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 4.1.05 מיום 22' פרוטוקול מישיבת מליאה  שלא מן המניין מס
 
 

 :נוכחים
 

 ראש המועצה -  יצחק ימיני
 מ ראש המועצה"מ -   יוחנן גיל

 רת מועצהחב -  טלי פליישמן
 חבר מועצה -  משה גולדשטיין
 חבר מועצה   -  ניסים עובדיה
 חבר מועצה -  ויקטור כהן

 חבר מועצה -   דני גור
 ) באיחור(חבר מועצה  -  משה אודיז
 חבר מועצה -   שרון חוילי

 
 

 :מוזמנים
 

 גזבר המועצה/מזכיר -   זאב ובר
 מהנדס המועצה -   בני כרמי 

 
 :סדר היום

 
 .ווי מתח עליון של חברת החשמל בתחום היישובמיקום ק

 
הנושא היום הוא נושא חשוב שאנו מטפלים בו . אני מתכבד לפתוח את הישיבה :יצחק

על כולנו להתלכד מסביב לנושא ואין כאן עניין למחלוקת בין . באופן אינטנסיבי
 .אופוזיציה לקואליציה

 
חשמל לבין המועצה על אני שמח להודיעכם שמתקיים משא ומתן בין חברת ה  

כמו כן נעשתה בדיקת . הזזת קווי המתח מתחום פרדסיה אל מחוץ ליישוב
ביקשתי ממהנדס המועצה בני כרמי להגיע לדיון על מנת להציג לחברי . קרינה

 .חשוב שכולכם תהיו בתמונה. המועצה את הנושא
 

 .לפני שהמהנדס מדבר אני רוצה להתייחס  :דני
 

אך אם , ע קודם את מהנדס המועצה ואז ייתכן שתדבר אחרתאני מציע שתשמ :יצחק
 .בבקשה, אתה מתעקש

 
אני חבר מועצה שנה ואין לי מושג מה קורה בנושא קווי המתח ולכן המטרה   :דני

 .אני רוצה להציג הצעה לסדר. של הדיון זה התנעה של התהליך
     

ל מחוץ  הרחקת קווי מתח עליון ממיקומם היום ברחוב התהילה א-מטרה
מתוך מחקר שערכו מדענים מאוקספורד שעיקריו פורסמו בכתבה . ליישוב
 ".קווי חשמל גורמים סרטן"תחת הכותרת " ידיעות אחרונות"בעיתון 

  
 – מטרים משני צדדיו של כל קו מתח עליון 100 -קיים טווח סכנה ברוחב כ

 ללקות  הגרים או השוהים בטווח זה יש סיכוי כפול15ולילדים מתחת לגיל 
 .בלוקמיה



 3

 
 

 מצב קיים .א  
 

 ברחוב התהילה עובר קו מתח עליון בקרבה לבתי מגורים משני צידי  .1.א   
 .הרחוב ומעל מדשאת הקאנטרי של פרדסיה    
 נמצא כי בבתי מגורים בקריית אונו שנבנו מתחת לקו מתח עליון  .2.א   
 .מספר חריג של מקרי סרטן    
 , יעה נכונות לפרק קו המתח העליון בקרית אונוחברת החשמל הב .3.א   
 .למרות שהבתים נבנו לאחר שקו המתח כבר היה קיים    

 
 הבעיה .ב  

 
 ולפי , קו המתח בפרדסיה נמצא בקרבה לבתי מגורים ולקאנטרי .1.ב   

המחקר תושבי וילדי רחוב התהילה ואורחי הקאנטרי נמצאים  
 .ן כתוצאה מקרבה זובסיכון גבוה יותר לחלות במחלת הסרט

 
 הצעה לסדר .ג  

 
 המועצה תפנה לחברת החשמל על מנת שזו תמדוד ותמסור בדוח  .1.ג   
 .זרם החשמל העובר בקו זה ואת הקרינה הנפלטת ממנו    
 המועצה תפנה לגורם מקצועי שיחווה דעה מקצועית לגבי נתונים  .2.ג   

' כלל ולתושבי רחאלו ורמת הסכנה הנובעת מהם לתושבי פרדסיה ב 
 .התהילה ושכונת על השרון בפרט

 ד הגורם המקצועי יפורסמו לתושבים "הדוח של חברת החשמל וחוו .3.ג   
 .בתוך חודשיים מגיעים לשולחן המועצה    

 מול /המועצה תפעל מיידית יחד עם, באם יסתבר שיש סכנה ממשית .4.ג    
 .יהוו סכנה לתושביםחברת חשמל למציאת הפתרון הנדרש כך שלא     

 
 . מיידי-לוח זמנים לביצוע  .ד  

 
אנחנו הולכים להגיש לועדה המחוזית התנגדות להמשך הבנייה ביישוב 

  .כדי שלא נעשה טעויות שנעשו בעבר, אם קווי המתח הגבוה לא יטופלו
 

ועדות הבנייה נותנות . אני מציע שלא תזדרז לגרום נזק לתושבי פרדסיה :יצחק
אני פונה אליך ולחבריך לא לגרום נזק . נייה על פי התקןהיתרים לב

אנשים מצפים להזדמנות לבנות את ביתם . להתפתחותה של פרדסיה
אתה עלול לחבל בעבודה שנעשית . הכל מבוצע בהתאם לחוק. בפרדסיה

 .פה לכל אורך הזמן
 

 .אנו את שלנו נעשה. אני לא חבלן   :דני
 

אנו רוצים .  בנושא קווי המתח ברציפותכפי שכבר אמרתי אנו מטפלים :יצחק
עכשיו . על כולנו לפעול במשותף. 4להעביר את הקווים אל מעבר לכביש 

 .ניתן לתת את זכות הדיבור למהנדס המועצה בני כרמי
 

 .ערב טוב   :בני
 

 . מציג במפות את המיקום הנוכחי של קווי המתח העליון של חברת חשמל
 

כל הפניות בשנים , ק את קווי המתחלנו ברור שצריך לפעול ולהעתי
האחרונות להעתקת או להטמנת קווי המתח נענו בטיעונים של חברת 

מ " מיליון דולר לק4החשמל כי העלויות להטמנת קווי מתח עליון הן 
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וזאת כתוצאה מרצון חברת , בזמן האחרון יש התפתחות חיובית. לטענתם
חקי הביטחון של עלי בגלל מר. החשמל להעלות את נפת הקיבולת בקווים
 .השרון הם אינם יכולים לשדרג את הקו

 
 .18:30משה אודיז מגיע לישיבה    

 
הם ביקשו . בשנה האחרונה נוהל משא ומתן איתנו להעתקת הקווים  :בני

במיוחד לא להעביר ליד . לא הסכמנו לכך בשום אופן. להעביר קו אחד
ביר את הקווים אל הבהרנו להם שהפתרון היחידי הוא להע. רחוב הצבר

 נערכה פגישה חשובה מאוד 14.7.04בתאריך . מחוץ לתחומה של פרדסיה
הפתרון הוא אפשרי ולא פוגע . והתפתח פתרון איך להעביר את הקווים

הפתרון הוא להעתיק את הקווים החל מאזור יבולים מערבה . באף אחד
ת לצור הקו יחזור למקומם הקודם בתוואי שבין אילנו. 4אל מעבר לכביש 

 . משה
 

 ;14.7.04מראה לחברים את סיכום הדיון מיום   
 

 .אך גם בכך ניתן לטפל, יחד עם זאת אפשר לצפות למתנגדים
 

מחלק לכל החברים . דוח בדיקת הקרינה יפורסם עוד הערב באינטרנט  :זאב
 .עותק מממצאי בדיקת הקרינה של המשרד לאיכות הסביבה

 
 .ן עובר צמוד לשכונה החדשה בצד צפוןלי נראה שהמסלול המתוכנ   :דני

 
 .הוצאת הקווים תאפשר שינוי של התוכנית   :בני

 
 ?זה לא מאוחר מדי   :דני

 
אנו נגביל , השאלה מה יקדים את מה, מגישים תוכנית לפי החוק, ראשית  :בני

 .את הבינוי הפיסי בהתאם להתפתחויות
  

 .מה שבני אמר משכנע אותי  :ויקטור
 

 . לאאותי   :דני
 

הנושא מדאיג את כולנו וחייבים לדחוף . זה צריך להיות איכפת לכל אחד :ויקטור
אני שמח שראש המועצה פועל . שלא יהיה על מצפוננו, אותו מעל לכל דבר

 .בנושא
 

 ?למה לא לדרוש שהקווים יועתקו צפונה יותר   :דני
 

ת הגדולים הכל יהיה לפי מרחקי הבטיחו, אנו עושים כל אשר ביכולתנו  :בני
 .ביותר

 
 ?האם לא תהיה התנגדות ממושב נורדיה  :ניסים

 
, לצערי, השרון-אנו צריכים שיתוף פעולה עם מהנדס הועדה בלב  :בני

אך , בחודשים האחרונים התחלף שם המהנדס שלוש פעמים בתקופה זו
 .אנו לוחצים

 
 ?4האם מדובר מערבית לכביש   :שרון

 
 .כן   :בני
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 ?על מי ההוצאות? יהמתי זה יה  :שרון

 
 . ברור שהכל יהיה על חשבון חברת החשמל, עדיין אין לוח זמנים  :יצחק

 
עשו , באליכין המצב גרוע יותר. אנו הולכים להתמודדות לא קלה, רבותיי

אנו נעשה הכל לרבות , בואו לא נתחיל לחגוג. וזה לא עזר, הפגנות וכדומה
 .  המפגע הזה מהיישובכדי להוציא את, שכבר עשינו בעבר, הפגנות

 
אין . במדינה הכל סובב סביב הכסף, לצערנו. זה לא קל, זה נמצא בטיפול
 .ערך לחיי אדם

 
אך , אני אישית לא סובל מזה. אני מקווה שזה באמת זז כמו שאתה אומר  :דני

 .בחיים לא שמעתי מה קורה עם זה
  

 שהקרינה מהנושא ידוע. השרון הציבו אנטנה סלולרית-במרכז הרפואי לב :שרון
צ "היה מאבק בנושא בהרצליה שהגיע לבג, קיימת עם אנטנות כאלו

 .והעירייה ניצחה
 

 .ההחלטה בכלל לא קשורה לזה   :דני
 

-אך אנו מבקשים להפנות מכתב ללב, נכון שזה לא בתחום השיפוט שלנו :שרון
 .השרון בנושא

 
 מובילה כיום יעל את סדר היום של המדינה בנושא האנטנות הסלולריות :יצחק

החברות הסלולריות עוקפות את הועדות . ראש עירית הרצליה, גרמן
גם חברת החשמל טוענת לשיטתה . הן טוענות שזה לא מסרטן. המקומיות

יונה -גם בכפר, בנושא האנטנות יש בעיה קשה. שאין סכנה מקווי המתח
שלנו בתחום השיפוט . ואנחנו מתנגדים ומתמודדים, רוצים להקים אנטנה

 .אין אנטנה
 

 .מי שנלחם מנצח. אני מצפה שהיישוב ייצא למלחמה בעניין הזה   :דני
 

אז מתבקש , מהאנטנה אינו מספיק'  מ100אם יסתבר שהמרחק של  :שרון
 .שהמועצה תוציא מכתב

 
לא רק בבית . אני אבדוק את נושא האנטנה הסלולרית ואפעל בהתאם :יצחק

 .של אליונגל 'אלא גם מדרום לג, החולים
 

מנהל בית החולים הזמין שלושה פרופסורים כדי להוכיח שאין סכנה   :ניסים
 .שאלתי אותו אם היה שם את זה אצלו בבית. מהאנטנות הסלולריות

 
הכנסנו , בהתייחס לקרינה אלקטרו מגנטית בפרדסיה, במאמר מוקדם :משה

 סעיף שלא יוקם שום אתר סלולרי ללא אישור" בזק"בחוזה עם חברת 
 .המועצה בתחום המרכזייה בפרדסיה

  
 .ברשותכם אתייחס לנושא הדיון בצורה מפורטת  
     

רובם משכונת עלי השרון בסיוע , פנתה קבוצת תושבים, 1994כבר בשנת 
המועצה המקומית פרדסיה אל חברת החשמל בדרישה להסיט את 

, מספר חודשים לאחר מכן. 4התוואי של קווי המתח מערבית לכביש 
 המרכז הישראלי –" מ"מיקרוטסט בע"תה המועצה המקומית לחברת פנ
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בבקשה לביצוע בדיקת קרינה אלקטרו מגנטית במקביל , לבדיקות קרינה
 .לתוואי קו המתח העליון

 
 התקיימה בדיקת קרינה אלקטרו מגנטית באזור בו 1998בחודש מאי 

יקה סיכום תוצאות הבד. מוצב קו המתח העליון במקביל לרחוב התהילה
 מראות כי רמות הקרינות האלקטרו - מנ – 1872 -המופיעות בדוח אל
הינן תקינות ונמצאות מתחת לרמת הסף המומלצת על , מגנטיות שנמדדו

 .ידי המשרד לאיכות הסביבה
 

פנה ראש אגף התשתיות במועצה למשרד איכות , 2004בחודש נובמבר 
 אצלם בחינה למחלקה לבטיחות קרינה והזמין, מחוז המרכז, הסביבה

 .נוספת לבדיקת המצאות קרינה אלקטרו מגנטית באותו מקום
 

 11.7תוצאות הבחינה שהתקבלו מצביעות על קיום קרינה ברמה של עד 
 . פינת התהילה בפרדסיה17מיליגאוס בחזית הבית ברחוב האלון 

 
המשרד , משרד התשתיות, היות ולא קיים תקן מחייב של מכון התקנים

או כל רשות ממשלתית אחרת לרמה או סף מינימאליים לאיכות הסביבה 
מסתמכים המודדים על המלצות משרדי איכות , לקרינה אלקטרו מגנטית

 תוצאות 1998בשנת , ולראייה. הסביבה ממדינות מתוקנות אחרות
במדידה שנערכה , הבדיקה היו תקינות ואילו בחודש נובמבר השנה

 בשעה בה קיימת צריכת לא בעונה או, להזכירכם, בשעותה הצהריים
התקבלה רמת קרינה חריגה שתוצאותיה עולות בסדר , חשמל מכסימלית

 . גודל על החשיפה המכסימלית הממוצעת בתוך בתי מגורים בארץ ובעולם
 

ל "מנכ, למר יעקב רזון, מר יצחק ימיני, פנה ראש המועצה, בהמשך לכך
, לאומיותחברת החשמל במכתב הממוען גם לגורמים במשרד לתשתיות 

איכות הסביבה והכנסת ובו הוא מתריע בפניו על תוצאותיו החמורות של 
הדוח ודורש מחד לפעול בדחיפות להפחתת עוצמת הקרינה בטווח הזמן 

לקדם באופן נמרץ את נושא הסטת תוואי קו המתח , המיידי ומאידך
 . או לטמנו באדמה4העליון מערבית לכביש 

 
 :ה רלבנטיתלאור זאת אני מעלה הצעת החלט

 
 הצעת החלטה

 
מליאת המועצה מחזקת את ידיו של ראש המועצה בטיפול בהסטת  .1

 .או הטמנתו בקרקע/קו המתח העליון מחוץ לתחומה של פרדסיה ו
 

ז מיידי לביצוע "המליאה ממליצה כי ראש המועצה ידרוש לו .2
 .ההסטה מחברת החשמל

 
רים המליאה ממליצה לבצע מיידית בדיקות מדגמיות בבתי מגו .3

רצוי , מומלץ לבצע את הבדיקה בדחיפות. לאורך רחוב התהילה
תוצאות הבדיקה תועברנה . בשעות הערב כצריכת החשמל מוגברת

לידי הנמנעים הרלוונטיים בחברת החשמל ומשרדי הממשלה בצמוד 
 לתקנים המקובלים בעולם

 
 .תוצאות הבדיקות יועברו לידיעת הציבור .4

 
כמו כן אני . שכולנו נטפל בנושא זה ביד אחתאני מבקש להוסיף סעיף   :דני

 .ארבעה חודשים, מבקש שזה יובא לדיון מעקב כל שלושה
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 .אני מקבל זאת, אין בעייה  :יצחק

 
 

 22.1' החלטה מס   
 

 :מליאת המועצה מחליטה פה אחד לקבל את הצעת ההחלטה כדלקמן   
 

סטת מליאת המועצה מחזקת את ידיו של ראש המועצה בטיפול בה .1
 .או הטמנתו בקרקע/קו המתח העליון מחוץ לתחומה של פרדסיה ו

 
ז מיידי לביצוע "המליאה ממליצה כי ראש המועצה ידרוש לו .2

 .ההסטה מחברת החשמל
 

המליאה ממליצה לבצע מיידית בדיקות מדגמיות בבתי מגורים  .3
רצוי , מומלץ לבצע את הבדיקה בדחיפות. לאורך רחוב התהילה

תוצאות הבדיקה תועברנה .  כשצריכת החשמל מוגברתבשעות הערב
לידי הנמנעים הרלוונטיים בחברת החשמל ומשרדי הממשלה בצמוד 

 .לתקנים המקובלים בעולם
 

 .תוצאות הבדיקות יועברו לידיעת הציבור .4
 

 .כל חברי המועצה יטפלו בנושא ביד אחת .5
 

עד ארבעה הנושא יובא לדיון מעקב במליאת המועצה מידי שלושה  .6
 .חודשים

 
 

 .19:00הישיבה ננעלה בשעה 
 זאב ובר: רשם

 
 
 

 ,בברכה
 
 
 
 

 יצחק ימיני          זאב ובר  
         ראש המועצה                     מזכיר המועצה


