ועדת בדיקות קרינה

 17במאי 2015
ישיבה בנושא בדיקות הקרינה בבתי הספר
אגף החינוך עיריית רמת גן
נוכחים:
דליה לין – מנהלת אגף החינוך
אבי אליאב -סגן מנהלת אגף החינוך ומנהל מחלקת לוגיסטיקה
יעל קפלן – מנהלת מח' איכות הסביבה
סורין סולומון – סגן מנהל מח' איכות הסביבה ,מפקח מטעם משרד איכות הסביבה
אלי פדלון – יו"ר ביה"ס ארנון ,יו"ר הנהגת ההורים העירוני
איריס גרצמן – יו"ר אוהל שם ,מ"מ יו"ר עירוני
מלי דרויש – יו"ר הלל ,סגנית יו"ר עירוני
עינב דלח – יו"ר ניצנים ,סגנית יו"ר עירוני
נעמה יגאל -יו"ר גבעולים ,סגנית יו"ר עירוני
נחום כהן – יו"ר בן גוריון ,גזבר ההנהגה
שי מועלם – יו"ר מכלל
סיכום הישיבה:
דליה לין פותחת את הישיבה – בטחון הילדים בראש סדר העדיפויות.
עינב דלח -מציגה את הנושא:

הוצגו נתוני בדיקות בבתי הספר בעיר )בתי ספר שלא בוצעו בדיקות כלל שנה ויותר ,בתי ספר שבוצעו
בדיקות ואין חשיפת מידע או לא ידוע על טיפול ראוי ,בתי ספר שהראו נתונים הדורשים טיפול ולא ברור מה
המצב כיום לאחר "טיפול"(.
ההבדלים שבלטו בכל שלבי התהליך בין בתי ספר בהם בוצעה הבדיקה פרטית )בדיקת בנוכחות יו"ר,
תוצאות מיידיות ,בדיקות מקיפות ויסודיות ,גילויים באזורים מגוונים בשטח בית ספר וכו' (...לבין בתי הספר
בהם התקיימו בדיקות אגף /משרד חינוך )אין שיקוף של נתונים ,לא מודיעים על מועד הבדיקה וללא נוכחות
יו"ר  +מנהל ,טיפול ממודר וכו'.(...
לאור מכלול הנתונים  -דרישה ליישור קו בכלל בתי הספר בעיר והכנסת בדיקות פרטיות ,נטולות אינטרסים,
שיספקו מידע מהימן ,מהיר ,מקיף ויסוד!
מובהר כי בדיקות קרינה מתייחסות ל:
בדיקת קרינה בלתי מיננת
קרינה סלולארית
קרינה משנאים – חשמל ,שנאי חשמל רכבת קלה
מלי דרויש – הבדיקות היחידות שמופיעות באתר לאיכות הסביבה הן של שני בתי ספר בלבד והן משנת
 2010ומשנת  .2013כל הבדיקות האחרות שבוצעו בבתי ספר אחרים בעיר לא משתקפות לרבות
בנוסף ,באתר לאיכות הסביבה מופיעים אנטנות סלולריות מעל מבנה של אולם ספורט.
ממצאיהם.
בבירור שביקשתי לעשות נמסר שאין ,אולם עדיין מופיע באתר שיש .לפיכך ,וגם בהתחשב בממצאים
שהועלו בכתבת תחקיר בטלויזיה  -מבקשת לעשות במעמד הבדיקה של קרינת חשמל גם בדיקה מקיפה
גם של קרינה סלולרית בבתי הספר כדי לשלול המצאות אנטנות בבתי הספר לרבות על גגות אולמות
ספורט .מבוקש לבדוק אם יש אנטנות בקרבת ביה"ס המשפיעות בקרינה בשטח ביה"ס.
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שי מועלם  -אציין כי בביה"ס מכל"ל נערכו בדיקות קרינת  RFבמס' נקודות שנמצאו שחורגות משמעותית
מהסף הקרינה המותר ולהפתעתי הבעיות לא טופלו בטענה שזמן החשיפה שם ושהות התלמידים אינה
רבה ,עד כה לא ברור על סמך מה התקבלה ההחלטה ועם מי שוחחו .
תוצאת בדיקה לאחר הטיפול שנערך בליקויים כלל לא התקבל .בשל בדיקות קרינה מארונות חשמל חריגות מאוד נסגר אזור בכיתה מסוימת והוסב למחסן ,לא התקבלדיווח מעודכן בעניין רמת הקרינה באזור שלא נדבר כמה שנים התלמידים נחשפו לאותה הקרינה.
יעל קפלן  -סטיבן גלברג ,ראש ענף איכות הסביבה במשרד החינוך הוציא לפני חצי שנה הנחיה לבדיקה
פעם אחת בחמש שנים.
דליה לין – נעשו מטעם משרד החינוך ,בדיקות פתע ,ואין לאגף או למנהלי בתי הספר את התשובות או
המקומות שבהם נעשו אלא אם כן המנהלים דיווחו.
סורין – כל הקרינה המדוברת היא קרינה בלתי מייננת ,אין כאן קרינה מייננת.
דליה לין – יש ליישר קו בנוגע לבדיקות קרינה בבתי הספר.
אין להכניס בדיקות פרטיות לבתי הספר.
עינב דלח – מניסיון של בדיקות פרטיות שכבר קיימנו ,בדיקה מקיפה ויסודית כפי שנדרש לבצע לוקחת כ 4
שעות .לאור נתונים אלו וכוח האדם הקיים היום באגף ,האם יצליחו לכסות את כלל בתי הספר?
איריס גרצמן – אין לנו אמון במערכת/באיש שעורך את הבדיקות הללו ומזלזל בבקשותינו.
דליה לין – שואלת את יעל קפלן :האם היא חושבת שיספיקו
יעל קפלן – תבדוק תוך כמה זמן ייקח לבצע את כל הבדיקות.
דליה לין  -סורין עשה בדיקה מסויימת ,מה ההבדל בין בדיקה פרטית לבדיקה של סורין ?
עינב דלח – ההבדל הוא במיקומי הבדיקות וההיקף ,מס' הנקודות ,מהירת התגובה וחשיפת הנתונים שיתוף
בית ספר בתהליך הבדיקה וכו'...
שי מועלם  -הבדיקות שנערכו על ידי סורין היו משום מה מדגמיות ומשום מה לא כללו את רוב הכיתות.
נחום – הבדיקות הפרטיות שבוצעו ב 2 -בתי הספר מצאו ליקויים והושקעה לא מעט אנרגיה ב"למה בוצעו
הבדיקות" ולא ב"איך" פותרים את הבעיה .חשוב שמנהלי בית הספר יקבלו גיבוי מלא בבואם לדאוג
לבטחון ילדינו.
איריס  -משרד לאיכות הסביבה הוא רגולטור ואנחנו הורים לילדים.
יעל קפלן – המערכת איתכם ולמענכם ,תנו לנו אמון ,כל בדיקה שנעשתה מפורסמת בשקיפות מלאה.
דליה לין – העליתם נק' חשובות ,מטרת הפגישה היא לגשר על הפערים.
נחום כהן  -אין פשרות בנושא בריאות הילדים שלנו ,בשום עלות כספית ,ואנחנו רוצים לדעת שאנחנו
שולחים את הילדים למקום בטוח.
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מלי דרויש – תנאי יסודי לכל בדיקה שתערך היא נוכחות של יו"ר וועד הורים או נציג מטעמו – עם כל הכבוד
הילדים שלנו הם שלומדים במבני העירייה ועם ממצאים כאלו )בשתי בדיקות מתוך  2שנעשו על ידי
ההורים( – לא יכול שיהא לנו אמון .מבקשת שהבדיקה שתהא תכלול מספר נקודות בכל כתה ובמסדרונות
ובמצב שהמכשירים פועלים.
יעל קפלן  -יח' סביבתית שפועלת תחת המשרד להגנת הסביבה ,מחוייבים לעבוד ע"פי תקנות הרגולטור.
מרחיבים כל בדיקה עפ"י בקשת הרשות.
אגף החינוך מפעיל שיקול דעת את מי להכניס ומתי,אתם צריכים לסמוך עלינוף יש לעשות יישור קו.
נעמה – חשוב שהבדיקות יתבצו עד סוף שנת הלימודים הנוכחית.
יו"ר ומנהל בית ספר חייבים להיות נוכחים בעת הבדיקה.
דליה לין –עלי ללמוד את הנושא ,אקבל את כל הפרטים ,נשב ללמוד את איכות הבדיקות הפרטיות ,מה הן
נותנים שבאגף פספסו ,מה הן דורשות ,ואחזור אליכם עם תשובה תוך שבוע ,דרך אלי.
תוך שבוע) ,לאחר חג השבועות  , (2015תתקיים פגישה פנימית עם האגף.
לאחר שבועות תתקבל התשובה ונדע איך להתקדם.
שי מועלם  -בדיקת גז ראדון -פרט לערמונים ,לא נערך .
לא מוצא סיבה מדוע פסחו על הבדיקה ,מבקש לכלול בבדיקות גז ראדון )כאמור גז ראדון נמצא במרתפים
לא מאווררים ,בממ"ד סגור וכד'(.
תמה הישיבה
סיכום הישיבה :נעמה יגאל והיו"רים המשתתפים
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ב 27במאי  -2015התקיימה ישיבת סיכום בהמשך להבטחתה של דליה לין
בנוגע לבדיקות הקרינה.
בישיבה נקבע כי אושרו בדיקות קרינה פרטיות ע"י חברה חיצונית בכל
מוסדות החינוך בעיר.
ההנחיות הבסיסיות הועברו למנהלות ב 28במאי בבוקר.
הבדיקה מוזמנת ע"י האגף.
האגף יישלח את אותה חברה עמה סגרו לביצוע הבדיקות בכל בתי בספר.
עד ה 15ביולי יסתיימו כל הבדיקות בכל בתי הספר בעיר.
תוצאות הבדיקות יועברו ליו"רים ולמנהלי בתי הספר.
רשימת המועדים תועבר לאלי פדלון יו"ר ההנהגה והוא יעבירם לשאר
היו"רים.
לבדיקה יצטרפו :מנהל בית הספר ,יו"ר ועד ההורים הבית ספרי ואב הבית.
)נוכחות היו"רים חשובה(
לכל שאלה ניתן לפנות לאלי ולחברי הועדה.
חברי הועדה:
אלי פדלון ,איריס גרצמן,עינב דלח ,נעמה יגאל ,מלי דרויש ,נחום כהן ושי
מועלם.
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