
מייננת לקרינה תעסוקתית חשיפה .22

 היא חלקיקית, או גמא( קרינת או רנטגן קרינת של פוטונים )כגון מייננת קרינה
 בעוברה בעקיפין, או ישיר באופן יונים, לייצר המסוגלת אלקטרומגנטית קרינה

חומר. דרך

 שקרינה בעוד חשמלי מיכשור בהפעלת נוצרת רנטגן( )קרינת Xץ^£- קרינת
מעצמו. מייננת קרינה הפולט מחומר נובעת רדיואקטיבית

 אלקטרונים להוציא המסוגלת ברמה אנרגיה לה שיש קרינה היא מייננת קרינה
 יציבים. לא אטומים הם הזאת הקרינה ממקורות אחד חומר. של מהאטומים

 כתוצאה יותר ליציבים הופכים רדיואקטיביים, איזוטופים גם הנקראים אלה, אטומים
 נקראת זו תופעה גמא(. )קרני גבוהות אנרגיות בעלי ופוטונים חלקיקים מפליטת

 ותוריום. אורניום רדיום, ראדון, לדוגמה: הם, יציבים בלתי איזוטופים ״רדיואקטיביות״.
 המלווים אטומי, בכור אטום מביקוע הנובעים רדיואקטיבית קרינה מקורות גם קיימים

 המעוררים מתהליכים נובעת כאמור, ^ קרינת וגמא. ביתא אלפא, קרינות בפליטת
חשמלי. מיכשור ע״י

 לקרינה האדם גוף לחשיפת ורק אך מתייחסת מייננת לקרינה תעסוקתית חשיפה
 או לימודים מקצועית, הכשרה מקצוע, תעסוקה, עקב רדיואקטיבי לזיהום או מייננת
 של לגופו שמחוץ קרינה ממקור - חיצונית להיות יכולה התעסוקתית החשיפה מחקר.
 התעסוקתית החשיפה האדם. של גופו בתוך הנמצא קרינה ממקור - פנימית או האדם,

 טיפול שמטרתן רפואיות ולקרינות טבעית רקע לקרינת האדם חשיפת את כוללת אינה
עצמו. האדם בגוף אבחון או

 המאה מתחילת כבר הידוע ביולוגי לנזק גורמת מייננת לקרינה הא״ם גוף חשיפת
 עשויים - בו המייננת הקרינה מפגיעת כתוצאה האדם בגוף הנוצרים - היונים העשרים.

 יכולים אלה מהפרעות כתוצאה החי. התא את המרכיבות במולקולות להפרעות לגרום
 ועלולים התא, תיפקו״י על המשפיעים וביו-פיזיים ביו-כימיים שינויים להיווצר

 בלתי )מסרטנים( קרצינוגניים ולשינויים למוטאציות או התא של למותו לגרום
 מסוגלת המייננת הקרינה קורנת, אנרגיה של אחרות צורות כמו שלא תא. באותו רצויים
 אלקטרונים, איבוד או ספיגה גרימת ידי על יציבותו את לערער לחומר, אנרגיה להעביר

ומולקולות. אטומים של יינון לחולל כך ידי ועל
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 הקרינה ספקטרום
מ חוברת מתוך ^001ה־

 יכולה, המייננת הקרינה
 אלקטרומגנטית להיות כאמור,

ת או ם מורכב קי קי  מחל
 מאסות בעלי תת־אטומיים

שונים* חשמליים ומיטענים

האלקטרו המייננת הקרינה ■
 x קרני את כוללת מגנטית

 המאופיינות גמא וקרני
ת קצר גל באורך ת״י־ו  ו
 של החדירה לכן גבוהה.

 היא החומר לתוך זו קרינה
 לעצירה וניתנת מאד גבוהה

 )מספר עופרת באמצעות רק
 )מספר בטון או סנטימטרים(

מטרים(.

 החלקיקית המייננת הקרינה ■
 מאלקטרונים בעיקר מורכבת
 נויטרונים ביתא(, )קרינת

ת הליום וגרעיני קרינ ( 
אלפא(.
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המ״ננות הקריבות סו,■

א קריבת פ ל מ - א

 הליום מאטומי בנויים חיובי, מיטען בעלי אנרגטיים חלקיקים הם אלפא חלקיקי
 רדיואקטיביים מיסודות בד״כ נפלטים אלפא חלקיקי אלקטרונים. 2 חסרים שבהם
 אנרגיה איבוד בעקבות במהירות דועכים אלה חלקיקים ורדיום. אורניום כגון: כבדים

 אותה לעצור וניתן באוויר ס״מ 6כ- של מרחק עוברת הקרינה חומר. דרך מעבר בזמן
 בחלקיקים הסיכון הגוף. לעור מסוכנת איננה אלפא חלקיקי קרינת נייר. דף באמצעות

בנשימה. או בבליעה - הגוף לתוך בחדירה הוא אלה

א קריבת ת 0 - בי

 בלתי מאיזוטופים נפלטים הם שלילי. או חיובי מיטען בעלי הם ביתא חלקיקי
 קרינה ממקורות נפלטים החלקיקים רדיואקטיבית. התפרקות בתהליך יציבים

.14 פחמן טריטיום, כגון: טבעיים או מלאכותיים
 של מזאת יותר גבוהה לחומרים שלהם החדירה ויכולת במהירות נעים ביתא חלקיקי
 למרות ובנשימה(, )בבליעה לגוף בחדירה הוא שבהם העיקרי הסיכון אלפא. חלקיקי

 האלה החלקיקים את לעצור ניתן חיצוני. ממקור בקרינה גם לנזק לגרום עלולים שהם
מתכת. של דקות פיסות או עבים בגדים באמצעות

א קריבת מ ץ - ג

 בהיעדר המאופיינות אנרגיה ממנות מורכבת ^ וקרינת אור קרינת כמו גמא, קרינת
 הקרינה וביתא. אלפא לקרינת לעיתים מתלווה גמא קרינת פוטונים. והנקראות מסה,

 לדוגמה: כוללים, הקרינה מקורות גבוהה. חדירה יכולת לה ויש חשמלי מיטען חסרת
 סיכונים. ויוצרת האדם גוף לתוך בקלות חודרת גמא קרינת .137 וצסיום 239 פלוטוניום

 מספר של בעובי עופרת לוח נדרש גבוהה, אנרגיה בעלת גמא קרינת לחסום כדי
מטרים. מספר בעובי בטון או סנטימטרים,

/ קריבת

 בין גומלין בפעולת המיוצרים גבוהה, אנרגיה בעלי מפוטונים מורכבת x קרינת
 קרינת אך, תכונות, אותן בעלות הן גמא וקרינת x קרינת חומר. לבין טעונים חלקיקים

x בתוך מתהליכים נוצרת גמא וקרינת האטום לגרעין מחוץ שמקורו מתהליך נוצרת 
 גמא. קרינת של מהאנרגיה בד״כ, נמוכה, x קרינת של האנרגיה רמת הגרעין.
 שונות x קרינות יישומים. של נרחב בהיקף המשמשת מלאכותית קרינה היא x קרינת

 ברפואה השימושים אחד ועוד. תהליכים לבקרת לבדיקות, לבחינה, בתעשייה משמשות
 בד״כ, יכולים, עופרת לוח של ספורים מילימטרים סרטניים. גידולים השמדת הוא

רפואיים. ביישומים x קרינות לחסום
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ע קרינות ב ט ב

 קוסמית קרינה מהשמש, קרינה כגון: בטבע שמקורן לקרינות חשיפה גם קיימת
 החומרים הארץ. כדור על הנמצאים רדיואקטיביים מחומרים וקרינה מהחלל

 אשלגן תוריום, אורניום, כוללים: בטבע הנמצאים העיקריים הרדיואקטיביים
 משמעותית קרינה וגמא. ביתא אלפא, קרינות פולטים אלה חומרים שלהם. והאיזוטופים

 ואלקטרונים, פוטונים קרינת כוללת מהחלל קוסמית קרינה מהאדמה. נפלטת הרדון גז של
^ וקרינת גמא קרינת

ת מדידה יחידות מ ר ה ל פ י ש ח מייננת לקרינה ה

 זוגות מיליארד 2כ- ליצור יכולה אשר הקרינה כמות זוהי - ישנה( )מידה רנטגן 1 ■
 לקרינת חשיפה יחידת זוהי סטנדרטיים. בתנאים יבש, אוויר של סמ״ק 1ב- יונים

x גמא. קרינת או

 מפגיעת כתוצאה הגוף רקמות י״ע הנספגת הקרינה מנת את המביעות היחידות ■
הן: בהן, המייננת הקרינה

£( רא״ 1 - * ^ ריקמה. של גרם 1ל- הנמסרת ארג 100 של לאנרגיה שווה - )

ריקמה. של ק״ג 1ל- הנמסרת ג׳אול 1 של לאנרגיה שווה - (01-6^ ,0)^ גריי 1 -

.1 1^*• = 0,01 0^ או: רא״, 100ל־ שווה גריי 1ש- מכאן

 נויטרונים( או )אלפא מחלקיקים המורכבת מייננת קרינה של קבועה שמנה מכיוון
או x בקרינת שמקורה מייננת קרינה של מנה מאשר יותר ג״ולה לפגיעה גורמת

 ההשפעה לגבי הקיים השוני את המבטאות נוספות, יחידות למצוא צורך היה גמא,
 בשם: חדשה יחידה נקבעה כך לצורך שונים. ממקורות המייננת הקרינה של הביולוגית

 הקרינה של הביולוגי הנזק מי״ת את המו״״ת (£3^ טף1¥316£ם1 ^30) - ראם
 שקרינות מתברר כאמור, אך הנבלעת, האנרגיה למנת אומנם יחסי זה נזק המייננת.

 שונה ביולוגי לנזק לגרום עלולות וכר( נויטרונים גמא, ביתא, )אלפא, שונים מסוגים
זהה. היתה הגוף לרקמות י״ן על שנמסרה האנרגיה מנת כאשר גם

רא״, 1 של להשפעה שווה גמא, קרינת של במקרה הביולוגית, ההשפעה כאשר
מנת את לכפול יש - וכד׳( נויטרונים )אלפא, אחרים מסוגים קרינות שלגבי הרי

 הקרינה, של האיכות גורם את המייצג ט^(311ץ! ־*30101• = 0) בפקטור )בראד( הקרינה
להלן: בטבלה כמפורט הביולוגית, ההשפעה של היחסית ההגברה את והמבטא

0 האיכות גורם הקרינה סוג 0 האיכות גורם הקרינה סוג

10 פרוטונים קרינת 1 גמא קרינת או  x קרינת
20 מהירים נויטרונים קרינת 1 ביתא קרינת
20 אלפא קרינת 2.3 תרמיים נויטרונים קרינת

ט 1 ■  ביולוגית, להשפעה הגורמת סוג, מכל הקרינה כמות היא (816^1 = 8)^ סיוו־
המשוקללת. המנה ערך שווה יחידת זוהי גמא. קרינת של גריי 1 להשפעת המקבילה

.1 8^ = 100 £6^ ;10ץ (0ז6)ץ = 100 £3^ ;ראם 100ל- שווה סיוורט 1
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 ערכי מכפלות סכום את מהווה - (016011^6 ^056) משוקללת" קרינה "מנת המונח: ■
 לאיברים או לרקמות מייננת( קרינה של הביולוגית להשפעה )=מידה מנה״ ״שווה-ערך

להלן: כמפורט האיברים, של השקלול במקדמי השונים

השקלול מק״ם האיבר/הרקמה השקלול מק״ם האיבר/הרקמה

0.05 שדיים 0.20 המין אברי
0.05 כבד 0.12 העצם מח
0.05 ושט 0.12 מעיים
0.05 המגן בלוטת 0.12 ריאות
0.01 העור 0.12 קיבה
0.01 העצם פני רקמת 0.05 השתן שלפוחית
0.05 ד כל ח אר א ש ם מ רי ב א ת או ה מו ק ר ה

 הקרינה מנות מבין הנמוכה המשוקללת הקרינה מנת את מהווה ־ הגבולית המנה ■
 בלבד והוא בודד, איבר הוא הנחשף האיבר כאשר לכן, שונים. בו״״ים לאיברים

לעיל: הנזכרים השקלול מקדמי מתוך הבאים הערכים מתקבלים נחשף,

השונים ולאיברים לרקמות הגבולית המנה

מיליסיוורט ראם האיבר/הרקמה

50 5 הגוף כל
150 15 העיניים עדשות
200 20 המין אברי
300 30 שדיים
400 40 העצם מח
400 40 ריאות
500 50  רקמה או אחד איבר רק כאשר אחרים, רקמה או איבר כל

לקרינה נחשפים אחת
50 5  לקרינה, נחשפו אחת רקמה או אחד מאיבר יותר כאשר

 שלהלן: החישוב לפי המשוקללת הקרינה מנות סה״כ
 על-ידי ייעשה המשוקללת הקרינה מנות כל סך חישוב
 איבר כל נחשף שאליהן הקרינה, מנות של המכפלות צירוף

רקמה או איבר לאותם השקלול במקדם רקמה, או

 אשר מייננת, לקרינה תעסוקתית לחשיפה הגבוליות המנות של מעודכנת טבלה הערה:
זה. פרק בסוף מובאת לתקנות, כתיקון להתפרסם עומדת

 רדיואקטיבית: התפרקות של מדידה יחידת מהווה (,86טף61-61 = 8)ף ה"בקרל" ■
 קצב לפי המבוטאת רדיואקטיבי חומר )כמות אקטיביות יחידת = (8)ף בקרל 1

 היחידה את להחליף באה זו יחידה בשנייה. אחת להתפרקות השווה התפרקותו(,
.100116 (01) = 3^101086טף6ז61 ״קירי״: של הישנה
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ת קרינה של יחידות ריכוז מייננ

 יחידת - ^(60טף6י!61י 8)ף בקרל -
 אחת להתפרקות השווה אקטיביות

בשנייה;
בקרל; 103 - ^(8)ף קילו-בקרל -
(8)ף מגה-בקרל - בקרל; 106 - ^
^גיגה-בקרל - (0 בקרל; 109 - (8
(8טרה-בקרל)ף - בקרל; 1012 - !
 גיגה-בקרל 37 - (0מט6י €1) קירי -

(;3^10108)ף
(0) מילי-קירי -  קירי 0.001 - ^

מגה-בקרל(; 37)
(0) מיקרו-קירי -  קירי 10־6 - ^

קילו-בקרל(; 37)
בקרל(; 37) קירי 10-9 - מ(0) ננו-קירי -
1 - ק(0) פיקו-קירי - 0  קירי 12

בקרל(; 0.037)
 אנרגיה יחידת - (6¥) אלקטרון-וולט -

 הקינטית לאנרגיה השוה חלקיקים של
 בריק שהואץ אלקטרון ע״י הנרכשת

אחד; וולט של מתח ע״י
 - ¥©^( )קילו-אלקטרון-וולט, ו״קא -

אלקטרון-וולט; 103

)מיליון-אלקטרון-וולט, ו״מא -
6¥) אלקטרון-וולט; 106 - ^

X לקרינת חשיפה יחידת - רנטגן -
 באוויר היוצרת בכמות גמא קרינת או

 כדי שליליים או חיוביים יונים
^2.584x10 לק״,; קולון

 מנת של יחידה - ,^•!§( 0)^ גריי -
ג׳אול 1 של בשיעור הנבלעת הקרינה

לק״,;
ן מילי-גריי - גריי; 10-3 - ש(6)
ן מיקרו-גריי - גריי; 106 - ש(0)
״ - א ( ־ ^ גריי; 0.01 - )
1 - ש(1*4) מילי-רא״ - 0 ראד; 3
 שקול יחידת - (816^1, 8)^ סיוורט -

 הקרינה מנת יחידת גם וכן המנה
המוכללת;

(8)^ מילי-סיוורט - ^ - 1 0 סיוורט; 3
(8)^ מיקרו-סיוורט - סיוורט; 106 - ^
^ ראם - סיוורט; 0.01 - ז(6)
^ מילי-ראם - (6)^!• - 1 0 ראם. 3

 מייננת קרינה של החשיפה מקורות
וסביבתית אישית ובקרה האדם לגוף

 לקרינה קבע ״רך חשוף מייננת לקרינה תעסוקתית בחשיפה עוב״ שאינו א״ם,
הבאים: מהמקורות מייננת

 בקליפת הנמצאים רדיואקטיביים יסודות התפרקות + קוסמית קרינה = רקע קרינת ■
 קרינה פליטת + ובנותיו( ראדון גז ראדיום, תוריום, אורניום, )כגון: הארץ כדור

 ;137 צסיום ;40 )אשלגן האדם בגוף טבעי באופן הנמצאים רדיואקטיביים מחומרים
(.14 פחמן

 באזורים הים. פני בגובה לשנה, מילי-ראם 100-80בכ- מסתכמת הרקע קרינת
 אשר קוסמי, ממקור יותר רבה מייננת לקרינה חשופים התושבים גבוהים, הרריים

הים. פני שבגובה מזו 10 פי עד להגיע יכולה

 מכונים רנטגן; )מכוני רפואי ולטיפול לאבחון המשמשים רפואיים ממכשירים קרינה ■
לשנה. מילי-ראם 200-100ב- מוערכת זו קרינה וכיו״ב(. לאיזוטופים,
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ת הנובעת קרינה ■  מילי־ראם 20־10כ- גרעיניים: ניסויים של רריואקטיבית מנשו־
לשנה.

 10כ- אטומיים(: )כורים הגרעינית התעשייה הפעלת תוך הנפלטת קרינה ■
גרעיניות. תקלות זה בחישוב מביאים אין לשנה. מילי־ראם

לשנה. מילי־ראם 350־300בכ־ מוערך תעסוקתית לא מחשיפה הקרינה כ״סה

 המועסקים לעוברים ורק אך נוגעת מייננת לקרינה התעסוקתית החשיפה
 הנמצאים קרינה ממקורות מייננת לקרינה החשופים הבאים, העבורה במקומות

חתומים(: לא או חתומים )מקורות הא״ם לגוף מחוץ או הא״ם של גופו בתוך

 רגילים רנטגן )צילומי איבחון וכיו״ב(: מרפאות חולים, )בתי רפואיים מוסרות ■
 אורתופדיות בדיקות העיכול; מערכת של פולשניות בדיקות צינתו־; (;01) וממוחשבים

 ;שונים )ניתוחים טיפול + וכיו״ב )אנגיוגרפיה(; דם כלי בדיקות )אורתוגרפיה(;
וכיו״ב(. שיניים, מרפאות סרטן; לחולי רדיותרפיה

 מרכזים מעבדות, מכונים, ספר, בתי )אוניברסיטאות, ולמחקר ללימו״ים מוסרות ■
וכיו״ב(. גרעיני, למחקר

 ע״י המונעות אוניות גרעיניות, כוח תחנות אטומיים, )כורים הגרעינית התעשייה ■
וכיו״ב(. גרעיניים; כורים

וכיו״ב(. מתכות בדיקת )ריתוכים, בתעשייה רריוגרפיים צילומים ביצוע ■

 של הקרקע(, )החומר, צפיפות של והמוצר(, )החומר וטיב איכות של מרירות: ביצוע ■
וכיו״ב. שונות( )בתעשיות גובה מיפלסי

וכיו״ב(. רנטגן )מכשירי מייננת קרינה הפולט מרעי מיכשור ייצור ■

ומיקרואורגניזמים. חיידקים והשמדת חיטוי עיקור, לצורך מזון, הקרנת ■

 בהם אשר השונים העבודה במקומות תבוצענה סביבתיות־תעסוקתיות בריקות
 קרינה בורק באמצעות לשנה, אחת לפחות מייננת, לקרינה תעסוקתית חשיפה קיימת

 מקורות בדיקת השאר: בין תכלולנה הסביבתיות הבדיקות מוסמכת. ממעברה מוסמך
 זיהומים לאיתור בדיקות ובסביבתם, העבודה באזורי הקרינה רמות מיפוי הקרינה,

 בהקדם לתקנם צורך יהיה - ליקויים אלה בבדיקות יימצאו אם ועוד. רדיואקטיביים
העובדים. של והבריאות הבטיחות על לשמור כדי האפשרי

 החיצונית הקרינה לניטור מיוחד מיכשור באמצעות מבוצעות הסביבתיות הבריקות
גייגר(. מונה )כגון
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 מבוצעת חיצונית מייננת לקרינה החשופים העוברים של האישית הבקרה
 הגוף על שונים במקומות או החזה על העובדים שעונדים מיוחדים תגים בעזרת

 קרינה של למקורות חיצונית בחשיפה העבודה זמן כל במשך אישית( )דוזימטריה
 העובר של 1מוכללת קרינה מנת של קביעה מאפשרים האישיים הדוזימטרים מייננת.

 ה״וזימטרים בריקת של התכיפות נחשף. הוא שאליהם המייננת הקרינה סוגי ואת
לחו״ש. אחת היא האישיים

 ביתא(, מקרינת )כגון פנימי רריואקטיבי זיהום עקב פנימית חשיפה של במקרה
 החומרים עם העבודה סיום לאחר ובשתן, בדם רדיוטוקסיקולוגיות בדיקות תבוצענה

רדיו-אימונו-אסיי(. במעבדות )כגון הרדיואקטיביים

 א״ם הוא קרינה" "עובר מייננת, בקרינה לעוסקים הקיימות לתקנות בהתאם
 הגבולית המנה עשירית את אחת בשנה לעבור עלולה התעסוקתית שחשיפתו

ש־ לשנה/ ראם 0.5 )= א  לפחות מייננת לקרינה חשיפה בהן שיש בעבורות עוסק ו
בשנה. שעות 200

האדם גוף על המייבבת הקריבה השפעת

 בדרך או המולקולות, על ישירה השפעה ידי על לנזק גורמת המייננת הקרינה
• המים עם כימית תגובה באמצעות - עקיפה  חלק המהווים האדם(, גוף ממשקל 65)

 נגרם מייננת, קרינה סופג חי תא כאשר הביולוגיות. המערכות רוב של מהרכבן ניכר
 גמא וקרינת x קרינות חופשיים. רדיקלים ויצירת היוניזציה עקב בעיקר נזק לו

 וביתא אלפא כגון חלקיקים קרינת חופשיים. רדיקלים יצירת ע״י בעיקר לנזק גורמות
יוניזציה. י״י על בעיקר לנזק גורמת

ת ע פ ש א וקריבת / קריבת ה מ ל ג ם גוף ע אד ה

 באופן ליוניזציה הגורמות אלקטרומגנטיות קרינות הן גמא וקרינת x קרינת
 הקרינה אנרגיית של העברה קיימת לכן, חופשיים. ר״יקלים יצירת י״י על ישיר, בלתי

 הפעולה מייננת. קרינה של מסוימת כמות וספג לקרינה נחשף אשר האדם גוף לרקמות
 על וכימית פיזיקלית מבחינה משפיעה האדם גוף על הקרינות של הזאת הפיזיקלית

השונים. באיברים או בתאים לנזק יחסית, ממושך זמן תוך וגורמת, החי, התא

 הארם: גוף על סוגים 2מ־ להשפעות לגרום כן אם יכולות גמא וקרינת x קרינת
)תורשתיות(. גנטיות והשפעות )גופניות( סומאטיות השפעות

316£ת1) מוכללת" קרינה "מנת .1 ף ש  בגורמי מוכפלים המנה, שקלול ערכי סה״כ = {£(16011¥6 0056 ^
שנחשפו השונים האברים או הרקמות לכל המתאימים, השקלול
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ת ו ע פ ש ה ת ה ל הסומאטיו ע השונים( הגוף איברי )

הגופניים, התפקודים ובכל האיברים בכל פוגעות הקרינות של אלה השפעותיהן
 לקרינה. החשיפה לאחר שנים עשרות גם להופיע יכולים אשר נזקים גרימת תוך

לדוגמה: להיות, יכולים הקרינות של והנזקים ההשפעות

לויקמיה. אנמיה; לויקופניה; ה״ם(: )יצירת ההמאטופוייטית המערכת על ■

העור. סרטן )רדיודרמטיטיס(; עור דלקת כוויות; ;שיער נשירת העור: על ■

העצם. סרטן העצמות; של נקרוזה העצמות: על ■

)ירוד(. קטרקט העין: ע״שת על ■

;עקרות הפנימיים: המין איברי על ■

ועוד. סרטן; שכלי; פיגור מיקרוצפאליה; רחמי; תוך מוות עוברים: על ■

ת ו ע פ ש ה ת ה יו ת ש ר תו )גנטיות( ה

 אשר קרינות שספגו הורים של צאצאיהם אצל מופיעים האלה ההשפעות נזקי
 יכולות אשר תורשתיות, מוטאציות הן אלה שלהם. )רפרודוקציה( הרביה בתאי פגעו

 רטינובלסטומה; כגון: גנטיות, למלפו־מאציות ולגרום החומרה, דרגות בכל להופיע
 האלה )הגנטיות( התורשתיות המחלות וכיו״ב. המופיליה; קטרקט; חרשות-אילמות;

דורות. מספר לאחר גם להופיע יכולות

ת ע פ ש ת קרינה ה ל ל ל גבוהה כו אדם גוף ע ה

 מעל שהיא האדם, גוף שסופג קרינה של כוללת כמות היא גבוהה כוללת קרינה
 יכולה גבוהות קרינה לרמות חלקית, או שלימה הגוף, חשיפת ראד(. 100)= גריי 1ל-

 שמקורה האנרגיה ח״ה. קרינה כמחלת המוגדרת קליניות תגובות לסידרת לגרום
 האטומים עם אינטראקציה יוצרת הביולוגיים, בתאים נקלטת המייננת בקרינה

 האיבר התא, ברמת ביטויים את למצוא יכולים אשר לשינויים וגורמת והמולקולות
 בהתאם הא״ם, גוף על ההשפעות חומרת של הקריטריונים להלן השלם. הגוף או

 כאן המפורטים והתופעות המקרים כל הגוף. שמקבל השונות החשיפה לרמות
חולים. בבית טיפול מחייבים

1)^ גריי 1ל- מעל חשיפה ברמת ■  הקאות; בחילות; העיכול: בדרכי הפרעות >(: 0
העיכול. בדרכי דימומים בטן; כאבי שלשולים;

היפרתרמיה. >(: 2.50)^ גריי 2.5ל- מעל חשיפה ברמת ■

4)^ גריי 4ל- מעל חשיפה ברמת ■ בצקת. אריתמה; בעור: פגיעה >(: 0

פירכוסים. החושים, בלבול נוירולוגיות: תופעות >(: 90)^ גריי 9ל- מעל חשיפה ברמת ■
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 הרפואיות הב״יקות ביצוע ע״י הקליניות הבדיקות את להשלים צורך יש לכך, אי
הבאות: הנוספות

 יש רטיקולוציטים. טרומבוציטים; מב״לת; לבנה, א״ומה, שלמה: ״ם ספירת ■
לפחות. ימים ¥ במשך יום מ״י עליה לחזור

£ אלקטרואנצפלוגרפיה ■ (£ 0.)

ת ע פ ש ת קרינה ה קי ל חל ם גוף ע אד ה

כדלקמן: האדם גוף על להשפיע יכולה חלקית קרינה

 יש הגוף משטח 18/0מ- יותר מכסה היא )אם מקומית אריתמה קלינית: מבחינה ■
כאבים. בצקת, כוללת(, קרינה של במקרה כמו אליה להתייחס

 ספירה אדומה, ספירה לרבות כללית, דם תמונת לבצע יש רפואיות: ב״יקות מבחינת ■
 כאן גם בזמן. ולטפל לאבחן כדי ורטיקולוציטים, טרומבוציטים ומבדלת, לבנה

חולים. בבית להתבצע חייב הטיפול

ת מייננת קרינה תחיק  הישראלית העבודה •

ת ו נ ק הרוקחים ת
1 - ומוצריהם( רדיואקטיביים )יסודות 9 8 ת 0 ״ ק ( 4 0 9 0)

 לגבי היתר לקבלת נהלים לקבוע שנועדו הבריאות משרד של תקנות הן אלה
אדם: של עיסוקו

;מייננת ובלתי מייננת בקרינה ■

רדיואקטיביים; ובמיתקנים קרינה במיתקני ■

רדיואקטיביים. חומרים המכילים ובמוצרים רדיואקטיביים בחומרים ■

 כבסיס משמשות ,1980 - ומוצריהם( רדיואקטיביים )יסודות הרוקחים תקנות
ו״המנהל״. ה״ממונה״ לפעולות

ת ו נ ק ה הבטיחות ת ד ו ב ע ת )גיהות ב י ת ק ו ס ע  ת
קים ובריאות , בקרינה העוס ת( נ נ - מי ג ״ נ ש ת 1ה 9 9 ת 2 ״ ק ( 5 4 8 4)

 בקרינה העובדים של ובגיהות בבטיחות עוסקות התמ״ת משרד של אלה, תקנות
 ובנוהלי הרפואי בפיקוח וכן עליהם, האישית ובבקרה הסביבתית בבקרה מייננת,

העובדים. של הרפואיות הבדיקות
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הגנה תקן ל מקרינה ל ת לאנרגיה הוועדה ש מי טו שראלית א הי

 )ילקוט 1987 בפברואר הישראלית אטומית לאנרגיה הוועדה שפירסמה תקן
(.1129 עמ׳ 3432 מס׳ הפרסומים

 את רשמית אימצה מייננת בקרינה לעוסקים בעבודה הבטיחות תקנות לשינוי הוועדה
מייננת. בקרינה העובדים לגבי מחייב כנוהל העתידיים, ועדכוניו ״התקן״

ת ד ו ק ת פ ו נ ו א ת ת ה ו ל ח מ ע ו ו צ ק , מ ה( דע הו ( 1 9 4 5
: ת פ ס תו ת ) 4 ק״ 1 6 3, 1 9 8 0)

 79 מתוך עובד, מחלת על אזורי עבודה למפקח הודעה שליחת מחייבת הפקודה
על: וביניהן מקצוע, מחלות

ולויקמיה״. )ירוד( קטרקטה לרבות ,מייננת קרינה ידי על הנגרמות מחלות - 4.2״ ■

ת קנו ה( פגיעה מפני )ביטוח לאומי הביטוח ת ד בו ע 1 - )תיקון( ב 9 8 5
ת ״ ק ( 4 8 6 1 - )תיקון( + (7 9 9 ת 6 ״ ק ( 5 7 3 7)

 פגיעה עקב פיצוי מתן לצורך המוכרות מקצוע מחלות 54 מפרטות התקנות
ב: גם וביניהן בעבודה

 חומרים עם במגע הבאים ולעובדים רנטגן לעובדי - קרינה״ ״מחלות ב.8״ ■
רדיואקטיביים.״

 בלתי או מייננת לקרינה או ,גבוה לחום מחשיפה - )קטרקט(״ ״ירוד ב.10״ ■
מייננת.״

ת ו נ ק ת ת ד ו ב ת נשים ע ו ד ו ב ע ננת(, בקרינה ) - מיי ט ״ ל ש ת 1ה 9 7 9
ת ״ ק ( 3 9 4 4)

היתר: בין קובעות התקנות

הפוריות בגיל לאישה חשיפה הגבלת .4" ■

 הכשרתה או עבודתה במסגרת ,תיחשף לא (45 גיל )עד הפוריות בגיל אישה
 ,פנימיים או חיצוניים קרינה ממקורות ערך, שוות חשיפה למנות ,המקצועית

 אישה חשיפת של הממוצע החודשי השיעור לשנה,■ ראם 5 על העולה בשיעור
...״ ראם 0.4 על יעלה לא כאמור

בהריון לאישה חשיפה הגבלת .6" ■

 למנת המקצועית, הכשרתה או עבודתה במסגרת תיחשף, לא בהריון אישה )א(
 העולה בשיעור חיצוניים, או פנימיים קרינה ממקורות ערך, שוות חשיפה

,הריונה תקופת כל במשך ראם 1 על

ראם.״ 0.15 על יעלה לא כאמור אשה של הממוצע החודשי השיעור )ב(
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ת )גיהות בעבודה הבטיחות תקנות  תעסוקתי
- מייננת(, בקרינה העוסקים ובריאות , ״ נ ש ת 1992ה

 בקובץ החדשות התקנות והרווחה העבודה שר ידי על פורסמו 8.12.1992 בתאריך
 העוסקים ובריאות תעסוקתית )גיהות בעבו״ה הבטיחות "תקנות בשם ,5484 התקנות
 שפורסמו הקודמות התקנות את מחליפות אשר ",1992ג-״התשנ מייננת(, בקרינה

.8.3.1993•- כלומר: פרסומן, לאחר חודשים 3 לתוקף נכנסו החדשות התקנות .1.6.1981•-

 מקרינה להגנה התקן של ההנחיות ואת הדרישות את מאמצות החדשות התקנות
 שיתפרסמו העדכונים ואת ,1987 מפברואר הישראלית, אטומית לאנרגיה הוועדה של

•עתיד. לזמן מזמן

ל ת מי ע לו ת ח ו נ ק טיחות ת ה הב ד ו ב ע ה ב אל  ה
ב ומי ש ח ד נ ב עו קרינה? כ

 כל הוא קרינה" ש״עוב״ החדשות •תקנות נק^ע הקודמות, מהתקנות •שינוי
הבאים: בתנאים מייננת, בקרינה העוסק א״ם

 רדיואקטיבי, לזיהום או מייננת לקרינה גופו חשיפת )כלומר: התעסוקתית שחשיפתו .1
 רקע לקרינת חשיפתו למעט מחקר, או לימודים מקצועית, הכשרה תעסוקה, עק•

 המנה 1/10 את אחת בשנה לעבור עלולה רפואי( ואי^חון מטיפול ולקרינה ט^עי
- או לשנה; ראם 0.5ל- השווה לשנה(, ראם 5 )שהיא הגבולית

 •תוספת המפורטות מהעמדות •כמה או •אחת בשנה שעות 200 לפחות עוב״ הוא .2
 התעסוקתית, חשיפתו של הקרינה למנת מיוחדת התייחסות כל )ללא לתקנות השלישית

להלן: המובאות לשנה(, •ראם

 אונקולוגיים טיפולים •רנטגן; א^חון - רפואיים ובמכונים במעב״ות במרפאות, -
ופנימיים(; חיצוניים הקרנה )טיפולי

 או מפעילים ש^הן - גבוהה להשכלה ובמוס״ות מחק־ במכוני במעב״ות, -
מסוימים; •יתא •מקורות מייננת לקרינה חזקים •מקורות משתמשים

 רדיוגרפיה, •מקורות משתמשים או מפעילים •הם - ובחקלאות תעשייה במפעלי -
 •תוריום-פלואוריד, עדשות •ציפוי מייננת, קרינה פולטי גרעיניים •מדידים

ת מ תרכו פתוחים; רדיואקטיביים •חומרים מסומנות •

 קרינת פולטי רדיואקטיביים חומרים של ומובילים לספקים - ובשירותים במסחר -
•טחון. לצורכי שיקוף מכונות ולמפעילי לגלאי-עשן; שירות ולנותני לספקים גמא;

 )כולן אלה תקנות מהחלת לפטור הסמכות את התמ״ת לשר מקנה )א(21 תקנה
 פורסם התקנות פרסום עם ••ד •ד המדינה. •ידי המוחזק עמדה מקום על מקצתן( או

 על אלה תקנות מהחלת חלקי פטור 10.12.1992 מיום 4065 מס׳ הפרסומים •ילקוט
אטומית. לאנרגיה הוועדה •ידי המוחזקים עמדה מקומות
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ת מהן לו ב ה הג פ י ש ח מייננת? לקרינה ה

כדלקמן: 2 בתקנה נקבעו אלה הגבלות

 המנה על תעלה לא שנה של תקופה בתוך ק־ינה לעוב״ התעסוקתית החשיפה .1
אם 5 היום שהיא הגבולית,  2ל- תורד שהיא יתכן אך לשנה, מיליסיוו־ט( 50 )או ־

ת־ ולא מיליסיוו־ט( 20 )או לשנה ־אם ם 10 מ־ יו א  5ב־ מיליסיוו־ט( 100 )או ־
כך. על יחליטו מייננת לקרינה הבינלאומיים המוסדות וכאשר אם עוקבות, שנים

 אפשרות ואין חיונית היא בקרינה המתוכננת העבודה כאשר חריגים, במקרים .2
הגבולית, למנה מעב־ שהיא ק־ינה למנת ק־ינה עוב״ לחשוף מבלי לבצעה מעשית

לאשר: קרינה, במפקח שנועץ לאחר המעביד, יוכל

הגבולית. המנה פעמיים עד של חד-פעמית חשיפה (1)

הגבולית. המנה פעמים 5 כדי עד חריגות חשיפות צבירת - הקרינה עובד חיי ובכל (2)

 תהיה רבתי, אסון למניעת או א״ם, בני של חיים הצלת לצו־ך המי־בית המנה .3
הישראלית. אטומית לאנרגיה הוועדה של מקרינה להגנה בתקן כאמור

ת בגיל נשים חשיפת .4 ה־יון נשים או שנה( 45 גיל )ע״ הפו־יו  בהתאם תהיה ב
 )ק״ת "1979התשל"ט־ מיננת(, בק־ינה )עבו״ות נשים עבו״ת •"תקנות לאמור

3944:)

;לחודש ראם 0.4ו- לשנה, ראם 5 - שנה( 45 גיל )עד הפו־יות בגיל נשים (1)

;לחודש ראם 0.15ו- ראם 1 - ההריון תקופת לכל בה־יון, נשים (2)

ע־ של חשיפה .5 ע־ עבו״ת "תקנות (.18 גיל )ע״ נו  ועבו״ות אסו־ות )עבו״ות הנו
 במכשירי "בעבודה (18 גיל )עד נער של העסקה אוסרות ",1995התשנ"ו־ מוגבלות(,

 נתון להיות הנער עלול שבה עבודה או רדיואקטיביים ובחומרים מייננת קרינה
מיננת." קרינה להשפעת

לעיל: לאמור בהקשר

 בחצריו הנמצא מכל למנוע כדי דרושה שתהא פעולה ב״כל לנקוט חייב המעביד ■
 ככל ויפעל אחת בשנה הגבולית המנה על העולה בשיעור מייננת לקרינה חשיפה
 הבטיחות בתקנות 12)א(4 )תקנה חשיפתם״ להקטנת סבירים באמצעים הניתן,

מייננת(. בקרינה לעוסקים בעבודה

 קרינה מנת )שהיא הרישום לרמת מעל תעסוקתיות חשיפות של שוטפות תוצאות ■
המעביד: על-ידי יועברו הגבולית(, המנה של ומעלה 1/120 של בשיעור לחודש

המוסמך; הרפואי לשירות -

אזורי; עבודה למפקח -
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להן; שנחשפו לעובדים -

 בקרינה לעוסקים בעבודה הבטיחות בתקנות 7 )תקנה הארצי החשיפות למאגר -
מייננת(.

 יועבד לא הגבולית, המנה על העולה קרינה למנת כלשהי, מסיבה שנחשף, עובד ■
 )ג(10 )תקנה מורשה רופא בידי נוספת רפואית בדיקה עבר כן אם אלא קרינה כעובד

מייננת(. בקרינה לעוסקים בעבודה הבטיחות בתקנות

קרינה לבדיקות מוסמכת מעבדה

 בתקנות המופיע חידוש היא סביבתיות-תעסוקתיות בדיקות לביצוע הדרישה
 המעביד חייב (4)א()4 לתקנה בהתאם הקודמות. בתקנות קיים היה שלא החדשות

 מעב״ה באמצעות תעסוקתיות סביבתיות ב״יקות לפחות, לשנה אחת בחצריו, לערוך
לעוב״יו. בהם הקרינה סיכוני לקביעת לקרינה, מוסמכת

 בקרינה(, העוסקים ובריאות תעסוקתית )גיהות בעבו״ה הבטיחות "תקנות עפ״י
הגדרות: - 1 תקנה ",1992ג-״התשנ

 וטכנולוגית מדעית יכולת בעלי מכון או ''מעבדה - לקרינה" מוסמכת ""מעבדת
 הראשונה, בתוספת המפורטים בנושאים מקרינה בהגנה שירותים או בדיקות לביצוע

 לאחר ,הראשי העבודה מפקח בידי ושהוסמכה עבודה במקומות ,חלקם או כולם
״.3ובממונה 2במנהל שנועץ

 ע״י לקרינה מוסמכת במעב״ה תבוצענה הסביבתיות-תעסוקתיות הבדיקות
 הסמכה שקיבלו לאחר לכך, הסמיכם הראשי העבודה שמפקח מוסמכים קרינה בו״קי
 מקרינה הגנה בנושאי וטכנולוגית מדעית יכולת בעל )מכון להדרכה מוסמך מכון מטעם

ובממונה(. במנהל שנועץ לאחר ראשי, עבודה מפקח בידי שהוסמך מייננת,

מעקב, ביומן המעביד ירשום התעסוקתיות הסביבתיות הבדיקות תוצאות את
 הרישום מיום לפחות שנים 30 יבוער ולא העבודה, במקום עת בכל יימצא אשר

בו. האחרון

בכתב לכך אותו הסמיך שהמנהל מי או אטומית לאנרגיה הוועדה של הכללי המנהל .2

 - רפואית קרינה על הממונה או הסביבה, לאיכות השר ע״י המתמנה - סביבתית קרינה על הממונה .3
הבריאות שר ע״י המתמנה
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ה תפקידי ד ב ע מ ת ה כ מ ס ו מ לקרינה ה

עיקריים: תחומים 3 מקיפים לקרינה המוסמכת המעבדה תפקידי

סביבתיות-תעסוקתיות ב״יקות .1

 הקרינה רמות מיפוי לרבות - העבודה במקומות הקרינה בטיחות תנאי בדיקת -
רדיואקטיביים. זיהומים וזיהוי העבודה במקומות

 לרבות - קרינה עובדי אצל אישיות קרינה מנות של ורישום מדידה ביצוע בדיקת -
 וקביעה זיהוי וכן בודדים, לאיברים או כולו לגוף חיצונית חשיפה של בקרה

)רדיוטוקסיקולוגיה(; פנימי רדיואקטיבי זיהום של כמותית

קרינה; ניטור מיכשור של וכיול תקינות בדיקות -

וגידור; שילוט התרעה, אמצעי בדיקת -

 וסביבתיים, אישיים קרינה בקרת אמצעי לרבות - בקרינה בטיחות אמצעי בדיקות -
רדיואקטיבית; פסולת לפינוי אמצעים רדיוגרפיה, שירותי

חירום. ולמצבי לשיגרה קרינה בטיחות נוהלי בדיקת -

מייננת מקרינה הגנה שירותי .2

 לאיברים או כולו לגוף חיצונית חשיפה על לבקרה אישית דוזימטריה שירות -
בודדים;

)רדיוטוקסיקולוגיה(. פנימית לחשיפה אישית דוזימטריה שירות -

קרינה לבטיחות ייעוץ .3

קרינה; בטיחות אמצעי תכנון -

 תכנית ובהכנת חרום, ולמצבי לשיגרה קרינה בטיחות נוהלי בהכנת וסיוע ייעוץ -
וההדרכה. הבטיחות

אישית בקרה

 להיחשף עלול המקצועית, הכשרתו או לימודיו עיסוקו, עקב אשר קרינה, עובד
ם 1.5) בשנה הגבולית המנה 3/10 על העולה בשיעור מייננת לקרינה א  לשנה(, ־

 לתקנות השלישית בתוספת )כמפורט פנימית או חיצונית לחשיפה סיכון לו שיש או
 מקומות של הקבוצות 4 לכל המתייחסת מייננת בקרינה לעוסקים בעבודה הבטיחות

 באמצעות אישי, באופן יבוקר - קרינה״( ״עובד להגדרת בהסבר שהוזכרו העבודה
כ״לקמן: לקרינה, מוסמכת מעב״ה
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 דוזימטו־ באמצעות תהיה האישית הבקרה - חיצונית לחשיפה הצפוי עוב״ לגבי ■
 מעבדה בידי ייקרא האישי הדוזימטר גופו. על מתאימים במקומות ישא שאותו אישי,

אחרת. תכיפות על קרינה מפקח הורה כן עם אלא לחודש, אחת לקרינה מוסמכת

 הבקרה - פנימי רדיואקטיבי זיהום עקב פנימיות לחשיפות הצפוי עוב״ לגבי ■
 )בדיקות כמותו והערכת הזיהום סוג לזיהוי מתאימות בדיקות תכלול האישית

רדיוטוקסיקולוגיות(.

 הבדיקות תכיפות - פתוחים ר״יואקטיביים בחומרים שעיסוקם קרינה עוב״י לגבי ■
אחרת. תכיפות על קרינה מפקח הורה כן אם אלא חודשים, 3ל- אחת תהיה

 חשיפתו עקב האדם גוף של מסה ביחידת הנבלעת האנרגיה )כמות קרינה מנות
 מרמת גבוהות תעסוקתיות חשיפות על המצביעה מנה לרבות שנמדדו, מייננת( לקרינה

 יירשמו הגבולית(, המנה של ומעלה 1/120 של בשיעור לחו״ש קרינה )מנת הרישום
 כאמור רדיוטוקסיקולוגיות. לבדיקות מסירתם מיום יום 30 תוך המעביד בידי וירוכזו

 לרמת מעל תעסוקתיות חשיפות של השוטפות התוצאות את יעביר המעביד לעיל,
 ולמאגר להן שנחשפו לעובדים אזורי; עבודה למפקח המוסמך; הרפואי לשירות הרישום:

הארצי. החשיפות

העוב״ שהפסיק לאח־ לפחות שנה 30 במשך המעבי״ בי״י יישמרו הרישומים
 שנה 30 במשך המוסמך הרפואי השירות ובי״י אצלו, קרינה כעוב״ עבו״תו את

קרינה. כעוב״ עבו״תו את העוב״ שהפסיק לאחר לפחות,

 חייב מייננת, בקרינה לעוסקים בעבודה הבטיחות מתקנות 8 לתקנה בהתאם
 מנת כל של סיבותיה את לב״וק קרינה( בטיחות על הממונה )באמצעות המעביד

על: העולה קרינה
3 \ גבולית מנה = הב״יקה" רמת״"ו

בשנה הב״יקות מספר

 לתקנות( השישית בתוספת )המופיע מיוחד טופס על יירשמו הבדיקה תוצאות
אזורי. עבודה למפקח שיועבר

מייננת בקרינה עבודה תחילת

 מחזיקים או משתמשים ר״יואקטיביים, חומרים מעב״ים שבו עבו״ה מקום בכל
 מחזיקים או קרינה מקורות או קרינה מכשירי מפעילים שבו מקום בכל וכן בהם,
 המנה 1/10 מעל מייננת לקרינה להיחשף שם העוב״ים עלולים כך ועקב בהם,

 ולפעול הבאים בצעדים לנקוט חייב העבודה( מקום בעל )או המעביד - הגבולית
כדלקמן:

 מוסמכת מעבדה שאישרה בטיחות, תכנית לשנה, אחת אזורי, עבודה למפקח למסור .1
 וסביבתיים אישיים קרינה לסיכוני הנוגע מידע כל לכלול צריכה התכנית לקרינה.

שבהחזקתו. בחצרים הקיים
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 הסמכה ובעל מייננת קרינה בבטיחות ידע )בעל קרינה בטיחות ממונה למנות .2
 קרינה על או סביבתית קרינה )על הממונה בהסכמת להדרכה(, מוסמך מכון מטעם

אזורי. עבודה ומפקח רפואית(

 בטיחות אמצעי וכן וניטור, מ״י״ה מכשירי מגן, ציו״ מגן, ביגו״ לעוב״ים לספק .3
לקרינה. מוסמכת מעבדה שאישרה בכמויות נוספים נאותים

 סביבתיות־תעסוקתיות, ב״יקות לקרינה, מוסמכת מעבדה באמצעות בחצריו, לערוך ¥.
לפחות. לשנה אחת

 ״וזימטריה, לרבות הסביבתיות־תעסוקתיות, הב״יקות תוצאות את לרשום .5
 עת בכל שיימצא מעקב, ביומן וכיו״ב, קרינה רמות מיפוי ר״יוטוקסיקולוגיה,

בו. האחרון הרישום מיום לפחות שנים 30 יבוער לא אשר העבודה, במקום

 בטיחות ממונה באמצעות לפחות, לשנה אחת ובעל־פה בכתב ולאמן, לה״ריך .6
 של דעתו להנחת קרינה, עובד כל להדרכה, מוסמך מכון באמצעות או הקרינה

הקרינה. מפקח

 אינג׳ זה בתפקיד משמשת היום התמ״ת. שר על-ידי מתמנה קרינה" "מפקח -
לאוטרשטיין. רעיסה

 הגנה בנושאי וטכנולוגית מדעית יכולת בעל מכון הוא לה״רכה" מוסמך "מכון -
 קרינה עובדי קרינה, בטיחות ממוני להדריך הסמכתו את מקבל מייננת, מקרינה

ובממונה. במנהל שנועץ לאחר הראשי, העבודה ממפקח מוסמכים, ובודקים

לתקבות בהתאם רפואיות ובדיקות רפואית השגחה

הקודמות: התקנות לעומת מסוימים שינויים הוכנסו החדשות בתקנות

 עבר כן אם אלא מייננת בקרינה אדם יועבד שלא קובעות החדשות התקנות
 להתחיל התאמתו את שיקבע מוסמך, רפואי משירות מורשה רופא ע״י רפואית ב״יקה

מייננת: בקרינה לעבוד להמשיך או

עבודתו; לתחילת בסמוך - ראשונית רפואית ב״יקה ±.

;לפחות לשנה אחת - חוזרת רפואית ב״יקה .2

נוספת: רפואית ב״יקה .3

ממושכת; מחלה עקב יום 60ל- מעל מעבודתו שנעדר לאחר -

הגבולית; המנה על העולה קרינה למנת שנחשף לאחר -

בהריון. קרינה עובדת לגבי להריון הרביעי בחודש -
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א שירות של רופא וכן תעסוקתית לרפואה מומחה רופא כל הוא מורשה" "־ופ
הבריאות. שר בהסכמת התמ״ת שר בידי שהורשה מוסמך רפואי

החולים קופות של תעסוקתית לרפואה המרפאות כל הן מוסמך" רפואי "שירות
מרפאות מספר וכן הלאומית(, וקופ״ח בריאות׳ שירותי ׳מכבי כללית׳, בריאות )׳שירותי

לכך. שהוסמכו חולים ובתי מכונים מפעלים, של

הרפואיות הבדיקות היקף

יהיה: נוספת או חוזרת ראשונית, רפואית ב״יקה לגבי הב״יקות היקף

 או רנטגן ולבדיקות לטיפול התייחסות לרבות ותעסוקתית, כללית רפואית אנמנזה ■
רדיואקטיביים; חומרים עם

 ולמערכת לעיניים, לעור, מיוחדת לב שימת תוך כללית, גופנית קלינית בדיקה ■
הנשימה;

כללית; שתן בדיקת ■

 ספירת ומבדלת, שלמה לבנה דם ספירת אדומה, דם ספירת לרבות: דם בדיקת ■
ההמוגלובין; ובדיקת טרומבוציטים

בלבד; ראשונית בבדיקה - הכבד תפקודי בדיקת ■

בלבד; ראשונית בבדיקה - הכליות תפקודי בדיקת ■

 ממקום הפרישה ובעת ראשונית בבדיקה - העיניים עדשות לרבות עיניים, בדיקת ■
 שנים 3ל- ואחת מייננת בקרינה העובדים לכלל שנים 5ל- אחת כן וכמו העבודה,

 תתייחס חלקיקים של לקרינה או לנויטרונים חשיפה של במקרה רנטגן; לעובדי
(;513111060̂ 160565) בעדשות לשינויים המיוחדת הבדיקה

 של במקרה רק הריאות, תיפקודי ובדיקת הריאות של )סטנדרט( גדול רנטגן צילום ■
 בלבד. ראשונית בבדיקה - רדיואקטיביים אבקות או לגזים פוטנציאלית חשיפה

 תבוצע לא זו בדיקה הבודק. המורשה הרופא של דעתו שיקול פי על מכן לאחר
בהריון; הנמצאת באשה

פנימי; רדיואקטיבי לזיהום חשד של במקרה - רדיוטוקסיקולוגיות בדיקות ■

המורשה; הרופא של דעתו שיקול לפי כל-גופי, במונה בדיקה ■

הבודק. המורשה הרופא של עיניו ראות לפי נוספת, מעבדתית או קלינית בדיקה כל ■
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 "כרטיס •ודק, שהוא קרינה עו•״ כל לגמ לנהל, חיי• מוסמך רפואי שירות כל
 והמצטמת השנתית החודשית, הקרינה מנות השאר: •ין יירשמו, שמ רפואיות" ב״יקות

 )לרמת השונות והמע^דתיות הקליניות האדיקות מימצאי הנ^דק; העו•״ של חייו לכל
 דעתו וחוות מסקנותיו הרפואיות, האדיקות תוצאות וכן רדיוטוקסיקולוגיות( בדיקות

 הרפואיות הב״יקות כרטיס את ישמור המוסמך הרפואי השירות המורשה. הרופא של
קרינה. כעו^ד עמדתו את העו^ד שהפסיק לאחר לפחות, שנה 30 במשך

בריאות" "פנקס •ודק שהוא קרינה עו^ד לכל ינפיק המוסמך הרפואי השירות
 מסקנותיו וכן העו^ד של השונות הרפואיות האדיקות תוצאות השאר, •ין יירשמו, שמ
 הנ^דק העו^ד של אי-התאמתו או התאמתו המשך לגמ המדק, המורשה הרופא של

 העמדה •מקום יחזיקו אשר למעמד יימסר הבריאות פנקס קרינה. כעו^ד לעמד
העבודה. על הפיקוח שירות למקורת

 לא לו, שנקבעו ובמוע״ במקום רפואיות לב״יקות התייצב שלא קרינה עוב״
ס•־ נתן כן אם אלא קרינה, כעוב״ לעבו״ להמשיך יוכל  מפקח של דעתו את המניח ה

אזורי. עמדה

ה מ א ת ה מייננת בקרינה לעבוד אי-

 או התאמתו את הרפואיות, האדיקות תוצאות לאור יק^ע, המורשה הרופא
מייננת. בקרינה קבוע, או זמני באופן לעבו״, העוב״ של אי-התאמתו

ק, המורשה הרופא החלטתו, לצורך  לפחות •עו^ד מתקיים אם השאר, •ין •דו
מאלה: אחד

חריפה; קרינה ממחלת סו^ל העו^ד ■

 •גין והחקירה הגבולית, המנה על העולה תעסוקתית חשיפה העו^ד אצל נמדדה ■
הסתיימה. טרם זו חריגה

 מעל מוכללת קרינה מנת אצלה ונמדדה •הריון, הנמצאת קרינה עו^דת של •מקרה ■
למותר.

המדק. המורשה הרופא לדעת אחרת, אי-התאמה העו^ד אצל נמצאה ■

 כעו^ד לעמד אדם של אי-התאמה שקיימת ק^ע המדק המורשה שהרופא לאחר
 עמדה ולמפקח למעמד כך על מיוחדת הודעה המוסמך הרפואי השירות ישלח קרינה,
 אשר אזורי, עמדה מפקח אי-ההתאמה. מקמעת ימים 10 תוך רשום, •דואר אזורי,
 המעמד( )של חומתיו פירוט עם הודעה רשום •דואר למעמד ישלח ההודעה, את קי^ל

העו^ד. הע^דת איסור •עניין

 שמע תוך קרינה, כעו^ד העו^ד את להעמד יחדל כאמור, הודעה שקי^ל מעמד
האזורי. העמדה ממפקח שקי^ל להוראות •התאם העומ לגמ ויפעל ק^לתה, מיום ימים
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 מייננת לק־ינה תעסוקתית לחשיפה גבוליות מנות
אפקטיבית מנה לחישוב שקלול ומק״מי

נוספות הגבלות  מנה גבול
*8¥ב- שנתית ^

מק״ם
השיקלול

האיב־/ה־יקמה

ט ומעלה 18 מגיל עוב״ כל א. פ־ בה־יון( לעוב״ת )

 100^5¥מ- יותר לא
עוקבות שנים 5ב-

50 1.00  המנה או הגוף כל
האפקטיבית

1

150 0 עין עדשת 2
500 0 ורגליים( )ידיים גפיים 3
250 0.20 המין בלוטות 4
400 0.12 )האדום( העצם מח 5
400 0.12 הגס המעי דופן 6
400 0.12 ריאות 7
400 0.12 קיבה 8
500 0.05 השתן שלפוחית 9
500 0.05 שדיים 10
500 0.05 כבד 11
500 0.05 ושט 12
500 0.05 המגן בלוטת 13
500 0.01 עור 14
500 0.01 העצם פני 15

 בלוטות נכללים: זו בקבוצה
 מוח, הכלייה, יותרת

 דקים, מעיים קנה-נשימה,
 טחול, לבלב, שריר, כלייה,
ורחם המוח יותרת בלוטת

500 0.05  האיברים שאר
איבר( )לכל

16

בהריון עוב״ת ב.

 ההריון לתקופת רק מתייחס
ההודעה לאחר הנותרת

1 1.00  המנה או הגוף כל
האפקטיבית

1

150 0 העין עדשת 2
500 0 ורגליים( )ידיים גפיים 3

1ז6̂ = 0.015^ = 10^5/י *
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מייננת קרינה עם בעבודה בטיחות - הממונים לשבת עיון יום



—

^. קופל יוסי .0^ .
 ובקרינה בעבודה בטיחות ממונה

 בטיחות מדריך

 בכיר מבדקים עורך
 052-9283231 נייד:

^311.00@ £ ק6.00ק611^ ^086( :311£ ־ ^

mailto:josephe.copell@gmail.com


בישראל הבטיחות ממוני לשכת

 כעמותה בישראל הבטיחות ממוני לשכת נרשמה ,23.3.2020 בתאריך

: העמותה מטרות ואלה
בישראל. הבטיחות ממוני לכלל דין כל לפי יציג ארגון הקמת •

אדם". "וועדת המלצות לפי היתר בין הבטיחות ממוני של המקצועי קידומם למען לפעול •

 הנדרשת העיון ימי כמות הפחתת ידי על היתר בין הבטיחות ממוני של רווחתם למען לפעול •
 על יעלה שלא באופן העיון ימי ביצוע בגין התשלום הגבלת ו/או דין לפי הבטיחות מממונה

עיון. יום לכל ₪ 100

 מהווה והיא הבטיחות על ממונים שהינם 2015 העמותה מונה ,30.08.2021 ל נכון
הבטיחות. על ממונים של ביותר הגדול המספר את המייצג הארגון את היום



העיון ליום כלליות הוראות

חתימות. 3 סה״כ - המוגדרים בזמנים האפליקציה באמצעות לחתום תידרשו היום במהלך •

ההפסקה. בזמני כולל העיון יום שעות בכל פתוחה המחשב מצלמת את להשאיר חובה •

וירטואלי. ברקע שימוש על איסור חל •

בעברית. ההדרכה כל במשך משפחה ושם פרטי בשם להזדהות מחייב מפע״ר נוהל •

ברכב. להימצא איסור חל ולכן נהיגה בזמן בטלפון שימוש על איסור חל •

המצלמה. עם מלהסתובב להימנע יש קבוע, במקום לשהות נדרש ההדרכה בזמן •

ההדרכה. הצלחת לטובת סגור מיקרופון על להקפיד חובה •

לכולם. להתייחס מבטיח אני הצ׳אט באמצעות לשאול אפשר שאלות לכם יש אם שאלות. לשאול רצוי ואפילו ניתן •

כשירות. אישור עבורם יונפק לא אלו הוראות אחר ימלאו שלא משתתפים •

ימים. 10 עד בדוא״ל יועבר הכשירות אישור •

2^ ה )מנהל העיון ביום הקשר איש • 0 .054-2077301 - אלבוים גיל - (0



 רמדור באפליקציה חתימה זמני
בטיחות

 10:30 -10:00 - ראשונה חתימה

 12:00-13:00 - שניה חתימה

15:00-14:30 - שלישית חתימה

לכך שנקבעו בשעות רק היא החתימה אפשרות



קופל יוסי

 בריאות מערכות בניהול

 מייננת וקרינה בעבודה בטיחות ממונה

 משולבות למערכות בכיר מבדקים עורך

 052-9283231 נייד:

^311.00@ £ מ00מ611^ ^£ .105£ :311£ ־ ^

mailto:josephe.copell@gmail.com


 פמי מור, )מכון וארגונים לחברות ובטיחות בריאות איכות, ותקני ניהול בתחומי מרצה □

ועוד(. והדרכה יעוץ ד.י.מ פרימיום,

 הביטוח של רפואיות לוועדות והכוונה ייעוץ - )צפון( מכוונת יד סניפי מנהל - מדיטון □

הלאומי.

הבטיחות. יחידת - הטכניון □

הרפואה(. )חיל קצונה תפקידי במגוון קבע שירות - צה״ל □



צבאי: שירות

)רס״ן( קבע שירות -1999-2016

)מילואים( רגלים חיל בחטיבת מפקד -1990-1999

גבעתי בחטיבת ומפקד לוחם - 1987-1990

:בשירות האחרונים מתפקידי

צה״ל רפואי, ומכשור לציוד המרכז מפקד סגן - 2012-2016

 במשלחות בתי״ח ברמה״ג, הסורים לפצועים )בי״ח חירום בעיתות שדה בתי״ח והקמת אפיון □

בחו״ל(. אסון מוכי לאזורים צה״ל

וצר״פ. המכשור אספקת לטיוב ושרשרת רפואי וציוד המכשור לעולם תקציבית בקרה וניהול תכנון □

 ות״י. איכות תקני לדרישות בהתאם הסביבה והגנת גהות בטיחות, איכות, תחום וניהול תכנון □

צה״ל בחירום(, 2 )ר״מ בחירום יקרים מערך תחום ראש - 2008-2012

 פעולה ושיתוף הציבוריים החולים בבתי הפורשות מילואים יחידות 25 של כשירותן וניהול הדרכה אימון, תכנון, □

צה״ל. דובר ויחידת הביטחון במשרד השיקום אגף הבריאות, במשרד החירום חירום לשעת האגף עם

איתן״. ו״צוק ענן״ ״עמוד יצוקה״, ״עופרת כדוגמת במבצעים היחידות פרישת □



לנפשתיכם: מאד, ונשמרתם ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ט״ו(. ד, )דבריםכל-תמונה ראיתם, לא כצי
■ ■ ■ ■ ■ / ^ ^ 7

תעשו" חוקותיי "ואת

ותקנותיו 1954 התשי״ד העבודה על פיקוח ארגון חוק .1
1970 תש"ל ( חדש )נוסח בעבודה הבטיחות פקודת .2



:8א- סעיף 4 פרק 1992התשנ"ג- המייננת הקרינה תקנות מתוך

 עובד וכל לעבודה, קבלתו עם מיד חדש קרינה עובד כל ובעל-פה... בכתב ויאמן, "ידריך
לפחות..." לשנה אחת וקבוע, שוטף באופן אחר, קרינה



בנושא חקיקה

.1992 - תשנ''ג מייננת), בקרינה העוסקים ובריאות תעסוקתית )גהות בעבודה הבטיחות תקנות □

.1979 - תשל״ט מייננת), בקרינה )עבודות נשים עבודת תקנות □

- תשע''א מזיקים), בגורמים עובדים של ביולוגי וניטור סביבתי )ניטור בעבודה הבטיחות תקנות □

.2011

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_047.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_010.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm


נסקרים נושאים

 בקרינה יסוד מושגי

 האדם גוף על פיזיקלית השפעה

 מתאימה וחקיקה קרינה תקני

הקרינה חוק

 מייננת בלתי קרינה ומקורות סיכוני

הקרינה בתחום הבטיחות ממונה תפקיד

0ס £ 2 8^0 5 £

https://youtu.be/__CgEhOg2B0


היסטוריה.,. קצת

^ - ה קרינת את רנטגן וילהלם גילה 19ה- המאה בסוף

הרדיואקטיביות. את בקרל הנרי גילה מכן לאחר קצר זמן

טומנת שהיא הסיכונים ומהם מקרינה להפיק ניתן תועלת איזו המדענים ידעו לא ימים באותם

בחובה.

בקרל הנרי
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קרינה? מהי

מייננת. קרינה של נמוכות למנות עת בכל חשופים אדם בני

 קוסמית קרינה כוללים אלה מקורות טבעיים. קרינה מקורות הם לקרינה לחשיפה העיקרי הגורם

וקרקעות(, )בסלעים הארץ כדור בקרום נמצאים אשר טבעיים רדיואקטיביים וחומרים

ובצומח. בחי במים, באטמוספירה,

 :כולנו של יום היום בחיי נרחב בשימוש נמצאים קרינה פולט ומכשור רדיואקטיביים חומרים

 יישומים )בל״ה(, הרסנית לא כבדיקה אבטחה למטרות חפצים שיקוף רפואי, וטיפול אבחון

 אשר תקנות קבעו המדינה עובי(.רשויות צפיפות, גובה, )מדי גרעיניים מדים כגון תעשייתיים

 ותפוצתם רדיואקטיביים בחומרים שימוש על פיקוח מייננת, בקרינה העוסקים על הגנה מטרתן

והסביבה. הרחב הציבור על הקרינה השפעות והגבלת



 לאטומים המולקולות לשבירת לגרום כדי דיה גבוהה שלה שהאנרגיה קרינה היא מייננת קרינה

החומר. של ליינון כלומר חופשיים, ולאלקטרונים בודדים

אלקטרונים. מקבלים לעיתים או מאבדים אטומים שבו תהליך הוא יינון

יונים. בשם ונקראים חשמלי במטען טעונים להיות הופכים הם כך

מעוצמתה. מאבדת היא אותו, ומייננת בחומר עוברת מייננת קרינה כאשר

מייננת קרינה



מייננת קרינה

בצ׳רנוביל נטוש ילדים בגן ריקות מיטות

https://news.walla.co.il/item/2806036


רדיואקטיבית לקרינה הח/צויפה רמות
הבריאותיות וההופעות

10 80.000 
1.600.000 רדזץ׳וודז

 ן1באם העובדים נחשפו לה הקרינה רמות
.1986 7נו1ב/צ צירנוביל

1,000,000 1תת6וח  הרם פנימי, לדימום הגורמת מיידית חשיפה
שבועיים. תור־ ומוות המעיים של

10 350.000 
500.000 ודז1־6ודז

 |500/0 י/צו לאדם .בבהש .נברמה מיידים חשיפה

1,, מהחשיפה. יום 30 ר־ ו רב למות סיכוי

̂׳ותז 70.000 ודו 1 להקאות. גורמת מיידית חשיפה

שיפה ^ר לזמך ח מי ת מ מ כון גור סי ל

>=50.000 ־וודו6וז1 ם, ך0ר0ל גבורז ת הד חי ^ השתך, שלפו ה, חז , ה

עי, מ ת, הכבד, ה או ט, הרי ש ת. הבטך הו חלו ש ה ו

5.000 ־וחז6?1ו
 עם העובדים לכל המומלצת השנתית החשיפה
 הועדה המלצת לפי רדיואקטיביים, חומרים

גרעיני. לפיתוח האמריקאית

10 380 
2,000 וחפ־וחז

 הכור י ז־ רב ע של בח׳טיפה שעה כל המתרהשת קפיצה
.18.3.211 לתאריך נכון ׳שניזוק, לאחר דייציי פוקושימה

1.7^0 ז1־זו0ידז  רה"ב א של אתר אטול, בקיני על שבתית רינה יק
גרעיני. בנשק לניסויים

1,000 ־וודו6ווו הבטן. של 01־ מצילום הנגרמת מיידית קרינה

620 זוזז61וו ארה״ב. לתושבי ממוצעת שנתית קרינה

28 ־זרוו0רזרו
 שגרים )אלה רץ. א ה מכדור הנגרמת שנתית קרינה

יותר( נחשפים בהרים
10 רח 10111 החזה. של רנטגן מצילום הנגרמת מיידית קרינה

.24 רוזש׳וידו  פיקושימה הבוח בתחנת תקלות עקב יפו, בטוקיו, יומית קרינה
.2011 בקרנו 1© לתאריך נכון דייצ־י,

.03 1־ות£1ז1 פרום. על מת"כ ק"מ 80 .כמרחק לחיים שנתית קרינה

.01 ז1׳זו0ךזח  כוח מתחנת ק"מ 80 הגרים לאנשים שנתית קרינה
אחת. בבנה של מאכילה קרינה ו א גרעינית,

| מיי־ירם 1111?*־111 ■9988§111111£ 1. 1ו .0 133־1פ3רוו3ו0



:מייננת קרינה של מקורות למס׳ טבעי באופן חשוף האדם •

 40ואשלגן- 232תוריום- ,238אורניום- כמו הטבעיים הרדיואקטיביים היסודות של וגמא ביתא אלפא, קרינת .1

האדם. ובגוף במזון במים, באוויר, בנייה, בחומרי בקרקע, הנמצאים

 פוטונים, אלקטרונים, ניטרונים, כוללת היא ומהחלל. מהשמש הארץ לכדור המגיעה הקוסמית הקרינה .2

כבדים. ויונים אלמנטריים חלקיקים

באוויר. הנמצא הראדון גז .3

מייננת קרינה



 שנוצר מאז הקרקע בתוך נמצאים שחלקם רדיואקטיביים חומרים מכילה הארץ כדור קליפת •

 לשכבה הקוסמית הקרינה שבין האינטראקציה בעקבות ונוצרים נוצרו חלקם הארץ. כדור

 גרעיניות מתקלות גרעיניים, מניסויים )נשורת אדם ידי מעשה וחלקם האטמוספרה של העליונה

פחם(. ואפר פוספוגבס כמו מחצבים מעיבוד פסולת או

 רדיואקטיביים בחומרים מקורם מייננת לקרינה אנשים של החשיפה כל מסך 800/0מ- יותר •

 לריאות חודרים הבנייה, מוצרי עם שלנו לבתים מגיעים אלו חומרים הארץ. כדור שבקליפת

המים. דרך המזון לשרשרת ומגיעים כאבק

מייננת קרינה



 החומרים כמות בין רב שוני קיים השונים, באזורים הקרקע של השונה ההרכב בשל •

 החומרים תכולת על ללמוד ביותר המדויקת הדרך האזורים. מן אחד בכל הרדיואקטיביים

 של מאוד רב במספר יחסית, מורכבות מעבדה בדיקות באמצעות היא בקרקע הרדיואקטיביים

שונים. מאזורים שנלקחו קרקע דוגמאות

יחסית. נמוך בגובה מוטס גלאי באמצעות הקרקע מן הנפלטת הקרינה את למדוד היא אחרת דרך •

 הבריאות ארגון ידי על הוגדרה מייננת, קרינה רדיואקטיביים, בחומרים שמקורה הקרינה •

מסרטן. גורם העולמי

בסרטן. לחלות הסיכון גדל כך יותר גבוהה שהחשיפה ככל •

מייננת קרינה
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מייננת קרינה

:לדוגמה

האחוז. מעשירית בפחות לסרטן הסיכון את מעלה מיליסיוורט 0.26 של שנתית חשיפה >

.20/0ב- הסיכון את מעלה מיליסיוורט 5.25 של שנתית חשיפה >

/ הסיכון את מעלה - לשנה מיליסיוורט 2.4- בישראל הנפוצה החשיפה > - בלבד. 0.15ב



בישראל מייננת קרינה

הקרינה ממנת ומחצית מיליסיוורט/שנה, 2.4כ- היא הטבעית המייננת הקרינה מנת בישראל

ראדון. גז מנשימת נובעת

הקרקע. מן הקרינה רמת מיפוי בישראל נעשה 1998 בשנת

גבוהים ריכוזים על שמצביע מה יותר, חזקה הקרינה שבהם האזורים את לזהות מאפשרת המפה

 0.03 בין נעה והיא משתנה הקרינה רמת המפה, לפי בקרקע. רדיואקטיביים חומרים של יותר

 ים באזור בנגב, מסוימים באזורים לשעה מיקרוסיוורט 0.6לכ- החוף באזור לשעה מיקרוסיוורט

הירדן. ובבקעת המלח

לשעה. מיקרוסיוורט 0.05כ- נמוכה, הקרינה רמת ישראל של שטחה ברוב

 מיליסיוורט 5.25ל- 0.26 בין ונעה באזור תלויה היא בישראל לאדם השנתית הקרינה מנת לכך אי

לשנה.

file:///C:/Users/USER/Desktop/radiation_non_ionizing_terrestrial_map.pdf


בישראל מייננת סיינה

 לכ- חשופה בישראל האוכלוסייה שרוב כך מאוכלסים, אינם יחסית גבוהה קרינה בעלי אזורים

בלבד. לשנה מיליסיוורט 0.44

 סיגריות 30 עישון ואילו מיליסיוורט, 0.02כ- היא חזה רנטגן בצילום הקרינה מנת השוואה, לשם

מיליסיוורט. 90כ- של שנתית לחשיפה גורם ביום

החומרים לריכוז ביחס ניכר באופן נמוך ישראל של בקרקע הרדיואקטיביים החומרים ריכוז

אחרות. רבות בארצות בקרקע הרדיואקטיביים

מכחול משתנה הצבע כאשר .ירושלים באזור הקרקעית הגמא קרינת מפת מוצגת המצורף בקובץ

.5.25-0.26 בין משתנה הקרינה מנת לאדום

 דו״ח הגאולוגי המכון - ישראל של הטבעית הקרקעית הקרינה ממפת )פרט לשנה מיליסיוורט

081/19/98)___________________________________________________________

file:///C:/Users/USER/Desktop/radiation_non_ionizing_radon_maale_adomim_1.pdf


קרינה? מהי

בטווח. האנרגיה מעבר היא הקרינה •

חלקיקים. של וקרינה גלים של קרינה :קרינה של סוגים שני קיימים •

מייננת בלתי וקרינה מייננת קרינה :המועברת האנרגיה רמות לפי גם מאופיינת הקרינה



 האטום מבנה
באטום התת-אטומים החלקיקים מיקום

10-13 0^

גרעין
פרוטונים

ונויטרונים

מעטפת
 במסלולים אלקטרונים ענן

 שונים
שונות ברמות



האטום מבנה

 במעטפת נעים )-( שלילי חשמלי ומטען זעירה מסה בעלי זעירים חלקיקים האלקטרונים:

האטום. של החיצוני בחלקו

 ממסת 1830 פי גדולה מסתם מהאלקטרון. וכבדים גדולים יותר הרבה חלקיקים פרוטונים:

)+((. חיובי חשמלי מטען (לפרוטון האלקטרון

 האטום במרכז בגרעין נמצא ניטרלי, חשמלי מטען בעל הפרוטון, כמו וכבד גדול חלקיק נויטרון:

הפרוטונים. עם יחד



אטומיים התת החלקיקים בין השוואה

החלקיק הסימן המטען יחסית מסה

אלקטרון 6־ 1- 0

 פרוטון +ק + 1

נויטרון מ 0 1



היסוד שם

מס'
פרוטונים

מס'
אלקטרונים

מסקנות

כלור חמצן חנקןהליום מימן

817

817

פחמן ברזל

26

26

6

6

נחושת

29

29

.ואלקטרונים ניוטרונים פרוטונים, המכיל אטום יש יסוד לכל .1

שווה. והאלקטרונים הפרוטונים מס' יסוד בכל .2

פרוטונים. של שונה מס' מכיל שלו שאטום בכך אחר מיסוד שונה אחד יסוד .3



יונים

 שלילי. או חיובי חשמלי מטען בעל אטום הוא יון:

אלקטרונים, שמסר ניטרלי אטום הוא חיובי יון

 המטענים ממספר קטן השליליים המטענים מספר

החיוביים.

קבוע. הוא ביון הפרוטונים מספר

קבוע. הוא ביון הניטרונים מספר

 פחות לו יש ולכן אלקטרון איבד זה אטום
 יון והוא חיוביים מאשר שליליים מטענים

חיובי.
חיובי. החשמלי שמטענו יון

\ / ת£1 0־  ק5

1^1 0

1 0 ^ 1



יונים

 המטענים ומספר אלקטרונים שקבל ניטרלי אטום הוא שלילי: יוו

^יים.1ההיו המטענים ממספר גדול השליליים $0*0*0 2 

1 ־, ד 0^5 £ח 1 £ 0 1

 יותר לו יש ולכן אלקטרון קיבל זה אטום
 ליון הפך הוא ולכן מהפרוטונים אלקטרונים

.שלילי
שלילי. החשמלי שמטענו יון



חומר עם קרינה אינטראקציות
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סיכום - גלים

 הוא ים גל לדוגמא, מחזורית. בצורה במרחב המועבר הפרעה, של התפשטות תנועה, של סוג הוא גל □

גל. בצורת ומתבטאת במים החולפת הפרעה

האור. במהירות בריק גם עוברים אלקטרומגנטים גלים □

אותו. שמאפיינת מסוימת תדירות יש גל לכל □

יותר. גבוהה תדירותו יותר, קצר הגל שאורך ככל שלהם. היצירה קצב היא גל של תדירות □



מסוכנת? סיינה מדוע

מייננת לאמייננת

 כימיים בקשרים שינוי מחוללת

\/ו\וס ב לשינוי גורמת

 גול0וא־0אול

רנטגן קרני

אורגמא קרני

 אינפוא־אדום
רדיו1* ►

מאד נמוכה תדירות
קרוגל מי

59

1 3



האלקטרומגנטי הספקארום

! ו ו ז > האלקטרומגנטי הספקטרום?

׳ץ
יךסלולרי0טל

י(נ00ו(1)/י

תדירות
נמוכה

תדירות
נמוכה

רדיו גלי י

____ \
קרינת

אינפרא
א| קרינת  ה

אולטרה
קרני קרני

ביותר
£ק 1 /\1ז 8| נלי 0 8 8

קרוגל מי
אדום
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מייננת לא קרינה מייננת קרינה
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 תדירות

גל אורך

מ״ננת
 גבוה סימן

תו ביו

מסוכנת? קרינה מדוע

לאדם וסכנותיה םוג׳הקו׳נה
מ״ננת לא

 יחסית בסוח
מתאים במינון

 יחסית בסוח ש!ך סיכון
י ן י ו נ י מ ב ^ מתאים ץ
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רעה . גת ק יע מ

\הקרינה סוגי

י ,רנ* גמר. קרנ ור סגול על ל ת נראה א ום ת ות רדיו מיקרו אד יר מאוד נמוגו־. תד

פ
הגורמת קרינה הינה מייננת קרינה

רג״י־. ר. אנ ה בו נמוכר. אנרג״ר.ג

 קרינה סוגי גבוה. בתדר קרינה דרושה כך לשם אלקטרונים. של לפליטה כלומר אטומים, של ליינון

גמא. וקרינת רנטגן קרני גבוהים, בתדרים קרינת רדיואקטיבית, קרינה הם מייננת

 אינם אלה גלים סגול. מעל ארוכים גל באורכי אלקטרומגנטית קרינה הינה מייננת בלתי קרינה

 גורמת אינה היא מייננת- בלתי קרינה נקראת זו קרינה ולכן, אטומים, ליינן כדי מספיק אנרגטיים

ליינון.

 בתדר קרינה קרוב, קרינת אדום, אינפרה קרינת נראה, אור נמצאים מייננת הבלתי הקרינה בתדרי

הסלולרית, הטלפוניה מערך של שידור מוקדי מיקרוגל, השנאה, תחנות החשמל, כבלי מערך הרדיו,

ועוד.



 המולקולות לשבירת לגרום כדי מספיק גבוהה שלה האנרגיה אשר קרינה הינה מייננת קרינה 0

החומר. של ליינון כלומר, חופשיים, ואלקטרונים בודדים לאטומים

 להיות הופכים הם כך אלקטרונים. מקבלים, לעתים או מאבדים, אטומים בו תהליך הוא יינון 0

(.10מ8) יונים בשם ונקראים חשמלי במטען טעונים

מעוצמתה. מאבדת היא אותו, ומייננת בחומר עוברת מייננת קרינה כאשר 0

 טבעי ראדון גז ומאיצים, רנטגן מכשירי רדיואקטיביים, בחומרים מייננת קרינה למצוא ניתן 0

ועוד. בניין בחומרי רדיואקטיביים וחומרים

מייננת קרינה



מייננת קרינה

הגלים או שהחלקיקים קרינה היא (10מ12§1מ 0^13110)^ מייננת קרינה

(10מ123110ליינון)מ שגורם הערך מעל אנרגיה נושאים אותה המרכיבים

 מסווגים אנו שמעליה הסף אנרגיית בחומר. פוגעת כשהקרינה האטומים

וולט. - אלקטרון עשרות של גודל מסדר היא מייננת כקרינה קרינה



 גבוה מתח ומערכות מאיצים רנטגן, ומכונות רדיואקטיביים חומרים

 התעשייה, הרפואה, בתחומי נרחב בשימוש נמצאים מייננת קרינה הפולטים

 מכונות רדיואקטיביים, בחומרים משתמשים ברפואה והמחקר. החקלאות

ולטיפול. לאבחון אחרים קרינה ובמקורות 0! מכשירי רנטגן,

 וכאמצעי הרסניות לא לבדיקות בקרינה נרחב שימוש יש ובחקלאות בתעשייה

בקרקע, לחות מדידת צפיפות, לבקרת החזר במערכות

ועוד. שונים תעשייתיים במתקנים נוזל פני גובה מדידת ציפוי, עובי מדידת

 נפוץ כאמצעי הרדיואקטיביים החומרים ידועים כימי ובמחקר החיים במדעי

וכימיות. ביולוגיות במערכות ותהליכים מנגנונים אחר למעקב

מייננת בקרינה שימושים



 זהו ניטרונים. ושני פרוטונים שני מכיל (31^ק3) ( אלפא חלקיק - אלפא קרינת

 בדרך נפלטים אלפא חלקיקי הליום. אטום של לגרעין במבנהו הזהה חלקיק

כבדים. מאטומים כלל

 פוזיטרונים או מאלקטרונים מורכבת (6613) ( ביתא קרינת - ביתא קרינת

 כימיים יסודות של רדיואקטיביים איזוטופים של מגרעיניהם הנפלטים

מסוימים.

^3) ( גמא קרינת - גמא קרינת  בצורת אנרגיה של צרורות מכילה §(3^

 של מגרעיניהם נפלטת גמא קרינת אלקטרומגנטית. קרינה של פוטונים

--------------ביתא. קרינת פליטת לאחר כלל בדרך רדיואקטיביים, איזוטופים

מייננת קרינה סוגי



 מחומרים הנפלטים אלקטרומגנטית קרינה של פוטונים הם ^ קרני

 כלל )בדרך גבוה מתח מפל באמצעות שהואצו באלקטרונים ה״מופצצים״

 באנרגיית תלויהX קרני של ההפקה יעילות וולטים(. אלפי מאות ועד ממאות

 האלקטרונים עצירת בתהליך פוגעים. הם שבו החומר ובסוג האלקטרונים

קרני סוגי לשני בחלקה, נושאים, שהם הקינטית האנרגיה מומרת המהירים

 קרוי השני והסוג (816^881^1)§מח בלימה קרינת קרוי העיקרי הסוג

(.x 0016118110^0 !3ץ8) אופייניות X קרני



 מרכיב המהווים מטען חסרי חלקיקים הם ^(6^110^8) ניוטרונים - נויטרונים

 ובמיוחד מסוימות גרעיניות בריאקציות נפלטים ניטרונים האטום. גרעין של

 באופן ניטרונים פולטים מסוימים רדיואקטיביים איזוטופים ביקוע. בתהליך

ספונטני.

 חיובי חשמלי מטען בעלי חלקיקים הם עק(0!0מ8) פרוטונים - פרוטונים

 יינון ידי על חופשיים פרוטונים לייצר ניתן האטום. גרעין של מרכיב המהווים

 משמשות פרוטונים של אלומות אחד(. פרוטון מכיל )שגרעינם מימן אטומי

וברפואה. בתעשייה



רדיואקטיביות

 הוא ובמהלכו אטום של יציב לא בגרעין המתרחש אקראי פיזיקאלי תהליך
מייננת. קרינה של פליטה כדי תוך אחר, יסוד של לגרעין הופך

חיים מחצית

 נמדדת היא מתפרקים. הרדיואקטיבי החומר מגרעיני מחצית שבו הזמן פרק
 של החיים מחצית זמני לרדיונוקליד. אופיינית והיא זמן של ביחידות

שנים. למיליארדי שנייה חלקי בין נעים שונים רדיונוקלידים



אקטיביות

 או התפרקויות קצב באמצעות המבוטאת רדיואקטיבי חומר כמות
 8)ף 1 ב- רדיואקטיבי, בחומר המתרחשות גרעיניות טרנספורמציות

לשנייה(. אחת להתפרקות שווה

 הוגדר אשר01 (0^16,) ביחידות האקטיביות את למדוד נהוג היה בעבר
 בשניה, התפרקויות 1010*3.7 מתרחשות שבה הרדיואקטיבי החומר ככמות
 01 = 1 .226 .226 ראדיום- של אחד בגרם ההתפרקויות קצב שהוא

3.7 •101ס 8.ף

אקטיביות ריכוז

ף2. לדוגמה שטח, או נפח משקל, ליחידת אקטיביות / ^8 !,1116^/8



רדיואקטיבי חומר

 ומוצריהם, רדיואקטיביים יסודות הרוקחים )תקנות הישראליות התקנות לפי
 על עולה שלו האקטיביות ריכוז אם לרדיואקטיבי נחשב חומר (1980 תש״מ,

 מקרינה להגנה הבין-לאומי בתקן בנפרד איזוטופ לכל שנקבע הפטור ערך
(8 8  1 הוא אלפא מפולטי לחלק הפטור ערך לדוגמה, .1996 משנת (8

בקרל/גרם.

13^131101 ^086, 3^801^6^ מנה נבלעת/ מנה קרינה/ מנת
(086^ ,086)^

 היא המנה יחידת מסה. ביחידת הנספגת האנרגיה ככמות מוגדרת המנה
 לקילוגרם אנרגיה של '(0^16) אחד ג׳אול כספיגת !§המוגדר3ץ - (0)ץ הגריי
חומר.

3 ראד שנקראה ביחידה השתמשו בעבר 0ץ = 100 !3.^ 1 כאשר !($



(63^161̂^1: ^086) השקולה המנה

 מנת של כהכפלה מתקבלת הקרינתי. הנזק למידת כמדד המשמשת כמות
 סוג של היחסית הביולוגית ההשפעה את המבטא במקדם הנבלעת הקרינה
^ ברם בעבר או (8)^ סיוורט של ביחידות נמדדת הקרינה.  8^ 1 כאשר (,16)

^ .16 100 =



(6^^60!1¥6 ^086) האפקטיבית המנה

 לנזק איברים/רקמות של היחסית הרגישות את בחשבון הלוקחת כמות
 איברים כאשר לאדם הצפוי הנזק את להעריך כדי הסתברותי. בריאותי

 יש שונות שקולות מנות סופגים או שקולה מנה לאותה נחשפים אחדים
 של הספציפית הרגישות את בחשבון הלוקח הרקמה שקלול בגורם להשתמש

 האיברים לכל השקולה המנה ערכי את מסכמים כאשר ואיבר. איבר כל
(.6££6011¥6 ^086) האפקטיבית המנה מתקבלת

^ ברם בעבר או (8)^ סיוורט ביחידות נמדדת האפקטיבית המנה (6.)!



דוזימטריה

קרינה. מנות של והערכה במדידה העוסק תחום

^(6161^181101̂) ודאי אפקט

 מייננת. קרינה של גבוהות למנות חשיפה לאחר המופיע באדם בריאותי אפקט
 בוודאות. האפקט יתבטא אפקט, לכל האופייני מסוים סף על עולה המנה אם

 הקאות, )בחילות, האקוטית הקרינה מחלת :למנות ניתן אלה אפקטים בין
וכוויות העין עדשת )קטראקט( ירוד ומוות(, דימומים דלקות, שלשולים,

בעור.



(8100^38110) הסתברותי אפקט

 לצרכי כיום המקובלת הגישה הקרינה. למנת יחסי הופעתו שסיכוי אפקט
 אלה אפקטים בין סף. אין הסתברותיות שלתופעות היא סיכונים הערכת

 תוספת כי כיום מקובל תורשתיים. ואפקטים מסרטן ותמותה תחלואה נמנים
.50/0 היא 8^ 1 של למנה מחשיפה כתוצאה מסרטן למות הסיכוי

רדיולוגית רעילות מקדם

 מנשימה או מבליעה הצפויה האפקטיבית/שקולה המנה את המתאר מקדם
רדיואקטיבי. מזהם של )בקרל( אקטיביות יחידת של



קרינה בטיחות

 העיקרי הגורם מייננת. קרינה של נמוכות למנות עת בכל חשופים אדם בני
 קרינה כוללים אלה מקורות טבעיים. קרינה מקורות הם לקרינה לחשיפה
 הארץ כדור בקרום נמצאים אשר טבעיים רדיואקטיביים וחומרים קוסמית
ובצומח. בחי במים, באטמוספרה, וקרקעות(, )בסלעים

 בחיי נרחב בשימוש נמצאים קרינה פולט ומכשור רדיואקטיביים חומרים
 אבטחה למטרות חפצים שיקוף רפואי, וטיפול אבחון :כולנו של יום היום

 )מדי גרעיניים מדים כגון תעשייתיים יישומים )בל״ה(, הרסנית לא כבדיקה
עובי(. צפיפות, גובה,

 מייננת, בקרינה העוסקים על הגנה מטרתן אשר תקנות קבעו המדינה רשויות
 השפעות והגבלת ותפוצתם רדיואקטיביים בחומרים שימוש על פיקוח

והסביבה. הרחב הציבור על הקרינה

^ י י

http://soreq.gov.il/mmg/Pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA.aspx


 תכנון קרינה, מקורות עם בעבודה סיכונים הערכת - מייננת מקרינה הגנה
 שימוש של וסביבתיות תעסוקתיות השלכות הערכת קרינה, למתקני מיסוכים
 קרינה בודקי בידי קרינה מקורות של בטיחות בדיקות קרינה, במקורות

מוסמכים.

 לדוזימטריה המעבדה - מייננת לקרינה ופנימית חיצונית חשיפה של מדידה
 המעבדה ניטרונים, של לדוזימטריה המעבדה קרינה(, חיצונית)תגי

 ומתקן פנימיות חשיפות להערכת גופי כל מונה ומעבדת לרדיוטוקסיקולוגיה
^ הלאומי הייחוס (8 8 מייננת. קרינה מנטרי (לכיול 0





 קרני גמא, ביתא, אלפא, מסוג מייננת קרינה פולטים רדיואקטיביים חומרים
X שונות. חדירות תכונות יש השונים הקרינה לסוגי דעיכתם. בעת וניטרונים

 בודדים סנטימטרים - ביותר קצר הוא למשל, אלפא, קרינת של הטווח
 סופי טווח אין גמא לקרינת זאת, לעומת בחומר. מיקרונים עשרות או באוויר
אקספוננציאלית. בצורה לחומר החדירה עם יורדת האלומה ועוצמת

 נעשים שלו האקטיביות ומדידת הרדיואקטיבי החומר זיהוי הקרינה, גילוי
 לפגיעת הגלאי חומרי של תגובה על המבוססים מתוחכמים ובציוד בשיטות
הקרינה.

מייננת קרינה מדידת



)דוזימטריה( מייננת לקרינה חשיפה מדידת

 שגוף הקרינה במנת תלוי מייננת לקרינה מחשיפה שנגרם הביולוגי הנזק
 חדירת בעקבות פנימית, להיות יכולה לקרינה החשיפה אליה. נחשף האדם

חיצונית. או הגוף, לתוך רדיואקטביים חומרים

 או )דוזימטריה( הקרינה מנת של מדידה באמצעות נעשית החשיפה הערכת
 למנת זה ערך של ותרגומו האדם בגוף הרדיואקטיבי החומר ריכוז של מדידה
קרינה.

 המבצעות בממ״ג ופנימית חיצונית לדוזימטריה במעבדות המדידה שיטות
 180 לתקן מעבדות להסמכת הלאומית הרשות בידי מוסמכות אלה מדידות
 והבריאות הבטיחות מינהל של הסמכה תחת פועלות המעבדות ,17025

הכלכלה. במשרד התעסוקתית

 לאנרגיה הוועדה ידי על מנוהל ישראל מדינת של הארצי החשיפות מאגר
 לדרישות בהתאם בממ״ג, קרינה לבטיחות היחידה באמצעות אטומית
בעבודה. הבטיחות בתקנות

,״ , ,

http://www.israc.gov.il/?pg=Lab&CategoryID=231&ArticleID=78


חיצונית לדוזימטריה המעבדה

 או קרינה פולטי מכשירים עם עבודה עקב להתרחש יכולה חיצונית חשיפה
 באופן מודד החיצונית החשיפה של האישי הניטור רדיואקטיביים. מקורות

 הקרינה מנות ואת לגוף הקרינה מנת את קרינה תגי באמצעות כמותי
בודדים. לאיברים

 מייננת לקרינה להיחשף העלול עובד כל אישי בניטור חייב התקנות, פי על
 בעל עובד שהוא או בשנה הגבולית מהמנה עשיריות שלוש על העולה בשיעור

 עולה הקרינה מנת קצב שבו לאזור גישה לו יש אשר חיצונית לחשיפה סיכון
בשעה. 161̂( 0.25י)81̂^ 2.5 על

 מזו גדולה מייננת לקרינה חשופים להיות שעלולים האדם בגוף איברים
 תג כגון נוסף, )דוזימטר מיוחדת לבקרה נדרשים כולו הגוף נחשף שאליה

 חזה(. תג )באמצעות כולו הגוף של לבקרה בנוסף אצבע( תג או ראש/עין
לחודש. אחת היא הדוזימטרים של הקריאה תדירות



חיצונית לדוזימטריה המעבדה

 חיצונית דוזימטריה שירותי מספקת בממ״ג חיצונית לדוזימטריה המעבדה
ובתעשייה. במחקר ברפואה, בעיקר בישראל, קרינה עובדי לכל

 של חשיפה או גופית הכל החשיפה את להעריך ניתן המעבדה באמצעות
 גמא, ^ )קרינת חודרת לקרינה גפיים( עיניים, או )ראש בודדים איברים

נמוכה, באנרגיה )פוטונים חודרת בלתי ולקרינה ומהירים( תרמיים ניטרונים

-------------------------------------------------------------------ביתא(. קרינת



שונים מסוגים אישיים דוזימטרים



פנימית חשיפה מדידת

 במהלך לגוף רדיואקטיביים חומרים של כניסה עקב מתרחשת פנימית חשיפה
 הרדיואקטיבי החומר זה במקרה תקלה. או תקרית לאחר או שגרתית עבודה

 פצעים או הבליעה דרכי הנשימה, דרכי באמצעות האדם לגוף לחדור עלול
 עם בעבודה לכן, לקרינה. הפנימיים האיברים את ולחשוף בעור פתוחים
 בדיקות לבצע התקנות מחייבות חתומים שאינם רדיואקטיביים חומרים

בגוף. רדיואקטיביים חומרים לגילוי תקופתיות



רדיוטוקסיקולוגיה מעבדת

 בעקבות הקרינה מנת את להעריך מאפשרת רדיוטוקסיקולוגיה מעבדת
 הרדיואקטיביים החומרים אקטיביות של מדידה באמצעות פנימית חשיפה

בשתן. המופרשים

 הלאומית הרשות ידי על מוסמכות המעבדה שבשימוש המדידה שיטות
 מנהל של הסמכה תחת פועלת והיא180 17025 לתקן מעבדות להסמכת
-------------והתעשייה. הכלכלה במשרד התעסוקתית והבריאות הבטיחות



גופי כל מונה מעבדת

 החומרים של האקטיביות לקביעת בדיקה לבצע ניתן גופי כל מונה באמצעות
 לבדיקה מטרה. באיברי או הנבדק בגוף גמא קרינת פולטי הרדיואקטיביים

 החומר כמות של ישירה מדידה :עיקריים יתרונות שני גופי הכול במונה
 בדיקות דוגמת עקיפות בשיטות בשימוש צורך ללא בגוף, הרדיואקטיבי

בשתן. מופרשים שאינם גמא קרינת פולטי רדיונוקלידים למדוד ויכולת שתן,



פנימית חשיפה מדידת

 החומר כמות הערכת ידי על פנימית בחשיפה הקרינה מנת את להעריך ניתן

 החומרים ריכוז של מדידה באמצעות נעשה הדבר לגוף. שנכנס הרדיואקטיבי

 מהגוף הנפלטת הקרינה של ישירה ומדידה בשתן)רדיוטוקסיקולוגיה(, הרדיואקטיביים

 עקבות ולזהות לגלות המסוגל ייחודי מתקן הוא גופי כל מונה גופי. כל מונה באמצעות

האדם. בגוף גמא קרינת פולטי רדיואקטיביים חומרים של

 באמצעות ואם גופי כל מונה באמצעות אם לגוף, שחדרה האקטיביות הערכת לאחר

 מטבוליים במודלים שימוש ידי על הקרינה מנת את להעריך ניתן רדיוטוקסיקולוגיה,

 במגזרים בישראל קרינה לעובדי ניתן זה שירות בעולם. המקובלים

ותעשייה. מחקר רפואה, :שונים



קרינה ברפואת עקרונות

לקרינה. החשיפה דרכי •

ומאוחרים. מידיים אפקטים מייננת- מקרינה הביולוגים הנזקים •

 ומשמעויותיו. פנימי זיהום •

מקרינה. ממארת תחלואה



סרינה מדידת
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קרינה מדידת

^6161, אקטיביות)בקרל • התפרקות מתרחשת בה רדיואקטיבי חומר כמות - (860^

בשנייה. 1

 אילו הקרן ידי על נגרמת שהייתה היינון כמות של ישירה מדידה היא - )רנטגן( חשיפה •

באוויר. עוברת הייתה היא

ז6^ 0086) הנבלעת הקרינה מנת • ^80^-  נמדדת בחומר. הנבלעת האנרגיה כמות (

£.0 או ב חומר. בק״ג אחד גיאול של ספיגה : 1 ^



ביולוגית והשפעה סיינה מדידת

• £ הנזק ומידת קרינה של השפעתה לעוצמת מדד . ^1163! £16ץ§! 1!318£61 : ^7

וגמא. בתא עבור נמוך , ונויטרונים אלפא קרינות עבור גבוה ברקמה. הביולוגי

01¥316£מ1 1מ ^6מ - רם / )סיוורט •  הביולוגי הנזק - (816¥6ז1 / .34131100£ ^

מייננת. לקרינה הגוף חשיפת ידי על שנגרם



ביולוגית והשפעה סרינה מדידת

(1) !188^6 ^61^§11§מ £3010! :לאיבר השקלול מקדם או ^

מייננת. לקרינה איבר כל של השונה הרגישות את מבטא

 באותו לסרטן הסיכון לעומת מהקרנתו מסוים באיבר לסרטן הסיכון את מודד

גופית. כל מקרינה כתוצאה איבר



חיים מחצית זמן

הרדיואקטיבי. החומר דעיכת - פיזיקלי חיים מחצית זמן •

שונות ביולוגיות מערכות ידי על מהגוף מופרש חומר כל - ביולוגי חיים מחצית זמן •

זיעה(. מרה, צואה, )שתן,

ביולוגי. + פיזיקלי - אפקטיבי חיים מחצית זמן •



לסיינה חשיפה סוגי

 הכללית. לאוכלוסייה סביבתית: •

קרינה. עובדי תעסוקתית:

מטופלים. רפואית:



לקרינה יומיומית חשיפה
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 החיצון, מהחלל הנובעת הרקע קרינת
הקרובה. ובסביבה בגופנו ויסודות הקרקע
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חריפה קרינה מחלת
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לקרינה חשיפה סוגי

חיצוני זיהום קרינה שדה
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פנימי זיהום

להיות. אמור לא הוא בו במקום חומר של נוכחות הוא זיהום

שלם. בלתי עור דרך או בבליעה הנשימה, בדרכי :לגוף רדיואקטיבי חומר של חדירה דרכי

7§ז61 0§ז3מ ) מטרה איבר  המזהם לחומר ביותר הגבוהה הזיקה בעלת הרקמה או האיבר (:3
----------------------------------------------------------------------------------------------הספציפי.

 מחצית זמן שחדרו, החלקיקים גודל )מסיסות, החומר במאפייני ותלויה הומוגנית אינה לרוב החשיפה
ועוד(. המטרה ואיבר החשיפה דרך אפקטיבי, חיים



הביולוגי האפקט - מייננת קרינה

ם לקשרי ישיר נזק ^ ^ - ה

חופשיים רדיקלים יצירת

 לממברנות נזק - גבוה מינוןב
התא. וחלבוני

 בתאים העיקרית הפגיעה
מתחלקים.
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:דטרמניסטיים אפקטים

לקרינה עורית חשיפה

~8 ^ 66^ xסק5* 6 5 6  *5 ק ~12 ^66^5 סק x 6  *5 ק ~17 ^66^5 סק xק



 חריפה קרינה מחלת
^8 - ^0ט16 .מ3^1£{10מ 810^מ688 £ .

ץ100ל- גופית כל חשיפה לאחר מופיעה © (0 קצר. זמן בפרק לפחות (1 0

^.ם50/60 = 3-5 013? ©

אחוז. למאה מגיעה התמותה 10 מעל ©

המעי. רירית העצם, מח :מתחלקים בתאים מפגיעה נגרמת @

הקרינה. במנת תלויים התפתחותה וקצב חומרתה ©



:שלבים 4

 פרודרום

 לטנטי שלב

 חריפה קרינה מחלת

התאוששות/מוות

חריפה סיינה מחלת



חריפה קרינה מחלת
תסמונות

המאטופויטית:

הלימפוציטים הם ביותר הרגישים התאים הלבנה, בשורה בעיקר פגיעה □

 לדמם ונטייה אנמיה זיהומים, :הקליניים הסימנים □

:גסטרואינרסטיציאלית

 הרירית של נמק דימומים, שלשולים, □

צרברו-ווסקולרית:

פסיכוזה ההכרה, במצב שינויים שוק, □

https://news.walla.co.il/item/3242549
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 !61̂ - האפשר ככל קצר חשיפה זמן

 01813^06 - מהמקור מקסימאלי מרחק

811161(1111§ - מתאים מיגון

מצטברת לחשיפה ספים קביעת תגים, ענידת קפדניים, בטיחות נהלי - קרינה עובדי לגבי

;־ *



רדיואקטיבית בסביבה מיגון

נה שדה י קר

ומרחק זמן עקרונות •

 עבה קיר מאחורי מחסה •

 כמו מתכת מחיצת או

פלדה עופרת/

ום ואקטיבי זיה רדי

ומרחק זמן עקרונות •

 מסיכת - נשימתי מיגון •

אב״כ או פה-אף

 ארוך ביגוד - הגוף מיגון •

ראש וכיסוי



ול ום ייעודי טיפ פנימי בזיה

המזהם. מהחומר הנוצר הנזק הפחתת - הטיפול מטרת @

 החומר קליטת מניעת
הרגישים המטרה באיברי

 החומר של קשירה
הביולוגית פעולתו ונטרול

אוראניוםרדיואקטיבי יודצזיום

 הפרשת והאצת ספיגת מניעת
מהגוף החומר

680ו̂>ן891ג3

0ח 0 1 0
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סטוכסטיים אפקטים
גנטיים ומומים ממאירות

ות יר ממא
ן ו ותה הסיכ ן לתמ ולה מסרט  0.050/0גב- ע
 0.10/0בכ- עולה מסרטן לתחלואה הסיכון

1;־1\1 לכל חשיפה לאחר 1 .

 באוכלוסייה הכללי הסיכון
!350/0כ־ - בסרטן ללקות

 הבאים לדורות נזקים
 מעולם הוכחו לא

החשיפה...( בזמן הריונות כולל )לא



נמוכה ברמה מיינת סיינה של טווח ארוכות השפעות

סומטיים אפקטים

)קטרקט( ירוד א. □

עקרות ב. □

 0!^01מ0§6מ6818 ג. □

גנטיים אפקטים .2



קטרקט

 העין. עדשת של האפיתל לתאי נזק

 לתקן. יכולת אי ולכן דם אספקת אין לעדשה

 החביון. לתקופת והפוך האפקט לעוצמת הקרינה מנת בין ישר קשר

 שנה. 35 שנה- חצי בין חביון תקופת

. 0ץ 2 חשיפה סף



(11^61!1111)^ עקרות

 לקרינה. רגישים 061^ 06118

 עולה. ההתמיינות שדרגת ככל עולה עמידות

 ומשכה. החשיפה במנת כתלות שנים עד חודשים בת זמנית עקרות

מקומי. או גופי כל 0ץ 2 בגברים קבועה לעקרות סף

קבועה. לעקרות יותר רגישות אך זמנית עקרות להשראת מגברים עמידות נשים



(031־01^0£6^6818) ממאירות השראת

פגיע. איבר כל

 גיל. לרבות אחרות, מסיבות לממאירות דומה מחלה מהלך

:משפיעים גורמים

חשיפה מנת □

 הגוף של התיקון יכולת על משפיע חשיפה, אירע במהלכו הזמן פרק - (0086 !316) מנה קצב □
בפרקציות. הקרנה למתן והסיבה

£) הקרינה סוג □ 1^ ! § ^ - ^ > £ 1^ - ^0.)^

תחתון? סף היעדר □



ממאירות השראת
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אפקט - מנה יחס

^631̂! מ0מ 1681̂^01^ סולידיים. גידולים ישר. יחס :הלינארי המודל •

 גבוהות במנות ואקספודנציאלי נמוכות במנות ישר יחס : ^1ח631־0ח3^13110 מודל •
)לויקמיה(.

תחתון. סף שיש גורס :הסף מודל •
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הסיכון הערכת

, 1 של גופית כל למנה למיליון לשנה מקרים 500-800 £ £  נתוני (עפ״י הטבעית התחלואה על נוסף ^

?1 0 £.)

שונות. מחלות הורמונלי, מצב מוטציות, לקרינה- שונה רגישות שונים לאנשים

קשר להעריך רב קושי וקיים יותר, ואף 10 מעל בחשיפות מקורם האפידמיולוגים הנתונים רוב •

נמוכה. לחשיפה

סולידיים. לגידולים שנים 10 ללויקמיה, שנים 2-3 מינימלית חביון תקופת



לקרינה איברים רגישות

אפסית נמוכה/ נמוכה בינונית גבוהה

0 ^ העצם קליפת השתן כיס עצם מח

פה מוח מעי שד

וושט כליות קיבה רוק בלוטות

פרוסטטה גרון כבד התריס בלוטת

מלנומה סינוסים ריאות

מיאלומה שחלות

אשכים עור



שונות ממאירות לסוגי ממוצעת חביון תסופת

( שנים ) חביון תקופת הגידול סוג

27 מוח

20 רוק בלוטות

1 26 מעי

20 התריס בלוטת

22 שד

25 ריאות

12 סרקומה

7-10 לויקמיה



(5x0688 0^ 06! ות יר ־8) עודפת ממא

 מבוגר. בגיל החשיפה אם או החביון מתקופת קצר המעקב אם חסרה להיות עשויה הסיכון הערכת

 האטום. פצצת בניצולי שנים 10 -5 לאחר סולידיים לגידולים בסיכון עליה שהראתה יחידה עבודה

 אוכלוסייה. בכל הגבוה הסרטן בשיעור ממהילה כתוצאה ודאות אי

 החשיפה. מנת של ודאית לא מהערכה כתוצאה ודאות אי

החיים. ממשך כתוצאה ודאות אי



ות עודף יר ממא

.0.1 מ- פחות ( נמוך מנה בקצב (0ץ 0.2 > ( נמוכה קרינה במנת 8^ לכל 5-4 / ) 

גבוה. בקצב גבוהה במנה 8^ לכל 10-8 /

אוכלוסיה עובדים סוג

0.5 0.4 עצם מח

0.85 0.68 גס מעי

0.85 0.68 ריאות

0.2 0.16 שד

0.3 0.24 וושט



^!£6 8031 8!^^¥

בעודף מקרים בפועל מקרים צפי רקמה

74 141 67 לויקמיה

1 4 76 72 לימפומה

95 295 200 שד

38 132 94 תריס

91 456 365 ריאות

85 1307 1222 קיבה

29 223 194 מעי

14 109 95 כבד



ים נוספות אוכלוסיות על מחקר

ללויקמיה. קשר נמצא לא :כורים וסביב בגובה אוכלוסיות

 מהאוכלוסייה הבדל ללא נמוכות- חשיפות עם ובבריטניה בארה״ב כורים עובדי :תעסוקתית חשיפה

הכללית.

0£ 25 מעל בחשיפות עובדים 1800 0^61ץ3^1מ8̂  לויקמיה 25 ו- סולידיים גידולים 197 :לשנה ^

.7 ו- 153 של צפי לעומת

לא המודרנית בעת דומה בקבוצה אך מסרטן תמותה עודף הראו המאה בראשית בבריטניה רדיולוגים

הבדל. נראה



 פליאורוסקופיה. שעברו שחפת בחולי השד סרטן בשכיחות עליה

 בישראל. הקרנות שעברו גזזת בחולי הרוק ובלוטות מוח עור, סרטן בשיעור עליה

 הקרנות. שעברו עקמת בחולי סולידיים וגידולים לויקמיה בשיעור עליה

הקרנות. שעברו סרטן בחולי הקרינה שדה באזור גידולים בשיעור עליה

רפואית חשיפה



ים פנימי זיהום על מחקר

הממאירות. בשיעור עליה הודגמה לא התריס בלוטת למחלות רדיואקטיבי ביוד שטופלו בחולים

ובצ'רנוביל. גרעיניים בניסויים רדיואקטיבית לנשורת בנחשפים התריס בלוטת סרטן בשיעור עליה

ואוסטיאוסרקומה. הכבד סרטן שכיחות העלו 224ורדיום- 232 תוריום-

 אחרי מעקב מעבדה. בחיות הודגמה לאיירוסולים בחשיפה ריאתית לממאירות סיכון :פלוטוניום

 שנחשפו מנהטן מפרויקט עובדים 26 ב- ותמותה. תחלואה עודף הראה לא אנג׳לס בלוס עובדים 224

תחלואה. עודף גבוהות- למנות

לראדון. מיוחסת כורים בקרב ריאות סרטן של גבוהה שכיחות :אורניום



 רחמית. הקרנה לאחר בילדים ממאירות בשיעור עליה הודגמה לא 00^011 בעבודות

 סולידיים. לגידולים והן ללויקמיה הן לסיכון קשר הראו 1x01^0386-00 מסוג עבודות במספר

נמצאו. לא גנטיים- אפקטים

רחמית תוך חשיפה



 1992התשנ״ג- מייננת(, בקרינה העובדים ובריאות תעסוקתית )גהות בעבודה הבטיחות תקנות לפי

 בהם העבודה במקומות פיקוח התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל מבצע קרינה״(, )״תקנות

מייננת. קרינה מכשירי מפעילים או רדיואקטיביים בחומרים משתמשים

בעבודה הבטיחות תקנות



לקרינה החשיפה הגבלת •

המעסיק חובות •

עובדים של אישי ניטור •

קרינה בטיחות תכנית •

בנושא חקיקה •

בעבודה הבטיחות תקנות



לקרינה החשיפה הגבלת

הגבולית. המנה על תעלה לא שנה בתוך קרינה לעובד התעסוקתית החשיפה •

 של ביולוגי וניטור סביבתי )ניטור בעבודה הבטיחות בתקנות נקבעו קרינה לעובדי גבוליות קרינה מנות •

.2011התשע״א- מזיקים(, בגורמים עובדים

בהיריון. לעובדות לקרינה החשיפה הגבלת •

 מהמנה שונות והן לעובר לסיכון בהתאם נקבעו בהיריון לנשים לקרינה הגבוליות החשיפה מנות •

בהיריון. שאינה לעובדת הגבולית

 בקרינה עובדות לעובדת. נודע שבו למועד האפשר ככל סמוך ההיריון על למעסיק להודיע יש לכן •

 התאמתן קביעת לצורך להריון, רביעי חודש במהלך תעסוקתי רופא ידי על להיבדק נדרשות מייננת

בקרינה. עבודה להמשך



 חומרים מעבדים שבו עבודה מקום בכל לנקוט המעסיק שעל בטיחות אמצעי מספר ישנם התקנות, פי על

 קרינה מקורות או קרינה מכשירי מפעילים וכן בהם מחזיקים או בהם משתמשים רדיואקטיביים,

הגבולית. מהמנה עשירית מעל מייננת לקרינה להיחשף עלולים העובדים וכאשר
•  

:הם קרינה( לתקנות 4 בתקנה )שנקבעו אלה אמצעים

להדרכה. מוסמך מכון ידי על מוסמך קרינה בטיחות על ממונה מינוי •

 יש שלגביהם העובדים סוגי ובה לקרינה, מוסמכת מעבדה שאישרה קרינה בטיחות תכנית הכנת •

אישית. בקרה להנהיג

מייננת. קרינה עם העבודה מקום בכל בטיחות עבודה נוהלי פרסום •

שנה. מדי בבטיחות ידע ריענון וביצוע עבודתם בתחילת קרינה בטיחות בנושאי העובדים הדרכת •

המעסיק חובות



המעסיק חובות

 העבודה בתחילת לקרינה מוסמכת מעבדה באמצעות תקופתיות תעסוקתיות סביבתיות בדיקות ביצוע •

שנה. ומידי מייננת קרינה עם

העובדים. היחשפות אחרי אישי ניטור ביצוע

קרינה. עם עבודה במקומות סביבתי ניטור ביצוע •

לעובדים. רפואיות בדיקות בנושא נוסף למידע בקרינה. עוסקים לעובדים רפואי מעקב ביצוע •



י ניטור יש עובדים של א

 חיצונית לחשיפה הצפוי קרינה לעובד אישית דוזימטריה לבצע מעסיק על חובת קרינה, תקנות פי על

להיחשף. העלולים גופו על מתאימים במקומות או במקום הדוזימטר את יישא העובד מייננת. מקרינה

 שרותי לתת שהוסמכה לקרינה מוסמכת מעבדה - דוזימטריה מעבדת בידי מתבצעת הדוזימטר קריאת

דוזימטריה.

 על קרינה( בתקנות )כהגדרתו הקרינה מפקח הורה כן אם אלא לחודש, אחת הינה הקריאה תדירות

 מפורטת דוזימטריה תגי קריאת תדירות שינוי בדבר קרינה מפקח להחלטת הקריטריונים אחרת. תדירות

דוזימטריה. תגי קריאת תדירות לשינוי אישור מתן בנוהל

 בתקנה כנקבע פנימיים זיהומים לגילוי פתוחים רדיואקטיביים בחומרים לעובדים גם אישי ניטור לבצע יש

 עבודה מועד לאחר זמן בסמיכות יארכו אשר רדיוטוקסיקולוגיות בדיקות נקראות אלה בדיקות (.2)א()6

 תכיפות על קרינה מפקח הורה כן אם אלא לפחות, חודשים לשלושה אחת או רדיואקטיביים בחומרים

אחרת.



 להנהיג יש שלגביהם עובדים סוגי ובה במקום קרינה בטיחות תכנית להכין המעסיק של התפקידים אחד

הקרינה. לתקנות 6 לתקנה בהתאם אישית בקרה

 במקום. הקיימים קרינה סיכוני סקר להכין יש קרינה בטיחות תכנית הכנת לצורך

 בטיחות על הממונה או המעסיק ידי על שהוכנה הקרינה בטיחות תכנית את תאשר לקרינה מוסמכת מעבדה

תעסוקתיות. סביבתיות בדיקות ביצעה היא בו העבודה במקום קרינה

קרינה בטיחות תכנית



 קרינה בטיחות על ממונה של פרטים המוסד, של הארגוני מבנה על פרטים ;התכנית יעדי - כללי מבוא □

במוסד. מוסמך

 מקורות סוגי במקום, עובדים איתם ר״א חומרים של סוגים המתקן, סוג ומטרותיו, המתקן תיאור □

המפעל. של שברשותו קרינה ומכשירי קרינה

למניעתם. שננקטו והאמצעים ולסביבה המפעל לעובדי פוטנציאליים סיכונים סקר □

 או בתקלה או התקרית בזמן עבודה ונהלי בשגרה בטוחה עבודה נהלי כולל המנהלתיים בטיחות אמצעי □

 ההתערבות רמת תקרית, או התקלה בזמן עובד לכל תפקידים לקבוע יש חרום בתכנית חרום. במקרה

עובד. כל של

העבודה. במקומות ושילוט התראה מתקני רשימת □

הבטיחות בתכנית פרקים ראשי



שבמקום. והסיכונים קרינה לסוגי והתאמתם מדידה מכשירי רשימת □

 האברים ולפי הצפויות לקרינה החשיפה ומנות העבודה לאופי בהתאם ואישי סביבתי ניטור תכנית □

לקרינה. להיחשף שעלולים

 קיומו על ציון )תוך קרינה בטיחות על ממונה באמצעות במוסד המבוצעת תקופתית ביקורת תכנית □

הנ״ל(. הבדיקה תוצאות של ורישום מעקב יומן של

 ירשמו בתכנית לקרינה מוסמכת מעבדה באמצעות תעסוקתיות סביבתיות בדיקות ביצוע תכנית □

 שנמצאו, הליקויים כולל הבדיקות ממצעי , שבוצעו תעסוקתיות סביבתיות בדיקות של תאריכים

התיקונים. יבוצעו או בוצעו בהם ותאריכים ליקויים לתיקון שננקטו צעדים

סביבתיים. מדידה למכשירי כיול ביצוע תכנית □

קרינה. עובדי של אישית דוזימטריה תגי החלפת תכנית □

לעבדים. בבטיחות ידע וריענון עובדים הכשרת תכנית □



 קרני כגון רדיו-אקטיביים מחומרים שנפלטה לקרינה חשיפה בעקבות שנגרמה מחלה הנה קרינה מחלת

רנטגן. או גאמא

קצר. זמן תוך למוות לגרום עלולה וגדולה קשה קרינה לכמות הגוף של חשיפה

 שיער. ונשירת לדימום יותר ומאוחר והקאות, בחילות לשלשולים, מיידי באופן תגרום קטנה לכמות חשיפה

 שעשויים ב- לשינויים לגרום עלולה גבוהה( אנרגיה בעלת )קרינה מייננת לקרינה ממושכת חשיפה

 לקרינה. שנחשפו לאנשים שנולדו ביילודים ובפגמים הסרטן במחלת להתבטא

 צוותי רפואיים, ומוסדות חולים בבתי עובדים בעיקר הינם מייננת קרינה של לסכנה החשופים אנשים

גרעיניות. ובמעבדות מחקר במכוני עובדים אוויר,

מייננת קרינה - מקצוע מחלת



לתקרת זכאי יהיה החולה סרטן(, )למשל כרונית מחלה התפתחה הקרינה בעקבות כי שנקבע במקרה
•  

תרופות. ברכישת תשלום

 בקופות שונים שירותים עבור מתשלום פטורים לאומי מביטוח כללית נכות קצבת המקבלים חולים

החולים.

 שינויים שחלים במקרה גם לחולים, הניתן הרפואי בשירות רצף על לשמור מחויבות החולים קופות

 השירות. נותן עם החולים קופת של הבחירה בהסדרי או בהסכמים

הטיפולי(. הרצף )עקרון הטיפול רציפות על שמירה ראו נוסף, למידע

מייננת קרינה - מקצוע מחלת



 :גמלאות לקבלת חלופיים מסלולים שני להתקיים עשויים קרינה, עקב שנגרמה מחלת של במקרה

 מכוחה. השונות וההטבות כללית נכות קצבת וקבלת לאומי לביטוח המוסד מטעם כללית בנכות הכרה

 עבודה לנפגעי נכות ומענק נכות קצבת וקבלת הלאומי, המוסד מטעם מקצוע כמחלת קרינה במחלת הכרה

 מכוחה. השונות וההטבות

טיפ

 יצטרך אך מעבודה, נכות לקצבת והן כללית נכות לקצבת הן זכאות המקימים בתנאים לעמוד עשוי אדם

יחדיו. שתיהן את לקבל יוכל ולא הקצבאות בין לבחור

 הגמלאות מסלול בדבר מושכלת החלטה לקבל כדי מקצועי לייעוץ לפנות מומלץ התביעה, הגשת טרם

ביותר. המתאים

מייננת קרינה - מקצוע מחלת


