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שלום רב,
הנדון :הזמת שמועות–התמודדות מול קמפיין ההתנגדות לדור 5
 .1בימים האחרונים אנו עדים לקמפיין מאורגן של קבוצות שונות אשר פועלות בסביבת
הרשתות החברתיות ,ומתנגדות ,בין היתר ,לפרישת דור  5או לכל דבר הנתפס כדור 5
ומפיצות מידע שגוי ולא מבוסס בנושא זה.
 .2קבוצות אלו הגבירו את פעילותן בימים האחרונים ,בין היתר ,באמצעות הפצת מיילים
לכלל הרשויות ולמשרדי ממשלה .ניכר כי מטרתן לפעול להחרפת המהלך תוך קריאה
לקיום הפגנות ואף לפגיעה פיזית בתשתיות תקשורת וחשמל ברחבי הארץ.
 .3משרד התקשורת עוקב בדאגה אחר התופעה ואף הועברו דיווחים לגורמי האכיפה
הרלוונטיים בנושא.
 .4בימים האחרונים מתקבלות פניות רבות של ראשי רשויות בנושא ,אשר מבינים את הצורך
והחשיבות בהרחבת תשתיות התקשורת ביישוביהם לנוכח הגברת הצריכה המאפיינת את
המשבר הנוכחי ,בו משפחות שלמות יושבות ספונות בבתיהן – הילדים לומדים מהבית,
ההורים עובדים מהבית וכלל אמצעי הקשר החוצה מבוססים על רשתות התקשורת.
 .5לאור כל אלה ,אני מוצא לנכון לפרוש בפניכם את עמדת משרד התקשורת בנושאים
האמורים בכדי לספק בידיכם כלים להפרכת הטענות והאמירות שהינן משוללות כל יסוד.
 .6משרד התקשורת פועל במרץ רב לקידום מכרז התדרים לדור  ,5דבר שיוביל את מדינת
ישראל לחזית הטכנולוגיה לצד המדינות המתקדמות בעולם .ההליך המרכזי טרם הסתיים
והמשרד עדיין לא העניק רישיונות לשירותי דור  ,5מכאן שלא קיימת בארץ פרישה של דור
.5
 .7השימוש בטכנולוגיית דור  5צפוי להביא להפחתת החשיפה לקרינה ,כיוון שטכנולוגיה זו
יעילה יותר מהדורות הקודמים בשימוש של הספקי השידור .בנוסף ,כניסת טכנולוגיית דור
 5ופרישתה המלאה בעתיד תאפשר חשיפה שוויונית הרבה יותר לקרינה בשל הדרישה
לפרישה צפופה יותר של מוקדי שידור.
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 .8משרד התקשורת פועל בשיתוף פעולה הדוק עם המשרד להגנת הסביבה ,הפועל
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ובמטרה למזער ככל הניתן את חשיפת הציבור
לקרינה .בהמשך לכך ,אימץ המשרד להגנת הסביבה ספי חשיפה מחמירים יותר מאשר
אלו המומלצים על ידי ארגון הבריאות העולמי ,וכן המשרד מבצע פיקוח שוטף על
רמות החשיפה למקורות קרינה ושם לו ליעד לשמור על רמת עלייה של פחות מ10% -
לשנה ברמת הקרינה.
 .9במסגרת ההיערכות לפרישת דור  5בוחנים המשרדים השונים את כלל ההשלכות
ועוקבים כל העת אחר מחקרים רלוונטיים בארץ ובעולם וכן אחר הנחיות ארגון
הבריאות העולמי בנושא זה.
 .10בשעות האחרונות הועלה מידע מורחב בנושא לאתר משרד התקשורת ובו מידע נוסף
אודות דור  5ובנושאים נוספים הקשורים בעניין זה -ניתן להפנות את הפניות
המתקבלות אצלכם לעמוד זה.
מצורף קישור למידע האמור לשימושכם:
https://www.gov.il/he/departments/news/01042020_2
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