אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי )ע"ר(

עמותת אומ" טוענת :מדידות עוצמת קרינה מאנטנות סלולריות אינ מדוייקות
עמותת אומ"  ,הפועלת למע מנהל תקי במדינה ,החליטה לסייע ולתמו בקבוצות אזרחי המתארגנות
ברחבי האר והנאבקות נגד סיכוני קרינה של אנטנות סלולריות.
העמותה מתכוונת לפעול בדרכי ציבוריות ומשפטיות על מנת להביא לצמצו סיכוני הקרינה לאזרחי
ובמקביל למנוע הצבת אנטנות באמצעות שימוש באמצעי הטעיה.
מפגש ע אנשי המשרד לאיכות הסביבה
החלטת העמותה באה בעקבות פגישה שהתקיימה בתארי  ,10.8.2005בי נציגי המשרד לאיכות הסביבה
)איכ"ס( :ד"ר יוסי ענבר סמנכ"ל בכיר לתעשיות ,מר ליאור אלובי ' ממונה קרינה בלתי מייננת וגב'
מיכל בר טוב ראש האג לחומ"ס לבי נציגי העמותה :העיתונאי אריה אבנרי יו"ר העמותה ,הפיזיקאי
דורו טל חבר הנהלת העמותה ,מומחה לאנטנות וקרינה ,יוע הבטחת איכות עמיק לוי חבר הנהלת
העמותה ,מומחה במטרולוגיה )תורת המדידות( והפיזיקאי נחו שח שהיה ראש פרוייקט לתכנו מסלולי
הקרנה לריפוי גידולי .
בפגישה זו התריעו נציגי העמותה על קיומו של ספק רב לגבי מהימנות ודיוק הבדיקות ומדידות רמות
הקרינה הנעשות בידי בודקי הממומני ישירות ע"י חברות הסלולר ואינ מוסמכי ע"י גור בלתי תלוי.
בדיקה מוקדמת ע הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
עמיק לוי בדק את הנושא ע ד"ר מנח מרגליות ,ראש תחו בכיר למדידות קרינה במרכז למחקר גרעיני
שורק .המסקנות שעלו מהבדיקה הנ"ל הדאיגו ג את יו"ר הוועדה לביקורת המדינה ,ח"כ יורי שטר  .על כ
נבדק הנושא ע מר סרגיי יעקובסו ראש ענ כיול ,חשמל ואלקטרוניקה ברשות הלאומית להסמכת
מעבדות .התברר כי הגורמי המבצעי מדידות קרינה של מערכות סלולריות טר הוסמכו כמעבדה בודקת
ו/או כמעבדה מכיילת )למכשירי המודדי את עוצמות קרינה( ,בהתא לתק הבינלאומי והלאומי ת"י
" ISO/IEC 17025דרישות כלליות לגבי כשירות של מעבדות בדיקה וכיול" .טר הוגדרו שיטות בדיקה,
לא ברור כיצד מכויילי המכשירי ולא מבוצע ניטור שוט  ,אלא מדידות נקודתיות .על כ  ,קיי ספק רב
א תוצאות המדידות המורות את עוצמות הקרינה ,מתאימות להנחיות  ICNIRPולדרישות הס הבריאותי
והס הסביבתי שנקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה .זאת בהנחה כי תנאי הס המקובלי בטוחי .
עדויות מבוססות על רמת הסיכוני
בדיקת המומחי העלתה כי תנאי הס שנקבעו אינ בטוחי  .מתו החומר הרב שהובא ע"י נחו שח
עולה כי יש הוכחות לכאורה לנזקי ממשי כולל גידול במקרי הסרט  ,הנמצא בקשר ע קרינה של
מערכות סלולריות.
נטל ההוכחה חל על חברות הסלולר
עוד טע נחו שח כי חברות הסלולר הטוענות "אי הוכחה לנזקי בריאותיי " מתעלמות מתמ"א 36
הקובע כי היתרי בניה למתק שידור יינתנו "רק לאחר שהוכח מעבר לכל ספק שאי בהקמתו משו גרימת
סיכו כל שהוא לבריאות הציבור" .המשמעות ברורה ,חובת ההוכחה חלה על חברות הסלולר כתנאי לאישור
התקנת אנטנה ולא על הציבור.
הפרת עקרו האובייקטיביות
נציגי אומ" טענו כי בניגוד לחוק הקובע כי "האישורי יינתנו ע"י גו מקצועי ממלכתי ואובייקטיבי" שכר
טרחת מודדי הקרינה משול ישירות ע"י חברות הסלולר ובכ מופר לכאורה עקרו האובייקטיביות.
קבוצות אזרחי המעונינות להשתת בפעילות עמותת אומ" לצמצו נזקי הקרינה מוזמנות לפנות ל
עמיק לוי levin_td@netvision.net.il
דורו טל 4x4xm@nana.co.il
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