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  *אבקש להעביר פניה זו לראש העיר באופן אישי.

  לכבוד:

 הנדון: דרישה לעצור מיד את פריסת דור 5 בעיר ולהסיר תשתית "עיר חכמה" במידה וכבר הותקנה

 אנו "ארגון רפאל", שחקרנו לעומק את נושא ה"ערים החכמות" וטכנולוגיית דור 5, פונים אליך בבקשה לבדוק מספר

 אספקטים בנוגע לנושא. קבלת מידע דרך מערכת אחת בעלת אינטרסים ללא בדיקה ומחקר אישי הינה מסוכנת ועלולה

  להוביל להחלטות שגויות.

 פרופ' מרטין פאל, אחד המומחים הבכירים בעולם בנושא קרינה, מתאר את התרחישים האיומים שבפניהם אנו עומדים

 במידה ואותה תשתית תותקן במלואה. (חוות הדעת השלמה מצורפת כנספח מס' 1 בסוף המכתב)

 פרופ' מרטין פאל: "בהתחשב בדרגת הפעימות הגבוהה של קרינת דור 5, אפילו חשיפה קצרה עלולה

  לגרור השפעה ביולוגית חמורה. אנו עומדים לפתחו של אסון"

https://www.youtube.com/watch?v=33nCcOzTweE 

 אנו קוראים לך לקחת אחריות אישית המבוססת על בדיקה של עוד מחקרים ולהרחיב את ידיעתך בנושא, שכן חיי

 הקהילה שאתה עומד בראשה תלויים במהלכים העומדים על הפרק.

 להלן נפרוס כמה היבטים שעולים סביב הנושא.

https://drive.google.com/file/d/1kYgIPRgjxBKJIXG4IaktRNdhseOg1Fik/view
https://www.youtube.com/watch?v=33nCcOzTweE


 

 נתחיל עם ההיבט הבריאותי:

 נקדים ונאמר, שכל דורות הסלולר הקודמים, דור 5 וטכנולוגיית "הערים החכמות" מבוססים על קרינה בלתי מייננת.

 ("בלתי מייננת", אין פירושו בלתי מסוכנת)

 הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) הולכת לעדכן את עמדתה לגבי קרינה בלתי מייננת. (מצורף נספח 2

 בסוף המכתב)

 עד היום, ארגון הבריאות העולמי סיווג קרינה בלתי מייננת ברמת 2B "מסרטן אפשרי לבני אדם".

 לאחר שנים של מחקרים, ביניהם מחקר ה-NTP הגדול ביותר שנערך בתחום ומחקר רמזיני שנערך לאחר מכן ואישש

 את הממצאים של קודמו, נקבע שב-2022 ידונו בהעלאת הסיווג רמה אחת למעלה לדרגת 2A - "כנראה מסרטן

 לבני אדם".

 חשוב לזכור זאת, כאשר אנו שוקלים למלא את כל מרחב המחיה שלנו בקרינה אלקטרומגנטית בסדר גודל שכזה.

 חשוב להבין בראש ובראשונה שישנם אלפי מחקרים המצביעים על ההשפעות המזיקות הנגרמות עקב חשיפה לקרינה

 אלחוטית-סלולרית כבר מרמות הנמוכות בהרבה מהתקן שנקבע לחשיפה. מאות חוקרים ואנשי מדע מתריעים

 ומזהירים. להלן כמה הפניות חשובות:

 ד"ר שרון גולדברג מעידה בפני הסנאט: "לקרינה אלחוטית יש השפעות ביולוגיות נקודה. ישנן ראיות

 ברורות להשפעה מסרטנת בבני אדם. ללא שום ספק!"

https://www.youtube.com/watch?v=jTXBEgEnL6M 

 ד"ר איריס עצמון: "חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים מובילה לחוסר יציבות בתוך התאים שבגוף". מידע

 רב נוסף ניתן למצוא בספרה המקיף "הסלולרי : לא מה שחשבת, המידע שמוסתר מהציבור."

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTXBEgEnL6M


 

 ד"ר פול בן ישי מאוניברסיטת אריאל, פיזיקאי המתמחה בנושא גלים מילימטריים (שהם חלק

 מטכנולוגיית 'דור 5 בסלולר'): "הדור החמישי אמור לעבוד בתדרים גבוהים פי עשרה מאלה המשמשים

 אותנו כיום. ככל שתדר הקרינה גבוה יותר, כך גוף האדם סופג אותה במידה רבה יותר. לכן 5G בעייתי

 כל כך"..

https://www.youtube.com/watch?time_continue=393&v=VuVtGldYXK4&feature=emb_logo 

 ד"ר יעל שטיין: "החיים שלנו אולי יהיו נוחים מאוד עם מקרר חכם, אבל הם יהיו פחות נוחים ברגע

 שנחלה בסרטן"  (מצורף נספח 3 בסוף המכתב.)

 פרופ' שלמה מלמד מומחה וחוקר רפואי באונ' ת"א: "דור חמש הינו קפיצת מדרגה משולשת ויותר מזה

 מאשר הדור הרביעי והשלישי, וגורר איתו סכנות מוחשיות וקשות לבריאות הציבור.. בלי שיקבלו את

 אישורינו נהיה תחת קרינת מיקרוגל 24/7, יש הרבה מחקרים על נזקי קרינת מיקרוגל גם באנרגיות

 נמוכות הרבה יותר"

https://www.youtube.com/watch?v=aFUxkDcpKRA&t=2s 

 בכנס שנערך באוניברסיטת תל-אביב בפברואר 2020 השתתפו מיטב המומחים (פרופ' אלון טל, ד"ר דברה דייוויס,

 ד"ר דניאל מישורי, ד"ר יעל שטיין, פרופ' יורי פלדמן, פרופ' סטליאן גלברג, ד"ר גדי ליסק, ד"ר רוני זגר, ד"ר מרק

 ארזי, ד"ר רונלד מלניק, פרופ' אליהו ריכטר, ד"ר מג סירס, ד"ר פול בן ישי) ובחנו ספקטרום רחב של נושאים

 ושאלות העולים סביב סוגיית עיר חכמה ודור 5. (להמשך קריאה ומחקר אישי ניתן לעיין בנספח מספר 4 בסוף

 המכתב.)

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=393&v=VuVtGldYXK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aFUxkDcpKRA&t=2s


 

 קישור להרצאות הכנס:

https://www.youtube.com/watch?v=XLJ7WUPBM8I&list=PLNiWLB_wsOg6WznnM3KMjinJpR5_

_Ch4c 

/https://ehtrust.org/science :מידע נוסף בנושא, במקבץ מחקריה של ד"ר דברה דייוויס  

 הנזק לסביבה והפרת האיזון האקולוגי

 פרופ' פאל מתריע: במהלך שלושה ימים בהם נערך ניסוי בדור 5 בפארק ליד רוטרדאם, מתו מאות

 ציפורים ממה שנראה כדום לב פתאומי" ועוד: "טכנולוגיית דור 5 תגרום ככל הנראה לשריפות ענק בשל

 ההשפעה של EMF  על צמחים". (חוות הדעת השלמה מצורפת כנספח מס' 1 בסוף המכתב)

 ההיבט המשפטי וההיבט האתי:

 חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם". כיום כבר ידוע

 לנו כי יש אינדיקציות חזקות מאוד המבוססות על אלפי מחקרים שממצאיהם מצביעים על שלל סיכונים לבריאות האדם

 עקב שימוש בטכנולוגיה אלחוטית, שהיא אבן היסוד לקיומן של 'ערים חכמות' ודור 5.

 חשוב לדעת שמשרד הבינוי והשיכון מחתים את הרשויות על כתב שחרור מאחריות לתביעות בגין נזקים מתאורת לד

 העלולות להגיע מהתושבים עם הזמן. פועל יוצא מכך הוא שמהבחינה המשפטית הרשות נושאת באחריות מלאה על

 ההשפעות הבריאותיות על תושביה. תביעות משפטיות ותלונות עקב פגיעה בציבור יופנו אם כך לרשות. (מצורף

 נספח 5 בסוף המכתב)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLJ7WUPBM8I&list=PLNiWLB_wsOg6WznnM3KMjinJpR5__Ch4c
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ7WUPBM8I&list=PLNiWLB_wsOg6WznnM3KMjinJpR5__Ch4c
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ7WUPBM8I&list=PLNiWLB_wsOg6WznnM3KMjinJpR5__Ch4c
https://ehtrust.org/science/
https://ehtrust.org/science/


 

 

 

 הזכות לפרטיות היא זכות יסוד חוקתית אשר נקבעה בחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו. סעיף 7 לחוק היסוד קובע בין

 השאר, כי ”כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו“. החוק מדגים מהי פגיעה בפרטיות על ידי ציון מספר מצבים של

 פגיעה בפרטיות, כמו כניסה לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. חוק הגנת הפרטיות חל הן על המגזר הציבורי והן

 על המגזר הפרטי, והוא קובע כי פגיעה בפרטיות תהווה עוולה אזרחית ובתנאים מסוימים אף עבירה פלילית שעונשה

 חמש שנות מאסר.

 עיר חכמה טומנת בחובה שימוש בלתי נמנע בשיטות מעקב אשר סותר את הזכות לפרטיות שהיא זכות יסוד חוקתית

 אשר נקבעה בחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו.

 ד"ר דניאל מישורי, מרצה בבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל-אביב: "משרד הבריאות רוחץ

 בניקיון כפיו ואומר שקרינה במרחב הציבורי היא בתחום סמכותו של המשרד להגנת הסביבה. כולם

 אומרים 'יהיה בסדר', אבל מדובר בניסוי המוני בבני אדם. מילא אם לא היו אינדיקציות לכך שמשהו רע

 עלול לקרות, אבל כשיש אינדיקציות, ורואים נפגעי קרינה, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים."

 להלן קישור להרצאה המלאה שנשא ד"ר מישורי בכנס באוניברסיטת תל-אביב בפברואר

2020https://www.youtube.com/watch?v=RpkrNgwGSD0&list=PLNiWLB_wsOg6WznnM

3KMjinJpR5__Ch4c&index=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpkrNgwGSD0&list=PLNiWLB_wsOg6WznnM3KMjinJpR5__Ch4c&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RpkrNgwGSD0&list=PLNiWLB_wsOg6WznnM3KMjinJpR5__Ch4c&index=5


 

  התקן לא רלוונטי

 כיום אין עדיין בכל העולם תקנים מחייבים בנוגע לרשת G5 כי עדיין לא הושלמו המחקרים הבודקים את השפעותיה

 על גוף האדם. הממצאים הראשוניים שהתקבלו מדאיגים מאוד ומראים על נזקים בריאותיים רחבי היקף הנובעים

 מחשיפה ארוכה לקרינה זו.

 יש לציין כי לתקן הקיים בארץ לחשיפה לקרינה בלתי מייננת אין משמעות בריאותית מכיוון שהשפעת הקרינה נמדדה

 בחשיפה שארכה 6 דקות בלבד, בעוד שכיום הכל חשופים במידה זו או אחרת לקרינה במשך שעות רבות.

 ע"פ מרכז "תנודע" (מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות) נאמר כי "לא ניתן לעת הזו לנבא

 את ההשלכות הבריאותיות האפשריות של טכנולוגיה זו" ו"מרכז תנודע ימשיך לעקוב בזמן אמת.." נשאלת השאלה

 לגבי המשמעות של האמירה הזו, האם מדובר בניסויים בבני אדם? האם כל מה שמקבל את הכותרת "קידמה

 טכנולוגית" מקבל עדיפות ראשונה במעלה? יש לציין כי אין לנו דבר נגד קידמה טכנולוגית אך אנו דורשים שתהיה

 בטוחה לנו ולסביבה. (מצורף נספח 6 בסוף המכתב) כמו כן, ידוע לנו כי יש חלופות בטוחות יותר כדוגמת סיבים

 אופטיים להעברת מידע ועוד.

 אנו מזמינים אותך לבחון בכובד ראש גם את האספקט הכלכלי של רעיון ה"עיר החכמה":

 עו"ד איתן אטיה מנכ”ל פורום ה־15 (שלטון מקומי) לעיתון כלכליסט: "תופעת העיר החדשה מציבה סכנות

 כלכליות בפני הרשויות ... לפני כמה שנים, בכנס הערים החכמות של ברצלונה, הרצה ראש עיריית לונדון

 לשעבר בוריס ג'ונסון, וגם ראש עיריית ברצלונה, ושניהם אמרו אותו דבר: 'אל תתפתו לשפוך כסף על

 מצלמות וחיישנים ומערכות שעולות מיליונים. אנחנו עשינו את הטעות הזאת, אל תחזרו עליה'...

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3760953,00.html 

 (מצורף נספח 7 בסוף המכתב)

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3760953,00.html


 

 

 

 סיכון נוסף עולה בקנה אחד עם העובדה שטכנולוגיה זו שימשה בתחילת דרכה את הצבא הישראלי ואת הצבא

 האמריקאי ככלי לצרכי מעקב וככלי נשק לא קטלני לפיזור הפגנות. בישראל לא ברור עד כמה החקיקה והאכיפה של

  הנושא יהיו אפקטיביים, ואין לדעת אילו ידיים היא תשמש ברבות הימים.

 לסיכום

 יש לשאול ברצינות מהם סדרי העדיפויות שבבסיס קבלת ההחלטות בנוגע לטכנולוגיית דור 5. האם נעדיף עיר שיש

 בה אוטומציה, ניכור, מיכון וטכנולוגיה - או עיר אנושית, מכילה, נעימה, שיש בה מרחב ציבורי שיודע להכיל את כל

 סוגי האנשים ומאפשר לפעוט וגם לקשיש לנוע בו ולהרגיש בטוחים?

 המושג המדובר נושא בחובו אספקטים שיש לבחון בכובד ראש. אנו, קבוצת תושבים מודאגים, הורים לילדים, בעלי

 משפחות, מבקשים ממך להפסיק את תהליך "חימוש" המרחב האזרחי שעליו אתה אמון, ולעצור את כל הפעולות

 הקשורות לתשתית "עיר חכמה" ו"דור 5" הכוללת: אנטנות, משדרים, מצלמות, פנסי לד, ראוטרים למיניהם, רחפנים

 ועוד.



 

 אנו קוראים לך לאמץ את "עקרון הזהירות המונעת" ולהימנע מכל סיכון של התושבים בתחומי אחריותך. גורמי

 בריאות הציבור בישראל כבר התריעו על הסכנות הבריאותיות:

https://www.youtube.com/watch?v=ptkQSdPmrHg  

 אי היענות לדרישתנו זו עלולה לגרור השלכות משפטיות חמורות. אנו מסבים לתשומת לבך לעובדה המוכחת

 מדעית כי פריסת טכנולוגיית ה 5G ומנורות הלד הן עבירות אשר ניתן להגיש בגינן כתבי אישום בהתאם

  לחוקים פנימיים ובינלאומיים, והן עלולות להיחשב עבירות נגד האנושות והסביבה.

 לאור הדברים האמורים אנו דורשים דיון ציבורי לפני כל פריסה נוספת של ציוד מקרין בתחומי אחריותך.

  

                                                          בברכה,

_____________________ 

 חבר פעילות המאבק נגד דור 5

 ארגון אזרחים "רפאל"

 נספחים למכתב:
https://drive.google.com/drive/folders/1IKdQg-7Ujw-h5UbtrMdDDFJsCeHUG-Cm :1 נספח 
https://drive.google.com/drive/folders/1IKdQg-7Ujw-h5UbtrMdDDFJsCeHUG-Cm :2 נספח 
https://drive.google.com/drive/folders/1IKdQg-7Ujw-h5UbtrMdDDFJsCeHUG-Cm :3 נספח 
https://drive.google.com/drive/folders/1IKdQg-7Ujw-h5UbtrMdDDFJsCeHUG-Cm :4 נספח 
https://drive.google.com/drive/folders/1IKdQg-7Ujw-h5UbtrMdDDFJsCeHUG-Cm :5 נספח 
https://drive.google.com/drive/folders/1IKdQg-7Ujw-h5UbtrMdDDFJsCeHUG-Cm :6 נספח 
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