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כבוד פרופ' עוז,
התאכזבנו כשהגיע לידיעתנו כי אוניברסיטת תל-אביב ביטלה ברגע האחרון כנס חשוב בנושא "קרינה
בלתי מייננת – השפעות בריאותיות ורגישות לקרינה" ,בבית הספר למדעי הסביבה וכדור הארץ.
זוגתי ואני פעילי סביבה .מאד חיכינו לכנס מסוג זה ,כיון שבשנים האחרונות נתקלנו יותר ויותר במקרים
של נזקים בריאותיים בעקבות חשיפה לקרינה ,ההולכת וגוברת במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי.
אשתי פנתה לדוברת האוניברסיטה ,הגב' אורנה כהן ,בשאלה מדוע בוטל הכנס וקבלה תשובה כי אינו
עומד בסטנדרטים אקדמיים.
אנו תמהים מאד ,עקב היכרותנו עם כנסים אחרים הנערכים באוניברסיטת תל-אביב )וכנסים שהגיעו
לדיונים מתוקשרים ,כגון כנס "שוברים שתיקה" וכנס "אם תרצו"(.
לדוגמא ,השבוע הגיעה לידי תוכנית של כנס "בעל כורחן" ,שייערך בבית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת תל אביב ,בתאריך .25.2.2020
אבקש להשוואת את משתתפות הפאנל – אסירות משוחררות שהורשעו בעבירות "המתה" של בני זוגן
)מונח חלופי מגמתי ל"רוצחות"( ,עם משתתפי הכנס שבוטל.
בכנס שבוטל כל המשתתפים הם אנשי מחקר ומקצוע מצטיינים ובולטים 5 .מתוך  7הדוברים השתתפו
בפורום מומחים ,שהתקיים במשולב ובמקביל בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב
בנושא קרינה בלתי מייננת )היה מענין ו"אקדמי"( 3 .מתוך הדוברים הם נפגעי קרינה ,שקיבלו זמן קצר
להציג מקרים אישיים של פגיעה ודרכי התמודדות – מקרים שחשוב לשמוע ולחקור.
הנתונים לגבי הדוברים באתר הכנס מראים כי כל המשתתפים אקדמאיים ,למעט עמיר בורנשטיין
)הנדסאי איש הי-טק נפגע קרינה בעל ניסיון וידע רב ,שהופיע בכנס השני ובכנסים קודמים(.
גל וייס ומיה אלחלל הן אקדמאיות מצטיינות בתחומיהן )מחקר התנהגותי  /מדע וטכנולוגיה(.
אנחנו מביעים את מורת רוחנו מביטול הכנס בנושא השפעות בריאותיות של קרינה בלתי מייננת.
נבקש לשמוע מה הסיבות לביטול זה וכיצד יתוקן עוול זה ויתקיים כנס חשוב זה – לטובת המחקר
הנדרש ,שינויים רגולטוריים מתבקשים ולהעלאת מודעות בקרב חוקרים ,בעלי תפקידים ובציבור הרחב.
מחקרים עדכניים מראים כי רגישות לקרינה אמיתית  -נמצאו סמנים ביולוגיים אובייקטיביים לאבחון ללא
דיווח סובייקטיבי )בלפום (2015 ,והדמיות מוחיות המראות הבדלים בין רגישים לקרינה לאוכלוסייה שלא
מפתחת תסמינים בחשיפה לקרינה בלתי מייננת )הוזר.(2017 ,
יש למחקר בתחום השלכות בריאותיות וציבוריות כבדות משקל.
רצ"ב:
 תוכניות הכנסים להשוואה.
 מקורות ומחקרים לדוגמא )יש עוד(.
בכבוד רב ובתקווה לשינוי,
גידי וייל

,מחקרים לדוגמא
https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-4/reveh-2015-0027/reveh-20150027.xml?format=INT&fbclid=IwAR3T3ZCV_chS9HcCQa48Cf7s4taNT_E_gYj7IkE7mu55tgQ -4V4nx7gxyJA
או
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326
https://www.hindawi.com/journals/mi/2014/924184/?fbclid=IwAR2kJ7KxVI66_JoV1DNtTcbmCKkhsT3B
2v7XYehyqw8wTZRm4_dkFz1TpsQ
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28678737?fbclid=IwAR23XXveyfRRMIXYyuXE0qk -BmG7HijnitYf0eArXrmD1vPKzICp3uW7y8
וההודעה לעיתונות )עם צילום הדמיה מוחית שמראה את ההבדל בין מוחות רגישים לקרינה למוחות לא רגישים
(לקרינה
https://www.prnewswire.com/news-releases/pilot-study-shows-dramatic-difference-in-brain-activitywith-ehs-electrohypersensitive-cases-as-compared-to-controls-non-ehs300566854.html?tc=eml_cleartime&fbclid=IwAR3P77DC4EY0JW7r042OzbFSLh0VgH0jMDpD2zveTXCqvX
ZUWj2whxfjPmk
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