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פרק 10

קרינה  לייזר,  נראה,  אור  הם  מייננת  הבלתי  הקרינה  מקורות  מקום.  בכל  מתרחשת  מייננת  בלתי  לקרינה  החשיפה 

תת�אדומה, קרינה בטווח תדרי הרדיו ממתקני תקשורת אלחוטית - טלפונים ניידים, רשתות סלולריות ומתקני שידור 

לרדיו ולטלוויזיה - וקרינה בתדרים נמוכים מאוד שמקורם במתקני חשמל. מחקרים מלמדים כי חשיפה לקרינה בלתי 

מייננת קשורה לתוצאי בריאות שליליים. לדוגמה, חשיפה לגלי רדיו יכולה לגרום לחימום מקומי של רקמות. טרם הוכח 

זה. מחקר אפידמיולוגי מלמד שחשיפה  שיש תוצאים אחרים למעט חימום, אולם היום נעשים מחקרים רבים בנושא 

לשדות מגנטיים בקרבת מתקני חשמל ברמה של 4-3 מיליגאוס מעלה את הסיכון של ילדים לחלות בלוקמיה.

מדיניות ורגולציה

חוק הקרינה הבלתי מייננת )2006( נכנס לתוקף ב�2007, ומטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות החשיפה 

לקרינה בלתי מייננת לפי עקרון הזהירות המונעת. התקנים הנוגעים לקרינה בלתי מייננת אושרו ב�2009. החוק והתקנים 

העוסקים בקרינה בלתי מייננת ממקורות מלאכותיים מסדירים את רישוי העיסוק במקורות קרינה בלתי מייננת ואת רמת 

המומחיות הנדרשת מאדם המבקש לעבוד בתחום. התקנות מחייבות לנטר את רמת הקרינה הבלתי מייננת ולפרסם את 

המידע בציבור.

קרינה בתחום תדרי הרדיו
המותרות  המרביות  החשיפה  רמות  את  הקובעת  טבלה  לפרסם  הסביבה  להגנת  המשרד  את  מחייב  החוק 

העולמי הבריאות  ארגון  המלצות  על  המבוססת  כזאת,  טבלה  פרסם  אכן  המשרד  הרדיו.  תדרי  בתחום   לקרינה 

)World Health Organization - WHO(, בדבר ערכי הסף הבריאותי לקרינה בלתי מייננת, ערכים שמתחתם לא 

ידוע על השפעות בריאותיות שליליות הנובעות מהשפעות תרמיות )חימום רקמות מקומי(. ערכי הסף הבריאותיים 

נוגעים לחשיפה אקוטית )קצרת טווח( בלבד. הסף הסביבתי, הנוגע לחשיפה רצופה וארוכת טווח, מתבסס על הסף 

תקרינה בלתי מייננת
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לוח 1

הבריאותי, אך מביא בחשבון סיכונים שונים מאלה שהובאו בחשבון בקביעת הסף הבריאותי. במקומות כגון ַּפרקים, 

גגות וחצרות, שבהם החשיפה אינה רצופה, לא ניתנים היתרים להתקנת מתקנים החושפים את האוכלוסייה לקרינה 

בלתי מייננת העולה על 30% מהסף הבריאותי. באזורים שאנשים שוהים בהם ברציפות במשך פרקי זמן ארוכים, 

כגון מוסדות חינוך, בתים ובתי חולים, החשיפה המרבית המותרת אינה עולה על 10% מהסף הבריאותי. 

שדות מגנטיים )קווי מתח ומכשירי חשמל(

חוק הקרינה הבלתי מייננת אינו קובע ערך סף לעצמת שדות מגנטיים. בשנת 2005 המליצה ועדת מומחים, שעסקה 

בחשיפת הציבור לקרינה משדות מגנטיים של רשת החשמל, כי ייקבע סף של 1,000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית )קצרת 

להגנת  המשרד  המלצת  זאת  עם  מגנטיים.  לשדות  טווח  ארוכת  לחשיפה  הנוגע  תקן  אין  להיום  נכון  רגעית(.  טווח, 

הסביבה ומשרד הבריאות היא כי לצורך תכנון מתקני חשמל, הסף לעצמת שדות מגנטיים )הערך המקסימלי( יעמוד 

ובראש סדר  קיימים,  זה מטפלים במתקני חשמל  ו�2 מיליגאוס בממוצע שנתי. בשלב  יומי  4 מיליגאוס בממוצע  על 

העדיפויות עומדים מתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת ברמה גבוהה מ�4 מיליגאוס. גם תקני בנייה חדשים מגבילים 

תכנון  לגורמי  המלצות  פרסם  הסביבה  להגנת  המשרד  מיליגאוס.  ל�4  יוצרת  החשמל  שרשת  המגנטיים  השדות  את 

ולחברת החשמל בנוגע להפעלת מתקני חשמל, להערכת הסיכונים הנשקפים מהם ולחישוב רמות צפויות של השדה 

המגנטי. המשרד להגנת הסביבה קבע מהם המרחקים המזעריים בין מתקני חשמל לבין בניינים, כגון בתים, מוסדות 

חינוך, בתי חולים וכיוצא באלה )לוח 1(. אתר האינטרנט של חברת החשמל מציג תוצאות של מדידות שהתבצעו סמוך 

למתקני חשמל.

המלצות המשרד להגנת הסביבה בדבר המרחק בין מתקני חשמל לבניינים

השימוש במכשירים חשמליים ואלקטרוניים מוסדר בחוק הקרינה הבלתי מייננת. בשנים האחרונות חוקרים ומתווי מדיניות 

העלו חשש בדבר השפעות בריאותיות בעקבות חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בקרבת רשת החשמל בתדרים של 50 הרץ. 

)International Agency for Research on Cancer – IARC( בשנת 2001 הגדירה הסוכנות הבין�לאומית לחקר הסרטן 

שמתקן היוצר שדה מגנטי גבוה מ�2 מיליגאוס בתדרי רשת החשמל הוא מחולל סרטן אפשרי. ארגון הבריאות העולמי 

ממליץ על רמת חשיפה מרבית מותרת של 1,000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית )קצרת טווח( ומעודד ליישם את עקרון 

הזהירות המונעת בכל הנוגע לחשיפה רצופה וארוכת טווח. המשרד להגנת הסביבה מפרסם טבלאות שמפורטות בהן 

רמות החשיפה הנגרמות ממכשירי חשמל ביתיים. 

תקשורת סלולרית
תקשורת סלולרית מצריכה מתקן שידור מצד אחד ומכשיר טלפון נייד מהצד האחר. סוגי מתקני השידור מוגדרים 

וזעירים מ�2002. חברות  36 למתקני שידור קטנים  )תמ"א(  ובתכנית המתאר הארצית  בחוק התקשורת מ�1982 

הסלולר אחראיות על בחירה במקומות מתאימים למתקני בסיס, והמשרד להגנת הסביבה אמון על מתן היתרים 

 פרק 10 בריאות וסביבה בישראל 2014 

קו מתח נמוך

קו מתח גבוה )13, 22, 33 קילו�וולט( 

קו מתח עליון )161 קילו�וולט(

קו מתח�על )400 קילו�וולט(

שנאי חלוקה

2 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 

3 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב 

20 מטרים מציר הקו

35 מטרים מציר הקו

3 מטרים מכל חלק של השנאי 
ומהחוטים היוצאים ממנו

3 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב

5 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב

30 מטרים מציר הקו

50 מטרים מציר הקו

5 מטרים מכל חלק של השנאי 
ומהחוטים היוצאים ממנו

חשיפה ארוכת טווחחשיפה קצרת טווחסוג הקו
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להצבת המתקנים ופיקוח עליהם. שידורים סלולריים בישראל מוגבלים לטווח הקרינה הבלתי מייננת, 2,500-700 

יותר.  יותר, כך טווח השידור שלה גדול  יותר ועצמת השידור שלה חזקה  מגה�הרץ. ככלל, ככל שהאנטנה גבוהה 

באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה מופיעה מפה אינטראקטיבית המראה את המיקומים של האנטנות 

הקיימות והמתוכננות. 

)Specific Absorption Rate – SAR( באשר למכשירי טלפון ניידים, היצרנים אחראים למדוד את שיעור הספיגה הסגולית 

על�פי הקווים המנחים הבין�לאומיים )אמריקניים ואירופיים( ועל�פי תקני הייצור. מדד שיעור הספיגה הסגולית מציין 

את כמות האנרגיה הנספגת בכל יחידה של מסת גוף ביולוגי בתנאים של קיבולת שידור מרבית. לפי הקווים המנחים, 

אסור למכשירים לגרום לעלייה מקומית של יותר ממעלת צלזיוס אחת בטמפרטורת הגוף.

אף על�פי שמתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת אין למשרד הבריאות שום סמכות, המשרד מפרסם המלצות בדבר צמצום 

החשיפה של הציבור. המשרד ממליץ על שימוש זהיר בטכנולוגיה סלולרית ובטלפונים אלחוטיים: בדיקת חלופות כגון 

שימוש בטלפון קווי, שימוש ברמקול בעת שיחה בטלפון נייד, והימנעות מהצבת יחידת הבסיס של טלפון אלחוטי בחדר 

בטלפון  להשתמש  אין  מ�2002,  הבריאות  משרד  של  רפואה  מנהל  חוזר  לפי  הילדים.  בחדר  או  העבודה  בחדר  השינה, 

סלולרי במרחק הקטן מ�50-30 ס"מ ממכשירים רפואיים.

באופן כללי המלצות משרד הבריאות מתבססות על הנחיות של ארגונים בין�לאומיים:

להשתמש ברמקול, בדיבורית או באוזנייה )שאיננה אלחוטית( כדי להרחיק את הטלפון הנייד מהגוף; יש להפחית את  	

מספר השיחות ואת משכן כדי לצמצם את החשיפה.

להפחית את מספר השיחות ואת משכן באזורים מעוטי אנטנות, שבהם הקליטה חלשה ורמת הקרינה מהמכשיר גבוהה. 	

לנקוט משנה זהירות במיוחד בילדים, הרגישים יותר לגורמים מסרטנים. 	

לרכב  מחוץ  אנטנה  להתקין  מומלץ  28ב(.  התעבורה  )תקנות  בטלפון  לדבר  כדי  נהיגה  בשעת  בדיבורית  להשתמש  	

 .)bluetooth( 'ולהעדיף חיבור קווי בין הטלפון לרמקול על פני שימוש בבלוטות

מומלץ שלא להשתמש בטלפונים סלולריים במקומות סגורים )מעליות, אוטובוסים, רכבות( בשל הקרינה המוגברת  	

במקומות כאלה. 

במרס 2012 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שלפיה לכל טלפון סלולרי הנמכר בישראל תוצמד תווית המזהירה מפני 

נזק לבריאות בשימוש בטלפון. הצעת החוק גם דורשת כי כל הפרסומות לטלפונים סלולריים יכללו את אותה אזהרה וכי 

פרסום כזה לא יופנה לקטינים. הכנסת טרם אישרה את הצעת החוק.

נתונים על חשיפה לקרינה בלתי מייננת בישראל

בספטמבר 2010 פיתח המשרד להגנת הסביבה מערכת אוטומטית לניטור רצוף של קרינה מאנטנות. דוח ראשוני, ובו 

נתונים ממערכת הניטור הזאת, התפרסם ב�2012. 

במאמץ לאמוד רמות קרינה במקומות ציבוריים, ב�2013 נמדדו רמות של קרינה בלתי מייננת ב�25 בתי ספר ברחבי 

הארץ. נוסף על כך נבדקו מתקני חשמל הממוקמים בתוך בתי ספר, ובכלל זה רשתות חלוקה )לוחות חשמל, ארונות 

חשמל, קווי חלוקה(, תאורת פלואורסנט, רשתות אינטרנט אלחוטיות ומנועי חשמל. הממצאים מלמדים כי החשיפה 

לקרינה בלתי מייננת בבתי ספר נמוכה מאוד, למעט כיתות וחדרי מורים הסמוכים ללוחות חשמל. על בסיס הממצאים 

1.5 מטרים לפחות מארונות חשמל ולהפחית את השימוש ברשתות תקשורת  האלה הומלץ להרחיק את התלמידים 

אלחוטיות בבתי ספר.
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אף על�פי שכלי רכב היברידיים עשויים לפלוט קרינה בלתי מייננת, חוק הקרינה הבלתי מייננת אינו מקנה למשרד להגנת 

הסביבה סמכות לתת רישיונות לכלי הרכב האלה או לפקח עליהם. בשנת 2010 התכנסה ועדת מומחים כדי להעריך את 

רמת השדות האלקטרומגנטיים שמחוללים כלי רכב היברידיים, והמליצה למדוד את רמת הקרינה בכלי הרכב האלה. 

המשרד להגנת הסביבה ביצע בדיקות מקיפות של קרינה בלתי מייננת במגוון כלי רכב היברידיים ופרסם את התוצאות. 

על בסיס הממצאים הגיע המשרד למסקנה שכלי רכב היברידיים מומלצים לשימוש בזכות רמת הקרינה הנמוכה שלהם 

והרמה הנמוכה יחסית של פליטת מזהמי אוויר.

מחקר על תוצאי הבריאות הקשורים לחשיפה לקרינה בלתי מייננת בישראל

בשנת 2006 החליטה ועדת שרים להקים מרכז לאומי לחקר השפעת הקרינה הבלתי מייננת על בריאות הציבור. בעקבות 

להגנת  הביטחון, משרד התקשורת, המשרד  נציגים מהמשרדים האלה: משרד  ובה  מדעי  היגוי  ועדת  הוקמה  ההחלטה 

המרכז  להקמת  מכרז  התפרסם   2012 בשנת  והמים.  האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות  ומשרד  הבריאות  משרד  הסביבה, 

בשיתוף  ב�2013  שנפתח  )תנודה(,  המרכז  הסביבה.  להגנת  והמשרד  המדע  משרד  מטעם  מימון  שנות  לשלוש  שיזכה 

עם היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, מספק מענה על 

שאלות, ובכלל זה על שאלות שמפנים משרדי ממשלה. בעתיד יערוך המכון מחקר אפידמיולוגי בסיסי והערכת סיכונים.

במהלך חמש השנים האחרונות )2014-2010( נערכו בישראל מחקרים מעטים לבחינת ההשפעות הבריאותיות של קרינה 

בלתי מייננת. כמה מחקרים שהתפרסמו התמקדו בהשפעת קרינה אלקטרומגנטית על תאי עצב ועל עקה תאית.

הסוכנות  של  מ�1996  המלצה  בעקבות  שנערך   ,)INTERPHONE( אינטרפון  המחקר  במיזם  השתתפה  ישראל 

הבין�לאומית לחקר הסרטן לערוך מחקר אפידמיולוגי מקיף לבחינת הקשר בין השימוש בטלפונים סלולריים לתחלואה 

בסרטן. הממצאים בישראל הראו בבירור שיש קשר בין שימוש בטלפון סלולרי במשך יותר מעשר שנים לבין גידולים 

בבלוטות הרוק, בייחוד בקרב אנשים שהחזיקו את הטלפון באותו צד שבו התפתח הגידול ובקרב אנשים שהיו חשופים 

לקרינה ברמה הגבוהה ביותר )שימוש נרחב בטלפון הסלולרי באזורים שיש בהם מעט אנטנות(.

היום ישראל שותפה בשני מחקרים בין�לאומיים נוספים:

מחקר MOBI-Kids, הבוחן את הקשר האפשרי בין שימוש בטכנולוגיות תקשורת הפולטות קרינה בלתי מייננת לבין    .1

התפתחות גידולי מוח בקרב ילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים;

מחקר GERoNiMO, הבוחן את השפעות הקרינה הבלתי מייננת על בריאות, ומשתתפים בו חוקרים מתחומים שונים    .2

מ�13 מדינות. 

את שני המחקרים מממן האיחוד האירופי והם נערכים בישראל ביחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר. 

התקדמות ואתגרים

הקמת מרכז ידע לאומי בנושא תוצאי הבריאות של קרינה בלתי מייננת, והנגשת מידע על אנטנות סלולריות לציבור באתר  	

אינטראקטיבי, העלו במידה ניכרת את השקיפות בנושא קרינה בלתי מייננת והשפעותיה הפוטנציאליות על הבריאות.

בישראל רווח חוסר מודעות בעניין השימוש ההולם במכשירים הפולטים קרינה בלתי מייננת - טלפונים סלולריים,  	

מכשירי מיקרוגל, מיטות מתכווננות ומחשבים ניידים.

בישראל אתגרים גדולים בניטור סדיר של מתקנים במרחב הציבורי, כגון שנאים וקווי חשמל, ובביצוע בדיקות בתדירות  	

גבוהה כדי לאפשר הערכה מידית ונכונה של החשיפה.

יתגלו  )חימום רקמות מקומי(. אם  תקנים העוסקים בשימוש בטלפונים סלולריים מתבססים על ההשפעה התרמית  	

ממצאים חדשים בנושא תוצאי הבריאות של קרינה אלקטרומגנטית, תצטרך ישראל להעריך מחדש ולהתקין תקנות 

חדשות לפי ההתפתחויות הרגולטוריות הבין�לאומיות. 

 פרק 10 בריאות וסביבה בישראל 2014 



- 63 - 

מקורות

המשרד להגנת הסביבה, אגף מניעת רעש וקרינה )פורסם ב�2009(. טווחי בטיחות ורמות חשיפה מרביות מותרות לעניין קרינה   )1(

 בתדרי רדיו.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Documents/radiation%20

exposure%20levels%20chart.pdf )אוחזר ביולי 2014(.

 )2(  המשרד להגנת הסביבה )עודכן ב�2013(. אנטנות סלולריות.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/Cellular_Facilities.aspx )אוחזר ביולי 2014(.

המשרד להגנת הסביבה )2013(. עוצמות שדה מגנטי ממכשירי חשמל ביתיים.  )3( 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/

RadiationDomesticElectronics.pdf )אוחזר ביולי 2014(.

המשרד להגנת הסביבה )עודכן ב�2013(. קרינה בבתי ספר - תוצאות המדידות והמלצות לצמצום החשיפה.  )4( 

 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/schoolradiationprevention.aspx

)אוחזר ביולי 2014(.

המשרד להגנת הסביבה )עודכן בדצמבר 2013(. קרינה בלתי מייננת.  )5( 

 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Pages/Non_ionising_Radiation.aspx

)אוחזר ביולי 2014(.

המשרד להגנת הסביבה )עודכן בדצמבר 2013(. קרינה מכלי רכב היברידיים.  )6( 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Pages/HybridCars.aspx 

)אוחזר ביולי 2014(.

משרד הבריאות. קרינה סלולרית.  )7( 

http://www.health.gov.il/Subjects/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx )אוחזר ביולי 2014(.

משרד ראש הממשלה. הקמת מרכז ידע לאומי לבחינת השפעת הקרינה הבלתי מייננת על בריאות הציבור. החלטות ממשלה מרס 2006.  )8( 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2006/Pages/des4738.aspx )אוחזר ביולי 2014(.

)9( Electromagnetic Fields Project, World Health Organization (2013). National Activity Report – ISRAEL 2013.

  http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/ISRAEL_report_2013.pdf?ua=1 (retrieved July 2014).

)10( GERoNIMO Project, CREAL. Generalized EMF research using novel methods. An integrated approach: 

From research to risk assessment and support to risk management. Project Description.

  http://www.crealradiation.com/index.php/en/project-description/geronimo-project-description 

(retrieved July 2014).

)11( International Agency for Research of Cancer. The INTERPHONE Study.

  http://interphone.iarc.fr/ (retrieved July 2014).

)12( Sadetzki S., Chetrit A., Jarus-Hakak A., Cardis E., Deutch Y., Duvdevani S., Zultan A., Novikov I., Freedman L., 

Wolf M. (2008). Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors: A nationwide 

case-control study. American journal of epidemiology, 167(4), 457-467.

ת
ננ

יי
מ

י 
ת

בל
ה 

ינ
קר

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Documents/radiation%20exposure%20levels%20chart.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Documents/radiation%20exposure%20levels%20chart.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Documents/radiation%20exposure%20levels%20chart.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/RadiationDomesticElectronics.pdf 
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/RadiationDomesticElectronics.pdf 
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/RadiationDomesticElectronics.pdf 

