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 :בישראל 5נושא פריסת רשת דור להלן התייחסות מרכז תנודע ל

 לתמיכהלאפשר פתרונות טכנולוגיים לשיפור היכולות הקיימות בטלפונים החכמים ו הדור הסלולרי החמישי נועד

הדור החמישי יפעל בקרבת התדרים של הדורות הנוכחיים, ובנוסף בתדרים , באמצעות שיפורי ביצועים. IoT-ב

הרץ. תדרים אלו משתייכים -ג'יגה 86הרץ ועד -ג'יגה 24גבוהים פי עשרה ויותר )על פי פרסומים עולמיים(; בין 

ר מילימטרים(, והקרינה בתדרים אלו הינה ברובם לתחום הגלים המילימטריים )גלים קצרים באורך של מספ

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

בקרה וסיוע רפואי בזמן אמת  לדוגמה בהיבט הבריאותי הטכנולוגיה תאפשר ,רביםיתרונות  טכנולוגיה זול

ההיבטים אכן  ,יחד עם זאת .חיים עצמאייםלנהל  לבעלי מוגבלויות, לחולים כרוניים ולקשישיםתסייע ו למטופלים

ישנו קושי  נציין כי ,באופן כללי .טרם נבדקו האדםבריאות  זו עללטכנולוגיה ספציפית  הבריאותיים של החשיפה

 את ההשפעות הבריאותיות של החשיפה לקרינה זו מכמה סיבות: להעריך

 

אינו אינו חד משמעי ותחום תדרי הרדיו קרינה בהשלכות בריאותיות של חשיפה  בנוגעהידע המדעי  .1

התשובה לשאלה האם חשיפה לקרינה בלתי מייננת גורמת לנזק בריאותי )שלא ע"י  .עדיין מבוסס

, סיווג ארגון הבריאות העולמי, על סמך העדויות 2011חימום( שנויה במחלוקת בין המדענים. בשנת 

רי" בבני אדם. סיווג זה הוביל לאימוץ עיקרון את הקרינה בתדרי רדיו כ"מסרטן אפש ,המדעיות הקיימות

מייננת במספר מדינות ורשויות. עיקרון זה, תומך -הזהירות המונעת בעניין חשיפה לקרינה בלתי

בצמצום החשיפה, במידת האפשר, תוך איזון בין הצרכים הטכנולוגיים המתפתחים לבין שמירה על 

 ת בתחום על בסיס עיקרון זה.גם בישראל, נקבעת מדיניות הבריאו בריאות האדם.

 

טכנולוגיה זו עדיין איננה בשימוש ולא מתקיימת חשיפה של הציבור הרחב לקרינה בתדרים אלו.  .2

 החשיפה של גלים מילימטריים על בריאות האדם ותלכהש בנושא בהתאם לכך, כמעט ולא קיים ידע

, מרכז לאומי תנודע עהיד מרכז. )בתנאי מעבדה ומחקרי אוכלוסייה( בתחום ונדרשים מחקרים

ימשיך לעקוב אחר הידע הנצבר בנושא הערכת החשיפה להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הציבור, 

 של ריבוי מקורות קרינה ואחר פרסום מחקרים בריאותיים.

 
שטרם יושמו,  5דור בהתחשב במכשירים ורשתות  כי ,וציין( 2019)מרץ ארגון הבריאות העולמי התייחס לנושא 

 הוא כיארגון עוד הוסיף ה. יה בחשיפה הכוללת לגלי רדיו כאשר היא מתווספת לרשת קיימת אינה ברורההעלי

ויבחן את המחקרים הבריאותיים ככל שאלו  5 ית דורטכנולוגייסקור את הערכות החשיפה שיבוצעו עם הטמעת 

 יתפרסמו.

 

 בריאות המייננת על -בלתיהקרינה ה השפעתי ללאוממרכז ידע 
 והמשרד להגנת הסביבה והחלל הטכנולוגיה ,המרכז הוקם ומופעל בסיוע משרד המדע
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 הציינ , ARPANSAשות האוסטרלית להגנה מפני קרינה,הר ;התייחסו לנושא זה ותנוספרשויות ממשלתיות 

אין הוכחה מדעית מבוססת להשפעות בריאות  הבינ"ל ברמות חשיפה שמתחת למגבלותכי ( 2019)אפריל 

גם ממשלת בריטניה, במענה לשאילתה שהוגשה לה בנושא זה  להמשיך במחקר בתחום זה. יש וכי שליליות

 כאשרלקרינה בתחום תדרי הרדיו, כללית העלייה קטנה בחשיפה  למרות שתיתכן(, ציינה כי 2019)מרץ 

 לרשת הקיימת, החשיפה הכללית צפויה להישאר נמוכה ובתוך מגבלות החשיפה. 5טכנולוגיית דור  תתווסף

 

 חדשהה הטכנולוגיההטמעת ובה העולה מפנייתך עוסקת בקביעת מדיניות ציבורית באופן כללי נציין כי הסוגי

חשיפה כפי שמתקיים ב ,במציאות של קבלת החלטות בתנאי אי וודאות צוינו לעיל.וגיות שבהתחשב בכל הס

מנחה הוא כי יש לקבוע מדיניות על פי המידע הטוב ביותר הזמין למקבל העיקרון לקרינה בתדרי הרדיו, ה

נע (. לא ניתן לקבל החלטה להימ"OECD: "on the basis of best available informationההחלטות )

וכפי שצוין בהקשר זה  מפעולה מסוימת רק על סמך העובדה שקיים חוסר וודאות לגבי העתיד או שחסר מידע.

עוד  באמצעים סבירים, "הסיכון" את הקטנת מאפשריישום עיקרון הזהירות המונעת במקרים אלו  קודם לכן,

 .הסיכוןוודאות נקבעה  בטרם

 

הליכי קבלת החלטות בתחומים אחרים בחברה דמוקרטית, יש , בדומה לת5בתהליך הטמעת טכנולוגיית דור 

להתחשב במגוון רחב של גורמים ביניהם חברתיים, כלכלים, בריאותיים, טכנולוגיים ואחרים. לצורך המחשה 

הסיכונים הנקשרים  )וללא השוואה( אם נבחן את תחום התחבורה רק בהקשר הבריאותי, אין ספק כי לנוכח 

ונות דרכים יש להפסיק את השימוש בטכנולוגיות אלה. יחד עם זאת, לא קיימת בעניין זה בזיהום אוויר או בתא

מדיניות של הימנעות מסיכון, למשל על ידי הימנעות משימוש בכלי תחבורה, אלא ננקטת מדיניות לצמצום 

 הסיכון באמצעות רגולציה פיקוח, חינוך ועוד.

 

 
 

       
 בברכה,

        
 הדס וגמן       
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