
תושבים יקרים,
העיר.  ברחבי  חדשות  אנטנות  הותקנו  האחרונים  בשבועות  א.  
האנטנות,  של  המסוכנות  אודות  לברר  לעירייה  פנו  רבים  תושבים 
ובמודעה שלפניכם, אנו מבקשים להסביר את הליכי הקמת האנטנות, 

ולענות לכל השאלות על מסוכנות וענייני הקרינה. 

בעיות הקליטה החמורות  היטב את  מכירים  כלל התושבים   .1
שהיו בעיר. המציאות הייתה בלתי נסבלת, כאשר עשרות אלפי 
בלבד,  אנטנות  שתי  דרך  הקליטה  את  צורכים  העיר  תושבי 
שהוצבו בכניסה לעיר. המציאות הזו הגיעה גם לפעמים עד כדי 

פיקוח נפש ממש, היה ברור שחייבים למצוא פתרון לנושא. 

תושבים  של  גודל  סדר  בעלי  בערים  ההשוואה,  לשם  רק   .2
כעירנו – 70,000 תושבים, כ"י – פועלות לכל הפחות כ – 20 

אנטנות )!(, כאשר בעירנו, כאמור, פעלו שתי אנטנות בלבד. 

מי שאמור להקים את האנטנות הן חברות הסלולר. במידה   .3
והן לא מקימות, משרד התקשורת אמור להטיל עליהן סנקציות. 
לצערנו, במשך שנים, משרד התקשורת לא הטיל את הסנקציות, 
הוקמו  שלא  מציאות  נוצרה  וכך  אנטנות,  הקימו  לא  החברות 
אנטנות במשך שנים ורוב העיר סבלה ממחסור חמור בקליטה. 

פי חוות הדעת של המומחים – שימוש בטלפון סלולארי  על  ב.  
באזור בו אין אנטנות – מגביר את הנזק של הקרינה באופן דרמטי! 
כאשר משתמשים בטלפון בסמיכות לאנטנות שעומדות בתקנים, 

הקרינה יורדת משמעותית!

וחברות  התקשורת  משרד  עם  בשיתוף  מקצועיות,  בדיקות  לאחר 
כל  כאשר   – בעיר  חדשות  אנטנות  הקמת  על  הוחלט  הסלולר, 
ידי מומחים ואנשי מקצוע, ורק על פיהם  ההליכים היו מלווים על 

אנו פועלים. 

הקמת אנטנות, דורשת אישורים רבים, מכמה גורמים: 

1. הליך רישוי של אנטנה צריך לעמוד בתוכנית התמ"א. חברות 
הסלולר מחויבות להליך הזה, והן נזהרות ומחמירות מאד מאד, 
כדי שרישיון האנטנה שלהן לא יישלל. הן נצמדות באופן מדויק 

להוראות החוק, ויש על כך אכיפה ובדיקה. 

לפנות  רישוי התמ"א, חברות הסלולר מחויבות  לאחר הליך   .2
מיום  זמן קצר  רישיון. בתוך  לאיכות הסביבה, לקבלת  למשרד 
ההפעלה הראשונית של האנטנה, החברה חייבת להביא למשרד 
לאיכות הסביבה בדיקה חוזרת, שתאשר או תשלול את הסקר 

הראשוני, ובהתאם לזה יקבלו רישיון הפעלה. 

המשרד  התקשורת.  משרד  אישור  לקבל  חייבת  אנטנה  כל   .3
בודק שיש צורך בה, שאין אתרים כפולים ועוד מגוון רחב מאד 
של דרישות על פי חוק. חברות הסלולר חייבות ועומדות בכל 

התקנים, לפני שהן מקבלות אישור להקים את האנטנה. 

ג.   אחרי שהנושא נבחן לעומק וחברות הסלולר עמדו בכללים ובכל 
הדרישות באופן המחמיר ביותר - הותקנו האנטנות בשעה טובה. 

ד.   נציין כי מלבד הניטור הקבוע שמתקיים ע"י הגורמים המוסמכים 
לבדיקת קרינה מהאנטנות – אחת לשנה מתקיימת בדיקה מעמיקה, 
ובה נבדקים כל המישורים הקשורים לאנטנה. החוק בישראל מחמיר 
מאד בנושא, והרשויות מתירות חשיפת קרינה ברמה של 10% בלבד 

ממה שמקובל ברוב מדינות העולם. 

חברות  ע"י  נבחרות  האנטנות  ומיקומה:  האנטנה  גודל  לגבי  ה.   
הסלולר, וכולן נותנות מענה זהה, ללא קשר לגודלם. לגבי המיקום: 
חברות הסלולר מעדיפות להקים תרנים, כדי למנוע מלשלם שכירות 
את  ממקמות  ושם  תרנים  מקימות  הן  משכך,  תושבים.  של  גג  על 

האנטנות. 

מורידה  שהאנטנה  במפורש  קובעת  שקיימנו  בדיקה  כל  לסיכום: 
משמעותית את בעיית הקרינה, ולא להיפך! 

ו.   עד כה, יש בעיר כ – שמונה אנטנות, ועדיין קיים מחסור משמעותי, 
כפי האמור לעיל – בעיר בגודל של עירנו, יש הכרח לעשרים אנטנות 
לפחות. אנו נמשיך לפעול כדי למזער ככל הניתן את הקרינה ולפתור 
בשנים  אותנו  התושבים, שהצפתם  לטובתכם  הקליטה,  בעיות  את 

האחרונות בפניות ובקשות לשיפור הקליטה. 
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