
 
 

29.06.2020 
 ז' בתמוז ה'תש"פ 

  לכבוד 
 י הדיוןמשתתפ

 

  בכפר יונה 5Gדיון התנעה לפריסת סיכום הנדון:
 

 בכפר יונה.  G5טכנולוגיית מקצועי בנושא פריסת  התקיים דיון התנעה 23.06.2020יך בתאר .1

 : משתתפים .2

a.  מעין חג'אג', חברת מועצה ויו"ר ועדת איכות סביבה 

b. מנהל אגף שפ"ע יריב ממן , 

c. 'עירייה התלונות הציבור ומבקרת  תרנו, נציבאורית בז 

d. אדריכלית העיר אוב קרןט ליע , 

e.  ,תשתיות מנהלת מחלקת מלי שדה 

f.  קי, מנהלת ועדת תכנון ובניה יצחיסמין 

g. כנתת תשתיות , מתטננבאום ליאור 

 : רקע .3

a.  ע"פ פרסומי בארץ.  5ר דופריסת תשתיות לחברות הסלולר לטובת ז פרסם מכרמשרד התקשורת
 . 2020צפויה להתחיל בסוף שנת  5מוערך כי פריסת דור  משרד התקשורת

b. ועולים חששות בריאותיים וחששות  5ר מתקיים דיון ציבורי בקרב תושבי העיר ביחס לפריסת דו
עה בפרטיות ובחופש הפרט. ישנם ראשי רשויות בארץ שפרסמו התנגדות לפריסת תשתיות ילפג

 אלו בשטחן. 

c. 09.06.2020בתאריך  תהעירוניביבה בועדת איכות הסשנערך בהמשך לדיון יון זה התקיים ד . 

, למפות את בעיר 5ת דור יתת תשריסלעומק את המשמעויות המקצועיות של פלבחון הדיון היא טרת מ .4
 )ככל שנדרשים אישורים( סת תשתית זולטובת פרי לקייםייה רים והאישורים שעל העירההית תהליך

 ך. ולבחון את הכלים העומדים לרשות העיר במידה ותחליט להתנגד לכ

 :הדיוןסיכום להלן  .5

a. סוגי  2מצביע על קיומן של קשורת, המפרט שמתואר במכרז של משרד התקשורת לספקיות הת
 או שחל עליהן פטור מהיתרדרש היתר האם נ יש לבחון .אנטנות גדולות ואנטנות זעירות :תאנטנו

 ור. ליאבאחריות  –סוגי האנטנות עברו שני 

b.  יעל. באחריות  – 5בנושא דור  רשויות המקומיותליש לבדוק עם מנהל תכנון לגבי הנחיות 

c. מנתוני ות.ככל שיש צורך בחפירות בקרקע לטובת הנחת התשתיות נדרש אישור מחלקת תשתי 
 לאחר הבדיקות לעיל. יבדק בהתאם ם יש צורך בכך. המכרז לא ברור הא

d.  את הפניות ולהעבירן לצוות זה . יש לרכז תלונות הציבור לנציבתנושא פניות תושבים בהתקבלו– 
  אורית. יות רבאח

e. צר על מעופפים כרמל בנושא, עולה חשש לגבי השפעת אורכי גל ק-ירת איגוד ערים שרוןקמס
 קצר. אורכי גל השפעות לגבי ן האקולוגי. יש לערוך סקירה עולמית אזה במעקטנים ופגי

f. במהלך חודש יולי. והבדיקות עדכון הממצאים ואם ישיבת המשך לתת 

g. נושא. ב לדיון הבא של ועדת איכות סביבהים נמשתתפי הדיון מוזמ 

 
 בברכה, 



 
 מעין חג'אג' 

 יו"ר ועדת איכות הסביבה 
 

 העתק: 
 . ההעירייראש  –כידור -שושי כחלון
 . הל העיריימנכ" –ששי מגידו 

 


