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Максимально допустимый уровень излучения мобильного телефона ,установленный 
Министерством экологии правилами по защите прав потребителей (информация о 
неионизирующих излучениях с мобильного телефона ), -2002 год составляет 2Вт/кг в 
среднем на 10 граммов биологической ткани в соответствии с европейским методом 
проверки или 1.6 Вт/кг в среднем на 1 грамм биологической ткани  в соответствии с 
американским методом проверки .



 نشرة معلومات حول اإلشعاع من جهاز هاتفك اخلليوي
ة خالصة توصيات وزارة الصحّ

£ استخدموا مكبّر صوت/ جهاز حتدّث خارجي شخصي أو سماعة سلكية.
£ أبعدوا اجلهاز عن اجلسم.

£ قلّلوا كمية املكاملات ومدتها.

£ قلّلوا، قدر اإلمكان، من املكاملات في املناطق ذات االلتقاط الضعيف.

اة كاملصعد والقطار وما شابه. ُغطّ £ قلّلوا قدر، اإلمكان، من املكاملات في املناطق امل

ا ألوامر القانون. £ قلّلوا املكاملات خالل السياقة، وفي أي حال من األحوال تصرّفوا وفقً

ا لذلك. £ تقيّدوا بشكل صارم بقواعد احلذر مع األطفال وأرشدوهم وفقً
£ قلّلوا كمية استخدام الهاتف اخلليويّ من قبل األطفال.

اعة سلكية.  £ استخدموا األدوات املساعدة التي تقلّل التعرّض لإلشعاع كمكبّر صوت أو سمّ
اعلموا أنّه في اجلهاز الذي حدثت فيه إصابة، أو مت تصليحه أو تغيير في تكوينه األصلي، قد يطرأ تغيير على مستوى 

اإلشعاع.

ما هو الهاتف اخلليوي
الهاتف اخلليويّ هو جهاز يسمح باتصال السلكيّ بواسطة موجات الراديو. لهذا الغرض، يحتوي الهاتف اخلليوي على جهاز 

ة الثابتة الواقعة في املنطقة. توجد في احملطة الثابتة هوائيّات  التقاط وإرسال، يتمّ بواسطتهما االتصال بينه وبني احملطّ
ة الثابتة موجات راديو. يطلق جهاز الهاتف  . بهدف  االتصال، يطلق الهاتف اخلليوي والهوائيات في احملطّ لاللتقاط والبثّ

املتنقل كميّة إشعاع أقلّ من تلك التي يطلقها مركز البثّ (منشأة خليوية)، ولكن بسبب تواجد اجلهاز قرب اجلسم، ميتصّ 
اجلسم الطاقة بشكل مباشر من هوائيّ اجلهاز.

يعمل اجلهاز بتردّد مقداره 2200-800 ميغاهيرتس. غالبية األجهزة احلالية تبثّ بقدرة قصوى تصل إلى 0.6 واط.

ما هو اشعاع الراديو
اإلشعاع هو انتقال الطاقة ضمن مجال. ميكن متييز اإلشعاع مبوجب مستويات الطاقة املنتقلة، كما يلي:

ؤيّن (يحتوي على طاقة كافية لتغيير مبنى الذرة. مثالً: إشعاع الرنتغن). £ إشعاع مُ
ؤيّن (ال يحتوي على طاقة كافية لتغيير مبنى الذرة. مثال: (إشعاع الراديو). £ إشعاع غير مُ

اشعاع الراديو هو إشعاع كهرومغناطيسي غير مؤيّن بطاقة تقل عن إشعاع الضوء، عن إشعاع رنتغن وعن إشعاع غاما.

مستوى إشعاع اجلهاز
ا للتعرض احمللي املرتفع نسبيا ملوجات األثير. مستوى التعرّض  عند استخدام جهاز متنقل يكون رأس املستخدم معرّضً

 Specific) ّومعناها وتيرة االمتصاص النوعي SAR لإلشعاع من الهواتف اخلليوية املتنقلة تستند إلى وحدة قياس تُعرف بـ
ا بوحدة كتلة من مادة بيولوجيّة (مثال: جسم  Absorption Rate)، التي تصف كمية الطاقة التي يتمّ امتصاصها قياسً

اإلنسان). الوحدات التي تقاس بها الـ SAR هي واط للكيلوغرام أو ميلي واط للغرام.
يتمّ فحص الـ SAR من قبل املنتج، ويُفحص في إطاره نوع جهاز كامل وصالح في ظروف اخملتبر. مستوى الـ SAR الفعلي 

للهاتف اخلليوي يتغيّر بوجه عام، مع االقتراب من هوائي محطة القاعدة، يكون مستوى الـ SAR اخلاص به أقل منه في حال 
تواجد اجلهاز بعيدًا عن هوائي القاعدة، أو في حال يكون االلتقاط أقل جودة. عملية قياس مستوى الـ SAR مركبة جدًا، 

ويوجد في العالم عدد محدود من اخملتبرات املؤهلة إلجراء قياسات SAR.  منتجو الهواتف املتنقلة ملزمون بإجناز قياسات 
ملستويات SAR لألجهزة في ظروف متشددة (بقوة بثّ قصوى)، استنادًا إلى األنظمة األمريكية أو األوروبية وحتديد مستوى الـ 

SAR األعلى الذي مت قياسه.
احلد االقصى ملستوى االشعاع املسموح به من الهاتف اخلليوي والذي حدد وفق انظمة حماية املستهلك املنشأ (معلومات عن 

االشعة غير املؤينة من الهاتف اخلليوي), بآب 2002 هو ما معدله 2w/kg  لكل 10 غرامات من النسيج وفقاً لطريقة االختبار االوروبي 
, او w/Kg 1.6  لكل 1 من النسيج  وفقاً لطريقة االختبار االمريكي. 

بسبب تعقيدات الفحص، ال جتري فحوصSAR  دورية للجهاز. 
خالل فترة حيازة الهاتف اخلليوي، مبا في ذلك حني يتعرض الهاتف اخلليوي لإلصابة، التصليح أو تغيير على تكوينه األصلي، قد 

يطرأ تغيير على مستوى الـ  SAR، مقابل مستوى الـ SAR  اخلاص به في موعد فحصه.
 احلد االقصى ملستوى االشعاع املسموح به من الهاتف اخلليوي والذي حدد وفق انظمة حماية املستهلك املنشأ (معلومات

 لكل 10 غرامات من النسيج وفقاً لطريقة  w/kgعن االشعة غير املؤينة من الهاتف اخلليوي), بآب 2002 هو ما معدله 2
لكل 1 من النسيج  وفقاً لطريقة االختبار االمريكي  w/Kg االختبار االوروبي , او 1.6

املعطى املذكور يتطرق الى طرق البث املعمول بها في اسرائيل فقط.نال نوع الهاتف هذا ترخيص وزارة االتصاالت.

نواحي الصحة واألمان
إثر االستخدام الكبير للهواتف اخلليوية، ثارت اخلشية بخصوص وجود تأثيرات صحيّة تسبّبها مؤثرات حرارية (تسخني 

ا من أن تؤدي إلى تسخني  اجلسم) ومؤثّرات غير حرارية (مؤثّرات سببها التأثير املباشر لإلشعاع الراديو بقوة أكثر انخفاضً

اجلسم). نتائج األبحاث التي أجريت حول العالقة بني استخدام الهواتف املتنقلة وبني اإلصابة باألمراض ليست موحدة. يًجرى، 
في السنوات األخيرة، بحث شامل حول األوبئة، يشارك فيه 16 مركزًا من مختلف أنحاء العالم. 

ّ نشر نتائج جزئية لعدد من املراكز اخملتلفة املشاركة في البحث. في حني  لم يتمّ بعد إجمال نتائج البحث بأكمله، غير أنه قد مت
أنّ مجمل هذه األبحاث القليلة لم تعكس عالقة بني التعرّض للهاتف اخلليوي وبني تطوّر األورام، ففي عدد من احلاالت متت 

مشاهدة عالقة بني االستخدام الطويل نسبيًا (ما يزيد عن 10 سنوات) وبني تطوّر األورام، خاصة لدى أشخاص اعتادوا على 
ّ العثور  اإلمساك بالهاتف في نفس اجلانب الذي تطوّر فيه الورم. في بحث أجري في إسرائيل، كجزء من هذا البحث الشامل، مت
لة. يبرز اخلطر، باألساس،  على عالقة بني ارتفاع خطر تطوّر األورام في الغدّة اللعابية، وبني االستخدام املتواصل للهواتف املتنقّ
لدى األشخاص الذين يطيلون أوقات املكاملات وعددها، ولدى من يكثرون من املكاملات، وخاصة في املناطق الريفية، حيث أن عدد 

ّا يزيد اإلشعاع املنطلق من اجلهاز). الهوائيات فيها قليل نسبيًا (مم
ا بارتفاع خطر تطور  موقف وزارة الصحة هو أنه ال زال من غير الواضح فيما إذا كان استخدام التكنولوجيا اخلليوية مرتبطً

األورام اخلبيثة واحلميدة. إلى جانب ذلك، أخذا بعني االعتبار نتائج األبحاث احملدّثة، فإن وزارة الصحة تقرّ بأنه يجب مواصلة اعتماد 
مبدأ احلذر الوقائيّ. توصيات وزارة الصحة فيما يتعلق باستخدام الهواتف اخلليوية

ا ملبدأ "احلذر الوقائي" فيما يتعلق  تتبنى وزارة الصحة، بشكل عام، توجيهات معظم الهيئات الدولية التي توصي بالتصرف وفقً
باستخدام الهواتف اخلليوية. مبوجب ذلك توصي وزارة الصحة بالتالي:

اعة (سلكية) خالل املكاملة - إبعاد الهاتف اخلليوي عن جسم  £ استخدام مكبّر صوت/ جهاز حتدّث خارجي شخصي أو سمّ
املستخدم، يقلل من تعرّضه لإلشعاع الراديو. لذلك، يجب التشديد على إبعاد الهاتف عن اجلسم (وعدم حمله على اجلسم في 

هذا الوقت، مثالً، في حزام البنطلون، في اجليب أو على الرقبة بواسطة شريط). إن تقليص كمية املكاملات ومدتها، التي يتم 
إجنازها من الهاتف اخلليوي هو، بطبيعة احلال، وسيلة إضافية وبسيطة لتقليل التعرّض.

اة كاملصعد، القطار وما شابه)، يزداد مستوى  £ في املناطق ذات االلتقاط الضعيف (مناطق تقل فيها الهوائيّات نسبيًا، أو مغطّ

ٌ إليه على  التعرّض لإلشعاع. لذلك يجب التقليل من التحدث في هذه املناطق. جتدر اإلشارة إلى أنّ مستوى االلتقاط مشار
الهاتف، وبالتالي ميكن معرفة هذه األوضاع.

£ يوصى بالتشديد، بشكل خاص، على قواعد احلذر لدى األطفال، إذ إنّهم أكثر حساسية، بشكل عام، لتطوير السرطان إثر التعرّض لعوامل 
مسببة للسرطان. مبا أنّ استخدام األطفال للهواتف اخلليوية بدأ بعد استخدام البالغني له، لم يتم بعد فحص التعرض للخليوي بني أوساط هذه 

اجملموعة. أخذًا بعني االعتبار حلساسيتهم الصحية، للتأثيرات على متوسط العمر املرتفع املتوقّع لدى مجموعة الشباب (املرتبطة بشكل شبه 
ب  مؤكّد بتراكم تعرّض كبير، وخالل فترة زمنية طويلة لتطوّر األمراض)، وملسائل أخالقيّة مرتبطة باتخاذ قرارات تخص مجموعة القاصرين، يتوجّ
توخي املزيد من احلذر فيما يتعلق بهذه اجملموعة. لذلك، توصي وزارة الصحة األهالي بتقليص مدى تعرّض األطفال للهواتف اخلليوية قدر اإلمكان، 

التفكير في سن بدء االستخدام، تقليص كمية االستخدام والتشديد، في أي حال من األحوال، على استخدام السماعات (السلكية) أو مكبّر 
الصوت خالل استخدام اخلليوي.

ياقة، يُفضل التقليل من التحدث بواسطة الهاتف اخلليوي والتصرف، في جميع األحوال، مبوجب النظام 28(ب) من  £ أثناء السّ
أنظمة املواصالت. ينصّ هذا النظام على أنه "أثناء حترك السيارة، ال يقوم السائق باإلمساك بهاتف ثابت أو متنقل، وال 

 ."(SMS) يستخدمهما في السيارة، إال بواسطة جهاز التحدّث اخلارجي؛ وال يقوم بإرسال أو قراءة الرسالة النصية القصيرة
ا لهذا النظام الفرعي فإن "جهاز التحدّث اخلارجي هو جهاز يتيح استخدام الهاتف من دون اإلمساك به، شريطة أنّه إذا  وفقً

كان اجلهاز موجودًا في الهاتف، يتم وضع الهاتف في السيارة بشكل ثابت مينع سقوطه". فيما يتعلق بجهاز الهاتف اخلليويّ 
الثابت في السيّارة، يوصى بتثبيت انتينا خارج السيارة وليس بداخلها، وتفضيل استخدام وصلة سلكية بني الهاتف 

. (blue tooth) والسماعة على استخدام بلوتوث

تأثير الهاتف اخلليوي على عمل املعدات الطبية 
ا من تأثير  املعدات الطبية احلديثة محمية جيدًا، بشكل عام، من التعرّض ملوجات الراديو، ولذلك، ال حاجة للخشية عمومً

الهاتف اخلليوي على عمل املعدات السليم. على الرغم من ذلك، توصي وزارة الصحة بعدم إحضار الهاتف اخلليوي على مقربة 
مباشرة (مسافة 50-30 سم من املعدات الطبية احملمولة أو املزروعة في جسم املريض).

لقد نصّ مرسوم املديرية الطبية التابعة لوزارة الصحة (من العام 2002)، والذي يتوجه إلى مديري املستشفيات، على أن 
استخدام الهواتف اخلليوية وأجهزة االتصال الالسلكية في املستشفيات، يجب أن يضمن سالمة ووقاية متلقي العالج من 

جهة، ومتكني الطاقم، املرضى وأبناء عائالتهم من التمتّع باملميزات اخلدماتية، من جهة أخرى. مت، في هذا املرسوم، تفصيل 
املناطق التي يُحظر فيها استخدام الهواتف اخلليوية حظرا تاما واملناطق التي يُسمح فيها باستخدامها (من خالل احلفاظ 

على مسافة حذر مالئمة عن املناطق التي يتم فيها تشغيل املعدات أو أجهزة تضمن حياة بشر). 
* تستند املعلومات الواردة في هذه النشرة، باألساس، إلى املعلومات التي نشرتها السلطات اخملُوّلة في دولة إسرائيل 

ة، وزارة حماية البيئة ووزارة االتصاالت). (وزارة الصحّ
ا لتوصياته. ة والعمل وفقً * يُوصى باالطالع على املعلومات احملدثة على موقع وزارة الصحّ

 www.health.gov.il :عنوان املوقع
أين ميكنني العثور على معلومات إضافية؟

حتت تصرفكم عدد من مصادر املعلومات املستقلة ومنها:
www.who.int/emf -  مة الصحة العاملية منظّ

www.iarc.fr - (IARC)  الوكالة الدولية ألبحاث السرطان
www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html - سلطة األغذية واألدوية في الواليات املتحدة

(ICNIRP-www.icnirp.de)  اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع غير املؤيّن
www.rsc.ca – الشركة امللكية الكندية

www.radiation-safety-soreq.co.il – مركز األبحاث النووية سوريك
www.sviva.gov.il – وزارة حماية البيئة

 www.moital.gov.il  – وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل
** الصيغة باللغة العبرية هي الصيغة امللزمة. 
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 ˙Ó¯· ÈÂÈ˘ ÏÂÁÏ ÏÂÏÚ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰¯Âˆ˙· ÈÂÈ˘ Â‡ ÔÂ˜È˙ ¨‰Ï·Á ¯·Ú˘ ¯È˘ÎÓ· ÈÎ ÂÚ„
Æ‰È¯˜‰

È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË Â‰Ó
 ‰Ê Í¯ÂˆÏ ÆÂÈ„¯ ÈÏ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈËÂÁÏ‡ ˙¯Â˘˜˙ ¯˘Ù‡Ó‰ ¯È˘ÎÓ ‡Â‰ È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË

 ‰Á˙‰ ÔÈ·Ï ÂÈ· ¯˘˜‰ ÌÈÈ˜˙Ó Ì˙ÂÚˆÓ‡· ¨¯„˘ÓÂ ËÏ˜Ó È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ÏÈÎÓ
Æ¯Â„È˘Â ‰ËÈÏ˜Ï ˙ÂË‡ ˙ÂÈÂˆÓ ‰ÚÂ·˜‰ ‰Á˙· Æ‰·È·Ò· ˙‡ˆÓ‰ ‰ÚÂ·˜‰

 ÆÂÈ„¯ ˙È¯˜ ‰ÚÂ·˜‰ ‰Á˙·˘ ˙ÂË‡‰Â È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ÌÈËÏÂÙ ˙Â¯˘˜˙‰ Í¯ÂˆÏ
 ¯˙‡© ¯Â„È˘ „˜ÂÓ È„È ÏÚ ˙¯„Â˘Ó‰ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ ‰È¯˜ ˙ÂÓÎ ¯„˘Ó „ÈÈ‰ ÔÂÙÏË‰ ¯È˘ÎÓ

 ÔÈ¯˘ÈÓ· ‰È‚¯‡‰ ˙‡ ÛÂ‚‰ ‚ÙÂÒ ¨ÛÂ‚‰ ˙·¯˜· ¯È˘ÎÓ‰ ˙Â‡ˆÓ‰ ·˜Ú Í‡ ¨®È¯‡ÏÂÏÒ
 ·Â¯ Æı¯‰ ‰‚Ó ≤≤∞∞≠Î „Ú ∏∞∞ Ï˘ ÌÈ¯„˙· ÏÚÂÙ ¯È˘ÎÓ‰ Æ¯È˘ÎÓ‰ Ï˘ ‰Ë‡‰Ó

ÆË‡Â ∞Æ∂ „Ú Ï˘ È·¯Ó ˜ÙÒ‰· ÌÈ¯„˘Ó ÌÈÈÂ˘ÎÚ‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰
ÂÈ„¯ ˙È¯˜ È‰Ó

 ¨˙¯·ÚÂÓ‰ ‰È‚¯‡‰ ˙ÂÓ¯ È¢ÙÚ ‰È¯˜‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï Ô˙È ÆÁÂÂË· ‰È‚¯‡ ¯·ÚÓ ‡È‰ ‰È¯˜
 ¨‡Ó‚Â„Ï ÆÌÂË‡‰ ‰·Ó ˙‡ ˙Â˘Ï È„Î ‰È‚¯‡ ˜ÈÙÒÓ ‰· ˘È˘© ˙ÈÈÓ ‰È¯˜ ●  ∫ÔÓ˜Ï„Î

 ‰·Ó ˙‡ ˙Â˘Ï È„Î ‰È‚¯‡ ˜ÈÙÒÓ ‰· ÔÈ‡˘© ˙ÈÈÓ ≠ È˙Ï· ‰È¯˜ ●   Æ®Ô‚Ë¯ ˙È¯˜
 ˙ÈÈÓ≠È˙Ï· ˙ÈË‚Ó Â¯Ë˜Ï‡ ‰È¯˜ ‰È‰ ÂÈ„¯‰ ˙È¯˜ Æ®ÂÈ„¯ ˙È¯˜ ¨‡Ó‚Â„Ï ÆÌÂË‡‰

Æ‡Ó‡‚ ˙È¯˜ÓÂ Ô‚Ë¯ ˙È¯˜Ó ¨¯Â‡‰ ˙È¯˜Ó ‰ÎÂÓ‰ ‰È‚¯‡·
¯È˘ÎÓ‰ Ï˘ ‰È¯˜‰ ˙Ó¯

 ÆÂÈ„¯ ÈÏ‚Ï ˙ÈÒÁÈ ‰‰Â·‚ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÙÈ˘ÁÏ ÔÂ˙ ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ Â˘‡¯ „ÈÈ ¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘·
  ‰ÚÂ„È‰ ‰„È„Ó ˙„ÈÁÈ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ÌÈ„ÈÈ ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÓ ‰È¯˜Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ó¯

 ˙ÂÓÎ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ ¨®Specific Absorption Rate© ÈÏÂ‚Ò ‰‚ÈÙÒ ·ˆ˜ Â˘Â¯ÈÙ˘ SAR≠Î
 Ô‰·˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ Æ®Ì„‡‰ ÛÂ‚ ∫‡Ó‚Â„Ï© È‚ÂÏÂÈ· ¯ÓÂÁ Ï˘ ‰ÒÓ ˙„ÈÁÈÏ ˙‚ÙÒ‰ ‰È‚¯‡‰

 Ô¯ˆÈ‰ È„È ÏÚ ˙Î¯Ú SAR ˙˜È„· ÆÌ¯‚Ï Ë‡Â ÈÏÈÓ Â‡ ‚¢˜Ï Ë‡Â Ô‰ SAR≠‰ „„Ó
 ÔÂÙÏË‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· SAR≠‰ ˙Ó¯ Æ‰„·ÚÓ È‡˙· ÔÈ˜˙Â ÌÏ˘ ¯È˘ÎÓ Ì‚„ ˜„· ‰˙¯‚ÒÓ·Â

 ÂÏ˘ SAR≠‰ ˙Ó¯ ¨ÒÈÒ·‰ ˙Á˙ ˙Ë‡Ï ‰·¯È˜‰ ÌÚ ¨ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· Æ‰˙˘Ó È¯ÏÂÏÒ‰
 Â· ‰¯˜Ó· Â‡ ÒÈÒ·‰ ˙Ë‡Ó ˜ÁÂ¯Ó ¯È˘ÎÓ‰ Â· ‰¯˜Ó· ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ ‰È‰˙

Æ˙ÂÁÙ ‰·ÂË ‰ËÈÏ˜‰ ˙ÂÎÈ‡
 Úˆ·Ï ˙ÂÓÂÈÓ‰ ˙Â¯ÂÙÒ ˙Â„·ÚÓ ÌÏÂÚ· ˙ÂÓÈÈ˜Â ¨„Â‡Ó ·Î¯ÂÓ SAR ˙Ó¯ ˙„È„Ó ÍÈÏ‰˙

 ÌÈ¯È˘ÎÓÏ SAR ˙ÂÓ¯ Ï˘ ˙Â„È„Ó Úˆ·Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¨ÌÈ„ÈÈ ÌÈÂÙÏË Ï˘ ÌÈ¯ˆÈ  ÆSAR ˙Â„È„Ó
 ÈÙÂ¯È‡‰ Â‡ È‡˜È¯Ó‡‰ ÔÂ˜˙Ï ÒÁÈÈ˙‰· ®ÈÏÓÈÒ˜Ó ¯Â„È˘ ˜ÙÒ‰·© ÌÈ¯ÈÓÁÓ ÌÈ‡˙·

 Æ‰„„Ó˘ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ SAR ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ
 ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· Æ¯È˘ÎÓ· ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ SAR ˙Â˜È„· ˙ÚˆÂ·Ó ‡Ï ¨‰˜È„·‰ ˙Â·Î¯ÂÓ Ï˘·

 Â˙¯Âˆ˙· ÈÂÈ˘ Â‡ ÔÂ˜È˙ ¨‰Ï·Á ¯·Ú È¯ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË Â· ‰¯˜Ó· ˙Â·¯Ï ¨È¯ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ˙˜ÊÁ‡
Æ‰˜È„·‰ „ÚÂÓ· ÂÏ˘ SAR≠‰ ˙Ó¯ ˙ÓÂÚÏ ¨SAR–‰ ˙Ó¯· ÈÂ˘ ÏÂÁÏ ÏÂÏÚ ˙È¯Â˜Ó‰

 Ú„ÈÓ© ÔÎ¯ˆ‰ ˙‚‰ ˙Â˜˙· ‰Ú·˜˘ „ÈÈ ÔÂÙÏËÓ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰È¯˜‰ ˙Ó¯
 ±∞ ≠Ï ÚˆÂÓÓ·  ≤WØkg ‡È‰ ≤∞∞≤≠·¢Ò˘˙‰ ¨®„ÈÈ ÔÂÙÏËÓ ˙ÈÈÓ È˙Ï· ‰È¯˜ ¯·„·

 ‰Ó˜¯ Ì¯‚  ± ≠Ï ÚˆÂÓÓ·   kg Ø W    ±Æ∂    Â‡  ¨ ̇ È‡ÙÂ¯‡‰ ‰˜È„·‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ‰Ó˜¯ Ì¯‚ 
  Æ ̇ È‡˜È¯Ó‡‰ ‰˜È„·‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ

 ˙‡ Ï·È˜ ‰Ê ÔÂÙÏË Ì‚„ Æ„·Ï· Ï‡¯˘È· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ¯Â„È˘‰ ˙ÂËÈ˘Ï ÒÁÈÈ˙Ó Ï¢‰ ÔÂ˙‰ ™
Æ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡

˙ÂÁÈË·Â ˙Â‡È¯· ÈË·È‰
 ˙ÂÚÙ˘‰ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ¯·„· ˘˘Á‰ ‰ÏÚÂ‰ ¨ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ‰ ÌÈÂÙÏË· ‰Â·‚‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ·˜Ú

 ÌÈÈÓ¯˙≠‡ ÌÈË˜Ù‡ È„È ÏÚÂ ®ÛÂ‚‰ ÌÂÓÈÁ© ÌÈÈÓ¯˙ ÌÈË˜Ù‡ È„È ÏÚ ˙ÂÓ¯‚‰ ˙ÂÈ˙Â‡È¯·
 ÌÂÓÈÁÏ ÌÂ¯‚Ï È„ÎÓ ‰ÎÂÓ ‰ÓˆÂÚ· ÂÈ„¯ ˙È¯˜ Ï˘ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰Ó ÌÈÓ¯‚‰ ÌÈË˜Ù‡©

 ÔÈ·Ï ÌÈ„ÈÈ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ‡˘Â· ÂÎ¯Ú˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ Æ®ÛÂ‚‰
 ±∂ ÌÈÙ˙Â˘ Â· ÛÈ˜Ó È‚ÂÏÂÈÓÈ„Ù‡ ¯˜ÁÓ ÌÈÈ˜˙Ó ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Æ˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡ ‰‡ÂÏÁ˙

 Ï˘ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙Â‡ˆÂ˙ ÌÏÂ‡ ¨ÂÓÎÂÒ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÂÏÂÎ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÆÌÏÂÚ‰ È·Á¯Ó ÌÈÊÎ¯Ó
 ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜ÁÓ Î¢‰Ò˘ „ÂÚ· ÆÂÓÒ¯ÂÙ ¯·Î ¯˜ÁÓ· ÌÈÙ˙Â˘‰ ÌÈÂ˘ ÌÈÊÎ¯Ó

 ‰Ùˆ ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ· ¨ÌÈÏÂ„È‚ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÈ·Ï È¯ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏËÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ÔÈ· ¯˘˜ ÂÓÈ‚„‰
 ÌÈ˘‡· „ÂÁÈÈ· ÌÈÏÂ„È‚ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÈ·Ï ®ÌÈ˘ ±∞ ÏÚÓ© ˙ÈÒÁÈ ÍÂ¯‡ ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ· ¯˘˜

 ÆÏÂ„È‚‰ Á˙Ù˙‰ Â·˘ „ˆ Â˙Â‡· ÔÂÙÏË‰ ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï Â‚‰˘
 

 ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÈÈÏÚ ÔÈ· ¯˘˜ ‡ˆÓ ¨‰Ê ÛÈ˜Ó ¯˜ÁÓÓ ˜ÏÁÎ Ï‡¯˘È· Ï‰˙‰˘ ¯˜ÁÓ·
 ÌÈ˘‡ Ïˆ‡ ¯˜ÈÚ· ËÏÂ· ÔÂÎÈÒ‰ ÆÌÈ„ÈÈ‰ ÌÈÂÙÏË· Í˘Ó˙Ó ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ·Ï ¨˜Â¯‰ ˙ËÂÏ·· ÌÈÏÂ„È‚

 ÌÈÈ˜ Ì‰· ÌÈÈ¯ÙÎ ÌÈ¯ÂÊ‡· ¯˜ÈÚ· ˙ÂÁÈ˘· ÌÈ·¯Ó˘ ÂÏ‡ Ïˆ‡Â ¨Ô¯ÙÒÓ·Â ˙ÂÁÈ˘‰ ÔÓÊ· ÌÈÎÈ¯‡Ó˘
Æ®¯È˘ÎÓ‰Ó ˙ËÏÙ‰ ‰È¯˜‰ ˙‡ ¯È·‚Ó‰ ¯·„© ˙ÂË‡ Ï˘ ÈÒÁÈ ËÂÚÈÓ

 ‰ÈÏÚ· ¯Â˘˜ ˙È¯‡ÏÂÏÒ‰ ‰È‚ÂÏÂÎË· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‡‰ ¯Â¯· ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÈÎ ‰È‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ
 ¨ÌÈÈÎ„Ú‰ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ· ·˘Á˙‰· ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ÆÌÈ¯ÈÙ˘Â ÌÈ¯È‡ÓÓ ÌÈÏÂ„È‚ ÁÂ˙ÈÙÏ ÔÂÎÈÒ·

Æ˙ÚÂÓ‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ÔÂ¯˜ÈÚ· ËÂ˜Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È ÈÎ Ú·Â˜ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
ÌÈÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰

 ‚Â‰Ï ÌÈˆÈÏÓÓ‰ ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙È·¯Ó ˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ıÓ‡Ó ¨ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡·
 ıÈÏÓÓ ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÆÌÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘˜‰· ¢˙ÚÂÓ‰ ˙Â¯È‰Ê‰¢ ÔÂ¯˜ÈÚÏ Ì‡˙‰·

 ∫ÏÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
 È¯‡ÏÂÏÒ‰ ˙˜Á¯‰≠‰ÁÈ˘‰ ÔÓÊ· ®˙ÈËÂÁÏ‡ ‰È‡˘© ‰ÈÊÂ‡ Â‡ ˙È˘È‡ ˙È¯Â·È„ØÏÂ˜Ó¯· ˘ÂÓÈ˘ ●

 ÔÂÙÏË‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È ¨ÍÎÈÙÏ ÆÂÈ„¯‰ ˙È¯˜Ï Â˙ÙÈ˘Á ˙‡ ‰ÈË˜Ó ˘Ó˙˘Ó‰ ÛÂ‚Ó
 ¯‡ÂÂˆ‰ ÏÚ Â‡ ÒÈÎ· ¨ÌÈÈÒÎÓ‰ ˙¯Â‚Á· ¨Ï˘ÓÏ ¨ÛÂ‚‰ ÏÚ ‰Ê ÔÓÊ· Â˙Â‡ ˙‡˘Ï ‡ÏÂ© ÛÂ‚‰Ó

 ‰È‰ È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË· ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ˙ÂÁÈ˘‰ ÔÓÊ Í˘ÓÂ ˙ÂÓÎ ÌÂˆÓˆ˘ Ô·ÂÓÎ Æ®ÍÂ¯˘ ˙ÂÚˆÓ‡·
Æ‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ë˜‰Ï ËÂ˘ÙÂ ÛÒÂ ÈÚˆÓ‡

 Ï˘ÓÏ ‰ËÈÏ˜‰ ÍÂÒÈÓ Â‡ ¨ÈÒÁÈ ˙ÂË‡ ËÂÚÈÓ ÌÈÈ˜ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡© ‰˘ÏÁ ‰ËÈÏ˜‰ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡· ●

 ˘È ÆÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ¯Â·È„· ËÈÚÓ‰Ï ˘È ÍÎÈÙÏ Æ‰ÏÂÚ ‰È¯˜Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ó¯ ¨®‰ÓÂ„ÎÂ ¨˙·Î¯ ¨˙ÈÏÚÓ·
Æ‰Ï‡ ÌÈ·ˆÓ ˙Â‰ÊÏ Ô˙È ÍÎÈÙÏÂ ÔÂÙÏË· ˙ÈÂˆÓ ‰ËÈÏ˜‰ ˙Ó¯ ÈÎ ÔÈÈˆÏ

 ÌÈ˘È‚¯ ¨ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÌÈ‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙Â¯È‰Ê‰ ÈÏÏÎ ÏÚ „ÁÂÈÓ· „ÈÙ˜‰Ï ıÏÓÂÓ ●

 ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ¯Á‡Ó ÆÌÈË¯ÒÓ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ÙÈ˘Á ˙Â·˜Ú· ÔË¯Ò ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˙ÂÈ
 ÆÂ˜„· Ì¯Ë ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· È¯‡ÏÂÏÒÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ¨ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ˘ÂÓÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÏÈÁ˙‰ ÌÈ„ÏÈ È¢Ú

 ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ‰ÈÂÙˆ‰ ‰‰Â·‚‰ ÌÈÈÁ‰ ˙ÏÁÂ˙· ˙ÂÚÙ˘‰ ¨˙È˙Â‡È¯·‰ Ì˙Â˘È‚¯· ·˘Á˙‰·
 ˙ÂÈ‚ÂÒ·Â ®‰‡ÂÏÁ˙ ÁÂ˙ÈÙÏ ÍÂ¯‡ ÔÓÊ Í˘Ó·Â ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÈ˘Á ˙¯È·ˆ· È‡„ÂÂÏ ·Â¯˜ ‰ÎÂ¯Î‰©
 ¯˘‡· ¯˙È ˙Â¯È‰Ê ˙·ÈÈÁ˙Ó ¨ÌÈÈË˜ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÈ˙‡

 ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÙÈ˘Á ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ÌˆÓˆÏ ÌÈ¯Â‰Ï ıÈÏÓÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¨ÍÎÈÙÏ ÆÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï
 ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ˘ÂÓÈ˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ¨˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏÈ‚ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ¨ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÏ

ÆÈ¯‡ÏÂÏÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Ú· ÏÂ˜Ó¯ Â‡ ®˙ÂÈËÂÁÏ‡ ‡Ï© ˙ÂÈÊÂ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï
 ®·©≤∏ ‰˜˙Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰¯˜Ó ÏÎ·Â È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË· ‰ÁÈ˘· ËÈÚÓ‰Ï ÈÂˆ¯ ¨‰‚È‰ ˙Ú· ●

 ÚÂ·˜ ÔÂÙÏË· ÊÁ‡È ‡Ï ·Î¯· ‚‰Â‰ ‰ÚÂ˙· ·Î¯‰˘ ˙Ú·¢ ÈÎ ˙Ú·Â˜ ÂÊ ‰˜˙ Æ‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â˜˙Ï
 È¢ÙÚ Æ¢®SMS© ÔÂ¯ÒÓ ‡¯˜È Â‡ ÁÏ˘È ‡ÏÂ ∫˙È¯Â·È„ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ ·Î¯· Ì‰· ˘Ó˙˘È ‡ÏÂ ¨„ÈÈ Â‡

 Ô˜˙‰‰ Ì‡˘ „·Ï·Â Â· ‰ÊÈÁ‡ ‡Ï· ÔÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ó‰ Ô˜˙‰ ‰È‰ ˙È¯Â·È„¢ ¨ÂÊ ‰˘Ó ˙˜˙
 ÚÂ·˜‰ È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË ¯È˘ÎÓ· Æ¢Â˙ÏÈÙ ˙‡ ÚÂÓ‰ ·ÈˆÈ ÔÙÂ‡· ·Î¯· ÁÂÈ ÔÂÙÏË‰ ¨ÔÂÙÏË· ÈÂˆÓ

 ÔÂÙÏË‰ ÔÈ· ÈËÂÁ ¯Â·ÈÁ· ˘ÂÓÈ˘ ÛÈ„Ú‰ÏÂ ÂÎÂ˙· ‡ÏÂ ·Î¯Ï ıÂÁÓ ‰Ë‡ ÔÈ˜˙‰Ï ıÏÓÂÓ ¨·Î¯·
Æ ®blue tooth© ÒÂË ÂÏ·· ˘ÂÓÈ˘ ÈÙ ÏÚ ÏÂ˜Ó¯Ï

È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ˙ÚÙ˘‰
 ÔÈ‡ ¨ÏÏÎ Í¯„· ¨ÔÎ ÏÚ ¨ÂÈ„¯ ÈÏ‚Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ÈÙ· ‰·ÂË ‰¯Âˆ· Ô‚ÂÓ È¯„ÂÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ „ÂÈˆ‰ ¨ÏÏÎÎ
 „¯˘Ó ıÈÏÓÓ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ„ÂÈˆ‰ Ï˘ ‰È˜˙‰ Â˙ÏÂÚÙ ÏÚ È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ˙ÂÚÙ˘‰Ó ˘Â˘ÁÏ
 „ÂÈˆ‰ Ï˘ Ó¢Ò ≥∞≠µ∞ ˜Á¯Ó© ˙È„ÈÈÓ‰ ‰·¯˜Ï È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‡Ï˘ ˙Â‡È¯·‰

 ®≤∞∞≤ ˙˘Ó© ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰‡ÂÙ¯ Ï‰ÈÓ ¯ÊÂÁ· Æ®‰ÏÂÁ‰ ÛÂ‚· Ï˙˘ÂÓ‰ Â‡ ‡˘È‰ È‡ÂÙ¯‰
 ÌÈÈËÂÁÏ‡ ¯˘˜ È¯È˘ÎÓ·Â ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘ ÈÎ Ú·˜ ¨ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰Ó Ï‡ ‰ÂÙ‰

 È·ÏÂ ÌÈÏÂÁÏ ¨˙ÂÂˆÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÏÙÂËÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÁÈË·Â ÂÓÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ·ÈÈÁ ¨Á¢‰È··
 Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈË¯ÂÙÓ ¨‰Ê ¯ÊÂÁ· Æ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ÌÈÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÂ¯˙È‰Ó ˙Â‰ÈÏ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó

 ˜Á¯Ó ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙© ˘ÂÓÈ˘‰ ¯˙ÂÓ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡Â ÔÈËÂÏÁÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘‰
 Æ®Ì„‡ ÈÈÁ ˙ÂÎÓÂÒ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Â‡ „ÂÈˆ ÏÚÙÂÓ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡Ó ÌÈ‡˙Ó ˙Â¯È‰Ê

 Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÒ¯ÂÙ˘ Ú„ÈÓ ÏÚ Â¯˜ÈÚ· ÒÒÂ·Ó ‰Ê ÔÂÏÚ· Ú„ÈÓ‰™
Æ®˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ¨˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó©

ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯˙‡· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„Ú˙‰Ï ıÏÓÂÓ™
 www.health.gov.il ∫¯˙‡‰ ˙·Â˙Î

:ÏÏÂÎ ¨ÌÈÈ‡ÓˆÚ Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ‰ÓÎ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÎ˙Â˘¯Ï øÚ„ÈÓ „ÂÚ ‡ˆÓ‡ ‰ÙÈ‡
www.who.int/emf  ÈÓÏÂÚ‰ ˙Â‡È¯·‰ ÔÂ‚¯‡

www.iarc.fr    ÔË¯Ò‰ ¯˜ÁÏ Ï¢È·‰ ˙ÂÎÂÒ‰
 www.fda.gov  ·¢‰¯‡· ˙ÂÙÂ¯˙‰Â ÔÂÊÓ‰ ˙Â˘¯

         www.icnirp.de  (ICNIRP ) ˙ÈÈÓ≠È˙Ï· ‰È¯˜ ÈÙÓ ‰‚‰Ï ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰
          www.rsc.ca   ˙È„˜‰ ˙È˙ÂÎÏÓ‰ ‰¯·Á‰

http://www.soreq.gov.il ˜¯Â˘ ‚¢ÓÓ
www.environment.gov.il  ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó

 www.moital.gov.il   ˙¢Ó˙‰ „¯˘Ó
www.health.gov.il  ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
 ÆÚ·Â˜‰ ÁÒÂ‰ ‡Â‰ È¯·Ú‰ ÁÒÂ‰ ™™


