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ז'אדראתשע"ט
1122פברואר21

לכבוד
 נתנאל כהןמר 

 מנכ"ל משרד התקשורת
שלוםרב,



 הרחבת פרישת תשתית תקשורת סלולרית והיערכות לתחילת הפרישה של תשתית בדורהנדון:
 החמישי

1122לדצמבר12הסביבהמתאריךמכתבךלמנכ"להמשרדלהגנת–סימוכין



תפרישהרחבתנושאבהתבקשתיעלידימנכ"להמשרדלהשיבלמכתבךשבסימוכין,ולהלןהתייחסותי

החמישי.שלתשתיתבדורפרישהרתסלולריתוהיערכותלתחילתהתשתיתתקשו

 .2 הגדיר הבריאותהעולמי הרדיו1122-בארגון מייננתבתדרי מסרטן"כגורםאתהקרינההבלתי

"אפשרי אדם. מייננתחוקלבהתאםבבני פועל1112-התשס"ו,הקרינההבלתי , עלפיהמשרד

ככלהניתןאתחשיפתהציבורלקרינה.במטרהלמזערעקרוןהזהירותהמונעת

מאשראלוהמומלציםעלידייותריםמחמירספיחשיפהבישראלאימץהמשרדלהגנתהסביבה .1

ממושך,כגוןמגורים,משרדיםוכו',באזוריםשבהםאנשיםשוהיםזמן:ארגוןהבריאותהעולמי

ובאזוריםהמלצותארגוןהבריאותהעולמימ21%סףהחשיפהלקרינהממוקדישידורלאיעלהעל

ממנו.01%שבהםזמןהשהייהקצר,סףהחשיפהלאיעלהעל

תקשורתהסלולרית,שנמצאךהמועבריםדרקרינהעולהככלשעולהנפחהנתוניםחשיפהלרמתה .0

הסלולריים,בעיקרעקבצריכתבשניםהאחרונותבעלייהמתמדת.השימושהמתרחבבמכשירים

.בהיקףצריכתהנתוניםבכלשנה211%-01%הנתונים,מביאלעליהשל

21%-לנוכחהתעצמותגוברתזושלהענף,המשרדשםלוליעדלשמורעלרמתעליהשלפחותמ

הקרינה.ברמתלשנה

 :הבלתי מייננת ת תשתיות דור חמישי על הקרינהפרישהשפעות 

שימושמעברלהיא,לחשיפהלקרינההמניעתהעלייללהפחתתהחשיפהלקרינהאואחתהדרכים .4

ולכןמייצרותפחותקרינהלצורך,באופןיעיליותרהמאפשרותהעברתמידע,בטכנולוגיותחדשות

.העברתאותונפחשלנתונים

פריש,נולהערכת .0 החמישי הדור בטכנולוגיית תשתיות תבתת על במסס שידורהוקדישימוש

קיימיםה של חדשים01%-כותוספת שידור במה.מוקדי וקדשימוש שידורהי בהתאםיהיו

למגבלותשנקבעועלידיהממונהעלהקרינה.

רחבהיותר.תתוךמבניפרישהמחייביםושימושבתדריםגבוהיםיותרהכנסתהטכנולוגיה .א

פרישהב יהספקזו השידור ושל השידור התווךמוקדי בשל נמוכיםמאוד, הקצה ציוד של

ביניהם, הקצר האלחוטי לקרינה. החשיפה גם לכךוכך אתפרישה,בנוסף תפחית זו
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החיצונייםמהספקיםהמשודריםה השידור גבוהיםהמשדריםכיום,מוקדי שידור בהספקי

תוךמבניתמפחיתהאתפרישה,לכןבחדירתהאותותלתוךהמבנים.כדילפצותעלהניחות

התקשורתמהציודהתוךמבניוהלאהאלליבתהרשתהיאתקשורתקווית,החשיפהלקרינה.

החשיפה על שהשפעתם מיקרוגל עורקי באמצעות תקשורת או קרינה, יוצרת אינה אשר

 .זניחהלקרינה

הח .ב הדור מטכנולוגיית יותר יעילה השידור,מישי הספקי של בשימוש הקודמים הדורות

 בקצבומאפשרת מידע השידור,גבוההעברת בהספקי יעיל שימוש תוך מסייעהדבריותר

קרינה.החשיפהלבהפחתת

 .ג תשתיות ההפעלת חמישבדור תי גלישהמהירותאפשר יותר, שלגבוהה רבה ולכמות

דישהקטןוניתןלהעלותולהורימשךהגל,משתמשיםבוזמנית.כאשרמהירותהגלישהעולה

 .אתמשךהחשיפהלקרינהתמהשיפחי,נתוניםמהרשתבזמניםקצריםיותר

 .ד מסוג באנטנות -שימוש Massive MIMO antenna ומדויקתמאפשר צרה באלומה שידור

הקצהןלכיוו בהשוואהמכשירי הקודמותל, בטכנולוגיות בשימוש הנמצאות ,אנטנות

זה לאנטנותמסוג המשדרותבאלומהרחבהוחושפותאזוריםנרחביםלקרינהשלאלצורך.

 המפחיתהבאופןמשמעותיאתהחשיפהלקרינה.היעילותאנרגטיתגבוה

ה .ה הדור טכנולוגיית פרישוחמישיכניסת תאפשר המלאה יותרתה הרבה שוויונית חשיפה

לפרילקרינה הדרישה מוקדשבשל של יותר הצפופה שידור, שרובהאוכלוסייהצפויהי כך

ערךנמוךבסדרוואטלסנטימטרמרובע-מיקרו0-עדכלהיותחשופהלקרינהממוצעתשל ,

.גודלמהספיםהמומלציםואינושונהמהמקובלבעולם

 :תשתיות דור חמישית פרישהמלצות המשרד להגנת הסביבה ב

להפרישה .2 יכולה הנכון באופן שידור מוקדי יותר לכןפחיתשל לקרינה. החשיפה המליץ,את

בתוךסביבהעירונית,ובכך"להגדילאתמספרמוקדיהשידור1112המשרדלהגנתהסביבהבשנת

החשיפההכפויהלקרינתהסלולרישכלמוקדשידורמשרתולהפחיתאתבעצםלהקטיןאתהתא

לאורזאתהמשרדממליץ:".רדיוממוקדישידורסלולריים

 .א הסלולרית. התקשורת רשתות שיתוף בשניםעידוד תאוצה צבר התשתיות שיתוף תהליך

השפעות ישנן זה לתהליך הסביבה. להגנת והמשרד התקשורת משרד בתמיכת האחרונות

יוביותח הקרינה רמת הסלולריבשמקורהמבחינת שלוש.תרשת בישראל פועלות כיום

רשתותהסלול רתשתיותשל (PHI, CGM פלאפון( וחברת ממשרדןרישיולששחברותלהן

הגדלת,מאפשרתותרששיתוף.תשתיתרדיוסלולאריתלמפעילרט"ןלמתןשירותהתקשורת

חברה לכל השידור מוקדי כמות השידורפחתתהתוך מוקדי סך ב,כמות הספקיהפחתה

 .ומציודהקצההשידורוקדיהשידורורמותהקרינההנפלטותממ

 .ב יותרפרישהעידוד רחבה מבנית שכאמורתוך לקרינה.זופרישה, החשיפה את מפחיתה

יותרגבוהיםבתדריםשימושהעצםהינותוךמבניתההגורםשיעודדאתהפרישהלהערכתנו

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/radiation/communication_facilities/cellular/documents/city_ant.pdf
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החמישיב דור קושי. לתדריםאלו לחדור המבניםמהשיחייב פרילתוך שלשהרחבה יותר

 .מוקדישידורתוךמבניים

אופטימליתשלמוקדיפרישה.מספקתפרישהבאזוריםבהםאיןנוספיםורתמוקדישידפריש .ג

כזאתתקטיןאתרדיוסהכיסויפרישהישידורקטניםויעילים.וקדמשלפרישההשידורהיא

שלכלמוקדשידור,תשפראתאיכותהקליטה,תקטיןאתהמרחקביןמוקדהשידורלטלפון

 הקצה.מציודיהניידותפחיתבאופןמשמעותיאתהקרינההנפלטתהןממוקדיהשידורוהן

כדילמנועמצבבוהחשיפהלקרינהתרלקרינה.פהגבוהיויביאלחשמגידולבצריכתהנתונים .ד

לכךתעלה לפעול יש , נפח שרוב קוויותהנתונים רשתות דרך מקרינותיועבר מאשרשלא

רשתותאלחוטיות.





בברכה


גילכהן

ראשתחוםקרינהבלתימייננת
העתקים:

מנכ"להמשרדלהגנתהסביבה
מדיניותואסטרטגיה,סמנכ"ליתבכירהלתכנון

אשאגףמניעתרעשוקרינהר
קרינהבטיחות–עצתמשפטיתיו

מתקניתקשורת–ממונהקרינהבלתימייננת



