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להלן התייחסותנו למסמך שפורסם על ידי משרד התקשורת בנושא שבנדון ולקראת פרסום המכרז 
לצד הקצאה של תדרים נוספים  5להקצאת תדרים המיועדים לאספקת שירותים רחבי פס בדור 

 . 4דור ב
 

הדור הסלולרי החמישי נועד, כאמור, לאפשר פתרונות טכנולוגיים לשיפור היכולות הקיימות 
באמצעות שיפורי ביצועים. להטמעת טכנולוגיה זו משמעויות , IoT-בטלפונים החכמים ולתמיכה ב

 טכנולוגיות, כלכליות וחברתיות רחבות היקף, הן ברמת הצרכנים והן בקרב המגזר העסקי. 
 
היבט הבריאותי, למשל, ניתן למנות מספר דוגמאות ליתרונות טכנולוגיית הדור החמישי כגון, ב

בקרה וסיוע רפואי בזמן אמת למטופלים באמצעות מערכות חישה מתקדמות עבור מדדים רפואיים 
 5ותפקודים חיוניים )כגון טמפרטורה, לחץ דם, קצב לב, רמת גלוקוז ועוד(. כמו כן, טכנולוגיית דור 

לנהל חיים עצמאיים באמצעות שימוש  ,תסייע לבעלי מוגבלויות, לחולים כרוניים ולקשישים
כמו גם טלפונים חכמים וטאבלטים שישמשו  ,בשעונים חכמים, צמידי כושר, משקפיים ייעודים

למעקב תפקודים )סיוע בבעיות זיכרון, זיהוי נפילה, זיהוי אובדן הכרה( ומעקב אישי אחר נוטלי 
 תרופות.

 
על אף היתרונות הברורים של טכנולוגיה זו, יש לבחון את ההיבטים הבריאותיים של החשיפה 

 לקרינה זו על בריאות האדם.
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באופן כללי, נציין כי ישנו קושי להעריך את ההשפעות הבריאותיות של החשיפה לקרינה זו מכמה 
 יבות:ס

 
קרינה בתחום תדרי הרדיו אינו חד משמעי  תשל חשיפ השלכות בריאותיותלהידע המדעי בנוגע  .1

האם חשיפה לקרינה בלתי מייננת גורמת לנזק בריאותי  ,ואינו מבוסס עדיין. התשובה לשאלה
, סיווג ארגון הבריאות העולמי, על 2011שנויה במחלוקת בין המדענים. בשנת  ,)שלא ע"י חימום(

רי רדיו כ"מסרטן אפשרי" בבני אדם. סיווג סמך העדויות המדעיות הקיימות, את הקרינה בתד
מייננת במספר מדינות -זה הוביל לאימוץ עיקרון הזהירות המונעת בעניין חשיפה לקרינה בלתי

ורשויות. עיקרון זה, תומך בצמצום החשיפה, במידת האפשר, תוך איזון בין הצרכים 
קבעת מדיניות הבריאות הטכנולוגיים המתפתחים לבין שמירה על בריאות האדם. גם בישראל, נ

 בתחום על בסיס עיקרון זה.
 

טכנולוגיה זו עדיין איננה בשימוש ולא מתקיימת חשיפה של הציבור הרחב לקרינה בתדרים אלו.  .2
בהתאם לכך, כמעט ולא קיים ידע בנושא השלכות החשיפה של גלים מילימטריים על בריאות 

 האדם ונדרשים מחקרים בתחום. 
 

כנולוגיית הדור החמישי, יש לבחון על רקע מאפייניה הספציפיים של את השלכות המעבר לט
 טכנולוגיה זו:

 
הדור החמישי יפעל בקרבת התדרים של הדורות הנוכחיים, ובנוסף בתדרים גבוהים פי עשרה ויותר 

הרץ. תדרים אלו משתייכים ברובם -ג'יגה 86הרץ ועד -ג'יגה 24)על פי פרסומים עולמיים(; בין 
ם המילימטריים )גלים קצרים באורך של מספר מילימטרים(, והקרינה בתדרים אלו לתחום הגלי

 הינה בעלת עומק חדירה קטן יחסית לגוף האדם )החדירה היא בעיקר לרקמות העור(. 
 

( small cells)מאפיין נוסף של טכנולוגיית הדור החמישי הוא שימוש בתאים סלולריים קטנים מאד 
וזאת בשילוב תאים , IoTורבים מאד, אשר "יכסו" יחד אזורים שונים בקרבת האדם ומערכות 

גדולים יותר שימוקמו באזורי ביניים. התאים הסלולריים יפעלו בטכנולוגיית "הטיית אלומות" 
(beam steering ) שמשמעותה יצירה של אלומות קרינה המכוונות כלפי המשתמש, המאפשרות

 תר והפחתת הפרעות הדדיות. פעולה יעילה יו
 

  MIMO טכנולוגיית תקשורת נוספת שתייחד את הדור החמישי היא טכנולוגיית
(Massive Multiple In/Multiple Out )כל אתר סלולרי יוכל ליצור קשר בו  .ריבוי קלט וריבוי פלט

מערכות  זמנית עם משתמשים רבים מאד, בשידור ובקליטה, וכך יוכל לתמוך ביכולת חיבור עם
 המשתייכות ל"אינטרנט של הדברים". 

 
 ,4רשתות אלו יפעלו במקביל לתשתית דור  5,בנוסף, היות ובשלב ראשון של הטמעת טכנולוגיית דור 

 במקביל על רמות החשיפה. ,יש צורך בבחינה מעמיקה של משמעות הפרישה
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וסקים בתחום זה, לא ברור כיצד ישפיעו מאפייני הטכנולוגיה שתוארו לעיל על לדעת פיזיקאים הע
החשיפה של הציבור לאחר יישומה והטמעתה. לדוגמה, מדידות נקודתיות לא ישקפו הערכה 
מהימנה של חשיפה הטרוגנית לאורך זמן. כמו כן, ייתכנו מצבים של רמות חשיפה גבוהות מאוד 

 .((Hot Spots ב"נקודות חמות"
 

בהתחשב בכך, מרכז תנודע ימשיך לעקוב אחר הידע הנצבר בנושא הערכת החשיפה של ריבוי 
 מקורות קרינה ואחר פרסום מחקרים בריאותיים.

 
לסיכום, השלכותיה הבריאותיות של החשיפה לקרינה טכנולוגיית הדור החמישי אינן ברורות. מנגד, 

תרונותיה הנלווים לה. לפיכך, אנו ממליצים כי לא ניתן לעצור את ההתפתחות הטכנולוגית על שלל י
המשרד להגנת הסביבה יפקח אחר רמות החשיפה, לרבות בחינה של מתארי הפרישות השונות של 
ריבוי מקורות הקרינה )אתרים סלולריים בגדלים שונים( בשלבים שונים לאורך ציר הזמן, תוך 

הספקים וכיווניות האנטנות )בשקלול ובשילוב נתוני ה" Hot Spots"-התייחסות לרמות חשיפה ב
 יישום טכנולוגיית הטיית אלומות(, תוך התאמתן לעיקרון הזהירות המונעת.

 
ועדה בינמשרדית שתכלול את הנציגים הרלוונטיים בתחום, לרבות אנו ממליצים על הקמת  ,במקביל

שום הטכנולוגיה, את התקנים והסטנדרטים הקיימים ביי ,בין היתר ,נציג בריאות, שתבחן תקופתית
 ככל שהידע יצטבר. ,ותפעל במידת הצורך לעדכונם

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 משה בר סימן טוב
 
 
 

 מר ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה העתק:
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות 

 פרופ' סטיליאן גלברג, ראש אגף רעש וקרינה המשרד להגנת הסביבה
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שרותי בריאות הציבור, משרד הבריאות 

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
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