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plus  potest  negare  asinus, quam  probare  philosophus        
 פילוסו� לאשר  ) שיכול(ממה , חמור להכחיש) יכול(                                        יותר חזק 

 מבוא שכדאי לקרוא מבוא שכדאי לקרוא מבוא שכדאי לקרוא מבוא שכדאי לקרוא 

חלק� פוני� . מדאיגי� אזרחי� רבי�, והאנטנות שהופיעו בכל שכונה, השימוש הרב והזול בסלולרי�
 מתגלה ישנ� בתי� שבה�. בדיקה ויש המזמיני�,  א� יש סיכו�מ בכל יו� בטלפו� כדי לברר"לח

יש אנשי� הסומכי� . שעלול לגרו� ע� הזמ� לנזק, שידור מאנטנת רדיו או סלולרית הנמצאת בסביבה
אינו מעשה ,  להאמי� לאלה"לא הוכח נזק מאנטנות שידור"�הטועני� ש, על המרגיעי� לסוגיה�

ורק (פורס� בספרות הרפואית , )ג"אלמ(רינה אלקטרומגנטית מידע על נזקי� מק: ולא חכ�, אחראי
בגלל שסרט� מתפתח , כידוע, אול� המצב המישפטי בקשר לגרימת סרט� שונה, )מ"עליו מסתמ( הח

מערכת המישפט מעדיפה , לעומת זאת. וכמה גורמי� עלולי� להאי� את התפתחותו, במש( שני�
ולא להפליל , א� לא הוכחה אשמת� מעל לכל ספק, �הגורמי� לפגיעות באנשי, לזכות עשרה פושעי�

, וריבוי הגורמי� הפועלי� בה, ג"בגלל המורכבות של הנזקי� מחשיפת הגו* לקרינה אלמ. צדיק אחד
 לגורמי� אינטרסנטי� לעורר  לכ� קל. ג"ומהי פגיעה אלמ, קשה להסביר על רגל אחת מהו מצב טבעי

מצב . ולזכות את הגור� המזיק, )נו מתמצא בנזקי קרינותביחוד א� אי(ספק בלב שופט , במילות סרק
עד שהצליחו מדעני� הגוני� לשכנע את ,  שני�40 �שלקח קרוב ל, כזה מוכר לכולנו מנזקי העישו�

כדי לעורר ספק סביר , בעוד מומחי� נשכרו על ידי מטע� חברות הטבק, מערכת המישפט בנזקי� אלה
 לחקור את כל הגורמי� הפועלי� יחד במערכת פגיעה של כדי: כא� ישנו מילכוד. בלב השופטי�
אבל קשה להשיג מימו� כיו� למחקרי� , יש להעסיק חוקרי� רבי�, ג בתאי הגו*"אנרגייה אלמ

. ליצרני מכשירי� פולטי אנרגייה ושרתי� לסוגיה�, ונראי� מאיימי�, שאינ� מבטיחי� רווח למממ�
כפי שניצחה את , ברור שבסו* האמת תנצח. ר לאטהאמת יוצאת לאור יות, כשאי� מספיק מחקרי�

 מחשיפה מיותרת למקורות קרינה "זהירות נבונה"�לנהוג ב, כדאי לכולנו, אבל עד אז. נזקי העישו�
 .וחבל מאוד לאבד אותה, כי ישלנו רק בריאות אחת ,וזיהו� כימי, ג"אלמ

� זניחי� בהשוואה לזרמי� שה, ג  משרה בגו* רק זרמי� חשמליי� חלשי� מאד"חשיפה לקרינה אלמ
. להשפיע על הגו* בהרבה דרכי� אחרות, אול� קרינה כזאת עלולה בכל זאת. שהגו* יוצר באופ� טבעי

) י�(תדירות� גבוהה עד כדי כ( שמסלקות אלקטרו�, אלו: או גאמא: לא נית� להשוותה לקרינות רנטג�
". קרינה מייננת"  ונקראות לכ� ,)אטומי� בעלי מטע� חשמלי(=והופכות אות� ליוני� , מאטומי�

שהוא " רדיקל חופשי"�הוא הופ( ל) חופשי או חלק מתרכובת(כשמסולק אלקטרו� מאטו� חמצ� 
בדומה לפעולת , אותה ומבחינה כימית מחמצ�, מייד אלקטרו� מתרכובת שכנה" גונב"�ש, בלתי יציב

  .קטנה" אקונומיקה"טיפת 
ואינ� , חלשות הרבה יותר, בתדירויות רדיו ומיקרוגלג "קרינת אלמ, לעומת הקרינות המייננות

ליצירת כמויות זעירות של , בתאי גו* חי) רק(ג גורמת "כשנתגלה שקרינת אלמ, הפתעה היתה. מייננות
בחילו* , אלה מצטרפי� לרדיקלי� שנוצרי� באופ� טבעי בתהליכי הנשימה. רדיקלי� חופשיי�

או כתגובה לכניסת מזהמי� , ובמצבי דחק, )ונגיפי�להשמדת חיידקי� (בתאי החיסו�  , החומרי�
במנגל ובכל צורה (בי� האחרוני� נית� לכלול ג� מאכלי� צלויי� למיניה� . כימיי� סביבתיי� לגו*

, תרופות, חומרי טע�, מייצבי�, צבעי מאכל, יפס'וצ, שניצל, שמני הטיגו� להכנת פלאפל, )אחרת
 .ג� אכילת סוכר ושאר פחמימות גורמת ליצירת רדיקלי� ).?עישו� אמרנו (וסמי� , קפה, אלכוהול

: ואת נזקיה�, ומאריכה בכ( את זמ� פעולת�, ג מייצבת חלק מהרדיקלי�"חשיפה לקרינות אלמ
, והורסי� את התעליות להעברת היוני� שיש בה�, הרדיקלי� גורמי� נזקי חימצו� לממברנות התאי�

, עטיפות שומניות של עצבי�, ) אנזימי� והורמוני�כולל(מחומצני� ג� ונפגעי� חלבוני� בתאי� 
�ונגרמות מוטציות ואפילו שברי� ב, שומני ד� וכולסטרול DNA  , ואז הוא מקודד יצירת חלבוני�

�ה. שה� בלתי פעילי�, וחסרי�, שגויי�  DNA ביניה� כאלה של גני�, ג� מאבד חלקי פיקוח של גני� 
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למרות שמנגנו� תאי . סרט�, דהיינו, אי� בלתי נשלטתונגרמת חלוקת ת, הפעילי� בחלוקת תאי�
�מתק� שגיאות ב DNA במחלות , עד אשר מתבטא בחוסר תיפקוד, מצטבר, חלק מהשגיאות נשאר

הוא : דהיינו מצב של מוות מתוכנ�, נכנס לאפופטוזיס, תא שנפגע מהרדיקלי� החופשיי�. הזיקנה
� את הומחכה עד שמנגנוני התיקו� יתקנו, מפסיק להתחלק DNAא� הנזק לא נית� לתיקו�.  הפגוע ,

  . ויישמד, ימשי( התא במסלול המוות
או , דלקת, או חו�, או ביולוגי, בגלל מזה� כימי, במצב של פגיעה הגורמת דחק כלשהו לתאי�

השומרי� על מבנה חלבוני התא ועוזרי� לה� " חו��הל�"מופעלי� גני� המקודדי� לחלבוני , ג"אלמ
ומאפשרת לחלק מה� להתחמק ממסלול המוות , שה� עוזרי� ג� לתאי� פגועי�,  כא�הבעיה. לתפקד
בחשיפה ממושכת לגורמי . ויגרמו לסרט�, בי� אלה ישנ� תאי� שעוברי� התמרה סרטנית. המכוו�

ועליית הרגישות לזיהומי� , וזה גור� לירידה בתיפקוד מערכת החיסו�, פוחתת פעילות�, דחק כאלה
  .ולסרט�
תאי הגו* מנסי� . גורמי� ליצירת רדיקלי� חופשיי�, ג"כולל אלמ,  מזהמי� כימיי� וקרינות,כאמור

נוגדי : וזאת  על ידי יצירת נוגדי חימצו� המנטרלי� אות�, לשמור שריכוז� של אלה יישאר נמו(
 או נטילת�, "בריא"שאת חלק� נית� להשלי� באכילת מזו� , ויטמיני� ומינרלי�, חימצו� יש אנזימי�

  .כתוספי מזו�
ללא מענה הול� של נוגדי , חשיפה חוזרת ונשנית לגורמי� שמפעילי� יצירת רדיקלי� בתאי הגו*

 פוחת 60לאחר גיל . וגורמת לסבל ולמוות בטר� עת, מאיצה את בוא ההזדקנות ומחלותיה, חימצו�
בה� חסרי� , קי�הסימני� בולטי� ביותר במיפר. ומחלות הזיקנה מואצות, יצור נוגדי חימצו� בגו*

במערכת הד�  מואצת . פרקינסו� ואחרות,  נגרמות מחלות אלצהיימר–וכ� בעצבי� , נוגדי חימצו�
והשומני� , שומני הד� וכולסטרול מחומצני� על ידי הרדיקלי� החופשיי�: טרשת העורקי�

פנות ונכנסי� אית� לד, אלה בולעי� אות�. מחומצני� אינ� מוכרי� על ידי תאי מערכת החיסו�
לכ� יש צור( בהכנסת מעקפי� לעורקי� . מגדילי� את לח� הד�, מצרי� את חלל�, עורקי�

א� טרשת העורקי� . כדי לשפר את אספקת הד� ללב, 60בעיקר לאנשי� שעברו את גיל , הכליליי�
. נגר� התק* לב, בגלל פגיעה בדופ� ויצירת קריש, ונסת� אחד מהעורקי� הכליליי�, לא מטופלת

ומגיעי� ע� זר� הד� , וחלקי� מה� ניתקי�, עורקי� נפגעי� ונהרסי� בהתפתחות הטרשתדפנות ה
בולט יותר א� נפגע . העלולה לגרו� לשב� בהתא� לאיבר הנפגע, גורמי� לסתימה, לאיברי� שוני�

מגבירות את הרגישות ללקות , פגיעות הרדיקלי� בתאי החיסו�. 'וכיוב, או נגר� עיוורו�, המוח
 .ובסרט�, ומיותבמחלות זיה

לא תמיד נראה . חו� מסרט�, ג"שיש נזקי� רבי�  בגלל חשיפה לקרינה אלמ, מהנאמר לעיל ברור
, בזיכרו�, פגיעות בריכוז, בפגיעות במוח שיתבטאו בירידה בכושר החשיבה, הקשר לנזקי הרדיקלי�

פרקינסו� , מראלצהיי(מחלות עצבי� , )קטרקט(עיניי� , פרקי�, האצת טרשת העורקי� ומחלות לב
   .שיתבטאו עשרות שני� בטר� זמנ�, וכנראה ג� טרשת נפוצה, סוכרת, )ואחרות

ג הנמוכי� בהרבה ממה שמגיבי� אנשי� לא "ומגיבי� לשדות אלמ, ג"אנשי� רבי� רגישי� לאלמ
, סחרחורת, בחיות, כאבי ראש, הרגשת שיזו*, תופעות הרגישות כוללות כתמי� על העור. רגישי�

מרכיבי , כגו� אבקת פרחי�, הסימני� דומי� לרגישות לאלרגני� כימיי� ידועי�.  יי נשימהואפילו קש
ג עלולה להתפתח עד שהסימפטומי� נעשי� בלתי נסבלי� כל עוד האד� "רגישות לאלמ. 'מזו� וכיוב

  ! הרגיש שוהה בבית ע� אספקת חשמל 
 

 ג  גורמת לאפקטים פיזיולוגיים מיידייםג  גורמת לאפקטים פיזיולוגיים מיידייםג  גורמת לאפקטים פיזיולוגיים מיידייםג  גורמת לאפקטים פיזיולוגיים מיידיים""""חשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמ

משנה את תעליות , או בתדירות רדיו מאופננת, ג בתדירות הרשת" עצב לקרינת אלמתאי חשיפת
, מתו( התאי� החוצה בתו( דקות מעטות (+Ca2) וגורמת לזרימת יוני הסיד�, היוני� בממברנות שלה�
שמפריע מהל( מסלולי� , בסיס�זה משבש בהקד� את מאז� חומצה. ובתאי� מייד חסר סיד�

כגו� (בי� היתר נמנעת יצירה והפרשה של קטכולאמיני� .  פיזיולוגיות נורמליותופעילויות, ביוכימיי�
וכ�  ,(NO ,ותחמוצת חנק�, דופאמי�, כגו� אצטילכולי�(של מעבירי� עצביי� , )אדרנלי�=אפינפרי�

יוני הסיד� משתתפי� ג� ). בדומה למורפיו�, המשככי� כאבי�, כגו� האופיואידי�(פפטידי� עצביי� 
בפעילויות גורמי , )המקנה זיכרו� קצר מועד(העצבי�  הגמישי� של הסינאפסות בי� תאיבחיבורי� 

, )וכולציסטוקיני�, ואסופרסי� ,ACTH -ה, הפאראתירואיד, כגו�(בפעילות הורמוני� , קרישת הד�
יוני ). הדרוש לפעילויות אנזימטיות רבות  c-AMP) מעגלי-AMP לסינתיזת, להפקת אנרגיה) ATP בפירוק

להפעלת אנזימי� הקשורי� בביטוי של , כולל שריר הלב, ההכרחיי� להתכווצות שרירי�+Ca2 ד� סי
�ביצירת חלב, ובהפעלתה להפריה, להתפתחות ביצית, כולל כאלה שמשתתפי� בחלוקת התא, גני�
ג מגבירה את המסרי� שמעבירי� יוני "חשיפה אלמ. ובעוד פעילויות רבות, בהתגרמות עצמות, א�

הקשורי� , ל"אל אנזימי� כנ, הסיד� דר( הממברנה ומפריעה לזרימת יוני, � לתא אל תוכוסיד� מחו
הקטנת . המתבטאות לאחר זמ� כסרט�, שעלולי� לגרו� לחלוקות תאי� בלתי נשלטות, בגידול
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 1994) גוהנסו�(עלולה להקטי� את כושר תאי החיסו� ללחו� בסרט� , הזרימה של יוני סיד� לתו( תאי�

,  דקות3למש( ,  או תנור מיקרוגל, וכ� ממכשיר טלוויזיה, לאנרגיה הנפלטת מטלפו� סלולריחשיפה . 
והורידה ריכוז של מעביר עצבי , )תרומבוקסא�(ריכוז גור� קרישת ד� , העלתה בד� אנשי� שנבדקו

 .1993)אומורה ולוסקו (שנזכר לעיל ) אצטילכולי�(

 

 של גניםשל גניםשל גניםשל גניםומיותרת ומיותרת ומיותרת ומיותרת , , , , ג גורמת להפעלה מיידיתג גורמת להפעלה מיידיתג גורמת להפעלה מיידיתג גורמת להפעלה מיידית""""חשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמ
�גרמה ג� לביטוי גני� קד� הראו שהחשיפה, ל של אומורה ולוסקו"תוצאות נוספות של המחקר הנ

שהחלבוני� שה�   c-fos ab1 ו- c-fos  ab2,,כגו�, הפעילי� בחלוקת התא) (protooncogenesמסרטני� 
חזרו , שיפהלאחר הפסקת הח ."אנומליה סרטנית זמנית" �מצב זה הוגדר  כ. הופיעו בד�, מקודדי�

באנשי� שהיו בגופ� משקעי , אול�.  דקות3 �לרמת� הנורמלית בד� בתו( כ, הריכוזי� שהישתנו
  ).1993אומורה ולוסקו (השינויי� נמשכו מעט יותר , עופרת וכספית, מתכות כגו� אלומיניו�

אנשי�  מהתק� המותר ל4.7הגבוה פי  (SAR) חשיפת חולדות לטלפו� סלולרי בשיעור ספיגה ספציפי

 כגו� ג� הדחק, גרמה לביטוי כמה גני� בתאי מוח  SAR=1.6 W/Kg ,)ג משקל גו*"שהוא בוואט לק(

hsp70 ,והגני� c-fos, , c-jun, gfap ,  לאחר ). 1993הדומי� לאלה שנזכרו בעבודה של אומורה ולוסקו
. ילות נורמלית שעות לרמת פע24עד שחזרו לאחר , פחתה פעילות הגני� שהופעלו, שהופסקה החשיפה

  . )1997פריטזה (משבשת את פעילות תאי העצב , הפעלת גני� כאלה במערכת העצבי�
מקודדי� לחלבוני� העוזרי� לחלבוני התאי� לתפקד ) חלבוני הל� חו�(=הגני� לחלבוני הדחק 

ג "א( נתברר שה� ג� מופעלי� בעת חשיפה לשדות אלמ, )זיהו� כימי וביולוגי, חו�(במצבי לח� 

�ו  hsp70  ,בודדו את הגני� לחלבוני דחק , במחקר חדיש: ירות הרשת ובתדירויות רדיובתד   hsp16 
החוקרי� חשפו ). 2000יונקרסדור* ועמיתיו (ושתלו אות� בשיטות הנדסה גנטית בתולעי� זעירות 

כאלה גני� !!. הגני� פעלו : וראו פלא, ובתדירות הרשת, ג בתדירות רדיו"את התולעי�  לקרינת אלמ
וקרינות , ג"אבל משו� מה ג� קרינות אלמ, מיועדי� לפעול בטבע כתגובה לעליית הטמפרטורה

�ו  c-myc  אפילו רצפי ההפעלה של הגני�. מייננות מפעילות אות� hsp70  וה� פעלו ,  כבר נתגלו
מיתיו ינסקי וע'תמיכה בתוצאות אלה נמצאה בעבודת לשצ). 2001לי� ועמיתיו (בתרביות של תאי אד� 

, או דלקת, או חו�,  המופעל כרגיל בתגובה למזהמי� כימיי� hsp27שהראו שהג� לחלבו� דחק , )2002(
� ה: או משידור טלפו� סלולרי, ג בתדירות רשת החשמל"נית� ג� להפעלה על ידי חשיפה לקרינה אלמ
, )זירחו�(הגבירה קישור זרח� לחלבוני דחק ,  דקות60הראו ג� שחשיפה לשידור סלולרי למש( 

האפקט (=למרות שקרינה זו אפילו לא העלתה את טמפרטורת התאי� , כהכנת� לפעילויות מיוחדות
  )לא היה חומני

. ג שמחממת גורמת נזקי� לתאי�"חשוב לדעת שהקונצנזוס המיוש� התבסס על כ( שרק קרינת אלמ
וכ� אנשי הכור , בריאות אנשי משרד איכות הסביבה וה�בקונצנזוס זה נאחזי� עדיי� כבקרנות המזבח 

ביקורת , ראה בכל הפרוטוקולי� של ישיבות ועדות המדע, בהכחיש� כל נזק שאינו חומני, בנחל שורק
  !זה בדוק, משלוש השני� האחרונות, הרלוונטי� לנושא זה, המדינה והכלכלה בכנסת

ילה מיגוו� של שקרינת רדיו הפע, הראה, זירחו� כזה של חלבוני הדחק שנוצרו:  ובחזרה בענייננו
בהתבסס על המידע .    hsp27 ביניה� זה של מסלול תגובת ג� הדחק, מסלולי העברת סיגנלי� תאיי�

, בחשיפה ממושכת או חוזרת לשידור רדיו, הפעלה כזו, שיש על ג� זה בהפעלתו על ידי מזהמי� כימיי�
מסלול (לאפופטוזיס על ידי כ( שהיא מעכבת מסלול תא פגוע , עלולה לאפשר התפתחות סרט� מוח

. )BBB(מוח �את חדירות המחסו� בי� הד�, וג� מגבירה במנגנו� מסויי�, )לקראת מוות מתוכנ� שלו
, מחסו� זה עוצר תרכובות רעילות ). 1977(התופעה האחרונה דווחה עוד על ידי אוסקר ועמיתיו 

�במקרה שנפר� מחסו� ה. מלהגיע למוח, ותרופות רבות BBB ,ויפתח , כובות רעילותהמוח נחש* לתר
, מסוכנת ג� בגלל הצטברות נזקי� בריקמת המוח, ג   לאור( זמ�"חשיפה אלמ. סרט� ביתר קלות

 ).2002ינסקי ועמיתיו 'לשצ(ולהחמיר את הנזק עוד יותר , שעלולי� לחבור לגורמי� אחרי�
פלאקו (ת התא המקודד לחלבו� המשתת* בחלוק  +cd4  ג הפעילה ג� ג�"קרינת אלמ, בנוס* לכל אלה

שהוא , ג� המקודד לפרודינומורפי�, ג בתאי שריר הלב"בחולדות הפעילה חשיפה אלמ). 1999ועמיתיו 
  .)2000, ונטורה ועמיתיו(הפועל בדומה למורפיו� , משכ( כאב טבעי

 

 ג גורמת תוך דקות לנזק מוחיג גורמת תוך דקות לנזק מוחיג גורמת תוך דקות לנזק מוחיג גורמת תוך דקות לנזק מוחי""""חשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמ

ונרשמו גלי , מורכבת במחשבבעת שביצעו משימה מחשבתית  GSM מתנדבי� נחשפו לקרינת סלולרי
, הישתנו תבניות גלי החשמל שיוצר המוח, נמצא שתו( דקות לאחר החשיפה. המוח שלה� תו( כדי כ(

)EEG :(אול� לא ניכרה בניבדקי� ירידה בכושר הביצוע , הגלי האיטיי� פחתו) במחקר ). 1998פרוידה

http://ometz-il.org/Cell_Phone_FAQ.htm#63
http://ometz-il.org/Cell_Phone_FAQ.htm#63
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ואת , שינתה את תבנית גלי המוח,  דקות5אחר נמצא שחשיפה לסלולרי ולמכשיר קשר אלחוטי למש( 
, נחשפו חולדות לקרינה סלולרית, )1998(במחקר של הולד ועמיתיו ). 1995פו� קליטציג (זרימת הד� 

בתו( דקות נראו פגיעות במרכזי זיכרו� . של בית חולי� באנגליה MRI  בתו( מדמה תהודה מגנטית
המוח חזר כמעט למצבו , לאחר החשיפה. ולבילבול, שגרמו לאובד� זמני קצר של  זיכרו�, ולמידה
, בעבודה דומה. ספק ברמת הבטיחות של הסלולרי� לאנשי�!) בצדק(התוצאות הטילו . הנורמלי

בתו( כמה דקות היו לה� בעיות  .MHz 700 בתדירות, נחשפו חולדות לקרינת רדיו קרובה לסלולרית
, מחקר בשוודיה שפורס� זה עתה).  1999טאטרשאל (וה� הראו סימני אפילפסיה , זיכרו� ולמידה

  ). 2003הארדל  (כמודל לנזק בילדי� ובני נוער , הראה נזק סלולרי חמור במוח של חולדות צעירות
, הפחיתה את זמ� התגובה בעת שעסקו במטלות מחשב,  דקות20חשיפה לסלולרי במש( , במתנדבי�

תוצאה דומה נתקבלה ). 2000פריס (שהגבירה זרימת ד� למוח , כנראה בגלל הרחבה של כלי ד�
בעת ביצוע מטלה מתימטית שדרשה ג�  MHz 902 במתנדבי� שנחשפו לקרינה סלולרית בתדירות

לא כדאי להסיק מכ( ). 2000קויביסטו (נתקצר , והזמ� התפיסתי הדרוש, זמ� התגובה הוא�: עירנות
 נגרמה כנראה אלא שהגברת הזריזות הזמנית, ג שיפרה את מוח� של הניבדקי�"שהקרינה האלמ

כל יתר האפקטי� השליליי� של חשיפה . ששיפרה את אספקת הד� למוח, בגלל הרחבת כלי ד�
 .לא נבדקו בשתי העבודות האחרונות, ג"לקרינה אלמ

 .בעבודת סאלפורד ועמיתיו להל�, חמורות יותר במוח של ילדראה ג�  על פגיעות בתדירויות רדיו ה
  

             עם הפרעות בגלי המוח עם הפרעות בגלי המוח עם הפרעות בגלי המוח עם הפרעות בגלי המוח , , , ,  לסוכרת זמנית לסוכרת זמנית לסוכרת זמנית לסוכרת זמנית,,,, דקות דקות דקות דקות30303030ג גורמת תוך ג גורמת תוך ג גורמת תוך ג גורמת תוך """"חשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמ
כדי לקבוע את כושר פינוי , ובאותו זמ� נבדקו בהעמסת סוכר, מתנדבי� נחשפו לקרינת רדיו חזקה

כדי למדוד את הפעילות החשמלית , )EEG(וג� הצמידו לה� אלקטרודות של אנצפלוגר* , סוכר מהד�
רמות ,  דקות לאחר העמסת הסוכר30מצאו  נ(62%)ברוב הנבדקי� . של המוח בעת החשיפה לקרינה

  נרשמו ג�  (32%)בחלק  מנבדקי� אלה .  שעות2שלא חזרו לנורמה אפילו אחרי , סוכר גבוהות
מסבירות כיצד חשיפות ממושכות , תוצאות אלו).  1996ביאלסקי וסיקורסקי  (הפרעות בגלי המוח 
וזה מעלה רמת רדיקלי� , מת סוכר בד�מעלות ר, כמו זו שנחשפי� תושבי פורת, לקרינת רדיו חזקה

ונזקיה� , מחלות לב וכלי הד�, ומעודדי� התפתחות סוכרת, הגורמי� נזק לתאי הגו*, חופשיי�
ראה פירוט בסעי*  (וה� מעודדי� התפתחות סרט� , ואחרות, החיסו�, ניכרי� ג� במערכות העצבי�

  ). הבא
 

 ג גורמת ליצירת רדיקלים חופשייםג גורמת ליצירת רדיקלים חופשייםג גורמת ליצירת רדיקלים חופשייםג גורמת ליצירת רדיקלים חופשיים""""חשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמ

רדיקלי� חופשיי� בגו* החי ) 1% �תוספת של כ(ג גרמה ליצירת כמויות זעירות " אלמחשיפה
כי חסר לה� , הרדיקלי� אינ� יציבי�, כאמור). ראה לעיל במבוא, 1996ברוקלהרסט ומקלכלא� (

, וזה מבחינה כימית נקרא, דהיינו, וה� מייד מנסי� להשיג אותו ממוליקולה סמוכה, אלקטרו�
�נוצרי� כ, ליכי הנשימה התאיי�בתה. לחמצ� אותה  3�בנשימת , שכלי, ובמאמ� גופני,  רדיקלי�4%

וכ� בתאי , ג� בחילו* חומרי� טבעי נוצרי� רדיקלי�. נוצרי� הרבה יותר, או בעת דחק, חמצ�
�ו, תאי� אלה בולעי� אות�: ש� ה� משמשי� לקטול חיידקי� או נגיפי� שפלשו לגו*, החיסו�

עוד רדיקלי� נוצרי� כתגובה לכניסת מזהמי� . על ידי הרדיקלי� שיוצרי�אות� בתוכ� " שורפי�"
עוד רדיקלי� נוצרי� באכילת מזונות . בשת�, להמיס אות� ולסלק� כדי, !)כולל תרופות(כימיי� 
, צבע, ריח, וכ� תוספי מזו� לטע�, פחמימות, קפאי�, אלכוהול, בעיקר מטוגני� על כל סוגיה�, שוני�

עוד רדיקלי� . ביצירת רדיקלי� חופשיי�,  תאי גו* מגיבי� אפילו כשלוחצי� עליה�.'מייצבי� וכיוב
ואפילו בפגיעת קרינת על , )'קוסמית וכיוב, גאמא, רנטג�(בפגיעת קרינה מייננת , נוצרי� כאמור לעיל

גר� , )במש( שעות(בתו( הכיס " כוננות"ג� סלולרי אפילו במצב . סגול בתדירויות הגבוהות שלה
והקטינו אנזימי� נוגדי חימצו� בכדוריות הד� ,  רדיקלי� חופשיי� שחימצנו את שומני הד�יצירת

  ).2001מוסטאפא ועמיתיו (האדומות 
אבל , עד כמה שנית�, מקטיני� את ריכוז הרדיקלי�) ואנזימי�, מינרלי�, ויטמיני�(נוגדי החימצו� 
ואז , מבזבזי� נוגדי חימצו� אלה, סוגיה�וחשיפה לקרינות ל, כולל אלה שנכללי� במזו�, ריבוי מזהמי�

נית� להשלי� ויטמיני� . ואי� מה שימנע מה� להמשי( להזיק, ונזק� גדל, ריכוז הרדיקלי� עולה
  .או בנטילת� כתוספי מזו�, ומינרלי� נוגדי חימצו� באכילת מזונות עתירי ויטמיני� ומינרלי�

ומשבשי� , מה� בנויות ממברנות התאי�)ותתרכובות שומני(הרדיקלי� מחמצני� והורסי� ליפידי� 
. ואחרות, פרקינסו�, ובכ( מאיצי� מחלות אלצהיימר, ה� מחמצני� את עטיפות העצבי�, מאז� יוני�

ה� מחמצני� . ובכ( מאיצי� את טרשת העורקי�, כולל כולסטרול, ה� מחמצני� שומני� בד�
, צני� את עדשות העיניי� והקרניותה� מחמ. המאבדי� את פעילות�, חלבוני� כולל אנזימי� בתאי�

�אול� הנזק החמור ביותר הוא ב. וגורמי� לקטרקט  DNA  נגרמות : שחלקו מצטבר, בתאי�
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, של ג�) הפרומוטר(א� אובד חלק ההפעלה . בה� חלקי� של גני�, ואובד� סגמנטי�, שברי�, מוטציות
, לו חלוקות תאי� בלתי מבוקרותיתחי, א� ג� כזה מעורב בחלוקת התא. עלול הג� לפעול ללא הפסקה

, שמרבה רדיקלי�, )יפס'פלאפל וצ, בשניצל( לכ( מסייעת אכילת סוכר ושומני� שרופי�  .דהיינו סרט�
המאפשר לתאי� פגומי� , עיכוב מסלול המוות המתוכנ�, ומאיד(, המעכבי� את מערכת החיסו�

 . יסו� הדפוקהשלא נבל� על ידי מערכת הח, וחלק מה� עובר למצב סרטני, לחיות
האצת . ומגביר אות�, ומדחק, ג מצטר* בכ( לנזקי� אחרי� ממזהמי� כימיי�"נזק קרינה אלמ
 .  מקשה על ההוכחות מה גר� להופעת המחלה הכרונית, המתבטאת לאחר שני�, סימני הזיקנה

 

     DNA          ----ג גורמת מייד לשברים בג גורמת מייד לשברים בג גורמת מייד לשברים בג גורמת מייד לשברים ב""""חשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמ
  ? נו מספיגת אנרגייה מיותרת ומזיקה באיברי הראשהא� תק� פליטת האנרגייה מהסלולרי� מג� עלי

וזה  מתקיי� לגבי פגיעה מאנטנות , "שדה רחוק "�ראשית התק� מתחשב בפגיעה ב, התשובה היא לא
בו , )מ" ס25 �קרוב מ" (שדה קרוב"�אול� האנרגייה מהסלולרי פוגעת בראש של המטלפ� ב. סלולריות

לכ� רוב האנרגייה מועברת לראש בהשראה , נו תק*חוק הקטנת עוצמת השדה בריבוע המרחק אי
מישקפיי� ע� מסגרת (!).  באיברי המטרה 4ומתבטאת בספיגה של אנרגייה פי , במקו� בקרינה

מתכת , עגילי�, נזמי�, צמידי מתכת . 30% �מגבירי� את האנרגייה הנספגת בעיניי� עוד כ, מתכת
זה . ומשדרי� אות� על הגו*, דורי� מכל סוגקולטי� שי, או חזייה ע� חוטי פלדה, מושתלת בראש

  .כולל סרט�, מגדיל את הסיכוי לתחלואי� שוני�
בעוד התק� (  SAR=1.2 W/Kg סלולרית פועמת שנספגה בעוצמה של בניסויי חשיפה של חולדות לקרינה

�גדיליי�  ב�נתקבלו שברי� חד  SAR=1.6 W/Kg  )    מרשה כאמור עד  DNA  4 לאחר, של תאי המוח 
 4ובמש( כל , גרמה לשברי� חד גדיליי� כבר מתחילת החשיפה, קרינה סלולרית מתמשכת. שעות

ושני סוגי , באותה עוצמה, )1996(בעבודה נוספת שלה� ). 1995לאי וסינג (השעות שהיא נמשכה 
� בנראו, לשתי קבוצות של חולדות) פועמת ומתמשכת(הקרינה   DNA  בתאי המוח בשתי הקבוצות
�כלומר ממש נשברו קטעי� מה(גדיליי� �ודו, גדיליי�� שעות שברי� חד4לאחר   (DNA  . היות וקרינת

מה גר� ) 1997(בדקו חוקרי� אלה בעבודה נוספת , הסלולרי� היתה חלשה מכדי לגרו� חימו�
�לשברי� ב DNA  שיי� שנוצרו בתאי� שנחשפו לקרינה  נמצא שה� נגרמו מהרדיקלי� החופ
�ב � ג� הצליחו למנוע יצירת שברי�החוקרי. הסלולרית DNA א� לפני החשיפה הוזרקו , בתאי המוח

. הידועי� כציידי רדיקלי� חופשיי� , PBNאו חומר המכונה , !)הורמו� השינה (לחולדות מלאטוני� 
: ושיפור הבריאות, הפגת העייפות, )בה רמת המלאטוני� גבוהה(, כא� ג� ישנו קשר בי� שינה

  .קלי� חופשיי� גורמי עייפות ומחלההמלאטוני� צד רדי
 

 ג במשך שנים גורמת לסרטןג במשך שנים גורמת לסרטןג במשך שנים גורמת לסרטןג במשך שנים גורמת לסרטן""""חשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמחשיפה אלמ

ונחשפו לסלולרי , הגור� ללימפומה) ראה לעיל(בעכברי� אליה� הוכנס בהנדסה גנטית ג� מסרט� 
 יותר מאשר 2.4עלה הסיכו� ללקות בלימפומה עד פי ,  חודשי�18במש( ,  דקות30פעמיי� ביו� למש( 
סרב ירחו� רפואי מכובד ,  בלבד2עד ל פי , למרות שהתוצאות עוגלו כלפי מטה. בכאלה שלא נחשפו

 ).1997ולי 'רפאצ(בנימוק שיגרו� לפניקה , לפרס� זאת
, הקשר בי� חשיפה לקרינה סלולרית לתחלואה בסרט� נחקרה בקרב החיילי� ששרתו בצבא הפולני

�מה� כ,  חיילי�128,000 �י� היו כמחזורי הגיוס השנתי. 1985 – 1971בי� השני� , ולאחר השרות 
במקרי� רבי� קרינה זו היתה חזקה יותר . נחשפו לקרינה סלולרית ממכשירי קשר, )2.98% (3,700

 גבוה 2.07נמצא שהסיכו� לסרט� בקרב הנחשפי� היה פי . מאשר מטלפוני� סלולרי� אזרחיי�
לסרטני , 1.99לסרטני המוח פי  , 3.22הסיכו� עלה  פי , לגבי סרטני מערכת העיכול. מהבלתי נחשפי�

ללאוקמיה  , 13.90ללאוקמיה מיאלואידית כרונית פי  , 6.31פי  , מערכות יצירת תאי הד� והלימפה
קשר בי� ).  1996שמיגלסקי  (5.82קי� פי 'וללימפומות שאינ� הודג , 8.62מיאלובלסטית חריפה  פי 

.  שני�3לא נמצא סיכו� לסרט� עד : ודיהנחקרו בשו, חשיפה של משתמשי סלולרי ותחלואה בסרט�
הסיכו� ללקות  . 1.5 שני� ללקות בסרט� פי 5עלה הסיכו� לאחר ,  שעות ביו�2במשתמשי� לפחות 

פי ) גידולי� במערכת השמיעה(ובנאורומות אקוסטיות  , 4.5עלה פי ) סרטני קרומי המוח( במננגיומות
 השימוש 2.6ולסרטני� צדעיי� פי   , 2.0רט�  פי עלה הסיכו� לס,  שני�10לאחר שימוש במש(  . 3.5

העלה את הסיכו� לסרט� בדומה לטלפוני� ,  שעות ביו�8במש( עד , בטלפו� אלחוטי במשרדי�

 .)2001הארדל העמיתיו (הסלולרי� 
 

http://ometz-il.org/Cell_Phone_FAQ.htm#63
http://ometz-il.org/Cell_Phone_FAQ.htm#63
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        ? ? ? ? האם מגורים לייד אנטנות סלולריות חושף את הדיירים לקרינה מסוכנת האם מגורים לייד אנטנות סלולריות חושף את הדיירים לקרינה מסוכנת האם מגורים לייד אנטנות סלולריות חושף את הדיירים לקרינה מסוכנת האם מגורים לייד אנטנות סלולריות חושף את הדיירים לקרינה מסוכנת 
 300במרחק : �  לייד אנטנות נגרמו לדיירי� הפרעות מובהקותהראו שבמגורי)  2002(סנטיני ועמיתיו
הפרעות שינה , התלוננו על כאבי ראש,  מטר200במרחק עד . נגרמה  עייפות, או פחות, מטר מאנטנה

ירידה , סחרחורות,  אובד� זיכרו�, דיכאו�, התלוננו על  אי שקט,  מטר100במרחק עד . נוחות�ואי
אובד� , בחילות, כאבי ראש, גרמו באופ� מובהק יותר מאשר בגברי�בנשי� נ. 'וכיוב, בחשק מיני

החוקרי� ממליצי� על מרחק מינימלי . והפרעות בראייה, אי נוחות, דיכאו�, הפרעות שינה, תיאבו�
  . מטר300למגורי� מעל 

  

        ????האם שיחה סלולרית בעת הנהיגה מסוכנת האם שיחה סלולרית בעת הנהיגה מסוכנת האם שיחה סלולרית בעת הנהיגה מסוכנת האם שיחה סלולרית בעת הנהיגה מסוכנת 
פגעה שיחה בטלפו� בעת הנהיגה , שלובנוס* לפגיעות השידור הסלולרי במוח ובפעילות החשמלית 

ה� הוכיחו . במסלול מבוקר, בדקו נהגי� בנהיגה בתנועה) 2001(קופר ועמיתיו : בבטיחות הנהיגה
לא שקלו הנהגי� שנבדקו את , שבעת הסחת הדעת  בהאזנה ותגובה למסרי� סלולריי� מורכבי�
בשולי כביש . די למנוע התנגשותהתנאי� בשולי הדר( בעת שהיו צריכי� להגיב במצבי� מסוכני�  כ

, נמצא באופ� מובהק.  באפשרות להתנגשות2השיפוט בעת השיחה בסלולרי גר� לעלייה פי , רטובי�
, שמסר דיבורי הקטי� את קיבולת הנהגי� לעבד היטב מידע חשוב הנחו� להחלטות בנהיגה בטוחה

   .בעת שמופיע קושי נוס* בתנאי השוליי�, כדי לשפוט מרחק ומהירות
  

 ? מבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםהאם הסיכון מקרינה סלולרית גדול יותר לילדים מאשר להאם הסיכון מקרינה סלולרית גדול יותר לילדים מאשר להאם הסיכון מקרינה סלולרית גדול יותר לילדים מאשר להאם הסיכון מקרינה סלולרית גדול יותר לילדים מאשר ל
 MHz 700 מתאימה יותר  לתדירות לדי�תהודת הראש של י .1: וזה בגלל שלוש סיבות, בהחלט

 לכ� סופג ראש , (MHz 400  המתאימה לתדירות(מאשר תהודת המבוגרי� , הקרובה לתדירות הסלולרי�

�הילד כ  30�הרבה יותר תאי�  אצל ילדי� יש .2). 1998שונברו� ועמיתיו (ה  יותר אנרגיי40%

�שה  ,מתחלקי�   DNA והיא פגיעה  ,אצל ילדי� מתפתחת מערכת העצבי� .3. שלה� פגיע במיוחד
עלולי� להיפגע בהקד� , ללא אוזנית ומיקרופו�, ילדי� המרבי� בשיחות סלולריות, מכל אלה. ביותר

, בפרט בעצבי�, ולשל� לאחר שני� מחיר כבד נוס* בבריאות�, בכושר הלימוד הריכוז והזיכרו�
ולשל� , ילדי� עלולי� להיפגע בהקד� בכושר הלימוד הריכוז והזיכרו�. והחיסו� , במערכת הד�

       סאלפורד ועמיתיו.והחיסו�, במערכת הד�, בפרט בעצבי�, לאחר שני� מחיר כבד נוס* בבריאות�
המניע למחקר� היה :  רדיו עלול להיגר� למערכת העצבי� של ילדי�בדקו איזה נזק מקרינות) 2003(

כבר , והופעת שיטיו� זיקנה  במשתמשי סלולרי� כבדי�, ריבוי מקרי� של אובד� זיכרו� קצר מועד
,  שעות ביו�2שנחשפו ) לדמות גילאי נעורי� באנשי�(בנסיו� בחולדות צעירות   !! 55 עד 38בגילאי 

, נמצאו ראיות ברורות להרס תאי עצב בקליפת המוח,  ימי�50במש( , שה בעוצמה חלGSMלסלולרי 
, מובהקהרס זה היה . בבסיס המוח) מרכזי�(והגנגליוני� , )איזור הלמידה והזיכרו�(בהיפוקמפוס 

גרמו לפריצת , ה� הראו שגלי סלולרי בפעימות, בנסיו� קוד�. לעומת המוח של חולדות שלא נחשפו

שגרמה לדליפה ניכרת , )ראה  לעיל, כפי שדיווחו ג� חוקרי� אחרי�, BBB(המחסו� בי� הד� למוח 
שנזק זה הצטר* , עכשיו החוקרי� נוכחו. לתו( המוח וגר� ש� נזק) אלבומי�(של חלבו� ד� גדול  

ה� יקטינו את , אול� לאור( זמ�, נזקי� אלה לא תמיד ייראו מייד. לפגיעה בתאי העצב במוח
או בלאי של , וזה ייחש* יותר מאוחר בחולי של מערכת העצבי�,  ללמידההקיבולת השמורה של המוח

  .  מהופעת נזקי� קשי� למוח בגיל מאוחר יותר, החוקרי� מזהירי� בפירוש. הזדקנות בטר� עת
 

זו ג� תדירות . כי זה מתאי� לתהודת ראש� , MHz 400למבוגרי� מסוכנת יותר קרינת רדיו בתדירות  
 הקרובה לתדירות MHz 17.6שתדירות� ) פולסי�(בה שידור נעשה בפרצי� : ")טטרא("מערכת הקשר 

למרות זאת היא נמצאת בשימוש במשטרת . לכ� היא לא מומלצת לשימוש, של  המוחהחשמלית 
, מ"לפי מידע שמקורו לא נודע לח(מיועדת , מערכת דומה. ומדעני� בריטיי� התריעו על כ(, אנגליה

  .  ל.ה.מוש בצג�  להיכנס לשי) ושלא אומת

 ?  אז מה עושים אז מה עושים אז מה עושים אז מה עושים––––השורה האחרונה השורה האחרונה השורה האחרונה השורה האחרונה 

וסת� , למקרה חירו�, לחיי יו� יו�, טוב לעסקי�, יעיל, שימושי, הטלפו� הסלולרי הוא מכשיר אדיר
�ש, היות והוא פולט אנרגייה, אבל. לקשקש�יש (!!) נקלטי� בראש המטלפ� ,  ממנה או יותר70% 

את הטלפו� :  כללי בטיחות בהפעלת כלי יריה או כלי רכבכפי שנוהגי� לפי, להפעילו באופ� בטיחותי
יש לחייג או לקבל שיחות רק ממקומות ". כוננות"ג� במצב , יש להפעיל רק כשהוא רחוק מהגו*

תמיד  .או לפחות לייד חלו�, אלא בחו�, או מתו( רכב, או מתו( חדר, לא מחניו� תת קרקעי, פתוחי�

זו אינה מעבירה . והרמקול שלה מרוחק מהאוז�, ר פלסטיקע� צינו ,ומיקרופו��לדבר ע� אוזנית
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  וה� ג� מייצרי� מסנ� מתכתי קט� Safe Guardיש אוזניות כאלה מתוצרת . למעשה שו� קרינה
מסנ� זה טוב . כ( שלאוז� מגיע הרבה פחות, ומוש( אליו את הקרינות, המודבק על אפרכסת הטלפו�
ויש , המאפשרי� לדבר בריחוק מהראש,  ע� רמקוליש ג� סלולרי�. ג� לטלפו� האלחוטי בבית

פוגעת האנרגייה שמשדר הטלפו� הסלולרי , אוזנית או דיבוריתבשימוש בטלפו�  ללא . דיבורית ברכב
החזקה בהרבה )  וולט למטר(V/m 100-1000 בעוצמה של , מטווח אפס ישר למוח ויתר איברי הראש

כי ,  בצדק אוסרי� על דיבור בסלולרי תו( כדי נהיגה,כפי שראינו. ממה שמגיע מהאנטנות הסלולריות
ללא אוזנית (בנוס* לכ( בשיחה , כפי שראינו לעיל, עצ� הסחת הדעת בשיחה הטלפונית כבר מסוכנת

שמגדיל בהרבה את , ")? בעצ� על מה דיברנו("עלולה הקרינה לגרו� לבילבול  ) או דיבורית במכונית
 . שעלולה להיות קטלניתבכ( שיגרו� להחלטה שגוייה , הסיכו�

 בישראל מרשה לפלוט קרינה שתגיע "תק�"� התקפות כICNIRPמלצות ה, באשר לאנטנות הסלולריות
הראו ששדה חשמלי , אול� נתוני� מהספרות הרפואית V/m 41 כשדה חשמלי של , לאנשי� בסביבה

י� פיזיולוגיי� כפי  דקות לשינוי3כבר גר� תו( ) אפילו בתדירות רשת החשמל( V/m 10  בעוצמה של
  . מ כמסוכ�"כל מה שגבוה מכ( נחשב על ידי הח). 1991אומורה ועמיתיו (שנזכרו לעיל 

ס בצור� הקרינה אנטנת "על ילדי ביה.  V/m 87  מרשה חשיפת הציבור לשידור עד לשידורי רדיו התק�
�רדיו סמוכה עד כ ~40 V/m )לאחרונה ).  יבורימ שהשתת* באותו מאבק צ"פלט הבדיקה נמצא בידי הח

�רק כ, )לאחר איפוס בכור בנחל שורק(קורא המכשיר של ועד צור�   8 V/m .מ קרא ש� "לעומת זה הח
�עד כ) ללא איפוס המכשירי� בנחלל שורק(  100 V/m . ההבדל מדבר בעד עצמו.  

נכדינו ו, אי� זאת אומרת שאנחנו ילדינו, אינו מעודכ�, ג� א� התק� לחשיפת הציבור לקרינת רדיו
הורידו את התק� המותר לחשיפה , אי לכ( מדינות מתוקנות. חייבי� לשל� על כ( בבריאות�

  .אבל ג� בזה דיינו, יותרויש שהחמירו   V/m 6 סלולרית עד לכ 
, בהימנעות נבונה ממזהמי� כימיי�, במודעות לסיכוני�, ל נית� למזער או למנוע"את הנזקי� הנ

נית� להקטי� את , במגורי� בסביבת אנטנות שידור. כל סוגיה�והתרחקות ממקורות קרינה על 
בדומה לאלו המותקנות (על ידי התקנת רשתות דקות על החלונות , הקרינה החודרת לבית

כדי למנוע חדירת הקרינה , המסיעי� את הנוסעי� אל המטוס,  באוטובוסי� בשדה התעופה ב� גוריו�
  ). תעופה� והמשדרי� החזקי� של שדה ה"ממיתקני המכ

, ויש להרחיק או להימנע בכלל מענידת צמידי�, בעת שיחה בסלולרי יש להרחיק את הטלפו� מהגו*
כדאי ג� לצר* לכ( מניעה פעילה של . וכל מתכת מאביזרי הלבוש, מסגרת מתכתית למשקפיי�, נזמי�

המבוסס על , אעל ידי אכילת מזו� ברי, )והזיהו� הכימי אליו אנחנו חשופי� כל הזמ�(נזקי הקרינה 
, יפס'צ, פלאפל, שניצל(ולא מזו� הכולל שמני� שרופי� , המכילי� ויטמיני� ומינרלי�, ירקות טריי�

בנוס* לכ( כדאי מאד ליטול ויטמיני� ). ממקור לא מזוה� (אבל אפשר לאכול דגי� , )שווארמה ומנגל
: וב בפעילות השיגרתיתזו ניתנת לשיל. ולעסוק בפעילות גופנית מתונה, ומינרלי� כתוספי מזו�
, ושחיה, הליכה ברגל במקו� נסיעה ברכב, עליה במדרגות במקו� במעלית, התעמלות אפילו במשרד

  .במקו� לנקר מול הטלוויזיה
  

 שנה 30 �קרוב  ל, וביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית, שעסק במחקר רפואי, הוא מיקרוביולוג רפואי אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""דדדד
, ) שני�2( הוזמ� כמדע� אורח למכו� למחקר בריאות הציבור של העיר ניו יורק ,ותו( כדי כ(. בשירות המדינה

מפרישתו ). פי קי� אחדי�"שת+ שני� 3(רסי 'ולאחר זאת כפרופסור אורח באוניברסיטת ראטגרס בניו ג
והוא כיו� יוע� ,  שני�11 �למד והשתל� בנושאי נזקי� מקרינות ומזיהו� כימי כ, המוקדמת משירות המדינה

574�03(בטלפו� בכל עת  הוא עומד לרשות הציבור. רטי במיפגעי� בנושאי� אלהפ� :ל"ובדוא, )7527
shalita@shani.net ,ובתשובות על שאלות, בעצה ,�הוא . כפי שרבי� כבר מכירי� אותו, וללא תשלו�, ברצו

 א* שטח טענותיו הוא. שחלק� נודעו לציבור הרחב, כבר תר� חלקו בכמה מאבקי� ציבוריי� מוצלחי� באר�
א קיבל "ר שליט"ד. ב"באר� ובארה, ובטלוויזיה, והופיע ברדיו, וביקורת המדינה של הכנסת, בפני ועדות המדע

לאחר זאת  הוזעקו שניה�  ליפ� לסייע . ג"המומחה העולמי מפגיעות אלמ, רי'ניל צ' הכרה למומחיותו מפרופ
ושטחו את טענותיה� על נזקי הסלולרי� , ט� לייד טוקיוובמדידות בשכונה מוכת סר, בהקניית ידע, בעצה, ש�

ג "א מודד קרינה אלמ"ר שליט"ד. לילדי� בפני ועדה של הפרלמנט היפני שכללה ארבעה שרי ממשלה
ג בכל "נית� להזמי� אותו למדידות קרינה אלמ. ב העומדי� בתק� האמריקני"במכשירי� ניידי� תוצרת ארה

. ובקבלה, בחשבונית, ח בכתב"ומלווה בדו, זה כבר כרו( בתשלו� צנוע: ענותבכל אתר המועד לפור, התדירויות
והוא מודד קרינה וכותב חוות דעת , ר בועז לב"ד, ל משרד הבריאות"א הוכר כמומחה ג� על ידי מנכ"ר שליט"ד

  . ג"לתביעות בבתי משפט על נזקי� ממיפגעי� סביבתיי� כימיי� ואלמ
, א מדד קרינת רדיו גבוהה בצור� בפורת"ר שליט"ד. ד לאיכות הסביבהא  אינו קשור  ע� המשר"ר שליט"ד

ס קבע שהקרינה ש� "בעוד משרד איכ. ומחלות קשות אחרות, היכ� שהתושבי� חוטפי� סרט�, ובעי� ורד
  . א דיווח על כ( למבקר המדינה"ר שליט"ד. ולא מסוכנת, נמוכה

 .נסגר, �שהקרי� וגר� לסרט" הילל"אתר השידור : השורה האחרונה
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