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3 

 פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים  – 'א פרק

 עיקרי הפעילות של הרגולטור בתחוםהאינטרס הציבורי ו .א

. היא אומנם אינה גורמת לנזקים רייםמולקולקשרים  מפרקת שאינה קרינה היא מייננת בלתי קרינהבהגדרתה, 

למקור קרינה בכל זאת  וממושכת גבוהה חשיפההבריאותיים החמורים להם גורמת הקרינה המייננת, אך נמצא כי 

חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים מסוימים הוגדרה על ידי בריאותיות שליליות לאדם.  השלכות בעלת להיות עשויה

אף ממליץ על מזעור רמות החשיפה, כגורם מסרטן אפשרי. ארגון הבריאות העולמי ארגון הבריאות העולמי 

 ., כלומר צמצום החשיפה לקרינה בלתי מייננת באמצעים סביריםונקיטת עיקרון "זהירות מונעת"

ונטולת השפעה היומיום אנו מוקפים באינספור מקורות הפולטים קרינה בלתי מייננת בעוצמה נמוכה בחיי  

. קרינה בלתי מייננת בעלת פוטנציאל פגיעה נובעת לרוב WIFIמשמעותית, החל מגופי תאורה, ועד תקשורת 

ממתקני תשתית גדולים שאינם לשימוש אישי, דוגמת מתקני תקשורת המשדרים בגלי רדיו, תשתיות חשמל 

אדומה. מתקנים אלו נמצאים תחת פיקוח  תתוסגולה  על)תחנות ייצור, חלוקה והשנאה(, לייזרים, מקורות קרינה 

 ועל הציבור על להגן , בין היתר,, שייעודו)להלן "המשרד"( במשרד להגנת הסביבה האגף למניעת רעש וקרינה

 שירותים נותני ועל הקרינה מקורות על פקח. תפקידו למייננת בלתי לקרינה חשיפה של השפעות מפני הסביבה

. ניתן לפרוט את החוק מכוח המונפקים ם,היתרי הקרינה, וזאת באמצעותומדידת  החשיפה הערכת בתחום

 :1קטגוריות עיקריות 3-המפוקחים העיקריים הנמצאים תחת פיקוח האגף ל

 מפעילי רשתות תקשורת סלולרית. .1

 .)חברת החשמל ויצרני חשמל פרטיים( מפעילי תשתיות חשמל .2

 מודדי קרינה. .3

 הבסיס החוקי לפעילות  .ב

 בעת מתוקף הסמכויות שהוקנו לו בחקיקה ראשית וחקיקת משנה: פעילות האגף נו

. מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה 2006-ותשס"החוק הקרינה הבלתי מייננת, 

לקרינה בלתי מייננת, ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, הקמתם והפעלתם ובמתן שירות למדידת קרינה, בין 

 קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת.השאר על ידי 

הוא השר  –. הותקנו על ידי השר הממונה על ביצוע הוראות החוק 2009-תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט

ת באמות מידה ונהלים למתן היתרים בהתאם לסוגי מקורות הקרינה, קביעת אגרות ועוסקו –להגנת הסביבה 

 ועריכת מדידות.

 היתרים ורישיונות הניתנים על ידי הרגולטור  .ג

התנאים ההיתרים הניתנים על ידי האגף מהווים את כלי הפיקוח העיקרי שלו, באמצעות התנאים לקבלתם ו

 כוללים:הקבועים בהם, ה

. ניתן בכפוף לביצוע הערכת רמות חשיפה, נקיטת האמצעים הדרושים היתר להקמת מקור קרינה .1

 צירוף הוכחת הנ"ל ותשלום אגרה.להגבלתה והגשת בקשה ב

                                                           
1

אישיים. עם  לקטגוריות אלו האגף מפקח גם על תחנות לשידור רדיו, מקורות קרינה על סגולה, קרינת לייזר, קרינה תת אדומה, קרינת רדיו ממתקני חובביםנוסף  

  .למרות השפעתם על הסביבה , ולכן לא נכללים בדוח הטיובחים אלו זניחים בכל הנוגע למספרםזאת, מקורות ומפוק
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בכפוף להמצאת שנים, בתלות בסוג המקור,  25או  5לתקופה של . ניתן היתר להפעלה של מקור קרינה .2

היתר הקמה בתוקף, היתר לפי חוק התכנון והבנייה )במידת הצורך(, מדידת רמות חשיפה במהלך הפעלתו 

ותשלום אגרה. לאחר ההפעלה נדרש המפעיל לבצע של מקור הקרינה והגשת בקשה בצירוף הוכחת הנ"ל 

 מדידת רמות חשיפה על בסיס שנתי.

. היתר הניתן למקורות קרינה קטנים הפולטים קרינה ברמות נמוכות ולפיכך כפופים היתר "סוג" .3

לאחר ההפעלה נדרש המפעיל לבצע  לדרישות פחותות. ניתן על סמך הגשת בקשה ותשלום אגרה בלבד.

 מהמוקדים שבהפעלתו. 10%-פה על בסיס שנתי במדידת רמות חשי

היתר למתן שירות למדידת קרינה. ניתן בכפוף לעמידה ברף מקצועי )תואר ראשון רלוונטי(,  .היתר שירות .4

עמידה בבחינות מקצועיות שמקיים האגף, החזקת ציוד ואמצעים מתאימים ומכוילים, והגשת בקשה 

 בצירוף הוכחת הנ"ל ותשלום אגרה.

 ורגולטורים משיקים  רגולציה .ד

שיונות יר. נוגע בעיקר לתחום התקשורת הסלולרית. משרד התקשורת הוא הרגולטור המנפיק משרד התקשורת

מחייבים רמות פריסה הרישיון . תנאי ומסדיר את השימוש בתדרי רדיו להקמה והפעלה של תקשורת סלולרית

 מן הארץ(, איכות שיחות ואיכות השירות.  90%-וכיסוי )כ

, בהתאם . וועדות התכנון המחוזיות והמקומיות מנפקות היתרי בנייה למקורות הקרינהמנהל התכנון והבנייה

. כאשר נדרש היתר בנייה ב' למתקני שידור גדולים 36א' למתקני שידור קטנים וזעירים ותמ"א  36להוראות תמ"א 

 ת רעש וקרינה.להקמת המוקד, הוא מהווה גם תנאי לקבלת היתר הפעלה מן האגף למניע

 הרחבה על פעילות הרגולטור  .ה

ובדיקות  על מקורות קרינה בלתי מייננת מתבצעת באמצעות מתן ההיתרים הסביבתית כאמור, עיקר הרגולציה

נוסף על כך ניתן למנות אמצעי פיקוח ושירות נוספים שמפעיל האגף למניעת רעש  .תקופתיות מכוח ההיתרים

 וקרינה:

, הפעלת מערך ניטור רציף של קרינה בלתי 2014-. החל מקרינה בלתי מייננתתחנות לניטור רציף של  .1

תחנות ניטור שנפרשו באזורים מאוכלסים ואזורי תעשייה, בקרבה למוקדי שידור של  18מייננת: 

טלוויזיה, רדיו וסלולר. התחנות מודדות באופן רציף ולאורך זמן את רמות הקרינה ומשדרות את תוצאות 

 מרכזי לצורך ניתוח והצגת הנתונים לציבור.המדידה למחשב 

, מערך ניטור המאפשר לעקוב אחר פעילות 2010. החל מספטמבר ניטור רציף של הספק אנטנות סלולריות .2

( 3זמני. המערכת מחוברת ישירות למתגי האנטנות )דור -של כל אנטנה סלולרית בנפרד, באופן רציף ובו

 שבהיתר לתנאים בהתאם המותרים לערכים שוטף באופן םמושווי אלה נתוניםושואבת מהן נתונים. 

 כך על מתריעה, זאת מתעדת היא כלשהי חריגה מגלה המערכת כאשר. אנטנה לכל המשרד שנתן הפרטני

. ההיתר מן חריגה על הקרינה מקור בעלת הסלולר לחברת הודעה לאחר בדיקה נשלחתו האגף עובדי בפני

מהווה תחליף למודדי הקרינה בשטח, מכיוון שהיא מודדת את עם זאת, מערכת הניטור הרציף אינה 

או שינויים שחלו בסביבת מקור הקרינה ויכולים לגרום  הספק מקור הקרינה, ולא את רמות הקרינה עצמן

 לחשיפה לגרום יכוללחשיפה גבוהה ביחס למה שנקבע בהיתר )דוגמת אכלוס בניין בצמוד למקור הקרינה 

 .(השידור במוקד תפעולי או פיזי שינוי שהיה מבלי גם בבניין המתגוררים של גבוהה
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. דוחות המדידה הנדרשים לקבלת היתרים מוגשים ונבדקים על ידי האגף, אולם בדיקות עצמאיות בשטח .3

 לעתיםנוסף עליהם מבצעים עובדי האגף ביקורות ומדידות עצמאיות בשטח. לעתים באופן רנדומאלי, 

 מדידה, בעקבות פניות ציבור ואף באופן יזום כחלק מתכנית שנתית. דוח של באמינותו ספק קיום לאור

. מעבר להיותו רגולטור, האגף הוא גם מקור הסמכות המקצועי בממשלה לנושא ייעוץ מקצועי ותמיכה .4

הקרינה, ולפיכך מייעץ לכלל משרדי הממשלה והרשויות הציבוריות בנושא קרינה בלתי מייננת, מנחה 

ימי עיון וסדנאות למודדים מורשים  ועורךר פריסת רשת אלחוט ומדידת קרינה, מוסדות חינוך בדב

 ולמפקחי היחידות הסביבתיות.

 אנטנות של נתונים פרסום. הרציף הניטור תחנות ותוצאות מפת של האינטרנט באתר הנגשה .פרסום מידע .5

, בסביבתן החשיפה רמות הערכת תוצאות כולל, אינטראקטיבית במפה ובהקמה פעילות סלולריות

 .חודשי בסיס על המתעדכנת

 סיכום השיח מול בעלי העניין  – 'ב פרק

  סיכום תהליך השיח .א

מפעילי רשתות הסלולר )להוציא  –בעלי העניין העיקריים לעניין תחום הקרינה הבלתי מייננת הם המפוקחים 

מפעילים וירטואליים, שכן אלו מסתמכים על מוקדי שידור של מפעילים אחרים ולפיכך אינם רלוונטיים(, חברת 

החשמל ומודדי הקרינה המורשים. לפיכך נערכה פגישה אחת לפחות, והוחלפו תכתובות ומידע עם הגורמים 

 הבאים:

 נציגי חברת סלקום. .1

 פון.נציגי חברת פלא .2

 )חברה משותפת של פרטנר והוט מובייל לתשתיות הסלולר( PHIנציגי חברת  .3

 חברת החשמל. .4

 מודד קרינה. .5

 

משרד התקשורת, משרד  –דיונים והתייעצויות מול נציגי הרגולטורים המשיקים בתחום  נוסף להם נערכו

לבעלי עניין אחרים בתחום פניות גם נעשו  . ומשרד האוצר מנהל התכנון ,התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הקרינה: עמותות וארגונים אזרחיים הפועלים בנושא )דוגמת "הפורום לסלולריות שפויה" ו"אדם טבע ודין"(, 

 .עלה בידנו לתאם פגישה עם גורמים אלו בתקופת הכנת דו"ח זההשלטון המקומי. לצערנו לא מרכז ונציגי 

יום הפגישה, המציג את החלטת הממשלה בנושא הפחתת הנטל לכל בעלי העניין נשלח מכתב מקדים טרם ק

 הרגולטורי ומטרת הפגישה, שהיא דיון תוכן ראשוני בסוגיות הבאות:

 .הרגולטור מול בעבודה המרכזיים התהליכים .1

 (.מסורבלת ביורוקרטיה או/ו מכבידות מדרישות הנובעות) והשלכותיהן מרכזיות בעיות .2

 '(.וכו בהירות אי, ודאות אי, תהליכים התמשכות, ישירות עלויות: למשל) הנטל השלכות תיאור .3

 .כללית והתייחסות לפתרונות הצעות .4
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אופן השיח היה ככלל קבוע עם כל בעלי העניין: במהלך הפגישה הם נתבקשו תחילה להתייחס באופן פתוח לסוגיות 

תייחסותם אליהן. לאחר הפגישה הנ"ל, לאחר מכן אנו הצגנו את רשימת הדרישות הרגולטוריות וביקשנו את ה

וככל שנדרשו לכך העבירו המפוקחים טבלאות כימות ומדידה של העלויות הכלכליות הכרוכות בעמידה בדרישות 

 הרגולטוריות.

המפוקחים עמם שוחחנו ביקשו בראשית דבריהם לציין לחיוב את עובדי האגף למניעת רעש וקרינה  מרבית

ים מבהירות, תשובות מהירות ופלטפורמות נוחות ליצירת קשר והעברת הם נהנ הם מסרו כיוהממשק מולם. 

טענותיהם לעומסים, גם אם ביורוקרטיים במהותם, אינן נובעות מהיבטים של אי ודאות על פי רוב מידע. לפיכך, 

 ו/או בזבוז זמן. 

הוסיפו עומסים נוספים. לרוב ציינו המפוקחים את העומסים שכבר זוהו והועלו בפנינו על ידי הרגולטור, ועליהם 

ברשימה שלהלן יצוינו כלל העומסים שהוזכרו על ידי המפוקחים. חלק מן העומסים צוינו על ידי כלל המפוקחים 

ואילו עומסים אחרים רק על ידי חלקם. ככלל יוצגו העומסים ללא אזכור המפוקח הספציפי אשר ביקש להעלותם 

 (.העיקריוגמה, חח"י היא המפוקח בתחום החשמל, לד -)אלא אם הדבר בלתי נמנע 

 רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין  .ב

 תשלום אגרות נוסף לחובת ביצוע מדידה. –"עלות כפולה"  .1

 היעדר נחיצות לבדיקות התקופתיות במוקדי שידור. .2

 לבדיקות התקופתיות. גבוההתדירות  .3

 תוקף קצר להיתרי הקמה. .4

 תוקף קצר להיתרי הפעלה. .5

 בגין שינוי אינה מאריכה את תוקפו.קבלת היתר  .6

 .דרישות מחמירות למרחקי הפרדה וספי קרינה .7

 ת משנה ומתקני השנאה אינה ריאלית.מדידה שנתית בתחנו .8

 

  פירוט העומסים הרגולטוריים .ג

ור . יעודן של האגרות השונות המשולמות בעבתשלום אגרות נוסף לחובת ביצוע מדידה –"עלות כפולה"  .1

מימון כלל פעילויות הרגולטור הנוגעות להיבטי פיקוח ואכיפה בנושא קרינה בלתי  קבלת ההיתרים הוא

ברם, בעוד שגובה האגרות חושב מתוך הנחה  .2על מנת לשקף עלויות אלו בתקנות אף נקבע וגובהן ,מייננת

שהרגולטור עצמו יבצע את מדידות הקרינה בשטח, האגף למניעת רעש וקרינה אינו מקבל תקציב לדבר 

 חוזרות ולא המדינה לאוצר מועברים, המשרד ידי על הנגבים, האגרות תשלומיופעולה זו לא נעשית על ידו )

מפעילי מקורות הקרינה הם אלו הנדרשים להזמין ולממן  לפיכך, בפועל. (מדידות ביצוע לטובת למשרד

ת, שאת תוצאותיהן , לשם ביצוע מדידות והערכומבעלי היתר למתן שירות מדידות קרינה שירותי מדידה

                                                           
2
, מדידה ניידים )למשרד המטה ולמחוזות( ונייחים, רכישת ותחזוקת תוכנת ניהול התחנות הנייחות, מערכת הניטור הרציף, כוח אדם למתן היתריםרכישת מכשירי  

 כוח אדם ורכבים לביצוע מדידות בשטח.
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הפיקוח בפועל אינו מתבצע על ידי מרבית . רוצה לומר, ובדיווחים התקופתיים יצרפו לבקשות להיתרים

חיצוניים, המופעלים וממומנים על ידי  קרינה מדידות שירות למתן היתר בעליהמשרד, אלא על ידי 

בתשלום האגרה ופעם שנייה במימון המפוקחים. לפיכך מדובר בהשתת "עלות כפולה" על המפוקח: פעם אחת 

. מרבית והעסקת כ"א לטיפול בעניין )בקרב מרבית המפוקחים מדובר בתקן מנהלתי במשרה מלאה( המדידה

המפוקחים ציינו כי הפתרון העדיף מבחינתם הוא ביטול האגרות ולא העברת ההתקשרות עם ספקי המדידה 

מושכרים.  בנכסים . מרבית מוקדי השידור ממוקמים1: לרגולטור. שני נימוקים עיקריים הועלו בעניין זה

מערכת היחסים בין המפעילים למשכירים מוגדרת כ"עדינה ושברירית", שכן היא כוללת מו"מ לגבי חוזה 

החברות העדיפות  לטענות .השכירות מחד, וצורך באישור המשכיר לביצוע עבודות הקמה, שינויים ומדידות

. להערכתם המגזר הפרטי 2אי ובלעדי ממשק זה, מבלי לערב גורמים נוספים. מבחינתן היא לנהל באופן עצמ

 לציין יש מוצלח יותר ביצירת התקשרויות זולות ואמינות יותר, והם ישמחו לשמר את חופש הבחירה בעניין.

שירות ת על ידי נותן אשר ראה חשש לניגוד עניינים בביצוע המדידו גם בדו"ח מבקר המדינה הוזכרנושא זה  כי

 שכרם את משלמות הסלולר חברות במסגרתו הקיים המצב כי טען המבקר 2008לגורם המפוקח. בדוח משנת 

 .3הדוחות באמינות תפגום םביניה שהתלות חשש מעלה המודדים של

i. :מודד קרינה מורשה נדרש להחזיק ציוד מדידה העומד בסטנדרט מסוים  באשר למודדים מורשים

שנים הוא משלם  5ואשר עובר כיול פעם בשנה ע"י מעבדה מוסמכת. עבור היתר מתן שירותים שתוקפו 

₪ כאלפיים בנוסף, אחת לשנה עליו לכייל את המכשיר במימון עצמי ובעלות של ₪.  5888אגרה בסך 

 ISOחרמון, היחידות בארץ המוסמכות לבצע כיול על פי התקן הבינלאומי  )הבדיקה מתבצעת במעבדות

   .ההיתרתוקף  שמירתלשם ו בהתאם לתנאי ההיתר (. את אישור הכיול עליו להעביר לרגולטור17025

 היתר תקנות הקרינה הבלתי מייננת, בעלב 5. ע"פ תקנה היעדר נחיצות לבדיקות התקופתיות במוקדי שידור .2

הקרינה בתום כל שנת פעילות. לטענת  מקור של הפעלתו במהלך הנוצרת הקרינה של מדידות יערוך הפעלה

חלק מן המפוקחים בשל קיומה של מערכת הניטור הרציף המודדת את הספק מתקן השידור אין צורך בקיום 

בדיקת רמות קרינה. יש לציין כי מנגד היו גם מפוקחים שטענו כי הדרישה לבדיקות דווקא משרתת 

הדרישה לבדיקה שנתית מצד המשרד להגנת הסביבה מהווה "תעודת ביטוח" של החברות  –ינטרסים שלהם א

  כנגד אזרחים החוששים מנזקי קרינה ועשויים להאשים את החברה בסיכון הציבור.

 במהלך הנוצרת הקרינה של מדידות לערוך הפעלה היתר . על בעלתדירות גבוהה לביצוע בדיקות תקופתיות .3

בתקנות הקרינה הבלתי מייננת(. לטענת חלק מן  5הקרינה בתום כל שנת פעילות )תקנה  מקור של הפעלתו

המפוקחים זוהי תדירות גבוהה מדי, אשר נקבעה באופן שרירותי, ואם לא לבטלה אז ניתן לכל הפחות לצמצם 

הבדיקות התדירות  את תדירות הבדיקה הנדרשת. כאמור לעיל, מפוקחים מסוימים דווקא טענו כי חובת

אתרים הנמצאים בשטחים ישנם נוסף לזאת נטען כי  דווקא מסייעת להם, והם אינם מעוניינים לבטלה.

לגביהם תדירות הבדיקה צריכה לכן רמת החשיפה לקרינה הנגרמת באמצעות היא פחותה. נטען כי פתוחים ו

הנובעת מן  החשיפהרוג לגבי מידת להיות נמוכה יותר )הוצע כי חלק מתהליך ההערכה והמדידה יכלול די

  האתר, ולפי דירוג זה תיקבע תדירות הבדיקה(.

 שנים 5-ו הסלולאריים השידור מוקדי לגבי אחת של היתר הקמה הוא שנה . תוקפותוקף קצר להיתרי הקמה .4

אך , בנייה היתר קבלת לצורך הכרחי ההיתר הוא. חשמל מתקני ולגבי וטלוויזיה רדיו לשידורי מוקדים לגבי

                                                           
3
 .עליהם והפיקוח רדיו בתדרי אלקטרומגנטית קרינה היוצרים מתקנים רישוי, 2008 לשנת' ב 59 המדינה מבקר דוח 
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שנים לקבלת היתר בנייה. המשמעות היא שעד קבלת היתר הבנייה  2-4 לעתים נאלצים המפוקחים להמתין

  ההקמה. היתר תוקף את להאריך כדאי, לפיכך. ונדרשת הארכתו היתר ההקמה כבר אינו בתוקף

למוקדי  הפעלהה יהיתר של בחוק הקרינה הבלתי מייננת, תוקפם 5. ע"פ סעיף תוקף קצר להיתרי הפעלה .5

שנים. נטען כי תקופה זו נקבעה באופן שרירותי וניתן להאריכה. בוודאי בהינתן  5 שידור סלולריים הוא

 כל מתעדכנת הטכנולוגיה כך גם עירוניים הבדיקות התקופתיות ומערכת הניטור הרציף. נוסף לזאת, באזורים

 שינויים. בגלל היתרים חדשים לבקש צריך וממילא שלוש-שנתיים

, מהותי שאינו שינוי למעט, הקרינה במקור שינוי . עריכתהיתר בגין שינוי אינה מאריכה את תוקפו קבלת .6

חדש. עם זאת, ולמרות שהפרוצדורה כרוכה בעמידה  סוג היתר או הפעלה היתר, היתר הקמה קבלת מחייבת

שנעשה אינה מאריכה שינוי בדרישות ותשלום אגרה )בהנחה( בדומה להוצאת היתר רגילה, קבלת היתר בגין 

ישנם אתרים שיש לבצע בהם שינוי פעמיים צוין כי . יך להימדד מיום קבלתו, שממשאת תוקף ההיתר המקורי

 או שלוש בשנה, בין אם בשל שינוי בתשתיות סביבם או בשל שינויים טכנולוגיים. 

חשמל. בהיעדר תקינה . טענה זו הועלתה על ידי חברת הדרישות מחמירות מדי למרחקי הפרדה וספי קרינה .7

בנושא, האגף למניעת רעש וקרינה הוא זה שקובע ומפרסם את מרחקי הבטיחות וספי הקרינה המותרים. 

 בנושא הן במיוחד, מחמירות הן חשמל מרשת הנפלטת קרינה לגבי המשרד של הדרישות י"חח נציגי לטענת

טענות חח"י אף מסתמכות על המלצות  .הסף המותרים ערכי לגבי והן הפרדה מאתרים פולטי קרינה מרחקי

 .20054ועדת מומחים שמינה המשרד והגישה המלצותיה בשנת 

i. לשדה מגנטי בתדר עבור חשיפה אקוטית לקביעת סף קרינה  ועדת המומחים הייתה: המלצת ערכי סף

 מיליגאוס )גאוס = יחידת מידה למדידת שדה מגנטי( 1000בגובה נמוך )המאפיין מתקני חשמל( 

לפרש את  בחר המשרד .וש בעקרון הזהירות המונעת לחשיפה כרונית ללא הגדרת סף מוגדרושימ

עבור מתקנים אשר קיימת סבירות לחשיפה כרונית בהם,  ץומיאב המלצת הוועדה לזהירות מונעת

מיליגאוס ממוצע ביום בו  4ממוצעת על פני שנה, או  לחשיפה ממושכתמיליגאוס  2 של סף ערך

לזמן  –, עבור חשיפה אקוטית ארגון הבריאות העולמי מאמץיש לציין ש. הגבוהה ביותרהחשיפה היא 

 מיליגאוס לקרינה אלקטרומגנטית בתדר נמוך.  2,000סף של ל ICNIRP-ארגון ה את המלצות קצר,

ii. כאשר נעשה פיתוח עירוני שמתקרב 1: הועלו שתי סוגיות: בנוגע למרחקי הפרדה מרחקי הפרדה .

. לתחנות השנאה בבניינים 2עוברת על החוק בעל כורחה. מוצאת את עצמה חח"י  ,קיימיםלקווי מתח 

או  בתלות בסוג המתקן( 6או  5, 3של מספר מטרים ) טווח הפרדהלקיימים הדרישה של המשרד היא 

זהו כלל מחמיר יותר לטענת חח"י, . )שיכול לקצר לכמה ס"מ את טווח ההפרדה( מיגוןדרישה ל

 המומחים, ודרישה הגורמת לעלויות גבוהות בבנייני מגורים. מהמלצת ועדת 

. חברת החשמל מבצעת את המדידות בעצמה מדידה שנתית בתחנות משנה ומתקני השנאה אינה ריאלית .8

ואינה מעסיקה מודדים חיצוניים. רבים מהמתקנים שבבעלותה פועלים מתוקף היתר סוג ולפיכך נדרשת 

מהמתקנים בהיתר. מדובר באלפי  85-90%בעיקר תחנות השנאה ומהווים , אלו הם 10%-מדידה שנתית רק ב

 .במאות תחנות, לטענת חח"י לא ריאלי לבצע בדיקה שנתית 10%-מתקנים ולכן למרות שמדובר רק ב

 

 

 

                                                           
4

 .2005. מרץ דין וחשבון ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל 
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 מדידה -ג'  פרק

פ סוג המפוקח, סוג הפעולה הנדרשת, עלות ביצוע הפעולה, ושכיחותה במהלך להלן פירוט הדרישות והתהליכים, ע"

. מקורו של המידע לגבי כמות וסוגי ההיתרים שניתנו ברשומות האגף למניעת רעש וקרינה. מקור עלויות 2015שנת 

 ן. בעלי עניימ ובנתונים שהתקבלוהעמידה בדרישות בשיח 

 מפעילי רשת סלולרית:

₪ -סה"כ עלות ב 2015-שכיחות ב ₪-ב עלות תשלום עבור תהליךתת  תהליך/דרישה
 2015בשנת 

קבלת היתר הקמה 
 למוקד שידור סלולרי*

מדידות רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י 
 1,096,500 2193 )הערכה( 500-כ מודד מורשה

נקיטת האמצעים 
הדרושים להגבלת 

 רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה 
 בתנאים להיתר

תלויה בסוג ומיקום 
האתר. ההערכה היא 

מן  5%-כי רק בכ
האתרים נדרשים 
אמצעים להגבלת 

רמות חשיפה, לרוב 
בצורת הצבת שילוט 

או גידור. העלות 
-הממוצעת הוערכה בכ

 לאתר.₪  1,000

110 
 110,000 (2193-מ 5%)

הגשת בקשה לקבלת 
 2,619,483 2193 1191 אגרה היתר

הפעלה קבלת היתר 
 למוקד שידור סלולרי*

מדידת רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י 
 מודד מורשה

 762,500 1525 )הערכה( 500-כ

נקיטת האמצעים 
הדרושים להגבלת 

 רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה 
 בתנאים להיתר

בוצעה כבר לצורך 
 - - קבלת היתר ההקמה

הגשת בקשה לקבלת 
 היתר

 5,462,293 1525 3,573 אגרה

קבלת היתר "סוג" 
)היתר למוקד שידור 

בעל הספק נמוך שאינו 
מצריך היתר הקמה או 

 הפעלה(

הגשת בקשה לקבלת 
היתר "סוג" )אין צורך 

 בדוח מדידה(
 אגרה

)אגרה( וכן ₪  1,191
בעד כל מקור ₪  594

 קרינה נוסף
23 27,488 

עריכת בדיקה 
 תקופתית

עריכת בדיקה שנתית 
 רמות הקרינהשל 

ביצוע מדידה ע"י 
 )הערכה( 500-כ מודד מורשה

)מספר מוקדי  7968
 3,984,000 שידור פעילים(

עריכת שינוי מהותי 
 במוקד קרינה

מדידות רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י 
 867,000 1734 )הערכה( 500-כ מודד מורשה

נקיטת האמצעים 
הדרושים להגבלת 

 רמות חשיפה

חשיפה  הגבלת רמות
לצורך עמידה 
 בתנאים להיתר

לרוב לא נדרשים 
אמצעים נוספים 
להגבלת רמות 

החשיפה בשל שינוי 
 באתר

0 0 

קבלה מחודשת של 
ההיתרים המצוינים 

לעיל בשל שינוי 
 "מהותי" במוקד קרינה

 95,580 160 596 אגרת הקמה
 1,127,462 1574 715 אגרת הפעלה

 278,682 463  594 אגרת סוג

 ₪  9,610,988 סה"כ אגרות
 ₪ 16,430,988 סה"כ
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 מפעילי אתרי חשמל:

שכיחות  ₪-ב עלות תשלום עבור תת תהליך תהליך/דרישה 
 2015-ב

₪ -סה"כ עלות ב
 2015בשנת 

מתקנים 
לייצור 
 חשמל

קבלת היתר הקמה 
 למתקן לייצור חשמל

מדידות רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י מודד 
 מורשה

משתנה דראסטית 
 מאתר לאתר

- - 

נקיטת האמצעים הדרושים 
 להגבלת רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 - - ומיקום האתר

 595,292 1 595,292 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר

קבלת היתר הפעלה 
 למתקן לייצור חשמל

מדידת רמות חשיפה 
 בהפעלה

מדידה ע"י מודד ביצוע 
 מורשה

משתנה דראסטית 
 - - מאתר לאתר

נקיטת האמצעים הדרושים 
 להגבלת רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 ומיקום האתר

- - 

 0 0 297,644 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר
קבלת היתר "סוג" 
)היתר למתקן בעל 
הספק נמוך שאינו 

מצריך היתר הקמה 
 או הפעלה(

הגשת בקשה לקבלת היתר 
"סוג" )אין צורך בדוח 

 מדידה(
 2496 3 832 אגרה

מתקנים 
להולכת 

 חשמל

קבלת היתר הקמה 
 להולכתלמתקן 

 חשמל

מדידות רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י מודד 
 מורשה

29,000 14 406,000 

נקיטת האמצעים הדרושים 
 להגבלת רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 ומיקום האתר

- - 

 588,716 1 588,716 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר

קבלת היתר הפעלה 
 להולכתלמתקן 

 חשמל

מדידת רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י מודד 
 203,000 14 14,500 מורשה

נקיטת האמצעים הדרושים 
 רמות חשיפהלהגבלת 

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 - - ומיקום האתר

 0 0 297,644 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר
קבלת היתר "סוג" 
)היתר למתקן בעל 
הספק נמוך שאינו 

מצריך היתר הקמה 
 או הפעלה(

הגשת בקשה לקבלת היתר 
"סוג" )אין צורך בדוח 

 מדידה(
 357,300 300 1,191 אגרה

מתקנים 
לחלוקה 
והספקה 
 של חשמל

קבלת היתר הקמה 
למתקן לחלוקה 

 והספקה של חשמל

מדידות רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י מודד 
 440,000 2 220,000 מורשה

נקיטת האמצעים הדרושים 
 להגבלת רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 ומיקום האתר

- - 

 0 0 5,954 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר

קבלת היתר הפעלה 
למתקן לחלוקה 

 והספקה של חשמל 

מדידת רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י מודד 
 מורשה

377 11  4,147 

נקיטת האמצעים הדרושים 
 להגבלת רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 - - ומיקום האתר

 0 0 17,858 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר
קבלת היתר "סוג" 
)היתר למתקן בעל 
הספק נמוך שאינו 

מצריך היתר הקמה 
 או הפעלה(

הגשת בקשה לקבלת היתר 
"סוג" )אין צורך בדוח 

 מדידה(
 476,400 400 1,191 אגרה

מתקני 
 השנאה

קבלת היתר הקמה 
 למתקן השנאה

מדידות רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י מודד 
 116,000  4 29,000 מורשה

נקיטת האמצעים הדרושים 
 להגבלת רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 ומיקום האתר

- - 

 297,700 50 5,954 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר

קבלת היתר הפעלה 
 למתקן השנאה 

מדידת רמות חשיפה 
 בהפעלה

ביצוע מדידה ע"י מודד 
 מורשה

14,500 4  5,800 

נקיטת האמצעים הדרושים 
 להגבלת רמות חשיפה

הגבלת רמות חשיפה 
לצורך עמידה בתנאים 

 להיתר

תלויה בסוג 
 - - ומיקום האתר

 803,610 45 17,858 אגרה הגשת בקשה לקבלת היתר
קבלת היתר "סוג" 
)היתר למתקן בעל 
הספק נמוך שאינו 

מצריך היתר הקמה 
 או הפעלה(

הגשת בקשה לקבלת היתר 
"סוג" )אין צורך בדוח 

 מדידה(
 238,200 200 1,191 אגרה

 ₪ 3,359,714 סה"כ אגרות
 ₪ 4,534,661 סה"כ
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, עבודה במקום קרינה מקורות לא יחולו על"הוראותיו )של החוק( ב' לחוק הקרינה הבלתי מייננת,  31* על פי סעיף 

 מוגבלת האמורים מקורות הקרינה של פעילותם עקב להיווצר העלולה או הנוצרת לקרינה ובלבד שהחשיפה

 של בתחזוקה או בהפעלה, בהתקנה תפקידם במסגרת עבודה העוסקים מקום באותו ולעובדים למקום העבודה

שנים מאז חוקק החוק קיבלו תחנות לייצור חשמל, בין אם של חח"י  7מתוקף סעיף זה ולמשך  .מקורות קרינה"

בשל אי  2014או פרטיות, פטור מחובת החזקת היתרי הקמה והפעלה, ופעלו מתוקף היתרי סוג. הפטור בוטל בשנת 

 .עמידה בתנאים, ותחנות הייצור נמצאות בתהליכי הסדרת מעמדן בהיתר אל מול הרגולטור

 

 מודדים מורשים:

₪ -סה"כ עלות ב 2015-שכיחות ב ₪-ב עלות תשלום עבור תת תהליך תהליך/דרישה
 2015בשנת 

החזקת ציוד 
ואמצעים 

מתאימים למתן 
 השירות

החזקת ציוד 
מתאים 
למדידת 

 קרינה

 רכישת הציוד

לא ניתנת לחישוב. ישנה 
שונות גדולה כתלות 

באיכות המכשיר. הטווח 
-5,000יכול לנוע בין 
32,000. 

לא ניתנת לחישוב. בשנה מוסמכים 
מודדים מורשים, אך לא ידוע  60-כ

 כמה מהם רוכשים ציוד.
? 

כיול שנתי של 
מכשיר 
 המדידה

כיול שנתי של 
 2,000-כ מכשיר המדידה

)מספר המודדים בעלי היתר  343
 686,000 בתוקף(

היתר למתן שירותי 
 מדידה

הגשת בקשה 
 353,280  60-כ 5,888 אגרה לקבלת היתר

 

 תכנית המשרד להפחתת הנטל – ד' פרק

 טיובים והפחתות נטל שכבר בוצעו .א

במסגרת תיקון תקנות הקרינה  לאחרונה שכבר בוצעהמשמעותית רגולטורי בראשית פרק זה יש לציין הפחתת נטל 

 יםההפחתה נוגע יעיקר, 5בנוסף לתיקון המתייחס לתחנות שידורי רדיו. 07.12.2016הבלתי מייננת מתאריך 

  החשמל:פעילי רשתות הסלולר ויצרני למ

  בעידן של איחוד . למשנהו אחד רשת ממפעיל והיתרי סוג היתרי הפעלה העברתהותרה למפעילי הסלולר

עבור . לדוגמה, נטל של מיליוני שקלים חברות ו/או ניהול רשת משותף, מדובר בהסרת חסם משמעותי והפחתת

בקשות  נחסכה הגשת –לטובת הקמה ותחזוקה של חברות פרטנר והוט מובייל  2015-שהוקמה ב – PHI חברת

 .לאלפי היתרים חדשים

 טרם תיקון התקנות, וכמפורט בחלק  ., על פי היקף הייצוראופן חישוב האגרות למתקני ייצור חשמל שינוי

היתרי הקמה בקשות ל מאות אלפי שקלים לטובת בסך קבועות אגרות המדידה לעיל, נדרשו המפעילים לשלם

י על פ יחושב מחדש ובאופן פרטני לכל אתר גובה האגרותעל פי התיקון  של מתקנים לייצור חשמל. והפעלה

על יצרני  , בעיקר. התיקון מהווה הקלה משמעותית של הנטלהיקף ייצור החשמל -הספק המתקן, כלומר 

, ואף נמנעו מהקמת מתקני לשאת בתשלומי האגרה הגבוהים ובעבר התקשש ,החשמל הפרטיים והקטנים

 .ייצור בשל כך

 

                                                           
5

 בסך קבועות אגרות לשלם אלה בתדרים המשתמשים נדרשו התקנות תיקון . טרםMHz 400 עד MHz 10-מ בתדרים שידור למתקני האגרות חישוב אופן שינוי 

 הספק פי על אתר לכל פרטני ובאופן מחדש יחושב האגרות גובה התיקון פי על. שידור מוקדי של והפעלה הקמה להיתרי בקשות לטובת שקלים אלפי עשרות
 האגרה בתשלומי לשאת התקשו שבעבר, אלה בתדרים להשתמש שמעוניינים ויזמים רדיו תחנות על בעיקר, הנטל של משמעותית הקלה מהווה התיקון. השידור

 .כך בשל המתקנים מהקמת נמנעו ואף, הגבוהים
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 ם והתייחסות הרגולטור לעומסים ובעיות ברגולציה הקיימתסיכו .ב

רעש אמון גם על קביעת ספי קרינה וכאמור, בהיעדר תקינה הקובעת את ספי החשיפה המותרים האגף למניעת 

מחד, וניטור  וההנחיות המקצועיות ספי החשיפההחשיפה המותרים, ולפיכך שני תפקידיו העיקריים הם קביעת 

האגף  –קביעת ספי חשיפה ובטיחות  –בכל הנוגע להיבט הראשון  ,הרגולטורהעמידה בהם מאידך. ע"פ על ופיקוח 

הנחיותיו אינן גורמות לנטל , לזהירות מונעת הבריאות העולמיפועל בהתאם למקובל בעולם והמלצות ארגון 

ואין כל מקום לשינוי או התערבות בהיבט זה. עיקר הטענות  כפי שמראות הוצאות חח"י בפועל פקטו-דה משמעותי

ת להיבטי הניטור והפיקוח. ראש האגף אומנם נחרץ בדעתו כי והנוגעות לנטל עודף ופוטנציאל להשתפרות נוגע

הניטור הרציף אינה מהווה תחליף למודדי הקרינה בשטח )שכן היא מודדת את הספק מקור הקרינה בלבד, מערכת 

הצביעו על מספר היבטים בתהליך מתן  הן מנהל האגף ועובדיו והן המפוקחיםולא את רמות הקרינה עצמן(, אולם 

ההיתרים והפיקוח שעשויים לגלם נטל עודף ומיותר. בראש ובראשונה עיוות כוונת החוק והשתת עלות כפולה על 

המפוקחים, הנדרשים הן לשלם אגרה בעבור ההיתרים, והן לממן את עלויות המדידה מכיסם. טענות נוספות 

 יפרנציאליות בפיקוח עליהם ע"פ רמת סיכון.הועלו ביחס לתוקף ההיתרים והיעדר ד

יצוינו להלן רשימת העומסים הרגולטוריים שגובשה לאחר השלמת השיח עם הרגולטור ובעלי העניין. לצד כל עומס 

 ף למניעת רעש וקרינה. סטיליאן גלברג, ראש האגפרופ'  ו בעניין שלעמדת ו/או דרכים אפשריות להפחתתו

האגף למניעת רעש וקרינה מסכים כי מדובר צוות  .ות נוסף לחובת ביצוע מדידהתשלום אגר –"עלות כפולה"  .1

באופן משמעותי כך  הפחתת האגרות. 1יכול להיעשות באחד משלושה אופנים:  . תיקונובעומס בלתי הכרחי

העברת תקציב . 2, ללא רכיב הפיקוח. בתחום הקרינה הבלתי מייננת שיגלמו רק את עלויות פעילות האגף

. גביית 3. (מימון התקשרות עם מודדים מורשים וניהול מערך המדידהביצוע הפיקוח )ייעודי לאגף לטובת 

 . לכל אחד משלושת האופנים יתרונות וחסרונות צפויים: ייעודית, לטובת ביצוע הפיקוחאגרות ישירות לקרן 

i.  כך שיגלמו רק את פעילות האגף  ,אגרות הנגבות כיוםה במהותו יפחית אתפתרון ש. האגרותהפחתת

מפעילי האתרים ימשיכו לממן ולהפעיל  למניעת רעש וקרינה בכל הנוגע לקרינה בלתי מייננת, בעוד

את שירותי המדידה. פתרון זה אומנם לא יצריך שינוי אירגוני ותפעולי נרחב מצד המפוקחים או 

ן מענה לטענות בדבר ניגוד עניינים לא ייתו תיקון תקנותידרוש האגף למניעת רעש וקרינה, אולם 

שהועלו על ידי מבקר המדינה, לפיהן נכון יותר מבחינה ציבורית שהרגולטור יהיה האמון והמפעיל של 

 מערך המדידה.

ii. העברת תקציב ייעודי לאגף לטובת מימון התקשרות עם מודדים מורשים וניהול מערך המדידה .

ח ייעשה ישירות על ידי הרגולטור, ואף ייתן מענה במהותו יגשים את כוונת המחוקק לפיה הפיקו

לטענת ניגוד העניינים. יסיר מן המפוקחים את עול הפעלת מערך המודדים, אך יעבירו אל האגף 

למניעת רעש וקרינה, אשר יידרש לנהל ולהפעיל את המערך באמצעות התקשרויות עם ספקים. עם 

הגנת הסביבה, ולפיכך משמעותו שאם ייפגע זאת, פתרון זה לעולם יהיה תלוי בתקציב המשרד ל

בעתיד תקציב המשרד, הדבר עשוי להשליך על טיב הפיקוח. נוסף לזאת, ולמרות טענות מבקר 

המדינה, יש לציין כי מצב בו מפוקחים מבצעים בעצמם ניטור ומדידות, לעתים על ידי צד ג', 

, והוא אף ולטורים רבים בישראלבקרב רג ומעבירים את התוצאות לרגולטור אינו בגדר מצב חריג

וכשלעצמה יש לה יתרונות בהפחתת  "Self-Regulation"מקובל למדי בעולם. מדיניות שכזו קרויה 

 עלויות והגדלת אמון.
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iii.  גביית אגרות ישירות לקרן ייעודית, לטובת מימון התקשרות עם מודדים מורשים וניהול מערך

לאגף, אך תוך ביטול התלות בתקציב המדינה. מנגד, . דומה במהותה להעברת תקציב ייעודי המדידה

 הליך סבוך כשלעצמו. –מצריך הקמת קרן ייעודית 

התייחסות ובהתאם ל על פי המצב הסטטוטורי הקיים. כלל החלופות סבירות ונותנות מענה לתכלית הרגולציה

כי בהשוואה יצוין יחד עם זאת, פעיל את מערך המדידה. נה לעניין, מוטב שהאגף יהיה זה שיקר המדיבמ

בינלאומית לא ניתן להצביע על שיטת פיקוח רווחת. בארה"ב מבצעים מפעילי הסלולר מדידות באופן עצמאי, 

  בעוד שבמרבית מדינות מערב אירופה הרשות המקומית היא זו האמונה על מדידת קרינה.

האגף למניעת רעש הדעת המקצועית של על פי חוות  .היעדר נחיצות לבדיקות התקופתיות במוקדי שידור .2

ויש להמשיך ולבצע מדידות תקופתיות.  לא ניתן להסתפק בניטור הרציף של הספקי מוקדי השידור ,וקרינה

אומנם הספק מוקד השידור הוא אינדיקטור טוב לרמת הקרינה הנוצרת בעת השידור, אך רק מדידה בשטח 

קת של הקרינה. נוסף לזאת, תהליך המדידה בשטח כרוך גם ע"י מודד קרינה מוסמך היא מדידה ישירה ומדוי

בהתבוננות פיזית באתר וסביבתו, ואיתור סיכוני חשיפה אפשריים שעשויים לנבוע מבנייה ותשתיות חדשות 

 שעשויות להיבנות בסביבתו.

 נמצאים בקרבת ריכוזי אוכלוסייהמהאתרים בפיקוח  90%-מעל ל .לבדיקות התקופתיות גבוההתדירות  .3

לא ניתן להאריך את הזמנים בין המדידות, שכן בנייה ותשתיות  , על פי העמדה המקצועית של האגף,ולפיכך

עשויות להוות סכנות חשיפה חדשות שלא נלקחו משתנות ומתווספות באופן תדיר, וחדשות סביב האתר 

אישוש  תמספק יבתםוק אתרים בשל שינויים בסבבחינה מדגמית של נתונים לגבי פיר בחשבון במתן ההיתר.

" אלחוטיתמסוג "מתקני גישה  סלולאריות אנטנות 216פורקו  2016לאוגוסט  2010לטענה זו: בין אוקטובר 

 ,אנטנות מסוג זה( בשל חסימה ביכולת השידור של האתר, אשר נבעה מבנייה חדשה. יודגש 1418)מתוך סה"כ 

. המשמעות היא ה בשידורוגרמה לחסימכי במקרים אלו האתר פורק רק לאחר שהבנייה כבר הסתיימה 

 מן האתרים כתוצאה משינויים בסביבה, מה שמוכיח את נחיצות הבדיקה השנתית. 2.5%-ממוצע פירוק של כ

, כמו גם הסיכויים , בשל מספרם הנמוך(6%-4%שאינם בקרבת אוכלוסייה )בין  מיעוט האתריםל באשרגם 

 קיימת חשיבות לבדיקה התקופתית של המתקן, במיוחד כיוון ,עצמובמתקן לחריגות ושינויים בסביבתם או 

 שאינה מצדיקה החרגה ושינוי חקיקה.נמוכה מדובר בעלות ש

עמדת האגף למניעת רעש וקרינה היא שלא ניתן לוותר על הבדיקה המקדימה טרם  .תוקף קצר להיתרי הקמה .4

שכן בחלוף הזמן בנייה ותשתיות חדשות סביב האתר עשויות להוות סכנות חשיפה חדשות שלא  ,הקמת האתר

תר הקמה יהאגרות, הנטל הכרוך בחידוש ה להפחתתנלקחו בחשבון בעבר. עם זאת, במידה שתיושם ההמלצה 

 יפחת משמעותית. 

ים נקבע בהתאם לקצב שנ 5על פי האגף למניעת רעש וקרינה, פרק הזמן של  .תוקף קצר להיתרי הפעלה .5

 ,בפועל שנים(. 25שנים ולמתקני חשמל תוקף של  5השינוי הטכנולוגי )לפיכך למתקני סלולר נקבע תוקף של 

חלק גדול מהמתקנים עוברים שינוי משמעותי בתקופה זו, ולכן עם הארכת תוקף ההיתר בעת שינוי משמעותי, 

 יפחת גם עומס זה.

האגף למניעת רעש וקרינה מקבל את הטענה, ומסכים כי  .ה את תוקפוקבלת היתר בגין שינוי אינה מאריכ .6

 ניתן להאריך את תוקף ההיתר בעת הנפקת היתר בגין שינוי. 

שנקבעו  השוניםהאגף למניעת רעש וקרינה מודע לספים . דרישות מחמירות למרחקי הפרדה וספי קרינה .7

 .אשר מתייחסים לחשיפה אקוטית ולא לחשיפה כרונית לחשיפה לקרינה בלתי מייננת ברוב מדינות המערב

הרוב המוחלט של מתקני חח"י עמדו בדרישות אלו ועל כן קביעת גם בטרם קביעת ספים אלו,  ,בפועל אולם
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אינה משיתה הוצאות במבחן התוצאה ו ,סבירה במסגרת עקרון הזהירות המונעת היאהספים הללו 

מ"ג, אולם השאלה  1000בית העולם הסף לחשיפה אקוטית הוא אכן בנוסף, אומנם במר משמעותיות על חח"י.

גם במקרי חשיפה כרונית ישנם הרלוונטית לבטיחות אינה של חשיפה אקוטית, אלא של חשיפה כרונית. 

סף משתנים נוספים אשר גורמים לתקינה בחלק ממדינות אירופה להראות מקלה יותר. בשווייץ, לדוגמה, 

בעת "זרם מרבי". זרם מרבי הוא ערך נדיר אשר כמעט אף פעם לא מתקיים. לפיכך, מ"ג  10-החשיפה נקבע ל

כי גם  ,. עוד יש לציין)ממוצע( בישראל קבע האגף למניעת רעש וקרינה את ערף הסף בהתאם ל"זרם אופייני"

 רונית.החשמל לא כלל המלצה לסף חשיפה כמרשת דוח ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים 

לפי האגף למניעת רעש וקרינה,  )לטענת חח"י(.ת בתחנות משנה ומתקני השנאה אינה ריאלית מדידה שנתי .8

מן המתקנים בהיתרי סוג יידרשו  0.1%או  1%לאור ריבוי המתקנים של חברת החשמל הוחלט כי רק 

היא מאות מדידות בשנה, כמות פחותה בהרבה מהדרישה  לבדיקות תקופתיות. המשמעות עבור חח"י

 ממפעילי הסלולר.

 פרטי התכנית המשרדית .ג

העלה כי הרגולציה בתחום הקרינה הבלתי מייננת היא ראויה ויעילה במהותה, וכך תהליך הבדיקה והמיפוי ככלל, 

. עומסים רגולטורייםיות לטענות עיקר 8הציף גם יישומה על ידי האגף למניעת רעש וקרינה. עם זאת, המיפוי 

מן העומסים נובעים מן התהליכים  4 פירוט לגביהם והתייחסות הרגולטור לכל אחד מהם מופיעה לעיל.

מן  4תשלום האגרה ותוקף ההיתרים השונים.  –הביורוקרטיים הכרוכים בהליך הנפקת ההיתרים, בפרט 

לספי הקרינה והבטיחות שנקבעו, כמו גם לדרישה העומסים נובעים מן הדרישות הרגולטוריות עצמן, והם נוגעים 

ככלל, נמצא כי ישנה תמימות דעים בין  .(הן לגבי עצם הצורך בקיומן והן לגבי תדירותן) לבדיקות תקופתיות

הרגולטור למפוקחים בכל הנוגע לעומסים הנובעים מביורוקרטיה וגם הרגולטור הסכים כי ישנו צורך ומקום 

להפחית את העומסים. מנגד, טענות שהועלו מצד המפוקחים לגבי הדרישות הרגולטוריות עצמן נדחו על ידי 

לאחר בחינת הסוגיות המרכזיות בשיתוף עם הרגולטור ובתיאום מול . הרגולטור, אשר נימוקיו מצוינים לעיל

 :משרד האוצר, המלצותינו לטיוב הרגולציה הן

את העומס העיקרי, שהוגדר כ"השתת עלות כפולה", . 2019החל משנת  היתריםכל סוגי הלהאגרות  הפחתת .1.ג

ך המדידות על ידי האגף למניעת אגרות ההיתרים, והן באמצעות ניהול מער הפחתתניתן להפחית הן באמצעות 

רעש וקרינה. לאור המקובל בעולם, ולאחר היוועצות עם הגורמים המקצועיים במשרד ועם אגף תקציבים של 

  הגשת בקשה להיתר. ם אגרה בגיןאת הדרישה לתשלו להפחיתמשרד האוצר, המלצתנו היא 

הפיקוח והאכיפה של האגף למניעת  פעילותעלות לגלם את  במטרהבתקנות  והאגרות נקבעסכומי כאמור,  

. לפיכך ולטובת קביעת כולל ביצוע כלל המדידות בשטח, אשר בפועל לא מבוצעת על ידי האגף - רעש וקרינה

רכישת  רכיבי הפעילות של האגף הנוגעים לפיקוח על אתרי קרינה בלתי מייננת:מתו כל וגובה האגרות, מופו וכ

ל מודדים )במטה נייחות, הוצאות רכב, כ"א שהמדידה הת ניהול תחנות כנו, תניידים ונייחים מכשירי מדידה

פעלת מערך המדידה בפועל, בהיעדר ה .כ"א משרדי לטיפול בהיתרים, ורכישת ביטוחהמשרד ובמחוזות(, 

בלבד מסך  19%-כת מסתכמת בהערכת עלות כלל פעילות האגף הנוגעת להיבטי קרינה בלתי מייננבשטח, 

גובה . 81%להפחית את כל תשלומי האגרות בשיעור של  לאור זאת המלצתנו היא .6גרותההכנסות מתשלומי א

יגלם לאשורו את עלות פעילות האגף בתחום הקרינה הבלתי מייננת, ובאותה העת יהיה גם  האגרות החדש

                                                           
6
₪  13,641,017-ההערכה היא כי סך ההכנסות יהיה כ 2016בשנת ₪.  14,003,080סך ההכנסות מכלל אגרות הקרינה הבלתי מייננת היה  2015בשנת  

, בשנה. מנגד, פעילות האגף₪  13,822,048הייתה  2015-2016רבעונים(. כלומר, ההכנסה הממוצעת מאגרות בשנים  3)נתונים לא סופיים, בהתבסס על 
בשנה, ₪  2,624,866-הכוללת רכישה ותחזוקה של ציוד מדידה )לטובת ביקורת מדגמית ומדידה נייחת(, כוח אדם במטה וביחידות, ורכבי שירות, הוערכה בכ

 מתשלומי האגרות. 19%-המהווים כ
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     גבוה מספיק על מנת להרתיע את המפוקחים מהגשת "בקשות סרק".

לאור ההפחתה המשמעותית בגובה האגרות יבוטלו ההנחות לאגרות בעבור בקשות לשינוי עוד נמליץ כי  

יוחרגו מן ההפחתה אגרות המשולמות עבור היתר למתן ג' בתקנות הקרינה הבלתי מייננת(.  3היתר )סעיף 

 ., כיוון שגובהן לא מבוסס על תחשיב עלויות פיקוחשרות ביצוע מדידות קרינה

 ויצטמצם ותהאגר מתשלום נובע להלן העומס שעיקר פי על אף. קרינה במוקד שינוי בגין היתר תוקף הארכת .2.ג

 הקרינה במוקד שינוי בגין היתרשינוי מהותי ב ביצועיבוטלו, מומלץ להאריך את תוקף ההיתרים בעת  הןאם 

 יבוטלו האגרות כאמור. לאאם  במיוחד המלצה זו רלוונטית .על מנת לצמצם את הנטל הכרוך בכך

 ניתוח השפעות .ד

, להלן הערכה כלכלית למידת ההפחתה הצפויה בנטל הרגולטורי, כתוצאה מיישום 2015 בהתבסס על נתוני

 ההמלצות:

)בוצע כבר במסגרת תיקון תקנות מיום  למשנהו אחד רשת ממפעיל סוג והיתרי הפעלה היתרי העברתהתרת 

07.12.2016) 

העברת היתר ממפעיל אחד למשנהו אינה פעולה שגרתית או חובה רגולטורית שוטפת, ולרוב מתבצעת רק במקרה 

. לפיכך, לא ניתן להגיע לאומדן מדויק של הנטל הרגולטורי טרם תיקון איחוד חברות ו/או ניהול רשת משותףשל 

. מובייל והוט פרטנר חברות של ותחזוקה הקמה לטובת PHIהוקמה חברת  2015-התקנות. עם זאת, יש לציין כי ב

אתרי שידור בהקמה, עם היתר  182-אתרי שידור פעילים עם היתרי הפעלה בתוקף, ו 2658לפרטנר והוט מובייל 

₪1191 ) 9,713,796 לשלם אגרה בסך PHIהקמה בתוקף. לפיכך, ללא תיקון התקנות הייתה נדרשת  ∗ 182 +

3573 ∗ 2658 .) 

)בוצע כבר במסגרת תיקון תקנות מיום  , על פי היקף הייצורלמתקני ייצור חשמל אופן חישוב האגרות שינוי

07.12.2016) 

או  ב' לחוק הקרינה הבלתי מייננת קיבלו תחנות לייצור חשמל, בין אם של חח"י 31כאמור לעיל, על פי סעיף 

בשל אי  2014פרטיות, פטור מחובת החזקת היתרי הקמה והפעלה, ופעלו מתוקף היתרי סוג. הפטור בוטל בשנת 

לא שילמו עמידה בתנאים, ותחנות הייצור נמצאות בתהליכי הסדרת מעמדן בהיתר אל מול הרגולטור. רובן ככולן 

ע"פ תיקון התקנות. לפיכך, גם במקרה זה  בעבור היתרי הקמה וסוג ע"פ גובה האגרות הישן וישלמו את האגרות

לא ניתן לכמת בפועל את מידת הפחתת הנטל, אולם לו היו נדרשים המפעילים לשאת בעלויות אלו, היה מדובר 

 באגרות בסך מיליוני שקלים.

 

 האגרות הכרוכות בהגשת בקשה להיתרים הפחתת

 
סה"כ עלות הרגולציה בשנת 

2015 

בשנת  סה"כ עלות אגרות

2015 

עלות האגרות מתוך סך 

 2015בשנת  עלות הרגולציה

פוטנציאלי  שיעור הפחתה

כתוצאה  בנטל הרגולטורי

 מהפחתת האגרות

 (58.4-מ 81%) 47.3% 58.4% ₪ 9,610,988 ₪ 16,430,988 מפעילי סלולר

 (74%-מ 81%) 59.9% 74% ₪ 3,359,714 ₪ 4,534,661 חברת החשמל
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 קרינה במוקד שינוי בגין היתר תוקף הארכת

קרינה לא תביא משמעותי במקור השינוי לאחר האגרות, הארכת תוקף היתר  להפחתתבמידה שתאומץ ההמלצה 

להפחתת עלויות משמעותית, שכן נקיטת אמצעים להפחתת רמות הקרינה ובדיקות תקופתיות כבר מיושמות 

הכרוך בחידושו, גם אם עלותו ממילא. ערך הארכת תוקף ההיתר, לפיכך, נובע מהפחתת הנטל הביורוקרטי 

 הכלכלית אינה משמעותית.

 

 עלות מסך 50.11% יישום ההמלצות יביא להפחתה של)לגביה התבצעה המדידה(  2015 ועל סמך נתוני בסה"כ

 .₪7 10,506,268 המשמעות היא הפחתה של 2015. נכון לשנת עמידה בדרישות הרגולטוריותה

 לו"ז ואבני דרך  .ה

הקרינה הבלתי מייננת. מאחר שתקציב  בתיקון תקנות. הפחתת האגרות תבוצע 81% של בשיעור אגרות הפחתת

כבר אושר והפחתת האגרות באופן מידי תגרור פער בהכנסות המדינה הצפויות,  2017-2018המדינה לשנים 

. זאת בכפוף 01.01.2019-וכך להפחיתן בפועל החל מ 2018שנת  מהלךבהמלצתנו היא לתקן את התקנות 

חייבות מצד אגף התקציבים במשרד האוצר שהפחתת האגרות לא תניב, כעת או בעתיד, הפחתה בתקציב להת

 המשרד להגנת הסביבה.

 שכן אינה דורשת שינויי חקיקה.. תוחל מידית קרינה במוקד שינוי בגין היתר תוקף הארכת

 המלצות לטיוב שאינן בסמכות המשרד  .ו

המשרד להגנת  סמכותו הבלעדית של/ושהטיפול בהם אינו בסמכותלהלן נושאים אשר עלו בתהליך המיפוי 

הסביבה, אולם הם מהווים נטל רגולטורי או מכשולים בהגשמת יעדי האגף למניעת רעש וקרינה, ו/או המפוקחים 

 עצמם:

. כאמור לעיל, כאשר הקמת מוקד שידור סלולרי טעונה אישור גורמי התכנון כחסמים להקמת אנטנות סלולריות

  .לרוב יהפוך התהליך לאיטי ומסורבל בשל הגשת התנגדויותשל ועדת תכנון מקומית וקבלת היתר בנייה, 

נמצאים גם בעוכריהם של משרד עיכובים אלו בהגשמת יעדיהם העסקיים של מפעילי הסלולר,  מלבד הפגיעה

ת הסביבה: משרד התקשורת, בתנאי ההיתר, דורש פריסה וכיסוי מיטביים של הרשת התקשורת והמשרד להגנ

לרית. עמידה בתנאים אלו תלויה ביכולת המפעילים להקים אתרי שידור חדשים ככל שעולה הביקוש. הסלו

 ת אתהמקצועית של האגף למניעת רעש וקרינה היא כי ריבוי אתרים יפחי מבחינת המשרד להגנת הסביבה, עמדתו

שכן ככל שישנם "תאים" סלולריים רבים וקטנים יותר, כך יפחת הרדיוס שישרת  ,רמות הקרינה במרחב הציבורי

      .ת יותר(כל אתר והספק עבודתו, מה שיביא לעוצמות קרינה נמוכו

צוות בינמשרדי, אשר  2015בוועדות התכנון, הוקם בפברואר  והחסמים על מנת להתמודד עם העיכובים 

גים ממנהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התקשורת. שאיפתו הייתה לבחון את השינויים כלל נצי

ע"מ להסיר את המגבלות הקיימות, ולבחון האם סוגי אתרים מסוימים )למשל אנטנות  1/ א/ 36הנדרשים בתמ"א 

, לאחר חוסר 2016ביוני  בהספק נמוך( יכולים לקבל היתר בנייה גם ללא יידוע הציבור. הצוות פוזר ללא תוצרים

שיתוף פעולה מצד משרד התקשורת, אשר נמנעו מהעברת מסמכים מקצועיים וחומרי רקע לצורך גיבוש מסקנות 

       והמלצות, לטענתם בשל מחסור במשאבים ותקנים.

                                                           
7
 4,534,661-ו ₪ 16,430,988 והיא' ג בפרק מופיעה 2015 לשנת החשמל תשתיות ומפעילי סלולר מפעילי עבור הרגולציה עלות 

יש לציין כי תנודות באופי והיקפי  .אגרות תשלומי מהווים ₪ 12,970,702 זה סכום מתוך. ₪ 20,965,649 כ"וסה, בהתאמה ₪
 פעילות המפוקחים עשויות להשפיע על יחס האגרות מתוך סך עלות הרגולציה.
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כי משרד התקשורת יפעל על מנת לספק את המידע הדרוש למנהל התכנון, לטובת צמצום החסמים  נמליץ 

 ת אתרי שידור חדשים.להקמ

. חוק הקרינה הבלתי מייננת מסמיך את השר להגנת הסביבה, באישור היעדר תקינה בנוגע לספי קרינה מותרים

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בנוגע לביצועו, בין השאר בקביעת רמות חשיפה מרביות 

על ישירה ומהותית תקנת תקנות שעשויה להיות להן השלכה מותרות של בני אדם לקרינה ממקור קרינה. אולם, ה

משק החשמל )תעריפים, אמינות וזמינות הספקת החשמל( מחייבת הסכמת שר התשתיות הלאומיות העלויות ל

ושר האוצר, ולאור חוסר הסכמה בנושא עד היום לא הותקנו תקנות לרמות חשיפה מרביות. טווחי הבטיחות וספי 

רעש וקרינה, ע"פ החשיפה לפיהם ניתנים היתרים כיום הם אלו שנקבעו על ידי גורמי המקצוע באגף למניעת 

     ם באתר האינטרנט של האגף.מפורסמיהמקובל בעולם, והם 

לטובת הגשמת  .בנושא התקנות להתקנת נוסח על הסכמה שמטרתו משרדיבין  הליך נערך אלו בימים 

כוונת המחוקק, כמו גם יצירת וודאות רגולטורית )אשר גם תספק מענה לטענות חלק מן המפוקחים באשר לספי 

 שנקבעו על ידי הממונה(, נמליץ כי יושלמו התהליכים להתקנת תקנות לרמות חשיפה מותרות. הקרינה

 התייחסות רגולטורים ומשרדי ממשלה משיקים –פרק ה' 

 ומשרדי ממשלה משיקים לנושא, המוזכרים בדוח או שיש להם נגיעה להמלצותיו:להלן התייחסות רגולטורים 

 הסביבה להגנת והמשרד התקשורת משרד של משותפת פעילות התקיימה לאחרונה: "התייחסות משרד התקשורת

 תוצאות .שטח ובדיקות מעבדה בדיקות בוצעו אף במסגרתה, נמוך בהספק המשדרים זעירים אתרים בנושא

 לסיימם במטרה לבניה מהיתר הפטור תנאי להגדרת משותף צוות והוקם התכנון למנהל במשותף הוצגו הבדיקות

 השינויים לבחינת הצוות פעילות את המשרד יחדש, התקשורת במשרד שבוצע אירגוני שינוי בעקבות .בהקדם

 ."א36 א"בתמ

, לאמור הערות אין. התכנון נהללמ הנוגעת התייחסות פורטה הדוח לטיוטת 16' בעמ: "התייחסות מנהל התכנון

 ."לאשורן העובדות את המתאר


