
 ימלועה תואירבה ןוגרא דצמ הלועפל תימואלניב תירוביצ השירד

 סוסי-הרבג םונהדא סורדואת 'רד :לא

 )WHO( ימלועה תואירבה ןוגרא ר"וי

 )EMF( תנניימ אל תיטנגמורטקלא הנירקל הפישח ינפמ הנגהל תירוביצ האירק

 ,םדאה ףוג לע תיטנגמורטקלא הנירק לש העפשהה ירקוח ,הקיטנגמורטקלאויב םוחתב םיחמומכ םיבתוכ ונא
 שומישב תילאיצננופסקאה הילעה לש הביבסה לעו רוביצה תואירב לע תועפשהה יבגל הקומע הגאד ךותמ
 Electromagnetic fields ( םייטנגמורטקלא םילג תועצמאב םילעופה תיטוחלא תרושקתב םירדשמה םירישכמב

EMF( וידר ילג ירדתב )RF( למשחה תשר לש םיכומנ םירדתבו )ELF( רתוי ומסרפש ימכ .םויה םלועה יבחרב 
 תואירבה ןוגראל םיארוק ונא ,םיגאדומ םיחרזאכו ,הז םוחתב םיתימע תרוקיב ורבעש םייעדמ םירמאמ ףלאמ
 םיצילממו ,תיטנגמורטקלא הנירק לש תויתואירבה תועפשהה אשונב תיאמצע תימואלניב הדעו סנכל ימלועה
 .תיגולויב םיססובמ הפישח יפס ץמאל

 הנושארל וחסונ םימכח םיירלולס םינופלט ןוגכ םיישיא םירישכמ רושיאל םויה םישמשמה תוחיטבה ינקת
 היסולכואהמ 0.1%-מ תוחפ רשאכו ,ץופנ היה ישיא שומישל םייטוחלא םירישכמב שומישהש ינפל 1970-ה תונשב
 וא ףוגל הברקב תורדשמה RF תונטנאב שומישה .היזיוולט תונטנא ןוגכ RF ירדשמ תברקב הררוגתה תיחרזאה
 .1990-ה תונשב  םיירלולסה םינופלטה חותיפ םע ,רתוי רחואמ םינש תורשע קר לחה ףוגה לע

 90%-מ רתויו םישנאה רפסממ םיירלולס םינופלט רתוי םנשי םלועה תונידמ בורבו הילרטסוא ,ב"הראב םויכ
 הנושארה םעפב .תודדמנ אל ללכש תומרב ףוגל תודימצב RF תנירקל עובק ןפואב הפישח םלועה תייסולכואמ
 וז הפישח .םוי ידמ תובר תועש ךשמל עובק ןפואב ןרקומ םיריעצ םידלי לש חתפתמה חומה תישונאה הירוטסיהב
 םיבר םינייוול לש השירפה תמלשה םע תובורקה שולש-םייתנשב רבגתהל דוע היופצ RF ירדתב הנירקל
 .ץראה רודכ ביבס ךומנ הבוגמ םירדשמה

 םינושה םישמתשמה יגוסל בל תמושת הנתינ 1970-ה תונשב םייטוחלא םירישכמב שומישה תליחתבש ףא לע
 םירישכמל תוחיטבה תוקידב ,]1[ רתוי ןטק ףוג הנבמ ילעב םירגובמו םישנ ,םידלי ללוכ ,םיפושח תויהל םייושעש
 )ג"ק 100 לקשמב לייח לש שאר לדומ( תודימ-לודג רבג לש לדומב שומיש ךות תעצובמ םויכ םישדח םייטוחלא
 תיתועמשמ הילע וארה םייעדמ םימוסרפ רפסמ .תדמוצמה תיטנגמורטקלאה היגרנאה תמצוע תא עובקל ידכ
 ,רתוי ןטק ףוג הנבמ ילעב םירגובמ ,םידלי לש םחומ לא תרדוחה תדמוצמה תיטנגמורטקלאה היגרנאה תמצועב
 הלא םישמתשמ לש םחומל רתוי הבר הברקב תאצמנ ירלולסה ןופלטה לש תרדשמה הנטנאהש ןוויכמ ,םישנו
]2,3[. 

 העיגפ ,ןטרס לש רתוי םיהובג םירועיש וארה םייח ילעבב חווט-יכורא םייוסינ םירקחמ רפסמ ,הנורחא הדוקנו
 .]4-6[ תופושח ויה אלש הלאל האוושהב תיטנגמורטקלא הנירקל תופושח ויהש תויחב םירביאל קזנו DNA-ב

 לש תויתועמשמ תויתביבסו תויגולויב תועפשה דעתמה רקחמ ועציב םלועב תובר תונידמב םיבר םיחמומ םינעדמ
 הלא תולחמ .תונוש תולחמלו תויגולותפ תואצותל ליבוהל תולוכיה םדא ידי השעמ תיטנגמורטקלא הנירק
 .]a-g תודוקנב ךשמהב םיטרופמ םהמ המכ[ םיבר םייעדמ םימוסרפב וראותש םיפסונ םינוכיסו ןטרס תוללוכ
 the Bioinitiative Report, the REFLEX Project Report, the ןוגכ םיירקחמ תוח"וד םנשי ,ףסונב

Interphone Project Report, the National Toxicology Program (NTP) Report  [5,6] י"ע עצובש רקחמה ןכו 
 .]7[ םיניינע דוגינ םהל ןיאש םינעדמ י"ע ועצובש ההובג תוכיאב םירקחמ לש תואצותו ,Ramazzini ןוכמ
 הפישחה תומצועמ תוכומנ רתוי הברה הנירק תומצועל הפישחב שחרתהל תולוכי וראותש תויתואירבה תועפשהה
 International Commission on Non-Ionizing Radiation ןוגרא י"ע תוצלמומה תיטנגמורטקלא הנירק לש

Protection (ICNIRP), רצק יטוקא רתי-םומיח עונמל קר ודעונש תוצלמה ,ימלועה תואירבה ןוגרא י"ע וצמואש-
 דיקפתל ומצע תא הנימש ןוגרא אוה ICNIRP ןוגראש הדבועה תא הנורחאל ודעית םייעדמ םינוגרא המכ .חווט
 .םוחתב ללוכה יעדמה עדיה ךותמ טועימ תעד ןה גציימ אוהש תויעדמה תועדהו ,ומצעב ומצע לע חקפמו

 תיטנגמורטקלא הנירק לש תוכומנ תומצועש הנקסמל עיגה ץיווש תלשממל ץעיימה םיחמומ לנאפ ,הנורחאל
 תולחמב םילוח רבכש םישנאבו ,םינקזב ,םידליב דחוימב ,תורומחו תויתועמשמ תויתואירב תועפשהל תומרוג

  .תונוש



(https://ecfsapi.fcc.gov/file/10122280631517/Newsletter_BERENIS_Special_Issue_January_2021. 
pdf.) 

 רובעו תושונאה רובע תורומח תואצותל איבהל הלולע םהש יפכ ICNIRP לש םינשוימה הפישחה יפס תראשה
 .]5-7[ הביבסה

 תודשה תא וגוויס )IARC( ןטרסה רקחל תימואלניבה תונכוסה / ימלועה תואירבה ןוגרא ,2002 תנשב
 /םייטנגמ תודש .םידליב הימקולל ןוכיס ריבגמה םדא ינבל B2 גורידב ןטרסמכ ELF רדתב םייטנגמורטקלאה
 םימוסרפב .הובג חתמ יווק י"עו ,םוקמ לכב םיאצמנה םיילמשח םירישכמ ידי-לע םיטלפנ ELF ירדתב םייטטס
 :המגודל ,תואירבל קיזהל תולולעש תויגולויב תועפשהל םימרוג הכומנ המצועב םג ELF ירדתש אצמנ םייעדמ
 רדתב םייטנגמורטקלאה תודש ,ףסונב .]8-10[ םייגולוריונו םייטנג םייוניש ,)oxidative stress( תינוצמח הקע

ELF םינוש םינימ לש תודרשיהה ייוכיס לע ףאו יחה םלוע לע הערל עיפשהל םילולע םדא ידי השעמ.  

 )RF( וידר ירדתב םייטנגמורטקלאה תודשה לכ תא וגוויס IARC / ימלועה תואירבה ןוגרא ,2011 תנשב
 .)B2 הצובק( "םדא ינבב ירשפא ןטרסמ"כ

 תא םיריהזמה תיעדמה הליהקה ידי-לע תונורחאה םינשב ובתכנ םיפסונ םיכמסמו תורהצה ,תומוצע רפסמ
 יבגלו תיטנגמורטקלא הנירקל םירתומה הפישחה יפס לש התחפהל חרכההו ךרוצה יבגל רוביצה תואירב תויושר
 the Freiburg Appeal, the Salzburg  :םיללוכ הלא םיכמסמ .וז הפישחב םיכורכה םייתואירבה םינוכיסה

Resolution, the Catania Resolution, the Benevento Resolution, the Porto Alegre Resolution, the 
Copenhagen Resolution, American Academy of Pediatrics recommendations, Seletun Scientific 

Statement, International EMF Scientist Appeal , 5G Appeal, 2020 Consensus Statement of UK and 
International Medical and Scientific Experts and Practitioners on Health Effects of Non-Ionising 

Radiation (NIR) םיבר םירחא םיבושח םיכמסמו. 

 עדי לע ךמתסהב ןתוא תונשל שיו ןפקות גפו תונשוימ ןה תויחכונה הפישחה תויחנהו תוצלמההש םימיכסמ ונלוכ
 .הלא םיתורישו תויגולונכט לש םושיי לכב תענומה תוריהזה ןורקיע לש ידיימ ץומיאב םיכמות ונא .ינכדע יעדמ

 

 :תואבה תולועפה תא עצבל ימלועה תואירבה ןוגראמ םישקבמ הטמ םימותחה ונא ,ךכיפל

 תובשחתמה ,תיטנגמורטקלא הנירקל םיתחפומ הפישח ינקת ץמאל תונידמה לכב תואירבה תויושרל ץילמהל .)1
 .חווט-תכורא הפישחבו הכומנ המצועב הפישחב תושחרתמה תויגולויב תועפשהב

 יוליג ללוכ ,תיטנגמורטקלא הנירקל הפישח תתחפהל תינכות ליבוהלו תומייקה תא לוקשל ,תועדומ םדקל .)2
 .תיטנגמורטקלא הנירקב שומישב םירושקה םינוכיסהו תואירבה יקזנ יבגל בחר תואנ

 תחקל בייח ףאו ךירצ רצומה יושיר ךילהת ,ףוגה תברקב וא שארל בורק םילעפומה םייטוחלא םינקתה רובע .)3
   .רצומב םישמתשמה תייסולכוא לש יתואיצמהו ישעמה שומישה תא םאות רשא קחרמ ןובשחב

 the Nationalתונכוס י"ע ירלולס ןופלט ירישכמ לש םיגוס 677-ב התשענש תימינפ הקידב .א
Frequency Agency (ANFR)  קושב םויכ םיאצמנש ירלולסה ןופלטה ירישכמש התארה תפרצב 

 ,1.6-3.7 ןיב לדוג ירדסב )הפוריאב שומישב ןקת( ICNIRP לש תוחיטבה ינקתמ םיגרוח תפרצב ימוקמה
 .]11,12[ 11 יפ דע וליפא לדוג ירדסב )ב"הראב שומישב ןקת( FCC-ה לש תוחיטבה ינקתמ םיגרוחו

 יפכ ,לגורקימ-וידר ירדתב תיטנגמורטקלא הנירק לש תוהובג ךכ לכ תומצועש םסרופו אצמנ רבכ .ב
 קלחב ,סויזלצ תחא הלעמ לש הרוטרפמטב היילעל םורגל תולוכי ,תפרצב ANFR תונכוס י"ע ודדמנש
 .]13[ ירלולסה ןופלטה לש תרדשמה הנטנאל םיבורקה חומה יקלחמ



 הפישחה תתחפהל תענומה תוריהזה ןורקיעב שמתשהל איה םלועב תונידמה לכ תייסולכואל תפרוגה הצלמהה .)4
 וא יווק טנרטניא רוביח ןוגכ ,לבכל םירבוחמה( םיטווחמ םירישכמב שומישה דדועלו ,תיטנגמורטקלא הנירקל
 )יטפוא ביס

 :םלועב תונידמה לכ תייסולכואל תפרוג הצלמה .)5

 תוחפל רישכמה תא קיזחהל ולדתשה ,תוינויח וא תורצק תוחיש קר ועצב ,דיינ ןופלטב םירבדמ רשאכ .א
 תועדוהו תוינזוא ,די עגמ אלל החיש םירשפאמה םירזיבאב ושמתשה ,שארהמ )מ"ס inch 1 )2.5 קחרמב
 .החיש םוקמב תובותכ

 םייטוחלא םירישכמבו םידיינ םינופלטב שומישמ וענמיי העיגפו השיגר היסולכואו םידליש יוצר .ב
 םירחא

 .םיסרטניא ידוגינ אלל םיחמומ לש רתוי ןזואמ לנאפב WHO EMF project תדעו ירבח תא ףילחהל שי .)6
 הנירק לש תויגולויב תועפשהל תויודעהמ םימלעתמש ICNIRP-ב-ה םירבחה םיחמוממ בכרומ יחכונה לנאפה
 .יטוקא םומיח ןניאש תיטנגמורטקלא
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