל הי� משתמשי� לצור% מדידות זליגה במדי
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ג את הצעת "קיבל מדור אקוסטיקה ואלמ, העוני� לצרכי�, ל"שנרכשו בחו
% ביצוע מדידות אלה בחיל רוד מדידה מתאי� לצוצי רייצל� לפתח ו"מדור תא

קרינה ויצאה הזמנה �ולכ� הוחלט לרכוש מדי, שלכנ אול� ניסיו� זה, הקשר
  . רכשנה לראשו

ל שבה� "ר תבדוק את נתוניה הנוגעי� לכל בסיסי צה"י מקשרכ, עבקנ  )3(
 הציוד קשר הפולט קרינת רדיו בעוצמ(מופעל ציוד נפו" לצורכי ממסור 

על מנת , ) לבצע מדידות קרינה עתיותר%צו� שאי, כאמור, ה שלגביו נקבעכונמ
וכי , אנטנותבת הדא שאי� חריגה מהרמות המותרות של קרינת רדיו בסביוול

כמו כ� תבוצע מדידה של .  נשמרי��1998טווחי הבטיחות הנדרשי� שנקבעו ב
מגדרות � יו מסקקרינת רדיו מציוד נפו" בסביבת מבני� בתו% הבסיסי� ובמרח

סיס ב יכ, בביקורת התברר. % לה� קיימי� מבני� אזרחיי�ובסיסי� שבסמ
ולכ� דרוש לבצע , ק מספר לגבי הציוד הנפו" אינו"הנתוני� הקיי� במקשר

המצריכה כוח אד� , פעילות זו. מדידות בפועל למיפוי הקרינה של ציוד זה
, )ידות כאלהמד מתקני� שיש צור% לבצע בה� �100מדובר בכ(מיומ� וזמ� רב 

  . ה עד מועד סיו� הביקורתלטר� הח

ל על הפעילויות שננקטו להשלמת תכנית "ביע צהצה 2001ו מאפריל תבושתב
שנתיות �הושלמו מדידות קרינה חצי, בי� השאר. ר"ל מקשרלה שהפעו

בוצעו מדידות קרינה של ציוד ; במעבדות שבה� ציוד קור� בעוצמה גבוהה
חית זר ארה� חבעכ� מיפרט להתקשרות ווה, י�ראתהמ -10%נפו" בכ

    . להגברת קצב ביצוע מדידות אלה

, ל"ובד צהרח עשהינו אז, ר"� במקשר"ד תא"כי רמ, ת התברררוקיבב  )ב(
 1997ל כשכיר בחברה אשר הוקמה בשנת "עובד במקביל לשירותו בצה

 ההיא מופיע. החברה עוסקת במדידות של קרינת רדיו. ושרעייתו שותפה בה
של קרינת רדיו מטע� המשרד ת דודיצע מב החברות המוסמכות לתמישבר

ני� ונותנת ייעו" וחוות דעת מקצועיות לחברות הטלפו, הביבלאיכות הס
הנדרשות לקבל היתר מהמשרד לאיכות הסביבה לכל אתר קליטה , הסלולריי�

  . ושידור שה� מקימות

 מיולי ל"כטת מדכי בפקו, � יודגש"ד תא"לעבודתו בחברה של רמר קשבה
 אזרח יכ, נקבע, " אישור לעבודה פרטית�אזרחי� ת וקעסת"ה נשעניי, 1982

אלא א� ,  מחו" לתפקידולשהיל אינו רשאי לעסוק בעבודה פרטית כ"עובד צה
כל עבודה "עבודה פרטית מוגדרת בפקודה . כמפורט בה, קיבל היתר לכ%

וזאת , �יחווו ראשמטרתו היא קבלת הכנסה , תמורת שכר או עיסוק בעסק
ישת כר למעט, ]ל"אזרח עובד צה[צ " עבודתו הרגילה של עתמחו" למסגר

עיל בכל צורה שהיא נו פבתנאי שהעובד אי, מניות בחברה או חלק בשותפות
ל "מרכז תעסוקת אזרחי� בצה, לפי הפקודה". בניהול החברה או השותפות

רחי� זאהוא הסמכות הרשאית להתיר עבודה פרטית ל) "" מרכז תע�להל� (
תר יה ל דלעיל נקבעו התנאי� והסייגי� למת�"קודת המטכפב. ל"עובדי צה

כי היתר כזה יינת� א� יתקיימו כל , בי� השאר, נאמר בה. לעבודה פרטית
במישרי� או , שהעבודה הפרטית אינה קשורה, התנאי� שנקבעו בה ובי� השאר

  . בתפקידו של העובד, בעקיפי�

ני� הש מחתכל אלתרי� לעבודה פרטית יה ""תע � קיבל ממרכז"א תד"רמ
כי קיבל את ההיתרי� לאחר , מדינהה רהוא הסביר למשרד מבק. 1997�2000

עילויות החברה בטפסי� שהגיש לקבלת היתר כל פשהציג במפורט את 
החברה אינה מבצעת פעילויות עבור הצבא ואי� לה , לדבריו. לעבודה פרטית
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ל לבי� עבודתו "הייני� בי� תפקידו בצענ גודיכ% שלדעתו אי� נ, כל קשר עמו
 ביצעה החברה מדידות קרינה הקשורות �1999כי ב, הביקורת העלתה. בחברה

י התלוננו חיילות ששירתו במתק� צבאי על כאבי ראש ובמאבאפריל : ל"לצה
בשל החשש כי תופעות אלה נגרמו כתוצאה מחשיפה לקרינת . וסחרחורות

הנמצא , "בזק " חיל הקשר ושל חברתלשרדיו הנפלטת מאתר שידור משולב 
למשרד לאיכות הסביבה לבדוק את  ר"פנתה מקרפ, בקרבת המתק� הצבאי

 ביצעה החברה מדידות 1999במאי ובאוקטובר . קרינת הרדיו הנפלטת מהאתר
שאנטנות שלה� , של קרינת רדיו עבור שתיי� מחברות הטלפוני� הסלולריי�

 השתת& בדר% אכי ל,  מבקר המדינהדר� הסביר למש"ד תא"רמ. קיימות באתר
לא תיא� את , במסגרת החברה, "בזק"כלשהי בביצוע המדידות באתר חברת 

  .המדידות ולא קבע מי יבצע�

� בצבא לבי� "ד תא"ובדה שקיימת השקה בי� תחו� עיסוקו של רמעה חכונ
ר "" ולמקשר"המלי" משרד מבקר המדינה למרכז תע, תחו� עיסוקו בחברה

בשתי המערכות אינה עומדת ד פקמתהוא ש יסודית א� העובדה הניח% בולער
, יתל למת� היתר לעבודה פרט"שנקבעו בפקודת המטכ �יאנתהד חאלבסתירה 

בתפקידו של , במישרי� או בעקיפי�, העבודה הפרטית אינה קשורה"לפיו ו
  ".העובד

 ת הועבר הנושא לבחינ2001כי במארס , בי� השאר, סר בתשובתו מל"צה
מטעמה של הפרקליטות מאפריל ת דעת בחוו .טות הצבאית הראשיתילקרהפ

ודתו � עבלבי] �"ד תא"של רמ[בי� תפקידו הצבאי "ר בי� השאר כי מאנ 2001
... הפרטית עשוי להיווצר ניגוד ענייני� בעוצמה נמוכה בשני תחומי� עיקריי�

ד "מרל [ית�נראוי להימנע מביטול גור& של היתר העבודה ש, בנסיבות העניי�
ש שחהשיש בה� כדי להסיר את , טלת מגבלות מידתיותהולהעדי& ] �"תא

מלצות הפרקליטות את ה" "ראש מרכז תע "מיא 2001במאי ". לניגוד ענייני�
  . � בהתא�"ד תא"הצבאית הראשית וסייג את היתר העבודה של רמ

  

  ת בחיל הי�וליעפה.   4

הי�  ציוד קור� חדש בחיל של הרינקשנתיות ומדידות � קרינת רדיו דוותידמד
המדידות המתחייבות אחת . ר"פרקמג ב"נערכות על ידי מדור אקוסטיקה ואלמ

, לחצי שנה במעבדות ובמספנת חיל הי� נערכות על ידי מודדי� מחיילי החיל
עיבוד תוצאות המדידות וקביעת הנחיות , ניתוח. שהוכשרו והוסמכו לכ%

� עשינילי� מקרינת הרדיו חיוטווחי בטיחות לצור% הבטחת הגנה על ה
ד "ג לבי� רמ"סטיקה ואלמוקאד "ו� ובעבודת מטה משותפת בי� רמיאבת
  . עי האחראי בחיל הי� לנושא הקרינהמקצושהוא הגור� ה, � בחיל הי�"תא

שכלל את מיפוי כל , שנתיות בחיל הי��ראשו� של מדידות מעקב דוה בבסה
 ,�1996 ו1995בשני� ג "מל ואהנער% על ידי מדור אקוסטיק, הקורני�

במהל% . שני בחיל הי�ה ישנת�הסתיי� סבב המדידות הדו 2000ר מבפטובס
" דבורי�"ה, לי�"הסטי, ותצוללה: המדידות נבדקו עשרות כלי שיט

לרבות מוצבי� , וכ� כל יחידות החו&, הגוררות וכלי שיט אחרי�, "דבורות"וה
 ת שלא נמצאו חריגותדידומת הוככלל הצביעו תוצא. ומתקני שליטה אזוריי�

  : ותידולמעט שתי בעיות ייח, מרמות החשיפה המותרות

בקרבת אנטנה גי� נמצאו ערכי קרינה חרי" דולפי�"וללות צ יתשב  )א(
. השייכת למשדר המיועד לשימוש במצבי חירו� בלבד, המוצבת על הגשר
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ת אי� שהעו, ג לאסור על החיילי�"ד אקוסטיקה ואלמ"בעקבות זאת הנחה רמ
 ולהתיר לה� לבצע את, בזמ� שידורת שבל, טנהנקיד� בגשר בקרבת האתפ
  . וכ� להציב בגשר שילוט אזהרה מתאי�, קיד� בעמידה בלבדפת

נמצאו ערכי קרינה , שבה� מקו� לאחסו� למסוק, י� מסוג מסוי�ל"יטסב  )ב(
א "בשעה שחוסמי ל, החורגי� מרמות החשיפה המותרות על גג המבנה

שאסור , כהנחיית בטיחות,  קבעג"ד אקוסטיקה ואלמ"מ ר.וניווכמשדרי� ל
ושיש להציב שלט , לחיילי� לשהות על גג המבנה בזמ� שדורי החוסמי�

אי� להימצא בגג ההנגר "במעבר אל מדרגות העלייה למבנה ועליו הכיתוב 
 סכנת �ובמדרגות עלייה להנגר במש% יותר משתי דקות בזמ� שידור חוסמי� 

  ". קרינה

 בבסיס חיל הי� בחיפה 2000 ברבמנוה בנער% משרד מבקר המדי שתוריקבב
עי�  מודלי�"כי המפקדי� והחיילי� בשייטת הצוללות ובשייטת הסטי, התברר

אול� השילוט , לערכי הקרינה החריגי� ולמגבלות שנקבעו בעקבותיה�
לי� הוצב שילוט ע� כיתוב שונה "ובסטי, המתאי� בצוללות לא הוצב

  . תוק� כי הליקוי, בתשובתור מס ל"הצ. מהנדרש

  

  יעי� דומה לישל ח תית ביחידת ההאזנה המרכזוליעפה.   5

ג מדידות קרינה ביחידת "למה ואביצע מדור אקוסטיק �1997�1999 ניבש
במטרה למפות את סיכוני קרינת הרדיו , ההאזנה המרכזית לאיסו& מודיעי�

ו ואת תכיפות די רתרינקלקבוע את דרכי ההתגוננות בפני , מציוד קור�
המערכות ביחידה  בושר, תוצאות המדידות הראו.  בעתידותרשנדת הוהמדיד

ורק חלק קט� מה� , ה� מזעריי�נה מולכ� סיכוני הקרי, משדרות בהספק נמו%
ד "קבע רמ, בעקבות תוצאות המדידות. משדרות בהספקי� גבוהי� יותר

ידה לקרינת יח הייילחג הנחיות למניעת חשיפת יתר של "אקוסטיקה ואלמ
להוציא , י�נכופקדת היחידה הורתה לשלט אנטנות ואזורי� מסמו, רדיו

דרכה אחת לחצי שנה צע הפקודות פנימיות למניעת סכנות אפשריות ולב
  .לחיילי� העובדי� בסביבת קרינת רדיו

ג את "ד אקוסטיקה ואלמ" מיסדה היחידה ע� רמ2000באוקטובר ו יאמב
דור אקוסטיקה  מכי, רהשא בי�, נקבע. ביחידה נהריקת הוהטיפול בנושא מדיד

שנתיות למערכות המשדרות בהספק גבוה ופע� �וד תג יבצע מדידו"ואלמ
באמצעות צוות , היחידה. דות לכל הציוד הקור� ביחידה מדי� בחמש שני�

שנתיות �תבצע מדידות קרינה דו, ג"ד אקוסטיקה ואלמ"מודדי� שהסמי% רמ
רכות שהתקנת� תידרש עמדידות קרינה במ,  נמו%קהספבלמערכות המשדרות 

ומדידות קרינה במעבדות הנדרשות , בצעיי�ימ להתבצע בדחיפות לצרכי�
חות המדידה שתערו% היחידה תהיה התייחסות רק בדו. אחת לחצי שנה

ג יתייחס "ואילו מדור אקוסטיקה ואלמ, להיבטי� הטכניי� של המדידות
  .להיבטי בריאות ולהנחיות בטיחות

 ד"לשילוב הנחייתו המקצועית של רמת לועיה פתסיו� הביקורת נעש עדמוב
בחיל פות ג בתחו� קרינת הרדיו ג� בשתי יחידות נוס"וסטיקה ואלמקא

  . א% לא התקיימה בגלל מגבלות סודיות, המודיעי� שבה� נדרשת הנחיה זו
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  ודדי קרינת רדיו מ תכמסה

 ת של קרינת רדיוידומד יכ, ראבי� הש,  נקבע1999ר ממאי " קרפאתורבה
יבוצעו על ידי , ר"ת במקרפיתקשות לפי הנחיות ענ& בריאות תעסונעה, ל"בצה

, ראש אג& קרינה במשרד לאיכות הסביבה. חיילי� שה� מודדי� מוסמכי�
שהוא הגור� המסמי% מודדי קרינה על ידי מת� תעודת מודד מוסמ% מטע� 

 קהמחזי, ר" במקרפג"מאל והטיקסד אקו"אישר לרמ, המשרד לאיכות הסביבה
ל חיילי� "להסמי% בצה, הביבתעודת מודד מוסמ% מטע� המשרד לאיכות הסב

ההסמכה . ל"ודת הסמכה התקפה רק בצה� תעעל ידי מת, כמודדי קרינת רדיו
ניתנת בדר% כלל רק לצור% ביצוע מדידות במעבדות אחת לחצי שנה ולביצוע 

מדובר . �ר אחזקה בציוד קולותעומדידות זליגה של קרינת רדיו לאחר ביצוע פ
ובציוד קור� המוכר לו , תיי% המודדשמ בהסמכה לביצוע מדידות בחיל שאליו

  . מתוק& תפקידו הקשור באחזקת הציוד או בהפעלתו

למחקר גרעיני בנחל שורק מכשיר מודדי קרינת רדיו עבור המשרד  זכרמה  . 1
ד " כי רמ,ררתב התקוריבב. לאיכות הסביבה בקורס הנמש% שלושה ימי�

ער% במרכז נה אינו מחייב השתתפות חיילי� בקורסג "מאלה וקאקוסטי
תפק בהכשרה הניתנת ומס, כתנאי להסמכת� כמודדי קרינה, למחקר גרעיני

, יומית הנעשית בחילות עצמ��הכשרה זו הינה למעשה השתלמות חד. ל"בצה
   .�יודדמכתנאי להסמכת ה, ר קבעה לה מתכונת אחידה"בלי שמקרפ

� "ד תא"ר הוסמכו כמודדי קרינה רק רמ"רקשבמכי  ,ת העלתהרוקיבה  . 2
 מדידות צעי�המב, )שישה במספר(בשעה שיתר החיילי� במדור , ועוזרו

למרות , ר"לא הוסמכו על ידי מקרפ, ר"שנתיות ביחידות מקשר�קרינה דו
ל יד רפואה תעסוקתית בח"כי רמ, עוד העלתה הביקורת. �"ד תא"בקשת רמ

 יבלי שהוסמ% לכ% על יד, קרינה ביחידות החיל מי% בעצמו מודדי מסירוואה
לי� לאחר לחייתעודות ההסמכה ניתנות . ר"ג במקרפ"ד אקוסטיקה ואלמ"מר

ההסמכה הינה לבצע מדידות של קרינת רדיו . שעברו יו� עיו� בחיל בתחו� זה
� ורמדידות קרינה ע� קליטת ציוד ק, אחת לחצי שנה לציוד קור� במעבדות

שר קיי� אכ או, תיקו� או החלפה של רכיב או ציוד שידור דש ומדידות לאחרח
כי ראש מדור רפואה תעסוקתית , עוד התברר. חשש לזליגת קרינה עקב ליקוי

קובע טווחי בטיחות ודרכי , מבצע זה מספר שני� מדידות של קרינת רדיו
  . ללא תעודת הסמכה למודד קרינה�התגוננות אחרות 

 מודדי� 2000חסרו באוגוסט ה יפבחי� הכי בבסיס חיל , ת התברררוקיבב
, תטכניולכ� אישר מפקד הפלגה ה, מדידות זליגה של קרינת רדיול �מוסמכי

לטכנאי� שוני� לערו% מדידות זליגה , האחראי לנושא קרינת רדיו בבסיס
ג "מלאוד אקוסטיקה "בלי שהוסמכו לכ% על ידי רמ, באמצעות גלאי קרינה

 נערכה הדרכה בתחו� 2001רס מאד  עכי ,ל מסר בתשובתו"צה. ר"רפקבמ
 ציאהר מסיבות טכניות טר� הו"אול� מקרפ, רינה לטכנאי� אלהק תמדידו

  .לה� תעודות הסמכה

כי תוק& ההסמכה של מודד קרינה יהיה , ג קבע"קוסטיקה ואלמא ד"מר  .3
 30ל  שכת�מ הסה פג2000כי באוקטובר , הביקורת העלתה. לשנה אחת בלבד
יל פנה חב �"ד תא"על א& שרמ, ה מספר חודשי� זי� הילחמודדי קרינה ב

.  של המודדי�מכת�ג לחדש את הס"ד אקוסטיקה ואלמ"מבעוד מועד לרמ
  . כי הוא בוח� הארכת תוק& ההסמכה לשנתיי�, ל מסר בתשובתו"צה
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כי מדידות כי מדידות כי מדידות כי מדידות , , , , בי� היתרבי� היתרבי� היתרבי� היתר, , , , נאמרנאמרנאמרנאמר, , , , יצוע מדידות של קרינת רדיויצוע מדידות של קרינת רדיויצוע מדידות של קרינת רדיויצוע מדידות של קרינת רדיובבבב    ללללההההווווננננבבבב
אפילו קלה ושולית אפילו קלה ושולית אפילו קלה ושולית אפילו קלה ושולית , , , , סטייהסטייהסטייהסטייהל ל ל ל וכוכוכוכ, , , , ררררותותותותיייייקות מורכבות ביקות מורכבות ביקות מורכבות ביקות מורכבות ב� בד� בד� בד� בדינינינינה הה הה הה הננננקריקריקריקריהההה

א& א& א& א&  ו ו ו ו10101010לולה להביא לסטיות חריפות של פי לולה להביא לסטיות חריפות של פי לולה להביא לסטיות חריפות של פי לולה להביא לסטיות חריפות של פי עעעע, , , , ההההדדדדיייידדדדממממנחיות הנחיות הנחיות הנחיות הההההממממ    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
בשל חשיבות� של המדידות להגנת בשל חשיבות� של המדידות להגנת בשל חשיבות� של המדידות להגנת בשל חשיבות� של המדידות להגנת , , , , כיוו� שכ%כיוו� שכ%כיוו� שכ%כיוו� שכ%. . . .  בתוצאת המדידה בתוצאת המדידה בתוצאת המדידה בתוצאת המדידה100100100100י י י י פפפפ

, , , , החיילי� מפני קרינת רדיו ונוכח הממצאי� בנושא הסמכת מודדי קרינההחיילי� מפני קרינת רדיו ונוכח הממצאי� בנושא הסמכת מודדי קרינההחיילי� מפני קרינת רדיו ונוכח הממצאי� בנושא הסמכת מודדי קרינההחיילי� מפני קרינת רדיו ונוכח הממצאי� בנושא הסמכת מודדי קרינה
יד לכל היחידות יד לכל היחידות יד לכל היחידות יד לכל היחידות אחאחאחאחל ל ל ל והוהוהוה נ נ נ נעעעער לקבור לקבור לקבור לקבו""""ה למקרפה למקרפה למקרפה למקרפמדינמדינמדינמדינ ה ה ה הבקרבקרבקרבקרממממרד רד רד רד ששששהמלי" מהמלי" מהמלי" מהמלי" מ

בנוהל זה מומל" לקבוע בעיקר בנוהל זה מומל" לקבוע בעיקר בנוהל זה מומל" לקבוע בעיקר בנוהל זה מומל" לקבוע בעיקר . . . . ת מודדי קרינהת מודדי קרינהת מודדי קרינהת מודדי קרינהככככממממססססל של תהלי% הל של תהלי% הל של תהלי% הל של תהלי% ה""""בצהבצהבצהבצה
את ההכשרה הנדרשת כתנאי את ההכשרה הנדרשת כתנאי את ההכשרה הנדרשת כתנאי את ההכשרה הנדרשת כתנאי , , , , הדרושי� לחיילי� שיוסמכוהדרושי� לחיילי� שיוסמכוהדרושי� לחיילי� שיוסמכוהדרושי� לחיילי� שיוסמכוהס& הס& הס& הס& את תנאי את תנאי את תנאי את תנאי 
, , , , ל מסר בתשובתול מסר בתשובתול מסר בתשובתול מסר בתשובתו""""צהצהצהצה. . . . את מש% ההסמכה והתנאי� לחידושהאת מש% ההסמכה והתנאי� לחידושהאת מש% ההסמכה והתנאי� לחידושהאת מש% ההסמכה והתנאי� לחידושה, , , , להסמכהלהסמכהלהסמכהלהסמכה

    של הסמכת מודדישל הסמכת מודדישל הסמכת מודדישל הסמכת מודדיידה ידה ידה ידה אחאחאחאחנת נת נת נת וווומתכמתכמתכמתכ    כי הוא מקבל את ההמלצה לבצעכי הוא מקבל את ההמלצה לבצעכי הוא מקבל את ההמלצה לבצעכי הוא מקבל את ההמלצה לבצע
        . . . . לללל""""קרינה בכל צהקרינה בכל צהקרינה בכל צהקרינה בכל צה

  

  שירי מדידהכמ לויכ

כי ביצוע מדידות הקרינה ייעשה , בי� השאר,  נקבע1999ר ממאי " קרפאתורבה
, קרינה המתאימי� לסוגי השדות הנבדקי� ולמאפייני השידור�באמצעות מדי

 תושעליה� להיות מכוילי� על ידי מעבדה מוסמכת שאישר ענ& בריאו
ג אישר לבצע כיול מכשירי "טיקה ואלמסד אקו"רמ. ר"פוקתית במקרסתע

ל "אברפ, הקרינה�ל במעבדות החברה המייצרת את מדי"ינה בחורק מדידת
  . ובמרכז למחקר גרעיני בנחל שורק

ר וביחידת ההאזנה "במקשר, בחיל הי�, ר"הקרינה במקרפ�י כיול מדיכ, אצמנ
 רעה שחיל האוויבש, ושרשאו דותבהמרכזית של חיל המודיעי� נעשה במע

בלי שקיבל לכ% , במעבדה באר", זה מספר שני�, הקרינה שלו�ת מדי אילכימ
, ג מסר לעור% הביקורת"ד אקוסטיקה ואלמ"רמ. כנדרש, ר"אישור של מקרפ

משרד . כי לפני מספר שני� נתגלו פגמי� באמינות הביקורת של מעבדה זו
בדה עהקרינה במ�מדיל את יי יכרוויאכי ראוי שחיל ה, מבקר המדינה העיר

  . ת מהימנותה לביצוע כיול שכזהא הלאחר שזו בדק, ר"שאושרה על ידי מקרפ

  

�  
  

כדי כדי כדי כדי . . . . לללל""""דיו נפלטת ממערכות אלקטרוניות שונות שמפעיל צהדיו נפלטת ממערכות אלקטרוניות שונות שמפעיל צהדיו נפלטת ממערכות אלקטרוניות שונות שמפעיל צהדיו נפלטת ממערכות אלקטרוניות שונות שמפעיל צהרררר    תתתתננננייייררררקקקק
להג� על החיילי� בפני הסיכוני� לבריאות� העלולי� לנבוע מחשיפת להג� על החיילי� בפני הסיכוני� לבריאות� העלולי� לנבוע מחשיפת להג� על החיילי� בפני הסיכוני� לבריאות� העלולי� לנבוע מחשיפת להג� על החיילי� בפני הסיכוני� לבריאות� העלולי� לנבוע מחשיפת 

ת למניעת ת למניעת ת למניעת ת למניעת וגע לפעילווגע לפעילווגע לפעילווגע לפעילוננננת בת בת בת בוווור הוראר הוראר הוראר הורא""""קבעה מקרפקבעה מקרפקבעה מקרפקבעה מקרפ, , , ,  רדיו רדיו רדיו רדיונתנתנתנתיתר לקרייתר לקרייתר לקרייתר לקרי
    ששששיייישששש    בהסתמ% על תוצאות של מדידות קרינה תקופתיותבהסתמ% על תוצאות של מדידות קרינה תקופתיותבהסתמ% על תוצאות של מדידות קרינה תקופתיותבהסתמ% על תוצאות של מדידות קרינה תקופתיות    ררררקקקקבעיבעיבעיבעי, , , , ההההחשיפחשיפחשיפחשיפ

        . . . . מות שבה� מופעל ציוד קור�מות שבה� מופעל ציוד קור�מות שבה� מופעל ציוד קור�מות שבה� מופעל ציוד קור�במקובמקובמקובמקוצע צע צע צע בבבבלללל
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בעיקר בכל בעיקר בכל בעיקר בכל בעיקר בכל , , , , כי הפעילות שנקבעה קוימה רק בחלקהכי הפעילות שנקבעה קוימה רק בחלקהכי הפעילות שנקבעה קוימה רק בחלקהכי הפעילות שנקבעה קוימה רק בחלקה, , , , אי� עולהאי� עולהאי� עולהאי� עולהממצממצממצממצההההמ� מ� מ� מ� 
עוצמת עוצמת עוצמת עוצמת  ש ש ש ששתכלית� לוודאשתכלית� לוודאשתכלית� לוודאשתכלית� לוודא, , , , הנוגע לביצוע מדידות קרינה תקופתיותהנוגע לביצוע מדידות קרינה תקופתיותהנוגע לביצוע מדידות קרינה תקופתיותהנוגע לביצוע מדידות קרינה תקופתיות

ואינה ואינה ואינה ואינה     תתתתוווובהוראבהוראבהוראבהורא    מותרות שנקבעומותרות שנקבעומותרות שנקבעומותרות שנקבעות החשיפה הת החשיפה הת החשיפה הת החשיפה הווווממממ מר מר מר מרתתתתרגרגרגרגהקרינה אינה חוהקרינה אינה חוהקרינה אינה חוהקרינה אינה חו
 חסר של  חסר של  חסר של  חסר של איושאיושאיושאיוש    ררררקקקקייייעעעעבבבב    ����הסיבות לכ% ההסיבות לכ% ההסיבות לכ% ההסיבות לכ% ה. . . . מסכנת את בריאות החיילי�מסכנת את בריאות החיילי�מסכנת את בריאות החיילי�מסכנת את בריאות החיילי�

ר ובחיל האוויר בהשוואה לנפח ר ובחיל האוויר בהשוואה לנפח ר ובחיל האוויר בהשוואה לנפח ר ובחיל האוויר בהשוואה לנפח """"הגופי� העוסקי� בתחו� זה במקרפהגופי� העוסקי� בתחו� זה במקרפהגופי� העוסקי� בתחו� זה במקרפהגופי� העוסקי� בתחו� זה במקרפ
שהינה המנחה שהינה המנחה שהינה המנחה שהינה המנחה , , , , רררר""""וליקויי� בקשרי הגומלי� בי� מקרפוליקויי� בקשרי הגומלי� בי� מקרפוליקויי� בקשרי הגומלי� בי� מקרפוליקויי� בקשרי הגומלי� בי� מקרפ, , , , הפעילות הנדרשהפעילות הנדרשהפעילות הנדרשהפעילות הנדרש
 יתר  יתר  יתר  יתר מפני חשיפתמפני חשיפתמפני חשיפתמפני חשיפת    ����ילייליילייליייייהחהחהחהח בכל הקשור להגנה על  בכל הקשור להגנה על  בכל הקשור להגנה על  בכל הקשור להגנה על לללל""""המקצועי בצההמקצועי בצההמקצועי בצההמקצועי בצה

        . . . . רררר"""" הגופי� העוסקי� בכ% בחיל האוויר ובמקשר הגופי� העוסקי� בכ% בחיל האוויר ובמקשר הגופי� העוסקי� בכ% בחיל האוויר ובמקשר הגופי� העוסקי� בכ% בחיל האוויר ובמקשר����ייייבבבבלללל, , , , יויויויודדדדלקרינת רלקרינת רלקרינת רלקרינת ר

שמחלת� נגרמה שמחלת� נגרמה שמחלת� נגרמה שמחלת� נגרמה , , , , מילואי� שלקו במחלות ממאירות טועני�מילואי� שלקו במחלות ממאירות טועני�מילואי� שלקו במחלות ממאירות טועני�מילואי� שלקו במחלות ממאירות טועני�ילי ילי ילי ילי ייייחחחח    תתתתווווררררששששעעעע
אול� ג� א� אול� ג� א� אול� ג� א� אול� ג� א� . . . . עקב חשיפה לקרינת רדיו בעת ששירתו בשירות סדירעקב חשיפה לקרינת רדיו בעת ששירתו בשירות סדירעקב חשיפה לקרינת רדיו בעת ששירתו בשירות סדירעקב חשיפה לקרינת רדיו בעת ששירתו בשירות סדיר

יו יו יו יו דדדד ר ר ר ר א� חשיפת יתר לקרינת א� חשיפת יתר לקרינת א� חשיפת יתר לקרינת א� חשיפת יתר לקרינתלהלהלהלהקיימי� חילוקי דעות בי� מומחי� בשאקיימי� חילוקי דעות בי� מומחי� בשאקיימי� חילוקי דעות בי� מומחי� בשאקיימי� חילוקי דעות בי� מומחי� בשא
בותו של הנושא מחייבת תיקו� בותו של הנושא מחייבת תיקו� בותו של הנושא מחייבת תיקו� בותו של הנושא מחייבת תיקו� ייייששששחחחח, , , , רותרותרותרותייייג� למחלות ממאג� למחלות ממאג� למחלות ממאג� למחלות ממאולה לגרו� ולה לגרו� ולה לגרו� ולה לגרו� ללללעעעע

ומעקב בלתי פוסק אחר כל ומעקב בלתי פוסק אחר כל ומעקב בלתי פוסק אחר כל ומעקב בלתי פוסק אחר כל , , , , ע דוח זהע דוח זהע דוח זהע דוח זההצביהצביהצביהצבי    ����ההההייייללללעעעעשששש    מהיר של הליקויי�מהיר של הליקויי�מהיר של הליקויי�מהיר של הליקויי�
        . . . . התפתחות בקהיליית המדע בתחו� זההתפתחות בקהיליית המדע בתחו� זההתפתחות בקהיליית המדע בתחו� זההתפתחות בקהיליית המדע בתחו� זה

  
  
 


