עבור:
דוברת או יברסיטת תל אביב

ה דון  :ביטול הכ ס "קרי ה בלתי מיי ת -השפעות בריאותיות ורגישות לקרי ה"

א י מעו יי ת להביע את אכזבתי וכעסי על או יברסיטת תל אביב ,עקב ביטול הכ ס "קרי ה בלתי
מיי ת -השפעות בריאותיות ורגישות לקרי ה".
שמי הדס ,א י אמ ית ומורה לאמ ות בבית ספר תיכון .כמו כן ,א י סטוד טית לתואר ש י בפילוסופיה
באו יברסיטת חיפה .שואה ואם לש יים .מזה כשש ש ים סובלת מרגישות לקרי ה ) Electro Hyper
 .(Sensitivityלמרות שא י משתדלת לשמור על חיים יחסית ורמליים ומעורבים בחברה ובעבודה,
הרי שא י סובלת באופן תמידי מכאבים בראש ובגוף ,בחילות ,זמזום באוזן )טי יטוס( ,ערפול
מחשבתי ,עייפות ופגיעה בשי ה הסדירה לאחר חשיפה לקרי ה בתדרי מיקרוגל )ווי-פיי וסלולר(.
 .1אובח תי כסובלת מרגישות לקרי ה בלתי מיי ת לפ י כש תיים על ידי ד"ר יעל שטיין ,בבית חולים
הדסה עין כרם ,ירושלים )מצורף מסמך( .ד"ר יעל שטיין היא אחת הדוברות בכ ס "מדי יות ציבורית
והשפעות קרי ה אלחוטית וסלולרית" ה ערך בבית הספר למדי יות ציבורית ,במוסדכם.
 .2טופלתי בעבר על ידי פרופ' רפי קרסו .פרופ' קרסו טיפל בי ובמטופלים וספים ,הסובלים כמו י
מרגישות לקרי ה במרפאתו .פרופ' רפי קרסו רשם לכ ס שביטלתם ,כמו גם רופאים בכירים
וספים.
 .3רגישות לקרי ה )או  ( Radar Sicknessהי ה תסמו ת מוכרת בקהילה המדעית .מוערך כי כשלושה
אחוזים מהאוכלוסיה העולמית סובלים ממ ה .מספר הסובלים בעולם מוערך בכמה מיליו ים .מידע
לגבי תופעת הרגישות לקרי ה והמחקר ה וגע לתופעה מצויי ים באתר האי טר ט של ד"ר דברה דיוויס
 , Enviromental Health Trustראו קישור https://ehtrust.org/science/electromagnetic-
/sensitivity
ד"ר דברה דיוויס תדבר גם היא בכ ס "מדי יות ציבורית והשפעות קרי ה אלחוטית וסלולרית"
ה ערך בבית הספר למדי יות ציבורית ,במוסדכם.
 .4ד"ר גרו הארלם ,ראש ממשלת רווגיה לשעבר ,וה שיאה לשעבר של ארגון הבריאות העולמי,
הצהירה באופן פומבי כי גם היא סובלת מרגישות לקרי ה .דבריה מופיעים באתר של ד"ר מגדה הבס,
אפידמיולוגית ומומחית להשפעות הביולוגיות של קרי ה בלתי מיי ת .להלן קישור:
https://magdahavas.com/gro-harlem-brundtland-talks-at-the-university-of-waterloo/
 .5הכ ס שביטלתם היה הזדמ ות מרגשת בשבילי להיראות בצורה מכובדת ולקבל הכרה במצבי ,לצד
התעדכ ות בדרכי טיפול ובמחקר מדעי עדכ י ב ושא.

 .6ביטולכם את הכ ס ,לא רק שגרם לי לעלבון ה גרם עקב חוסר ההכרה במצבי ,אלא אף הגביר את
חוסר הידע של המחקר המדעי בכל ושא השפעת הקרי ה הבילתי מיי ת על גוף האדם .כמו כן הגביר
את חוסר ההכרה ב זקים ,לא רק האפשריים אלא אף הממשיים ,ה גרמים מחשיפה מופרזת לזיהום
סביבתי מקרי ה .ומכיוון שקיים קשר ישיר בין המחקר המדעי לטיפול הרפואי ,ביטולכם את הכ ס
מגביר את הבורות ואזלת היד של מערכות הבריאות ומוסדות הרפואה בישראל ,בכל הקשור
למטופלים הסובלים מרגישות לקרי ה ,כמו י .לכן ,ביטולכם את הכ ס ,הי ו תרומה וספת לפגיעה
בזכותי ו הבסיסית לבריאות ולתפקוד תקין.
 .7אודה לכם אם תוכלו לחזור אליי עם תשובות לאחר בירור וסף ב ושא ,עם רופאים ש פגשו עם
מטופלים כמו י או א שי מחקר המתמחים ב ושא הרגישות לקרי ה והשפעות ביולוגיות של קרי ה
בלתי מיי ת.

בתודה,
הדס וייס פלד.

