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   המשרד להגנת הסביבה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד התקשורת ובכמה רשויות מקומיות עשה משרד , במשרד להגנת הסביבה

מבקר המדינה ביקורת מעקב על רישוי מתקני  היוצרי  קרינה 
   .אלקטרומגנטית בתדרי רדיו ועל הפיקוח עליה 

 ממצאי מעקב
רישוי מתקני  היוצרי  קרינה אלקטרומגנטית 

 דיו והפיקוח עליה בתדרי ר
 תקציר

מערכות קשר ואנטנות לשידורי רדיו , הפעלת  של טלפוני  אלחוטיי  וסלולריי 
מערכות כאלה מופעלות באמצעות . וטלויזיה יוצרת קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו

. סביבו נקרא תאמשדר וקולט אותות בשטח מסוי  שמכל מוקד שידור . מוקדי שידור
מפעילות כיו  .  פריסה רחבה של מוקדי השידורנדרשתח כולו כדי לכסות את השט

 "חברות הרט
1

  .  מוקדי שידור ברחבי האר 7,000  כ
 פעולות הביקורת

  להל  ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2008אוקטובר  בחודשי  אפריל
שבה בדק א  תוקנו הליקויי  שהועלו בדוח הקוד ) ביקורת המעקב

2
רת  הביקו להל   (

ביקורת המעקב נעשתה במשרד . בתחו  הטיפול בקרינה הבלתי מייננת, )הקודמת
להגנת הסביבה
3

 .במשרד התקשורת ובכמה רשויות מקומיות, ) המשרד להל   (
__________________ 

 ).טלפו  נייד(לפו  נייד ט רדיו  1
 רישוי   מתקני  היוצרי  קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו ", )È˙ ˘ ÁÂ„50·) 2000 , מבקר המדינה  2

 .195 184' עמ, "והפיקוח עליה 
" המשרד לאיכות הסביבה"לשנות את ש  המשרד מ) 193' החלטה מס( החליטה הממשלה 25.6.06 ב  3
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 עיקרי הממצאי 

 הכי  המשרד טיוטה ראשונה לחוק 1998באוקטובר בביקורת הקודמת צוי  כי עוד 
 התקבל בכנסת 2005עלתה כי בדצמבר ביקורת המעקב ה.  הבלתי מייננתהקרינה

ביו# . 2007שנכנס לתוק! בינואר " 2006 ו"התשס, חוק הקרינה הבלתי מייננת"
' פורסמו תקנות מכוח חוק הקרינה ללא סימ  ג19.1.09

4
 בגלל התנגדותו של שר 

לדרישתה של ועדת הפני# והגנת הסביבה לאסור , מר אריאל אטיאס, התקשורת
 . קרינה במרפסות גגבתקנות להקי# מקורות

 תק  רשמי מיוחד להגנה על הציבור מפני חשיפת יתר כי אי נמצא בביקורת הקודמת 
 ביקורת המעקב .לקרינה בלתי מייננת הנוצרת בעת השימוש במערכות תקשורת תאית

מידע בדבר קרינה בלתי (תקנות הגנת הצרכ   נכנסו לתוקפ  2002העלתה כי ביוני 
שבה  נקבעה רמת הקרינה המרבית המותרת , 2002 ב"התשס, )מייננת מטלפו  נייד

 .מטלפו  נייד
 את הצור+ חיזקהגידול הרב במספר מוקדי השידור באר( בביקורת הקודמת נאמר כי 

לקבוע תקני בטיחות שיפורטו בה# עצמות הקרינה המותרות במוקדי שידור ומרחק 
עד מועד סיו# הביקורת ואול# . בי  גופי# אחרי# בסביבהו# יההבטיחות הנדרש בינ

ביקורת המעקב העלתה כי עדיי  לא . הקודמת לא הסתיימו ההליכי# לקביעת התק 
 . נקבעו ספי בטיחות בתקנות

 קיבלה הממשלה החלטה בדבר הקמת מרכז לחקר השפעת הקרינה 2004בספטמבר 
 . לא הוק# המרכז2008ביקורת המעקב העלתה כי עד אוקטובר . על בריאות הציבור

 שבאיטליה ועידה של הוועדה הבי ) Benevento( התקיימה בבנוונטו 2006רואר בפב
הומל( על צעדי# במסמ+ הסיכו# של הוועידה . לאומית לבטיחות אלקטרומגנטית

שיש לנקוט כדי להקטי  את הסיכוני# ואת ההשפעות המזיקות מחשיפה לשדות 
ביקורת המעקב . מונעתמגנטיי# ואלקטרומגנטיי# על פי עקרו  הזהירות ה, חשמליי#

העלתה כי א! אחד מהגופי# העוסקי# בקרינה אלקטרומגנטית באר( לא ד  במסמ+ 
 . זה

 המועצה  להל   (המועצה הארצית לתכנו  ולבנייהבביקורת הקודמת נאמר כי 
  להל  ( על הכנת תכנית מתאר ארצית לתקשורת 1996 הורתה בדצמבר )הארצית

.  החלקית36א "לא נית  תוק! לתמ הקודמת רת עד מועד סיו# הביקו.)36א "תמ
א 36'  אישרה הממשלה תכנית מתאר ארצית מס2002בביקורת המעקב נמצא כי במאי 

 החליטה המועצה להעביר 2007ובדצמבר , בנושא פריסת מתקני שידור סלולריי#
א קובעת מסלול רישוי אחיד 36א "בעוד שתמ. 1א36א "א הנקרא תמ36א "תיקו  לתמ
רמת הקרינה הנובעת מה# ומידת השפעת# , ללא הבחנה בגודל#, ני השידורלכל מתק
 את נושאי הרישוי לשלושה מסלולי# לפי גודל# 1א36א "מחלקת תמ, על הנו!

 לא אושרה 2008עד אוקטובר . תו+ יידוע הציבור ושיתופו בהליכי התכנו , והשפעת#
 .1א36א "תמ

 אג! לבטיחות קרינה במשרדכוח האד# המקצועי בבביקורת הקודמת נאמר כי 
ובקרה שוטפי#  פיקוחלקיי#  כ+ שאי  ביכולתו, )שני עובדי# בלבד (מצומצ# ביותר

ביקורת המעקב העלתה כי כיו# מטפל . על החברות המפעילות את מוקדי השידור

__________________ 
 .המותרות לעניי  קרינה בתדרי רדיו פרק בתקנות העוסק בטווחי בטיחות וברמות החשיפה המרביות  4
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זה ; בנושא ראש אג! מניעת רעש וקרינה במשרד ועובדת מינהלית המסייעת לו
ומשרת הממונה על קרינה , יחות קרינה במחוז תל אביבכשנתיי# אי  תק  למרכז בט

 . 2009אוישה בינואר , 2007שהתפנתה במאי , )ארצי( מתקני תקשורת  בלתי מייננת 
בעת טיפול בבקשה הביקורת הקודמת העלתה כי הבדיקות והמדידות הנדרשות 

ה קרינו מניעת רעשאג! ראש מומחי# שהסמי+  נעשות בידי להפעלה של מוקד שידור
 בנסיבות אלה . "המועסקי# בחברות חיצוניות הממומנות על ידי חברות הרט, במשרד

בי  מחויבות# ועלול להיווצר ניגוד ענייני# בי  מחויבות# של המומחי# לממונה 
ביקורת המעקב העלתה כי את הבדיקה השנתית ממשיכות .  אות#לחברות המפעילות

 והמשרד אינו מקיי# בדיקה מדגמית , "לעשות חברות חיצוניות במימו  חברות הרט
תלות# של המודדי# בחברות המפעילות  כדי לבחו  את אי, של תוצאות המדידות

  .אות#
 סיכו  והמלצות

, קרינה זו. קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו הפכה לחלק בלתי נפרד משגרת החיי#
 יש למזער ולכ , מוסיפה על הקרינה הקיימת סביבנו ממילא, שנית  לשלוט בעצמתה

 .תו+ שמירה על בריאות הציבור, אותה למינימו# ההכרחי לקיו# תקשורת סלולרית
הביקורת הקודמת העלתה ממצאי# שוני# בנוגע לרישוי ולפיקוח של גורמי אכיפת 

 תשע שני# אחרי הביקורת  החוק שחלק# לא תוקנו עד מועד ביקורת המעקב 
ת מענה מקי! לעניי  אמנ# נחקק חוק הקרינה הבלתי מייננת האמור לת. הקודמת
. 19.1.09 והתקנות פורסמו כשנתיי# לאחר המועד שנקבע לפרסומ  ב, 2005בשלהי 

כמו כ  נשללת מ  הציבור הזכות הבסיסית להתנגד להקמת מתקני גישה אלחוטיי#
5

 ,
לדעת משרד מבקר המדינה יש . מכיוו  שזכות זו אינה מעוגנת בהליכי# תכנוניי#

משו# שהדבר יוצר , סדרת נושא מתקני הגישה מ  ההיבט התכנוניחשיבות רבה לה
 .חשש וחוסר אמו  אצל אזרחי# הגרי# בסמו+ למוקדי שידור כאלה

: לדעת משרד מבקר המדינה הפיקוח על הקמת מתקני שידור כיו# אינו מספק
אי  תכנית עבודה שיטתית שתאפשר ; התקני# ביחידות הסביבתיות אינ# מלאי#

הקמת המרכז  אי, בנוס!). בעלי היתר למת  שירות(על מודדי קרינה פיקוח שוט! 
שיכול היה לתת תשובות שמתבססות על , לחקר השפעת הקרינה על בריאות הציבור

מחזק את חוסר האמו  של , ידע מדעי בסוגיית הסיכו  הנגר# מקרינה אלקטרומגנטית
  . הציבור ברשויות ואת החשש מקרינה אלקטרומגנטית

♦  
 מבוא

מערכות קשר ואנטנות לשידורי רדיו וטלוויזיה יוצרת , הפעלת  של טלפוני  אלחוטיי  וסלולריי 
: את הקרינה האלקטרומגנטית נית  לחלק לשני תחומי  עיקריי . קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו

__________________ 
 .מתק  המשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה  5
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 גיגה הר  שבה נכללי  חלק מתחומי 300 תחו  הקרינה המייננת הפועלת בתדרי  גבוהי  מ

ותחו  הקרינה הבלתי , קרינת גמא וקרינה קוסמית, )X(קרני רנטג  , )UV(ה האולטרה סגולה הקרינ
חלק מתחומי , )IR( גיגה הר  הכוללי  את תדרי האינפרה אדו  300מייננת בתדרי  מאפס ועד 

 ).ELF(הלייזרי  והגלי  הנמוכי  מאוד , )RF(גלי רדיו , גלי מיקרוגל, )UV(הקרינה האולטרה סגולה 
)  "רט(טלפו  נייד   הונפקו על ידי משרד התקשורת ארבעה רישיונות לשירותי רדיו2008ד אפריל ע

 2007סו' שנת הגיע עד  פתיחת שירותי התקשורת לתחרות הל&במ. למפעילות התקשורת הסלולרית
טלפוני  מנויי  ב מיליו  3.15לעומת (מנויי   מיליו  8.4 מנויי  בתקשורת הניידת למספר ה

 ). קוויי
מערכת תקשורת תאית פועלת באמצעות גלי רדיו ומחייבת חלוקה של השטח שהיא מכסה לתאי 

כדי לכסות . סביבו נקרא תאממשדר וקולט אותות בשטח מסוי  שכל מוקד שידור . (Cells)שטח 
יצוי  שככל שמספר התאי  גדול . פריסה רחבה של מוקדי שידורל גיע להי את השטח כולו חייב

 קטנה עצמת השידור הנדרשת מה  וממכשירי   כ  ר מוקדי השידור בכל תא רב יותר ומספ,יותר
   "מפעילות חברות הרטכיו  . הקרינה הנפלטת מה בעקבות זאת פוחתת  ו,הטלפוני  הניידי 

 . מוקדי שידור ברחבי האר 7,000 כ
העניק ממשרד התקשורת שבסמכותו ל  תקשורת תאית באר  יש לקבל אישורי לפרוס רשתכדי 

  להל   ( הסביבהלהגנתמשרד ומה ,הרישיונות להקמת המערכת ולאפשר את קיומה ותחזוקת
 משרד הפני  אחראי .האחראי לפיקוח על עצמת הקרינה שהציבור הרחב נחש' אליה) המשרד

 שיוקמו בה  מתקני  למערכת הכולל ג  את תכנו  האתרי , לתכנו  הפיזי של מתקני התקשורת
   בנייה  היתריתתתפקיד  ל שממוסדות התכנו  שבתחו  הרשויות המקומיות .התקשורת התאית

 .)ראו להל (פרט למתקני גישה אלחוטיי  , מתקני  הנדרשי  למערכת זוהבניית  לע  גאחראי  
 6 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות המשרד לאיכות הסביבה1999אוקטובר  אפרילבחודשי  

 .) הביקורת הקודמת להל   (ננתבתחו  הטיפול בקרינה הבלתי מיי
עוג  לא השימוש הגובר בטלפוני  הניידי  באר   א' לע: הליקויי  שהועלו בביקורת הקודמת היו

 ומשרד  המשרד;נושא הקרינה ממוקדי השידור של מערכת התקשורת התאית בחוק או בתקנות
המותרת לקרינה חשיפה נוגע ל ב, או הנחיות בטיחות אחרות, לקביעת תק ו לא פעלהבריאות

שיפורטו בה  עצמות הקרינה לא נקבעו תקני בטיחות  ;למשתמשי  במכשירי הטלפו  הניידי 
פיה  של ,בי  גופי  אחרי  בסביבהו  יה ומרחק הבטיחות הנדרש בינ,שידורההמותרות במוקדי 

 לא נית  תוק'; מספר המתקני  בכל אתר וגודל , ייקבעו המקומות שיוצבו בה  מוקדי השידור
 ת  הוראות תכנוניות סטטוטוריות למת  היתר בנייה להקמלא היוומשו  כ& ,  החלקית36 7א"לתמ

 . של מוקדי השידור
 ת הרשויות הממלכתיות המוסמכות להעניק רישיונות והיתרי  להקמעוד עלה בביקורת הקודמת כי 

אול   ו.מופקדתעל פי החוק שעל ביצועו היא , בנפרד של מוקדי שידור פעלו כל אחת ת ולהפעל
 את להתלותאו , רכז את מת  הרישיונות וההיתרי  האלהלמסמי& במפורש גו' אחד שאי  חוק 

 לשלא הוק  במשרד מער& ; הרישיונות וההיתרי  שהוא נות  בקבלת רישיונות והיתרי  נוספי 
ו המשרד ג  לא פעל על פי הסמכויות המוקנות ל. הקרינה האלקטרומגנטיתפיקוח ובקרה בתחו  

, )תקנות הרוקחי   להל   (1980    "התש, )יסודות רדיואקטיביי  ומוצריה (תקנות הרוקחי  ב
 על אופ  תפעול  של מוקדי , או תקופתי,ולא דרש מהחברות המפעילות למסור לו דיווח שוט'

 מדי פע  דרש הממונה על הקרינה הסביבתית ; ועל שינויי  המחייבי  דיווח שחלו בה ,השידור
 בדיקות אלה נעשו בידי מומחי  .ת המפעילות לבדוק את מוקדי השידור שבאחריות מהחברו

__________________ 
המשרד לאיכות "לשנות את ש  המשרד מ) 193' החלטת ממשלה מס( החליטה הממשלה 25.6.06 ב  6

 "המשרד להגנת הסביבה"ל" הסביבה
 . ארציתתכנית מתאר  7
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בנסיבות אלה עלול להיווצר ניגוד . אול  ה  מומנו בידי החברות המפעילות, שהסמי& הממונה
 .בי  מחויבות  לחברות המפעילותוענייני  בי  מחויבות  של המומחי  לממונה 

 ביקורת  להל  (משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב עשה , 2008אוקטובר  בחודשי  אפריל
ביקורת המעקב נעשתה . כדי לבדוק א  תוקנו חלק מהליקויי  שהועלו בביקורת הקודמת, )המעקב
   .במשרד התקשורת ובכמה רשויות מקומיות, במשרד

 חקיקה ותקינה
, ק הקרינה הכי  המשרד טיוטה ראשונה לחו1998באוקטובר בביקורת הקודמת צוי  כי עוד  .1

 . הוכנו טיוטות מתוקנות לחוק זה1999ובמהל& 
 ו"התשס, חוק הקרינה הבלתי מייננת" התקבל בכנסת 2005ביקורת המעקב העלתה כי בדצמבר 

להג  על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות "במטרה , ) חוק הקרינה הבלתי מייננת להל  " (2006
הקמת  והפעלת  ובמת  , העיסוק במקורות קרינהולהסדיר את , של חשיפה לקרינה בלתי מייננת

". בי  השאר על ידי קביעת איסורי  וחובות בהתא  לעקרו  הזהירות המונעת, שירות למדידת קרינה
החוק קבע כי תקנות . 2007כלומר בינואר , לפי הקבוע בחוק ייכנס החוק לתוק' שנה לאחר חקיקתו

 .לחוק יותקנו עד יו  תחילתו של החוק) ג(, )ב(25; )5(, )2)(א(25; 23ראשונות לפי סעי' 
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂÈ· ÈÎ19.1.09 ÔÓÈÒ ‡ÏÏ ‰ È¯˜‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ˙Â ˜˙ ÂÓÒ¯ÂÙ 

‚'8 -ÌÒ¯Ù˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ Ê‡Ó ÌÈÈ˙ ˘Î  ,˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘ Ï˘ Â˙Â„‚ ˙‰ ÏÏ‚· , Ï‡È¯‡ ¯Ó
Ò‡ÈË‡ , ˙Ò Î‰ Ï˘ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Â ÌÈ Ù‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙˘È¯„Ï) ÔÏ‰Ï-Â‰ ‰„ÚÂ ( ¯ÂÒ‡Ï

‚‚ ˙ÂÒÙ¯Ó· ‰ È¯˜ ˙Â¯Â˜Ó ˙Ó˜‰ ˙Â ˜˙· . 
משרד התקשורת השיב כי הוא והמשרד להגנת הסביבה גיבשו נוסח מוסכ  של התקנות שזכו 

להל  (וה  הועברו לדיו  לפני ועדת הפני  והגנת הסביבה של הכנסת , 2007להסכמת השר באוגוסט 
טה הוועדה לאשר את נוסח התקנות בכפו'  החלי2007בדיו  שהתקיי  באוקטובר ).  הוועדה 

אלא ,  איסור הקמת מקור קרינה במרפסת גג ביניה  . למספר שינויי  שהוכנסו במהל& אותו דיו 
, השינויי  בנוסח המוסכ  היו רבי משמעות. א  כ  יתיר זאת השר להגנת הסביבה במקרי  חריגי 

 התקיימה ישיבה 2007בנובמבר . נ ושר התקשורת אמור היה לתת את הסכמתו לאחר שישוב ויבח
ובה נקבע כי יגובש הסדר חלופי להסדר , בראשות השר להגנת הסביבה ובהשתתפות שר התקשורת

לאחר די  ודברי  בי  המשרדי  גובש . שקבעה הוועדה בעניי  הקמת מקורות קרינה על מרפסות גג
 . הסדר מוסכ 

הוחלט להמתי  להחלטת היוע  , כ עקב התנגדות הרשויות המקומיות להסדר החלופי המוס
העשויה )  מתק  גישה להל  (בעניי  מתקני גישה אלחוטיי  )  היוע  להל  (המשפטי לממשלה 

 קבע היוע  כי הסדר הפטור למתקני 2008במאי . לסייע בהכרעה בעניי  הגבלת שידור במרפסות גג
) בזק ושידורי ( התקשורת וכי תקנות, גישה אלחוטית חל ג  על מתקני גישה אלחוטית סלולרית

הכוללות את תדרי חברות , ")תקנות התדרי  ("2002 ב"תשס, )תדרי  למתקני גישה אלחוטית(
ע  זאת קבע היוע  כי בשל התפתחויות שונות שחלו בדי  . הותקנו בדי  ובסמכות,  "הרט

ש& יש לבחו  מחדש את ההשפעות של המ, ובמציאות העובדתית ממועד התקנת תקנות התדרי 

__________________ 
 .המותרות לעניי  קרינה בתדרי רדיו מרביות פרק בתקנות העוסק בטווחי בטיחות ורמות חשיפה  8
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  היוע  על הקמת צוות מקצועי בי 2008לש  כ& הורה במאי . קיו  הפטור על מתקני  סלולריי 
 .משרדי שיבדוק לעומק את הנושא

 העביר השר להגנת 2008ובאוקטובר , בעקבות החלטת היוע  גיבשו הצדדי  חלופה מוסכמת
  הוועדה מנובמבר בדיו. נוסח עדכני של התקנות, בהסכמתו של שר התקשורת, הסביבה לוועדה

לפיו תיאסר הקמת מתק  גישה אלחוטית ) ה(8ר להכניס תיקו  לנוסח תקנה " שב וביקש היו2008
, בי  היתר, ועוררה, ההצעה לא הייתה מקובלת על נציגי הממשלה). ה(8לפי ההלי& הקבוע בתקנה 
ת ללא סימ  בהיעדר הסכמה בעניי  זה החליטה הוועדה לאשר את התקנו. שאלה במישור הסמכותי

משרד התקשורת ציי  כי מרבית מתקני השידור הממוקמי  על מרפסות גג ה  מסוג מתק  גישה . 'ג
ר הוועדה להכניס לתקנות להשפיע באופ  משמעותי "ומשו  כ& עשוי התיקו  שביקש יו, אלחוטית

 .יצוי  כי רק משרד התקשורת התנגד. על שוק התקשורת ועל התפתחותו
Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï˙Â ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„ . 

 תק  רשמי מיוחד להגנה על הציבור מפני חשיפת יתר לקרינה כי אי נמצא בביקורת הקודמת  .2
 לעג  ספי בטיחות  בעקבות זה הומל .בלתי מייננת הנוצרת בעת השימוש במערכות תקשורת תאית

 , קרינהי  הפולטני יתר להקמת מתק כדי לבחו  באופ  מקצועי את הבקשות לקבלת ה,בתק  רשמי
 . פיקוח ובקרה נאותי  עליה ולקיי 

הנחיות בטיחות  מדי פע   משרד מבקר המדינה שמשרד הבריאות יפרס בביקורת הקודמת המלי 
 על חומר כוסתמשי,  המותרת למשתמשי  במכשירי הטלפו  הניידי  לקרינה החשיפהנוגע למידתב

 .מדעי מעודכ  המצוי ברשותו
מידע בדבר קרינה בלתי ( נכנסו לתוקפ  תקנות הגנת הצרכ  2002כי ביוני , ורת המעקב העלתהביק

כמו .  שבה  נקבעה רמת הקרינה המרבית המותרת מטלפו  נייד2002 ב"התשס) מייננת מטלפו  נייד
כ  נקבע כי מי שמוכר טלפו  נייד חייב בסימו  המידע על הקרינה והצגתו בכל מכשיר חדש שנמכר 

 .במרכזי השירות ובאתרי האינטרנט, קודות המכירהבנ
שבאיטליה ועידה של הוועדה הבינלאומית ) Benevento( התקיימה בבנוונטו 2006בפברואר  .3

הוועידה עסקה . לבטיחות אלקטרומגנטית בהשתתפות מדעני  לקרינה אלקטרומגנטית מכל העול 
ממסמ& סיכו  הוועידה ". וישו ,  חקיקה,רציונל: הגישה הזהירה לשדות אלקטרומגנטיי : "בנושא

, הוכחות המצביעות על כ& שיש השפעות מזיקות מחשיפה לשדות חשמליי עולה כי הצטברו 
  "עוד עולה מהמסמ& כי חברות הרט.  גיגה הר 300  ל0מגנטיי  ואלקטרומגנטיי  בתדרי  שבי  

הראיות לכ& שבחשיפה מממנות הטיית תוצאות אנליזות וניתוח של ממצאי מחקר שדוחי  את 
מסקירת המחקרי  המדעיי  נמצא שההשפעות . לקרינה יש סיכוני  אפשריי  לבריאות הציבור

וה  , הביולוגיות של הקרינה עלולות להתקיי  ה  בחשיפה לשדות אלקטרומגנטיי  בתדר נמו& מאד
ת מניסויי  ממצאי  אפידמיולוגי  והוכחו. בתדרי  גבוהי  בתחו  הרדיו והטלפוני  הסלולריי 

בבעלי חיי  ובתרביות תאי  מראי  שחשיפה לשדות אלקטרומגנטיי  נמוכי תדר עלולה להגביר 
הצטברו ראיות . ולגרו  בעיות בריאות בילדי  ובמבוגרי , את הסיכו  לסרט  בילדי 

אפידמיולוגיות המצביעות על עליה בסיכו  ללקות בסרט  המוח לאחר שימוש ממוש& בטלפוני  
 .סלולריי 

המסמ& קובע כי על האסטרטגיות של הזהירות המונעת להיות מבוססות על תכנו  וביצוע של 
תכנו  טלפוני  , סיבי  אופטיי : כגו , ולכלול אלטרנטיבות למערכות תקשורת אלחוטית, תקני 

שימור רשתות קווי טלפו  קרקעיות ; ובכלל  כאלה הרחוקי  מהראש, סלולריי  בטיחותיי  יותר
יש ליידע את הציבור על הסיכוני  הפוטנציאליי  הנובעי  מהשימוש בטלפוני  סלולריי  ; קיימות

; ולהשתמש בטלפו  קווי לשיחות ארוכות, לייע  לצרכני  לצמצ  שיחות אלחוטיות; ואלחוטיי 
, עשרה בטלפו  סלולרי ואלחוטי עד למינימו  האפשרי להגביל שיחות של ילדי  צעירי  ובני
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לדרוש מיצרני הטלפוני  הסלולריי  והאלחוטיי  ;   לשווק אות  לה " הרטולאסור על חברות
להג  על עובדי  מציוד המייצר שדות ; או לצייד אות  באוזניה, להרכיב בה  רמקול

לתכנ  אנטנות תקשורת ; ובעזרת מיגו  מתאי , אלקטרומגנטיי  באמצעות הגבלת הגישה אליה 
לקיי  רישו  של ; פה מינימלית של התושבי  לקרינהולהציב אות  במקומות שבה  יגרמו לחשי

לדרוש שהצעות להצבת מערכות גישה ; תחנות הבסיס הסלולריות ברשויות התכנו  המקומיות
, לייעד אזורי  חופשיי  מקרינה אלחוטית בערי ; אלחוטיות עירוניות יעברו ביקורת ציבורית

קדימות בסדר היו  הציבורי לעיסוק לתת ; בבנייני  ציבוריי  ובמקומות שבה  עובר הציבור
ולעודד שיתו' פעולה מדעי ופרסומי  של הממצאי  , במחקר על השפעות שדות אלקטרומגנטיי 

 .המדעיי 
. שיבא. ש ח"חוקרת ממכו  גרטנר בבית החולי  ע, סיגל סדצקי'  פורס  מחקר של דר2007בדצמבר 

ימוש מתמש& בטלפוני  הניידי  כי נמצא קשר מובהק בי  ש"תוצאות המחקר הצביעו על כ& 
הסיכו  בולט בעיקר בקרב אנשי  שמאריכי  . לעליית הסיכו  להתפתחות גידולי  בבלוטת הרוק

ואצל אלו שמרבי  בשיחות בעיקר באזורי  כפריי  בה  קיי  מיעוט יחסי , בזמ  השיחות ובמספר 
לשימוש בטלפוני   פרס  משרד הבריאות את המלצותיו בנוגע 2008באוגוסט ". של אנטנות
 .סלולריי 

 Ô„ ‡Ï ı¯‡· ˙ÈË ‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡ ‰ È¯˜· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂË ÂÂ · ÍÓÒÓ· . 

כפי שעשו ,  הודיע המשרד להגנת הסביבה כי קבע2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
, גו  הבריאות העולמישבנושא הקרינה יפעל לפי המלצות של אר, גופי  ממשלתיי  אחרי  בעול 

יאמ  אות  ג  ) דבר שלא נעשה(וכאשר ארגו  הבריאות העולמי יאמ  את המלצות ועידת בנוונטו 
 .המשרד

 ÍÓÒÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Â·ÈˆÏ ‰ È¯˜‰ È ÂÎÈÒ ˙‡ Â ÈË˜È˘ Ô‰È È·Ó ‰Ï‡ ˙‡ ıÓ‡ÏÂ ,¯È‰Ê‰ ÔÂ¯˜Ú ÈÙ ÏÚ˙Ú ÂÓ‰ ˙Â. 

ותיו גדלה ג  עקבשב, הגידול הרב במספר מוקדי השידור באר בביקורת הקודמת נאמר כי  .4
 ביתר שאת את הצור& לקבוע תקני בטיחות חיזק, הנפלטת מה ה האלקטרומגנטית קרינהכמות 

בי  ו  יה הנדרש בינימרחק הבטיחותה ו,שיפורטו בה  עצמות הקרינה המותרות במוקדי שידור
מספר , ייקבעו המקומות שיוצבו בה  מוקדי השידורהללו   תקניה לפי.  אחרי  בסביבהגופי 

 .המתקני  בכל אתר וגודל 
 מחקרי  יוז  ומנחה, שהוא ארגו  בלתי תלוי I.R.P.A(9   להל (להגנה מקרינה לאומי  בי הארגו  ה

נות שידור  אלקטרומגנטית מתחהובכלל זה קרינ, וסקרי  על השפעת  של כל סוגי הקרינה
  להל   (לאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת ועדה בי קי  ארגו  הה. וממערכות תקשורת תאית

I.C.N.I.R.P(10 כדי למנוע חשיפה של הנדרשי  ספי בטיחות ל נוגעבוחנת ומפרסמת המלצות בה
מפותחות כמה מהמדינות ה.  משידורי  בתדרי רדיותהנוצרבלתי מייננת הציבור הרחב לסכנת קרינה 

יצוי  כי ג  .  מדינות שקבעו תקני  מחמירי  יותר א' ויש,אימצו המלצות אלה וקבעו לפיה  תקני 
י  היתרפיה  בעת מת  לוכי המשרד פועל , ארגו  הבריאות העולמי אימ  את ההמלצות האמורות

 הס' הבריאותי מגדיר מהי החשיפה .להקמת מוקדי שידור של מערכת התקשורת התאית

__________________ 
9   I.R.P.A - International Radiation Protection Association 

10  I.C.N.I.R.P - International Commission on Non Ionizing Radiation Protection 
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הס' הסביבתי לחשיפה רצופה וממושכת נקבע על . לית המבטיחה שלא יגר  נזק בריאותיהמקסימ

 .  מהס' הבריאותי30%הס' הסביבתי לחשיפה שאינה ממושכת נקבע על .  מהס' הבריאותי10%
בביקורת הקודמת נמצא כי הממשלה פעלה לקביעת תק  להגבלת חשיפת האוכלוסייה לקרינה 

אול  עד מועד סיו  . 1999 למאי 1997בתקופה שבי  אוקטובר , אלקטרומגנטית בתדרי רדיו
לא ניתנה לכ& הקדימות ו, לא הסתיימו ההליכי  לקביעת התק , 1999באוקטובר , הביקורת הקודמת

 . הראויה
ב של מבקר המדינה נמסרה תגובתו של המשרד 50 לדוח 2000בהערות משרד ראש הממשלה ממאי 

 דת התקינה של המשרד לאיכות הסביבה לעניי  קרינת תדרי רדיו ולפיה תסיי  וע, לאיכות הסביבה
)RF ( לאמ  את 2001ועדת התקינה של המשרד המליצה ביולי . 2000את עבודתה עד מחצית שנת 

 .שאומצו על ידי ארגו  הבריאות העולמי I.C.N.I.R.Pספי הבטיחות שקבע ארגו  
 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·2008 ÂÚ·˜  ‡Ï ˘¯„ Î ˙Â ˜˙· ˙ÂÁÈË· ÈÙÒ. 

הקמת מרכז לחקר השפעת הקרינה על " בדבר 2545 קיבלה הממשלה החלטה 2004בספטמבר  .5
 מינתה צוות בדיקה מקצועי שיבח  את האפשרות להקי  מרכז ידע 2005ובינואר , "בריאות הציבור

 הגיש צוות 2005בדצמבר . לאומי לחקר הקרינה האלקטרומגנטית והשפעתה על בריאות הציבור
הקמת מרכז ידע מחקרי לאומי שיאסו' : הבדיקה את הדוח המסכ  וכלל בו את ההמלצות הבאות

; מידע עדכני ואמי  מהאר  ומהעול  בתחו  הקרינה הבלתי מייננת והשפעתה על בריאות הציבור
פרסו  ; ח נוספי  לתקציב שנתי שוט'"ומיליו  ש, ח להקמת המרכז"הקצאת תקציב של מיליו  ש

. קול קורא לקבלת הצעות להקמת מרכז ידע מחקרי לאומי שבו יפורטו אמות המידה להקמתו
הקמתו נחוצה ג  בשל : "בסיכו  הדוח הדגיש צוות הבדיקה את החיוניות שבהקמת המרכז

אובד  למשק עקב ימי , חסכו  בחיי אד ... השלכות כלכליות מובהקות שיש לו על המשק בישראל 
, תביעות נזקי  מחברות חשמל ותקשורת,   ועלויות טיפולי  רפואיי סבל  של חולי, מחלה

כמו ג  הרחקה של אנטנות סלולריות וההפסדי  , או העתקה של קווי מתח גבוה/עלויות הזזה ו
ההשקעה , לעומת זאת. נית  לאמוד אות  במיליארדי  רבי , לחברות שיכולי  לנבוע מכ&

ת לש  הקמתו ותפעולו של מרכז הידע הנה זניחה ח לשנה אשר נדרש"הממשלתית של מיליו  ש
 ".ביותר

כ " התקיימה ישיבה של ועדת הפני  והגנת הסביבה של הכנסת בראשותו של ח2007בדצמבר 
סרט   העוסק בחקרהגו' , I.A.R.C11   הוארגל שובה הוצגו ממצאי מחקר בינלאומי , פז אופיר פינס

. לפו  סלולרי והשפעתו על התחלואה בסרט בקשר לשימוש בט, עולמימטע  ארגו  הבריאות ה
אני : "מר גדעו  עזרא, פז לשר להגנת הסביבה כ אופיר פינס"בעקבות ישיבה זו כתב באותו חודש ח

מציע שתוק  ועדה בי  משרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה ושיהיו בה נציגי  של משרד 
בסו' ".  תשובות ממשלתיותשתלמד את הנושא ותגבש, ת והחינו&"התמ, התקשורת, הבריאות
הנחיתי את הגורמי  המקצועיי  , בעקבות פניית&: " ענה לו השר להגנת הסביבה2008פברואר 

 ".במשרד לקד  הקמתו והפעלתו של מרכז ידע בנושא
 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·2008 ÏÚ ‰ È¯˜‰ ˙ÚÙ˘‰ ¯˜ÁÏ ÊÎ¯Ó Ì˜Â‰ ‡Ï 

¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ,Ó ˙˙Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ˘ ¯·„ Ì¯‚ ‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÈÚ„Ó Ú„È ÏÚ ÒÒ·˙Ó˘ ‰ Ú
˙ÈË ‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡ ‰ È¯˜Ó . ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯ÂÓ‡Î ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰ È‡

˙ÈË ‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡ ‰ È¯˜Ó ˘˘Á‰ ˙‡Â ˙ÂÈÂ˘¯· .  
__________________ 

11  I.A.R.C - International Agency for Research on Cancer 
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 תכנית מתאר ארצית לתקשורת 
    להל(המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה   הורתה1996 בדצמבר בביקורת הקודמת נמסר כי .1

 חוק התכנו   להל   (1965 ה"התשכ, בתוק' סמכותה לפי חוק התכנו  והבנייה) המועצה הארצית
מטרת  .)36א " תמ להל  " (36/א/מ/ ת תכנית מתאר ארצית לתקשורת "על הכנת , )והבנייה
 טלוויזיה , להסדיר את פריסת  של מתקני  באופ  שיאפשר קליטה של שידורי רדיוהתכנית

 עוד.  ככל האפשרר הפגיעה באיכות הסביבה ובנו'ומזעתו& ,  המדינהרחביטית בכל ותקשורת אלחו
 ההנחיות והתנאי  לתכנונ  ולהקמת  של מתקני וקבעייתכנית  המועצה הארצית כי בהחליטה

בעיקר בכל , הוראות בנושא הבריאות ואיכות הסביבה"וכ  , שידור לסוגיה  באזורי האר  השוני 
 ".מגנטית מהמתקני  לסוגיה הקשור לקרינה אלקטרו

ובה הצעה מפורטת , 36א "טיוטה חלקית של תמ  הוגשה לוועדת ההיגוי של המשרד1999באוגוסט 
הרישוי ומת  ההיתרי  להקמת  של מתקני שידור בתדרי , הוראות התכנית בדבר הליכי התכנו  לש

 .החלקית 36א "מלא נית  תוק' לת, 1999אוקטובר ,  הקודמתעד מועד סיו  הביקורת. רדיו
‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , È‡Ó· ÈÎ2002ÒÓ ˙Èˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡  '36 ‡

ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ¯Â„È˘ È ˜˙Ó ˙ÒÈ¯Ù ‡˘Â · , ¯·Óˆ„·Â2007 ¯È·Ú‰Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 
Ó˙Ï ÔÂ˜È˙" ‡36Ó˙ ‡¯˜ ‰ ‡" ‡36‡1 .Ó˙ È¯˜ÈÚ" ‡36‡1Ô‰  : ÌÈ ¯˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï

ÚÂ Ú˜¯˜‰ ÏÚ ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰˙È Â¯ÈÚ ‰ÈÈ · È¯ÂÊ‡· ÌÈ ·Ó Ï , È ˜˙Ó Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ˙‡ „„ÂÚÏÂ
˙˙ÁÙÂÓ Ì‰Ó ‰ È¯˜‰˘ ˙ÈÒÁÈ ‰ÙÂÙˆ ‰ÒÈ¯Ù· ÌÈ Ë˜ ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ¯Â„È˘ ; ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï

ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ , ˙È˙˘˙· ˙Â Ë ‡ ·ÂÏÈ˘ Ï˘ Ï„ÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ
 ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÚˆÂÓ‰ ˙ÓÈÈ˜ ˙È Â¯ÈÚ)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ‡˘Â · .(ÈÂˆÈÓ˙˘ „ÂÚ· ÈÎ Ô" ‡36 ‡

¯Â„È˘‰ È ˜˙Ó ÏÎÏ „ÈÁ‡ ÈÂ˘È¯ ÏÂÏÒÓ ˙Ú·Â˜ ,ÌÏ„Â‚· ‰ Á·‰ ‡ÏÏ , ‰ È¯˜‰ ˙Ó¯·
ÛÂ ‰ ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙„ÈÓ·Â Ì‰Ó ˙Ú·Â ‰ ,Ó˙ ˙˜ÏÁÓ" ‡36‡1 ‰˘ÂÏ˘Ï ÈÂ˘È¯‰ È‡˘Â  ˙‡ 

Ì˙ÚÙ˘‰Â ÌÏ„Â‚ ÈÙÏ ÌÈÏÂÏÒÓ . ¯·ÂË˜Â‡ „Ú2008Ó˙ ‰¯˘Â‡ ‡Ï " ‡36‡1. 
אנטנות " פרסמה עיריית מודיעי  את המסמ& 2005מבר  בספט מודל עיריית מודיעי   .2

. לשירות התושב ולשמירה על בריאותו,  פרויקט חדשני ייחודי למודיעי  " ידידותיות לסביבה
והוא מתבסס על ביטול חלק , הפרויקט תוכנ  לפי חוות דעת מקצועית שהוצגה לפני מועצת העיר

מתקני שידור בכמות ובמקומות שיקטינו באופ  ופריסת , ממתקני השידור הסלולרי הקיימי  בעיר
מועצת העיר אישרה . מתקני השידור החדשי  יותקנו על עמודי תאורה. ניכר את החשיפה לקרינה

  לפרטי "וביצועה הותנה בהשגת הסכמת  של חברות הרט, עקרונית את תכנית הפריסה החדשה
 .התכנית לפני שתובא לאישור סופי במועצת העיר

על שקיפות ושיתו' התושבי  במידע ובתהלי& קבלת , בי  היתר,  של התכנית מבוססתהנחת היסוד
הסרת האנטנות הקיימות שאינ  תואמות ; ההחלטות מפרסו  היזמה ועד ביצועה המלא של התכנית

. אישור התכנית על ידי הממונה על הקרינה במשרד; את מפת פריסת מתקני השידור המוסכמת
 שככל שיהיו יותר אנטנות כ  תקט  עצמת השידור מהמכשיר   העיקרוהפריסה החדשה מבוססת על

בצמתי  , מתקני השידור החדשי  יוצבו ברחבי העיר כחלק מעמודי התאורה ברחובות. הסלולרי
תו& , במרחק של פי עשרה ויותר מהתק  של המשרד למוסדות חינו& ציבוריי  ופרטיי . ובכיכרות

  "חברות הרט. הפריסה החדשה תוצג לפני ציבור התושבי ; הקפדה על דרישות הבטיחות והעיצוב
ורק לאחר קבלת האישור , יגישו בקשה נפרדת לכל מתק  שידור לוועדה המקומית לתכנו  ובנייה

 .יוק  מתק  השידור, שהחברה מקיימת את תנאי התכנית החדשה



 ב59דוח שנתי  574
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ı¯‡· ,Ó˙Ï ÔÂ˜È˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÈÏÎ‰Ï ÚˆÂ‰ ÔÎÏÂ" ‡36‡ . ÚÂˆÈ·Ï ¯˘Â‡ Ï„ÂÓ‰˘ Û‡
 ¯·ÓËÙÒ· ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ·2005 ,‰· ÏÚÙÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ , ·Â˘ÈÈ ÌÂ˘ È„È ÏÚ ıÓÂ‡ ‡ÏÂ

¯Á‡ . ÚÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ ¯Â„È˘ È„˜ÂÓ Ï˘ ‰Ó˜‰ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰Ê Ï„ÂÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ‡˙È˘ ÔÂ¯˙Ù ,ˆÏË¯‰ ˙Â¯·ÁÏÂ ¯Â·È"„ÁÈ Ì‚ Ô .   
 היתרי הפעלה והפיקוח עליה , מת  היתרי הקמה

 סוגי  של כמהיש . תאי שידור ומכלול האנטנה, מורכבת ממערכת כוחמערכת תקשורת תאית  .1
תור  שגובהו כמה מטרי  המוצב על גג מבנה  על יחידות תאי שידור המותקנותיש : מוקדי שידור

יש  ו. שנמצא במבנה סמו& מתק  להספקת כוח חשמליפועלות באמצעותו, קיי  או על הקרקע
כל תוספת לבניי  ,  לחוק התכנו  והבנייה145על פי סעי'  . בצורות שונותת מוסוו היחידות כאלה ש

 פרט למתק  גישה מחייבת היתר בנייה ממוסדות התכנו , ובכלל זה הוספת מתק  שידור, קיי 
 . אלחוטי

. מכויות בכל הקשור למת  רישיו  להקמת מערכת תקשורת תאית ולהפעלתהלמשרד התקשורת יש ס
, ]נוסח חדש[ופקודת הטלגר' האלחוטי , 1982 ב"התשמ, ) ושידורי בזק(תקשורת על פי חוק ה

טלפו  נייד בשיטה  מוסמ& שר התקשורת להעניק רישיו  להקמת מערכת רדיו, 1972 ב"התשל
פעולה של המערכת לש  מת  שירותי טלפו  תאיי  תחזוקתה ות, ולאפשר את קיומה, התאית

 .לציבור בישראל
הרשויות הממלכתיות המוסמכות להעניק רישיונות והיתרי  מכל אחת הביקורת הקודמת העלתה כי 

מסמי& במפורש גו' שאי  חוק ואול  ,  על פי החוק שעל ביצועו היא מופקדתהמוקדי שידור פעלל
מצב .  בקבלת רישיונות והיתרי  נוספי ות או להתלות א, רי אחד לרכז את מת  הרישיונות וההית

, מעוניינות לעמוד בתנאי הרישיו והפועלות על פי שיקולי  עסקיי  , זה אפשר לחברות המפעילות
על פי היתרי הפעלה הדבר נעשה  .להקי  בתו& פרק זמ  קצר אלפי מוקדי שידור ברחבי האר 

מ  הצור& לקבל היתר לפי חוק מות התעל& ות, בלבד שרדמב ראש אג' קרינה ורעש ניתנו על ידיש
 .  יעל גגות במרחבי  העירונישהותקנו  בעיקר לאלה ,התכנו  והבנייה

מקומיות רשויות כמה שרוב מוקדי השידור ב משרד מבקר המדינהבביקורת הקודמת העלה  .2
 עיריית ירושלי  :מהלדוג. על פי היתרי הפעלה מהממונהרק  ופעלה   ו, היתרי בנייהיל בהוקמו

עיריית תל ב;  מוקדי שידור שהמשרד נת  לה  היתרי הפעלה211 מבי  24 נתנה היתרי בנייה רק ל
 40 מבי  שמונה ל עיריית רמת ג  ב;  מוקדי שידור282 מבי  33  לנתנו היתרי בנייהיפו  אביב

התור  (שידור השמוקד יצוי  . מוקדי שידור 43 מבי  17  ל עיריית ראשו  לציו  ובמוקדי שידור 
לפני מת  ההיתר את עוד כדי לבחו  , הפעלהה היתר אתמוק  טר  הוצ) והמבנה הנלווה אליו

 .עוצמת הקרינה שלו בזמ  פעולתו
לא נית  לקבל היתר הפעלה למקור קרינה שאי  , לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, 2007החל בינואר 

 .לו היתר בניה או פטור מהיתר בניה
לכניסת חוק הקרינה הבלתי מייננת לתוקפו פיקח המשרד על מת  היתרי  מכוח תקנות עד  .3

, תוקפו של כל היתר הוא לשנה אחת מיו  הינתנו" לתקנות הרוקחי  קובעת ש11 התקנ. הרוקחי 
א נהג לחדש לנמצא כי המשרד  בביקורת הקודמת ".אלא א  קבע הממונה תקופה קצרה יותר

לא נער& הקודמת עד מועד סיו  הביקורת . הוצאת  כנדרש בתקנותהיתרי  בתו  שנה ממועד 
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בתשובתו הודיע המשרד כי הוא מכי  . המשרד לחדש את ההיתרי  שניתנו לחברות המפעילות
 .תיקו  לתקנות הרוקחי  שיאפשר לתת היתרי  שתוקפ  יותר משנה

 ÛÈÚÒ5)‡ (Â˜˙Ï Ô˙ ÈÈ ‰ÏÚÙ‰ ¯˙È‰ ÈÎ Ú·Â˜ ˙  ÈÈÓ È˙Ï·‰ ‰ È¯˜‰ ˜ÂÁÏ ˘ÓÁ Ï˘ ‰Ù
ÌÈ ˘ . ¯‡Â¯·ÙÓ ˙Â Ë ‡ È Â˙  ÊÎ¯Ó‰ ÁÂ„Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008 , ¯˙‡· ÌÒ¯Ù˙Ó‰

Î Ô ˘È˘ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰-100Û˜˙ ‰ÏÚÙ‰ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ È„Ó‰ È·Á¯· ˙Â Ë ‡  .
 Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· ËÂ˜ Ï ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‡ Ï˘ Ô¯Â„È˘ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„ÎÛ˜˙ ‰ÏÚÙ‰ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ˙Â¯„˘Ó‰ ˙Â Ë . 
 המעקב והבקרה אחר מילוי ,הפעלההבקשות להיתרי הבדיקת בביקורת הקודמת נאמר כי  .4

 ואול  כוח האד  המקצועי באג' לבטיחות קרינה שבמשרד. תנאי ההיתרי  מחייבי  מומחיות רבה
לקיי   כ& שאי  ביכולתו, י  רבי  אחרבענייני  ג  הוא מטפלו, )שני עובדי  בלבד (מצומצ  ביותר

 .ובקרה שוטפי  על החברות המפעילות את מוקדי השידור פיקוח
 הודיע המשרד להגנת הסביבה כי כיו  מטפל 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

תפקיד הממונה על . בנושא ראש אג' מניעת רעש וקרינה במשרד ועובדת מינהלית המסייעת לו
כמו כ  ציי  המשרד כי זה כשנתיי  . 2007 אינו מאויש ממאי   מתקני תקשורת  קרינה בלתי מייננת 

 הודיע המשרד כי משרת הממונה על 2009בפברואר . אי  תק  למרכז בטיחות קרינה במחוז תל אביב
 . מתקני תקשורת אוישה קרינה בלתי מייננת 

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ·˜ÚÓ‰Í¯ÚÓ „¯˘Ó· Ì˜Â‰ ‡Ï‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ  
ÌÂÁ˙·‰Ê . 
: ל בכיר לתעשיות"לסמנכ )הממונה  להל  ( כתב ראש אג' קרינה ורעש במשרד 2008באפריל 

כדי "וזאת "  האג' יפסיק את טיפולו בנושא מת  היתרי  למתקני תקשורת2008החל מחודש מאי "
גיעה בשמו וכדי למנוע פ… למנוע פגיעה של ממש ובלתי הפיכה בשאר הנושאי  שבטיפול האג' 

 אי& להתגבר ‡ Ú„ÂÈ ‡Ï Èכיו  ... אובייקטיבי ובעל תודעת שירות , הטוב של האג' כגו' מקצועי
 מתקני תקשורת מבלי לפגוע ברמת השירות הנמוכה  על העדר תק  ממונה קרינה בלתי מייננת 

 שווא אי  לי ספק שג  הנהלת המשרד לא מוכנה למצב שאנו נציג מצג... בלאו הכי שאנו מספקי  
ÌÈÁ˜ÙÓ ÂÏÈ‡Î באמצעות היתרי  על מתקני תקשורת כאשר ‡Ï Â Á ‡ ÏÚÂÙ·) ."ההדגשות במקור (

להעביר : בהעדר יכולת לתת שירות סביר עדי' לא לתת בכלל ולכ  הנני ממלי : "עוד כתב הממונה
 או תו& כדי ביצוע השינויי  הנדרשי  בחקיקה, את נושא מת  היתרי  למתקני תקשורת לגו' חיצוני

תו& כדי ביצוע , להעביר את הנושא מת  היתרי  למתקני תקשורת למשרד התקשורת: לחילופי 
השינויי  הנדרשי  בחקיקה או לחילופי  להפסיק לפקח דר& היתרי  ולהסתפק בפיקוח דר& ביצוע 

 ." תו& כדי ביצוע השינויי  הנדרשי  בחקיקה, מדידות
על פי : "קרינה במשרדו ית של האג' למניעת רעש היועצת המשפט2008בעניי  זה כתבה באפריל 

זו חובתנו על פי חוק הקרינה הבלתי , המצב החוקי המשרד חייב לתת היתרי קרינה ולפקח עליה 
לא , במקרה של עתירה נגד המשרד בגי  אי מילוי חובות הרישוי והפיקוח על פי חוק הקרינה... מייננת 

 האד  באג' מניעת חהכרחי לפתור את בעיית כו, לפיכ&... נוכל להתגונ  בנימוק של אי איוש המשרה 
 ". על מנת שלא נעמוד במצב בעייתי של עתירות מוצדקות נגד המשרד, רעש וקרינה בהקד  האפשרי
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5. ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· , ÈÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Ó Ïˆ‡Â‰ ÌÈ¯˙È‰‰ È‡ ˙· ‰„ÈÓÚ‰

˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ ÂÓÓÏ „¯˘Ó· ‰ È¯˜‰ ,ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡·Â ˙
ÁË˘· ÌÈÙËÂ˘ ‰ È¯˜ ˙Â„È„ÓÂ ÌÈ¯Â˜È· ÌÈÓÈÈ˜Ó‰ . ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ ÂÓÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰

ÂÎÓ ‰˘Ú  ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ÁÌÈÁ˜Â¯‰ ˙Â ˜˙  ,ÂÎÓ ‡ÏÂÁ È˙Ï·‰ ‰ È¯˜‰ ˜ÂÁ 
ÂÈÏÚ Á˜ÙÏ ÂÎÓÒÂ‰ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ˘ ˙  ÈÈÓ. 
יע המשרד להגנת הסביבה כי קיי  קורס הוד, 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

, נוסח כתב ההסמכה. הכשרה והסמכה על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת לעובדי רשויות מקומיות
, לרבות קיו  מדידות באופ  מעשי והגשת עבודה, ושמות המשתתפי  שעמדו בדרישות הקורס

 . הועבר לשר להגנת הסביבה לש  חתימה ופרסו  ברשומות
 ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯·Óˆ„· ˜¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰2008˙ÂÓÂ˘¯· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙ÂÓ˘ ÂÓÒ¯ÂÙ . 

במפה האינטראקטיבית שבאתר הבית של המשרד באינטרנט נית  למצוא נתוני  על מוקדי  .6
תארי& , תארי& היתר ההפעלה, תארי& היתר ההקמה, העיר, כתובת האתר, ש  החברה: שידור כגו 

 .הבדיקה התקופתית האחרונה וממצאיה
È·‰ ˙Â˘˜·‰ ÌÚ ÌÈ˘‚ÂÓ˘ ‰„È„Ó‰ ˙ÂÁÂ„Â ‰ÙÈ˘Á‰ ˙ÂÓ¯ ˙Î¯Ú‰Ï ˙ÂÁÂ„ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜

¯˙‡· ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ Ì È‡ ‰ È¯˜ ˙Â¯Â˜Ó Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰ È¯˙È‰Ï . Í¯ÂˆÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï
¯Â·ÈˆÏ ÌÈ Â˙ ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙ÂÙÈ˜˘‰ . 

יבה כי ג  הוא סבור כי  הודיע המשרד להגנת הסב2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
העלאת מסמכי  אלה לאתר האינטרנט היא  הסיבה לאי. יש לפרס  נתוני  אלה באתר האינטרנט
 .ולכ  כרגע הוא שולח את המידע האמור לכל דורש, מגבלת נפח של שרת המחשב הממשלתי

משרד מבקר המדינה בדק את דוחות הפיקוח בכמה רשויות מקומיות והעלה את הממצאי   .7
 :באי ה

 מגה 2100  ו1800  המשדרות בתדרי "על פי רמות החשיפה שקבע המשרד באנטנות של חברות רט
מדוח מפקחת הקרינה באיגוד הערי  חיפה . ר" מיקרו וואט לסמ90הר  הס' הסביבתי המותר הוא 

י' עולה כי מנתוני ניטור רצ)  המפקחת להל   (2007לשנת , נעמה) נופי(מונה ' דר, לאיכות הסביבה
 בשכונה בחיפה נמצאה חריגה ניכרת מהרמה המומלצת על ידי 4.12.07   8.11.07 שנער& בי  ה

 נמדדה 13.11.07 מהדוח עולה כי ב. במש& פרקי זמ  ארוכי , הרבה מעל הס' הסביבתי, המשרד
כמו כ  , ר" מיקרו וואט לסמ322 הקרינה החריגה הגבוה ביותר שהגיעה לרמה מקסימלית השווה ל

 .במקו  קיימי  שלושה אתרי שידור. ר"מיקרו וואט לסמ 95 74מקסימו  היומי על עמד ה
האמור לעיל אינו : " הודיע המשרד להגנת הסביבה2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 2000ובתדרי  שמעל , ר" מיקרו ואט לסמ90 מגה הר  הס' המותר הוא 1800בתדרי  של ... נכו 
נופי ] מונה[ר "י ד"שהרמות שנמדדו ה  ע, כ&. ר" מיקרו ואט לסמ100א מגה הר  הס' המותר הו

אינ  , י חברות הסלולאר"י מודדי  מוסמכי  במסגרת המדידות השנתיות שבוצעו ע"וה  ע] נעמה[
 ".אי  עילה להסרת מקורות הקרינה באזור, לפיכ&. חורגות מ  הס' המותר

‰˙‡¯‰ ˙Á˜ÙÓ‰ ˙„È„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó ‰ È¯˜ ˙ÓˆÚ 322 
ÓÒÏ Ë‡ÂÂ Â¯˜ÈÓ"˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· ¯ ,È˙·È·Ò‰ ÛÒ‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰‚È¯Á ‰· ˘ÈÂ . 
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‰ È¯˜ ˙Â‚È¯Á ÂÈ‰È ÌÂ˜Ó· ÈÎ ‰È‰ ÚÂ„È ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÓ„˜ÂÓ‰ ÌÈ¯˜Ò· ÔÂÈÚÓ .
 ËÒÂ‚Â‡· Í¯Ú ˘ ÌÈ„˜Ó ˙ÂÁÈË· ¯˜Ò·2006‰ ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ˜· ÈÎ ‡ˆÓ  ÌÂ˜Ó·  , ‰¯È„·

ÂÚÈ·˜· ˙ÒÏÎÂ‡Ó˙ , ÏÚÓ Ï˘ ‰ È¯˜ ˙ÓˆÚ ‰·˘ÂÁ141ÓÒÏ Ë‡ÂÂ Â¯˜ÈÓ "¯ , ‰ÈËÒ Ì‰˘
Î Ï˘-15%È˙Â‡È¯·‰ ÛÒ‰Ó  , ˙ÓˆÚ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ¯˘‡Ó‰ „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ „‚Â ‰ ¯·„

 „Ú Ï˘ ‰ È¯˜10%„·Ï·  . 
 על ערכי הקרינה שחושבו לצור& הכנת ˘ÍÓ˙Ò‰Ï ‡Ï כי מומל  2007 עוד צוי  בדוח המפקחת מ

דוגמאות .   הערכת רמות הקרינה בבתי  שבקרבת אנטנות ובכיוו  שידור בזמ, סקרי בטיחות קרינה
 הייתה רמת הקרינה הצפויה בקומה העליונה בבית 2007על פי סקר בטיחות קרינה מינואר : לכ&

 מיקרו 40לעומתה הגיעה הרמה שנמדדה באמצעות התחנה עד . ר"מיקרו וואט לסמ  עשרה בחיפה 
על פי סקרי בטיחות הקרינה הייתה הרמה המקסימאלית : ה אחרתדוגמ; ר במטבח הבית"וואט לסמ

 58 73לעומתה היה הממוצע היומי שנמדד בה . ר"מיקרו וואט לסמ 40המוערכת במרפסת של בית 
האיגוד דרש מהממונה להפעיל . ר"מיקרו וואט לסמ 74 95והמקסימו  היומי , ר"מיקרו וואט לסמ

ולבטל את אישורי הקמת  והפעלת  של , ת האתרי את סמכותו ולהפסיק את שידור  של שלוש
 . כמו כ  שלח האיגוד את העתקי המכתב ללשכת ראש העיר ולאגפי  שוני  בעירייה. האנטנות

, במקרי  כאלה"הודיע המשרד להגנת הסביבה כי , 2008מדצמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
אלא יש ,  ס& כל הקרינה במקו  מסוי אי  זה מספיק למדוד רק את, של רמת חשיפה גבוהה יחסית

ואז להשוות לפי המשקל היחסי של כל תדר ,  של תדרי קרינה הרדיו12לבצע ניתוח ספקטראלי
 ". מתייחסות לכ&ICNIRPג  הנחיות המשרד וג  המלצות . בהרכב הספקטראלי לס' המותר

 ÙÏ Â‚ˆÂ‰˘ ˙Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È
„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÈÏ‡¯Ë˜ÙÒ ÁÂ˙È  ‰˘Ú  ‡Ï ‰ ÂÓÓ‰. 

8.  Ô È‡˘ ˙Â Ë ‡ È˙˘ ‰ÙÈÁ·˘ ÌÈÙÂÁ‰ „Á‡· ‰‡ˆÓ ˙Á˜ÙÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È·ÈË˜‡¯Ë È‡‰ ‰ÙÓ· ˙Â ÓÂÒÓ. 

הודיע המשרד להגנת הסביבה כי מבירור ע  , 2008מדצמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
מדובר במתק  . תי אנטנות שנמצאות באחד החופי  שבחיפההמפקחת עולה שהיא התכוונה לש

. ואנטנה זו מופיעה באתר האינטרנט של המשרד,   שנית  לה היתר הפעלה"גישה של חברת רט

 ולכ  אינו מופיע 2006והוא פורק בשנת ,  "במקו  פעל בעבר מוקד שידור אחר של חברת הרט
 .ניתנו כדי  והאתר מעודכ  כנדרשעוד הוסי' כי ההיתרי  . באתר האינטרנט של המשרד

˙¯ÊÂÁ ‰˜È„· ˙¯Â˜È·‰ ‰Î¯Ú ‰·Â˘˙‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï . È˙˘ ˙ÂÓÈÈ˜ ÛÂÁ· ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„··
„Á‡ ‰˘È‚ Ô˜˙Ó ÔÎÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È·ÈË˜‡¯Ë È‡‰ ‰ÙÓ· ˙Â ÓÂÒÓ Ô È‡˘ ˙Â Ë ‡. 

מתבקש איגוד , 2007על פי נוהג פנימי שהכינה המפקחת בשיתו' ע  עיריית חיפה בשנת  .9
,  חיפה להגיש לעירייה חוות דעת בנוגע להקמת אנטנות סלולריות לפני דיו  בוועדה מקומיתהערי 

ר הוועדה המקומית ולמהנדס העיר "חוות הדעת מוגשת ליו. 13"4טופס "או , או מת  היתר בנייה
ביקור באזור האתר ובדיקת מסמכי הבקשה שאושרו על ידי : לאחר שנעשו הפעולות הבאות

טופס "במקרי  של אשרור אנטנות קיימות או . קר בטיחות קרינה ואישור הקמהובכלל  ס, המשרד

__________________ 
 .בדיקת עצמת שידור עבור תחו  תדרי  מסוי   12
לאחר , המי  והטלפו , טופס שנית  על ידי רשויות התכנו  ומתיר חיבור מבנה חדש לרשת החשמל  13

 .שנתמלאו התנאי  המוקדמי  לכ(
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. וכ  בדיקת התכניות המוגשות לעירייה, יש לקיי  בדיקת דוח מדידות אחרו  והיתר הפעלה" 4

 .הביקורת העלתה כי זהו נוהג תקדימי שאינו נהוג במקומות אחרי  באר 

יתה התאמה בי  התכניות שאושרו בסקרי  העלו כי לא הי2007ממצאי המפקחת בדוח לשנת 
לחלק מהבקשות . בטיחות קרינה ובי  אלו שצורפו לבקשות להיתרי בניה שהוגשו לאישור העירייה

חלק אחר מהבקשות הדנות בהקמת אתרי  . שפג תוקפ צורפו היתרי הקמה וסקרי בטיחות קרינה 
רכה של סיכוני קרינה לדלק כפי  בדיקה והעלא כללו, סלולריי  בקרבת תחנות דלק או מיכלי דלק

. ולכ  הומל  לפני העירייה לדרוש את תיקו  הסקר,  בדרישות הסקר לבטיחות קרינה5שנדרש בפרק 
והחברות נדרשו לקיי  את השינויי  והתיקוני  , בדר& כלל אימצה העירייה את כל המלצות האיגוד

לאחר מת  אישור הבנייה . וספתוהחומר המתוק  הוחזר לאיגוד לבדיקה נ, שהומלצו בחוות הדעת
 . ביקרו נציגי האיגוד בשטח כדי לבדוק את התאמת הבנייה להיתר, והקמת האתר

 ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈ¯Ú‰ „Â‚È‡· ˙Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÂÙ ˙‡ Á·˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÙÈÁ· ,¯„ ' ‰ ÂÓ)ÈÙÂ  (‰ÓÚ  . ˙ÂÈ˙·È·Ò ˙Â„ÈÁÈ· ‰˙„Â·Ú Ï„ÂÓ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ÌÈ¯Ú È„Â‚È‡·ÂÌÈÙÒÂ . 
דרישה לשלט את מוקדי השידור שה  מפעילות ב הממונה לחברות המפעילות פנה 1999ביוני  .10

אי ביצוע ההוראה יגרו  לביטול היתר ההפעלה לגבי כל מוקדי  ":והוסי' ,עד סו' אותו חודש
 בביקורת הקודמת ציי  המשרד כי אינו נות  היתר הפעלה למקור שידור. "השידור שאינ  משולטי 

 .א  לא הוכח שהוצבו בו שלטי אזהרה, חדש
 ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·˘¯Â„È˘ È ˜˙Ó Ï˘ ËÂÏÈ , ËÂÏÈ˘Â ÔÂÓÈÒÏ Ï‰Â · ˘¯„ Î

¯Â„È˘ È ˜˙Ó ,˘Ó˘ È„Â„Î ÌÈÂÂÒÂÓ ÌÈ˙ÚÏ˘ ÌÈÈËÂÁÏ‡ ‰˘È‚ È ˜˙Ó ÌÏÏÎ·Â , ÚÂ ÓÎ Â‡
Ô‚ÊÓ Ï˘ . 

È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-˙·ÂÁ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÙÈÎ‡ Ï˘ ËÂÏÈ˘‰ 
¯Â„È˘‰ È„˜ÂÓ , ÛÈÚÒ ÈÙÏ10)3 („¯˘Ó‰ Ï‰Â Â ˙  ÈÈÓ È˙Ï·‰ ‰ È¯˜‰ ˜ÂÁÏ.   
 סדרי מינהל

הביקורת  .  אגרה בעד מת  היתר מאת הממונהשלליש א לתקנות הרוקחי  נקבע ש10בסעי'  .1
 א' ,העלתה שהמשרד לא גבה אגרות על מת  היתרי  להקמת מוקדי שידור ולהפעלת הקודמת 
 פנתה הלשכה המשפטית של המשרד למשרד 1997באוגוסט .  היתרי  כאלה2,700 יותר משניתנו 

חקיקה ראשית  של  המשרד העלה את האפשרות.קושי בגביית אגרה בעד ההיתרנוגע להמשפטי  ב
לא הושלמו הקודמת  עד מועד סיו  הביקורת .של  אגרהלשתחייב את החברות בנושא הקרינה 
 .הליכי החקיקה

ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·‰˙ÏÚ‰ ·˜ , ÛÈÚÒ ÈÎ23 ˙ ‚‰Ï ¯˘‰ ˙‡ ÍÈÓÒÓ ˙  ÈÈÓ È˙Ï·‰ ‰ È¯˜‰ ˜ÂÁÏ 
˙Â ˜˙· ÚÂ·˜Ï ‰·È·Ò‰ ,‰Ê ˜ÂÁ ÈÙÏ ,ÌÈ¯˙È‰ ˙‡ˆÂ‰ ÏÚ ˙Â¯‚‡ ˙Â·‚Ï ˘È˘ . ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â

 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú˘ ÌÂ˘Ó ˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ˙Â¯˘Ù‡2008˙Â ˜˙‰ Â¯˘Â‡ ‡Ï  . 
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 2008להגנת הסביבה כי בנובמבר הודיע המשרד , 2008מדצמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
בתקנות נכלל ג  . אושרו תקנות הקרינה הבלתי מייננת בוועדת הפני  והגנת הסביבה של הכנסת

 . פורסמו תקנות הקרינה ברשומות19.1.09כאמור ביו  . פרק בנושא אגרות
הבדיקות את  שיקיימועל הממונה להסמי& מומחי  מטעמו שבתקנות הרוקחי  נקבע  .2

 עליו כ  נקבע בתקנות כי .ות הנדרשות בעת טיפול בבקשה להפעלה של מוקד שידורוהמדיד
 ,אי  ועדה מייעצתש כיוו  ואול . קביעת הכישורי  הנדרשי  מה לש  להיווע  בוועדה המייעצת 

מדי כי ,  עוד נאמר ש .על דעת עצמו את הכישורי  הנדרשי  מהמומחי  שהסמי&הממונה קבע 
בדיקות נעשו בידי ה .רות המפעילות לבדוק את מוקדי השידור שבאחריות פע  דרש הממונה מהחב

 . אול  ה  מומנו בידי החברות המפעילות, המומחי  שהסמי& הממונה
בנסיבות אלה עלול להיווצר ניגוד ענייני  בי  משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת כי 

מ  הראוי הוא המלי  כי . מפעילותבי  מחויבות  לחברות הומחויבות  של המומחי  לממונה 
, שהמשרד ישקול את האפשרות להעסיק את הבודקי  המומחי  על ידי שכירת שירותיה  במישרי 

 .את שכירת השירות באמצעות גביית אגרות מהחברות המפעילותולממ  
לפיה , נמסרה תגובתו של המשרד בנושא זה, 2000ממאי , ב50בהערות משרד ראש הממשלה לדוח 

ביקורת המעקב העלתה . ל לגביית אגרה מהחברות המפעילות למימו  הוצאות הפיקוח והבקרהיפע
החברות .  "כי את הבדיקה השנתית ממשיכות לעשות חברות חיצוניות במימו  חברות הרט

או , והמשרד מסתמ& עליה  בעת קבלת ההחלטות להנפקת היתר הקמה, החיצוניות מכינות דוחות
 . רשל מתקני שידו, הפעלה

הודיע המשרד להגנת הסביבה כי חוק הקרינה , 2008מדצמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
עוד הוסי' כי הוא נות  את ההיתרי  ג  . ולכ  הוא פועל על פי החוק, מאפשר פעולה באופ  זה

 .למודדי הקרינה והוא מפקח עליה 
 È„˜ÂÓ ÏÚ Á˜ÙÏ Í¯„ ‡ÂˆÓÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÙÂ‡· ‰ È¯˜‰

Ë¯‰ ˙Â¯·Á· ÌÈ˜„Â·‰ Ï˘ ˙ÂÏ˙‰ ˙‡ ÏË·È˘"Ô . ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏ˙‰˘ ˘˘Á‰ ÁÎÂ  ˙‡ÊÂ
˙Â˜„Â·‰ ,Ë¯‰ ˙Â¯·Á·"Ô ,˙Â˘È‚Ó Ô‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Â ÈÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÈÂ˘Ú . 

3.  ÁÂ˜ÈÙ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·
‰ È¯˜‰ ÏÚ Ô‰Ï˘Ó ,„„ÂÓ ˙ÂÁÂ„ ÏÚ Â‡ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰ È¯˜‰ È . ‰ È¯˜ ˙Â„È„Ó ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰

ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ˜¯ ,ÊÂÁÓ‰Ó ‰ È¯˜ ÊÎ¯ Ï˘ ‰È Ù Â‡ . 
הודיע המשרד להגנת הסביבה כי רוב היחידות , 2008מדצמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה

  למהנדסי אגב מת  ייעו, הסביבתיות עוסקות באופ  מקצועי ואינטנסיבי בנושא מתקני תקשורת
ברוב היחידות הסביבתיות יש , כמו כ . ערי  ולוועדות התכנו  בנוגע להיתרי בניה למתקני  אלה

וקיבל ציוד שלפחות מחצית עלותו מומנה , אד  אחד לפחות שעבר הכשרה בנושא מדידות קרינה
ח על שג  בה  יש משו  פיקו, יחידות אלה מקיימות מדידות קרינה באופ  עצמאי. על ידי המשרד

, כדוגמא לכ& נית  לציי  את היחידות הסביבתיות בירושלי . חברות התקשורת ועל מודדי הקרינה
ולא , כמו כ  ציי  המשרד כי כל המקרי  נבדקו וטופלו כנדרש. ברמת ג  ובראשו  לציו , ברעננה

 .נמצאו ליקויי  שיש בה  כדי להצדיק נקיטת צעדי  נגד מודדי הקרינה
 ¯ÂÓ‡Î ‰Ï‡ ˙Â˜È„·‰ ÂÓÓ‰ ÍÈÓÒ‰˘ ÌÈÁÓÂÓ È„È· Â˘Ú  , ˙Â¯·Á‰ È„È· Â ÓÂÓ Ô‰ ÌÏÂ‡

˙ÂÏÈÚÙÓ‰ . ‰ ÂÓÓÏ ÌÈÁÓÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Â·ÈÂÁÓ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·
Â˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ˙Â¯·ÁÏ Ì˙Â·ÈÂÁÓ ÔÈ·. ˙Â„ÈÁÈ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï 

¯˜‰ È„„ÂÓ ˙ÂÁÂ„ ÏÚ ˙ÈÓ‚„Ó ‰¯˜· ÂÓÈÈ˜È ˙ÂÈ˙·È·Ò‰Ë¯‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ‰ È" È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· Ô
¯Â„ÒÂ. 
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 מתקני גישה אלחוטית

מיתק  ", 1982 ב"התשמ, )בזק ושידורי ( לחוק התקשורת 1מתק  גישה אלחוטית מוגדר בסעי' 
המשמש או המיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור , מ" ס80*50*30שממדיו אינ  עולי  על , בזק

: ג לחוק התכנו  והבניה קובע266סעי' ". י  זההפועל בתדרי  שקבע השר לעני, ברשת גישה
הנעשית בידי בעל , על גג בני , התקנת מתק  גישה אלחוטית והתקנת מתק  העגינה הנושא אותו"

שר הפני  בהתייעצות ע  שר התקשורת ובאישור ועדת , 145אינ  טעוני  היתר לפי סעי' , רישיו 
יי  תחולת הפטור מחובת היתר כאמור ולעניי  רשאי לקבוע תנאי  נוספי  לענ, הכלכלה של הכנסת

 ". דרכי התקנה
נקיטת האמצעי  : ובה , מייננת צוינו התנאי  למת  היתר הפעלה הבלתי הקרינה  לחוק7בסעי' 

וכ  נקיטת כל אמצעי , הדרושי  להגבלת רמת החשיפה של בני אד  לקרינה הצפויה ממתק  השידור
 ב"התשל, ]נוסח חדש[שור לפי פקודת הטלגר' האלחוטי הצגת רישיו  או אי; הבטיחות הנדרשי 

אישור שמבקש ; לגבי מקור הקרינה, 1982 ב"התשמ, )בזק ושידורי (חוק התקשורת או , 1972
או , מבקש ההיתר הציג היתר בנייה; ההיתר ער& מדידות של רמת החשיפה על ידי מודד מאושר

ולכ  לא נדרש היתר , תק  גישה אלחוטיתלחילופי  הגיש לוועדת התכנו  תצהיר שהמבוקש הנו מ
 . יו  לתצהיר21ומהנדס הוועדה לא התנגד תו& , בנייה

מתק  גישה "מ  המצב החוקי המתואר עולה שא  חברת תקשורת תכריז על מתק  שידור כעל 
 מתקני גישה 1,300 הוקמו באר  לפחות 2006מאז . היא תהיה פטורה מהיתר בניה" אלחוטית
של מת  הפטור עלול לפגוע באינטרס של השכני  שבסמו& למקו  מגוריה  ההלי& . אלחוטית

כיוו  שלעתי  הוא , שהמתק  עלול לפלוט קרינה, במקרי  רבי  ה  אינ  יודעי . הוקמו המתקני 
 מונע ג  את האפשרות   המייתר את הצור& בדיו  במוסדות התכנו   התהלי& של הפטור . מוסווה

 .ק להגיש השגות טר  הצבת המת
סיכו  היוע  המשפטי לממשלה בנושא פטור מהיתר בנייה למתק  גישה אלחוטי " הוכ  2008במאי 

‡Â„Èˆ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ Í˘Ó‰Ï ¯˘‡· ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ· ˙ÎÈ¯ÚÓ ÒÂ Ó ¯ÂÓ‡Î ÔÈ˜ : "ובו נכתב" סלולארי
˙È¯‡ÏÂÏÒ ˙¯Â˘˜˙ È ˜˙Ó ÏÚ ¯ÂËÙ‰ ˙ÏÁ‰Ï ÈÂ‡¯ ...  נוכח מורכבות הנושא וחילוקי הדעות

משות' , ÔÈ· ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ-È„¯˘Óמ  הראוי כי בחינה מקצועית זו תיער& על ידי ,  כאמורהמקצועיי 
, אשר יערו& בחינה מעמיקה של הנושא, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפני , למשרד התקשורת

ויבסס תשתית עובדתית ומקצועית בשאלות השונות בסוגיה , ישמע גורמי  נוספי  הנוגעי  בדבר
במגמה שקבלת , ולקצוב זמ  קצר סביר לסיו  עבודתו, להקי  את הצוות ללא דיחוייש ... הנדונה 

   בדבר הותרת התקנות בעינ  או השמטת התדרי  לשימוש סלולארי מה    זה  החלטה סופית בעניי
 ).ההדגשות במקור" (ובכל מקרה לא יאוחר מתו  שנה זו, תתקבל בהקד 

בפסק הדי  כתבה . שו בעניי  הקמת מתקני גישה בערעורי  שהוג14 נית  פסק די 2008במאי 
השופטת כי היא מצטרפת לדעתו של היוע  המשפטי לממשלה בדבר הצור& בבחינה מעמיקה של 

על ידי צוות מקצועי המשות' , 1965 ה"הפטור שנית  למתקני גישה בחוק התכנו  והבניה התשכ
זה ללא דיחוי ולקצוב זמ  סביר וכי יש להקי  צוות , התקשורת והגנת הסביבה, למשרדי הפני 
 .השופטת אישרה את כל צווי ההריסה שהוצאו לאות  מתקני גישה. לסיו  עבודתו

הודיע משרד התקשורת כי בתי משפט קיבלו , 2008מדצמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
 את עוד הוסי' בתשובתו כי לעניי  תכליות אחרות העשויות להצדיק. החלטות סותרות בעניי  זה

תכליתו של הסדר הפטור למתק  גישה אלחוטית הייתה לאז  בי  האינטרסי  , הצור& ביידוע הציבור
ובכלל , התכנוניי  ובי  האינטרס הציבורי לקבל שירותי תקשורת מתקדמי  בטיב ובאיכות גבוהי 

__________________ 
' ÂÈ" ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ ‰ÈÏˆ¯‰ ‰ÈÈ-·‚  'Á‡Â ÔÓ¯‚ ÏÚÈ 80217/06) יפו תל אביב(א "עפ  14

  'Ú· Ï‡¯˘È ÌÂ˜ÏÒ"Ó . 
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בהנחה כי ההשפעה התכנונית של . ארציות זה האינטרס הציבורי שבפריסת רשתות תקשורת כלל
נופי וה  בתוצאות התכנוניות  ה  מההיבט האסטטי, תקני  אלחוטיי  קטני  הנה מצומצמתמ

קביעת הפטור במקרי  אלה משקפת את ההנחה כי אי  צור& ביידוע , העשויות לנבוע מהתקנת 
הציבור במקרי  שבה  מותקני  מתקני גישה אלחוטית בממדי  קטני  שהשפעת  התכנונית 

  .מצומצמת
Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘È‚ È ˜˙ÓÏ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯Â˘È‡· Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„

˙ÂÈ¯ÏÂÏÒ ˙Â Ë ‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ , Ô˙ÏÚÙ‰ÏÂ Ô˙Ó˜‰Ï „‚ ˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈÁ¯Ê‡‰ ÔÈ‡
‰Ï‡ ˙Â Ë ‡ Ï˘ . ÂÓÊÈÈ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‚ ˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÈÁ¯Ê‡Ï ˙˙Ï È„Î ‰ÓÈ‡˙Ó ‰˜È˜ÁÌ˙È· ‚‚ ÏÚ˘ ‰¯˜Ó· „ , ÏÚ Â‡
Ì˙È·Ï ÍÂÓÒ‰ ‚‚‰ ,‰˘È‚ Ô˜˙Ó ÌÈ È˜˙Ó .¯Â·Èˆ‰ ÚÂ„ÈÈÏÂ ˙ÂËÏÁ‰· ˙ÂÙÈ˜˘Ï ‚Â‡„Ï ˘È ,

ÌÈ¯Ú ÔÈ · ˙È Î˙ Ï˘ ÈÂ È˘ ÏÎ· ‚Â‰ Î. 
 

 

 סיכו 
ÌÈÈÁ‰ ˙¯‚˘Ó „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁÏ ‰ÎÙ‰ ÂÈ„¯ È¯„˙· ˙ÈË ‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡ ‰ È¯˜ .ÂÊ ‰ È¯˜ , Ô˙È ˘

‰˙ÓˆÚ· ËÂÏ˘Ï , È¯˜‰ ÏÚ ‰ÙÈÒÂÓ‡ÏÈÓÓ Â ·È·Ò ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ , ‰˙Â‡ ¯ÚÊÓÏ ˘È ÔÎÏÂ
˙È¯ÏÂÏÒ ˙¯Â˘˜˙ ÌÂÈ˜Ï ÈÁ¯Î‰‰ ÌÂÓÈ ÈÓÏ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙. 

 ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÈÂ˘È¯Ï Ú‚Â · ÌÈ Â˘ ÌÈ‡ˆÓÓ ‰˙ÏÚ‰ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰
 ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· „ÚÂÓ „Ú Â ˜Â˙ ‡Ï Ì˜ÏÁ˘-˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È¯Á‡ ÌÈ ˘ Ú˘˙  . ˜ÂÁ

‰ È‰Ï˘· ˜˜Á  Ì Ó‡ ÔÈÈ ÚÏ ÛÈ˜Ó ‰ ÚÓ ˙˙Ï ¯ÂÓ‡‰ ˙  ÈÈÓ È˙Ï·‰ ‰ È¯˜2005 , ˙Â ˜˙‰Â
· ÔÓÂÒ¯ÙÏ Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î ÂÓÒ¯ÂÙ-19.1.09 . ¯Â·ÈˆÏ ˙È ˜ÂÓ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ

˙ÈËÂÁÏ‡ ‰˘È‚ È ˜˙Ó ˙Ó˜‰Ï „‚ ˙‰Ï ˙ÈÒÈÒ·‰ ˙ÂÎÊ‰ , ˙ ‚ÂÚÓ ‰ È‡ ÂÊ ˙ÂÎÊ˘ ÔÂÂÈÎÓ
ÌÈÈ Â Î˙ ÌÈÎÈÏ‰· .·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï È ˜˙Ó ‡˘Â  ˙¯„Ò‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜

‰˘È‚‰ , ¯Â„È˘ È„˜ÂÓÏ ÍÂÓÒ· ÌÈ¯‚‰ ÌÈÁ¯Ê‡ Ïˆ‡ ÔÂÓ‡ ¯ÒÂÁÂ ˘˘Á ¯ˆÂÈ ¯·„‰˘ ÌÂ˘Ó
‰Ï‡Î. 

˜ÙÒÓ Â È‡ ÌÂÈÎ ¯Â„È˘ È ˜˙Ó ˙Ó˜‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï : ÌÈ ˜˙‰
ÌÈ‡ÏÓ Ì È‡ ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙Â„ÈÁÈ· ; ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÙËÂ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈ‡ ‰ È¯˜ È„„ÂÓ ÏÚ

)˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ¯˙È‰ ÈÏÚ· .(ÛÒÂ · ,È‡- ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰ È¯˜‰ ˙ÚÙ˘‰ ¯˜ÁÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰
¯Â·Èˆ‰ , ‰ È¯˜Ó Ì¯‚ ‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÈÚ„Ó Ú„È ÏÚ ÒÒ·˙Ó˘ ‰ ÚÓ ˙˙Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ˘

˙ÈË ‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡ , ‰ È¯˜Ó ˘˘Á‰ ˙‡Â ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ˜ÊÁÓ
˙ÈË ‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡ .  



  


