8/11/2013
לכבוד,
צוות ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל

הנדון :בקשה להופיע בפני הוועדה ודרישה לעצירת התקנה של מוני חשמל אלחוטיים ומקרינים
המהוים סכנה לבריאות הציבור

שלום רב,
שמי דר' יעל שטיין ,רופאה בבי"ח הדסה עין כרם וחוקרת השפעות בריאותיות של קרינה
אלקטרומגנטית באוניברסיטה העברית .הופעתי ומסרתי עדות פעמים רבות בנושא סכנות השפעת
הקרינה על ילדים ומבוגרים במסגרת וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ובמסגרת ועדת החינוך
של הכנסת – בדרישה ליישם את המלצות המומחים ולהפסיק את פרישת הרשתות האלחוטיות בבתי
הספר באופן חסר אחריות ומסוכן .כמו כן ,לפני כשנתיים הגשתי פניה ליועץ המשפטי לממשלה לגבי
התחמקותו של משרד החינוך מיישום המדיניות שהתחייב לה – אי-התקנת הרשתית אלחוטיות בבתי
הספר.

הבוקר נודע לי ,שלמרות התגובות השליליות בעולם לפריסת מונים אלחוטיים ,תגובות של תושבים
שפיתחו תגובות פיזיות או חלו לאחר התקנת המונים החכמים המקרינים בביתם ,ודרישה של רבים
לסרב להתקנת מוני החשמל בביתם ,מדינת ישראל מתכוונת בכל זאת לפרוס רשת אלחוטית מקרינה
בארץ ,ולהקרין באופן שוטף ,יום ולילה ,את כל התושבים – כולל תינוקות ,עוברים בבטן אמם ,זקנים,
חולים ורגישים לקרינה ,ממרחק אפס ,ולחייב את כ-ו-ל-ם להיחשף בניגוד לרצונם ובניגוד לזכויותיהם
הבסיסיות.
צעד זה הינו חסר אחריות בצורה פושעת ממש ,ועליי להתנגד לו בכל תוקף.

מצורף לדוגמה מסמך מאת המומחה דר' דייויד קרפנטר ,מומחה לבריאות הציבור בוגר אוניברסיטת
הרווארד – שהוגש לחברת האנרגיה בקנדה במחאה כנגד התקנת מוני חשמל אלחוטיים מקרינים.
בסיכום חוות דעתו )בעמוד  ,(iiiהמומחה כותב שיש בחשיפה למונים אלחוטיים סכנה ברורה לבריאות
הציבור:
It is my opinion that the state of scientific research sufficiently establishes a risk that
meters transmitting by radiofrequencies as proposed in the present file by HydroQuebec may constitute a risk of serious as well as irreversible damage to health,
through biological effects other than those resulting from heat.
Some individuals or categories of individuals are more susceptible to injury than
others (children, pregnant women, elderly, persons with illness, electrosensitive
individuals, etc).

בעמוד  4של חוות דעתו ,דר' קרפנטר מתייחס לעובדה שהמונים החכמים מקרינים ללא הפסקה יום וליל
– לעובדה זו יש משמעות רבה מבחינת הפגיעה הבריאותית ,אפילו יותר מעוצמת הסיגנל המשודר:
I wish to stress that duration may be an even more potent contributing factor to RF/MW
radiation bioeffects than exposure levels. Chronic, such as all-day exposure, is more
likely than short and intermittent exposure, such as cell phone use, to produce harmful
health effects. Although the exposure levels may be lower, the accumulated
exposure over time has the potential to be greater and to cause greater harm.

באופן אישי ,לא אסכים שמשפחתי וילדיי ייחשפו יומם וליל למונים אלחוטיים מקרינים ,בדיוק כפי
שאין לי ראוטר אלחוטי בביתי ,מפני שאינני רוצה לחשוף את משפחתי לקרינה ,ובדיוק כפי שלא הסכמתי
שחברת "בזק" תיצור על שמי חשבון רשת אלחוטית המקרין ברחוב במסגרת חיבור האינטרנט שלהם.
כאשר רוצים להשתמש באינטרנט ,מחברים את המחשב למודם בחוט ,באופן שלא מסכן את הבריאות.

אני בטוחה שצוות ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל ינהג באחריות ולא יטמון
ראשו בחול אל מול עדויות כה ברורות לסכנה בריאותית של כלל הציבור .עליכם לקחת בחשבון
שאתם עומדים לעשות צעד מסוכן שיהיו לו השלכות קשות לאורך שנים רבות .הוועדה חייבת לשמוע
ולתעד את העדויות לסכנה לפגיעה בציבור.

אין כל ספק שלתעשיית הסלולר ולרבים אחרים )כולל חלק מהמומחים המייעצים לחברת החשמל(
נוח מאוד לשלול סיכונים אלה ,ולטעון שאין כל סיכון בהתקנם מונים אלחוטיים  ---אך הדבר אינו נכון,
ואין שום הצדקה לסכן את כלל תושבי מדינת ישראל למען נוחותכם ,בדיוק כפי שאין למשרד החינוך
רשות להקרין את כל ילדי בית הספר בישראל ,מפני שפחות נוח להם להתקין רשת אינטרנט חוטית.

עצם העובדה שהמונים נקראים  Smartאינה הופכת אותם בפועל לחכמים או טובים עבור המשתמשים.

אשמח להופיע בפני צוות ההיגוי ולהציג בפניכם את כל העדויות ,כולל מחקרים חדשים.

בכבוד רב,

דר' יעל שטיין
מחלקת הרדמה וטיפול נמרץ ,הדסה עין כרם

