אגף מניעת רעש וקרינה
ז'אדראתשע"ט 
21פברואר 1122
לכבוד 
מר נתנאל כהן
מנכ"ל משרד התקשורת
שלוםרב ,

הנדון:הרחבת פרישת תשתית תקשורת סלולרית והיערכות לתחילת הפרישה של תשתית בדור
החמישי
סימוכין–מכתבךלמנכ"להמשרדלהגנתהסביבהמתאריך12לדצמבר 1122

התבקשתיעלידימנכ"להמשרדלהשיבלמכתבךשבסימוכין,ולהלןהתייחסותיבנושאהרחבתפרישת
תשתיתתקשורתסלולריתוהיערכותלתחילתהפרישהשלתשתיתבדורהחמישי. 
 .2ארגון הבריאות העולמי הגדיר ב 1122-את הקרינה הבלתי מייננת בתדרי הרדיו כגורם "מסרטן
אפשרי" בבני אדם .בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו  - ,1112פועל המשרד על פי
עקרוןהזהירותהמונעתבמטרהלמזערככלהניתןאתחשיפתהציבורלקרינה. 
 .1בישראלאימץהמשרדלהגנתהסביבהספיחשיפה מחמירים יותר מאשראלוהמומלציםעלידי
ארגוןהבריאותהעולמי :באזוריםשבהםאנשיםשוהיםזמן ממושך,כגוןמגורים,משרדיםוכו',
סףהחשיפהלקרינהממוקדישידורלאיעלהעל21%מהמלצותארגוןהבריאותהעולמיובאזורים
שבהםזמןהשהייהקצר,סףהחשיפהלאיעלהעל01%ממנו. 
 .0רמתהחשיפהלקרינהעולהככלשעולהנפחהנתוניםהמועבריםדרךתקשורתהסלולרית,שנמצא
בשניםהאחרונותבעלייהמתמדת.השימושהמתרחבבמכשירים הסלולריים,בעיקרעקבצריכת
הנתונים,מביאלעליהשל01%-211%בהיקףצריכתהנתוניםבכלשנה .
לנוכחהתעצמותגוברתזושלהענף,המשרדשםלוליעדלשמורעלרמתעליהשלפחותמ -21%
לשנהברמתהקרינה. 
השפעות פרישת תשתיות דור חמישי על הקרינה הבלתי מייננת:
 .4אחתהדרכיםלהפחתתהחשיפהלקרינהאולמניעתהעלייה לחשיפהלקרינה ,היאמעברלשימוש
בטכנולוגיותחדשות,המאפשרותהעברתמידעבאופןיעיליותר ,ולכןמייצרותפחותקרינהלצורך
העברתאותונפחשלנתונים .
 .0להערכתנו ,פרישת תשתיות בטכנולוגיית הדור החמישי תתבסס על שימוש במוקדי השידור
הקיימים ותוספת של כ 01%-מוקדי שידור חדשים .השימוש במוקדי השידור יהיו בהתאם
למגבלותשנקבעועלידיהממונהעלהקרינה .
א.

הכנסתהטכנולוגיהושימושבתדריםגבוהים יותרמחייביםפרישה תוךמבנית רחבהיותר.
בפרישה זו הספקי השידור של מוקדי השידור ושל ציוד הקצה נמוכים מאוד ,בשל התווך
האלחוטי הקצר ביניהם ,וכך גם החשיפה לקרינה .בנוסף לכך ,פרישה זו תפחית את
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ההספקים המשודרים ממוקדי השידור החיצוניים ,המשדרים כיום בהספקי שידור גבוהים
כדילפצותעלהניחותבחדירתהאותותלתוךהמבנים .לכן ,פרישה תוךמבניתמפחיתהאת
החשיפהלקרינה.התקשורתמהציודהתוךמבניוהלאהאלליבתהרשתהיאתקשורתקווית,
אשר אינה יוצרת קרינה ,או תקשורת באמצעות עורקי מיקרוגל שהשפעתם על החשיפה
לקרינהזניחה.
ב.

טכנולוגיית הדור החמישי יעילה יותר מהדורות הקודמים בשימוש של הספקי השידור,
ומאפשרת העברת מידע בקצב גבוה יותר תוך שימוש יעיל בהספקי השידור ,דבר המסייע
בהפחתתהחשיפהלקרינה .

ג.

הפעלת תשתיות בדור החמישי תאפשר מהירות גלישה גבוהה יותר ,ולכמות רבה של
משתמשיםבוזמנית.כאשרמהירותהגלישהעולה,משךהגלישהקטןוניתןלהעלותולהוריד
נתוניםמהרשתבזמניםקצריםיותר,מהשיפחיתאתמשךהחשיפהלקרינה.

ד.

שימוש באנטנות מסוג  -  Massive MIMO antennaמאפשר שידור באלומה צרה ומדויקת
לכיוון מכשירי הקצה ,בהשוואה לאנטנות הנמצאות בשימוש בטכנולוגיות הקודמות,
המשדרות באלומה רחבה וחושפות אזורים נרחבים לקרינה שלא לצורך .לאנטנות מסוג זה
יעילותאנרגטיתגבוהההמפחיתהבאופןמשמעותיאתהחשיפהלקרינה.

ה.

כניסת טכנולוגיית הדור החמישי ופרישתה המלאה תאפשר חשיפה שוויונית הרבה יותר
לקרינה בשל הדרישה לפרישה צפופה יותר של מוקדי שידור ,כך שרוב האוכלוסייה צפויה
להיותחשופה לקרינהממוצעתשלעדכ 0-מיקרו-וואטלסנטימטרמרובע ,ערך נמוךבסדר

גודלמהספיםהמומלציםואינושונהמהמקובלבעולם. 
המלצות המשרד להגנת הסביבה בפרישת תשתיות דור חמישי:
 .2פרישה של יותר מוקדי שידור באופן הנכון יכולה להפחית את החשיפה לקרינה .לכן ,המליץ
המשרדלהגנתהסביבהבשנת 1112"להגדילאתמספרמוקדיהשידור בתוךסביבהעירונית,ובכך
בעצםלהקטיןאתהתאהסלולרישכלמוקדשידורמשרתולהפחיתאת החשיפההכפויהלקרינת
רדיוממוקדישידורסלולריים".לאורזאתהמשרדממליץ :
א.

עידוד שיתוף רשתות התקשורת הסלולרית .תהליך שיתוף התשתיות צבר תאוצה בשנים
האחרונות בתמיכת משרד התקשורת והמשרד להגנת הסביבה .לתהליך זה ישנן השפעות
חיוביות מבחינת רמת הקרינה שמקורה ברשת הסלולרית .כיום פועלות בישראל שלוש
תשתיות של רשתות הסלולר (  PHI, CGMוחברת פלאפון) לשש חברות להן רישיון ממשרד
התקשורתלמתןשירותתשתיתרדיוסלולאריתלמפעילרט"ן.שיתוףרשתותמאפשר,הגדלת
כמות מוקדי השידור לכל חברה תוך הפחתת כמות סך מוקדי השידור ,הפחתה בהספקי
השידורורמותהקרינההנפלטותממוקדיהשידורומציודהקצה.

ב.

עידוד פרישה תוך מבנית רחבה יותר ,שכאמור פרישה זו מפחיתה את החשיפה לקרינה.
להערכתנוהגורםשיעודדאתהפרישההתוךמבניתהינועצםהשימוש בתדריםגבוהיםיותר
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בדור החמישי .לתדרים אלו קושי לחדור לתוך המבנים מה שיחייב פרישה רחבה יותר של
מוקדישידורתוךמבניים.
ג.

פרישתמוקדישידורנוספיםבאזוריםבהםאיןפרישהמספקת.פרישהאופטימליתשלמוקדי
השידורהיאפרישהשלמוקדישידורקטניםויעילים.פרישהכזאתתקטיןאתרדיוסהכיסוי
שלכלמוקדשידור,תשפראתאיכותהקליטה,תקטיןאתהמרחקביןמוקדהשידורלטלפון
הניידותפחיתבאופןמשמעותיאתהקרינההנפלטתהןממוקדיהשידורוהןמציודיהקצה.

ד.

גידולבצריכתהנתוניםמביאלחשיפהגבוהיותרלקרינה.כדילמנועמצבבוהחשיפהלקרינה
תעלה ,יש לפעול לכך שרוב נפח הנתונים יועבר דרך רשתות קוויות שלא מקרינות מאשר
רשתותאלחוטיות. 



בברכה 



העתקים :
מנכ"להמשרדלהגנתהסביבה 
סמנכ"ליתבכירהלתכנון,מדיניותואסטרטגיה 
ראשאגףמניעתרעשוקרינה 
יועצתמשפטית–בטיחותקרינה 
ממונהקרינהבלתימייננת–מתקניתקשורת 


גילכהן 
ראשתחוםקרינהבלתימייננת 
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