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 בהתייעצות עם פרופ' טוביה שלזינגרהוכן 
 ובהסתמך על חוות הדעת שלו

 ההנחיות העדכניות של סבא"א להיקף הבקרה המינהלית על חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי
 

 
 החומרים הרדיואקטיביים ממקור טבעי אפר פחם שייך לקבוצת

G-RS-1.7 ( מס'Safety Guide)מדריך הבטיחות 
מסמך מהווה  2004שפורסם בשנת  של סבא"א 1

הוכן כחלק . המדריך 20142יסוד שעקרונותיו אושרו מחדש בתקן הבינלאומי להגנה מקרינה משנת 
מתכנית העבודה של סבא"א בשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים אחרים לגיבוש אמות מידה 

( לטיפול בנוכחות חומרים רדיואקטיביים ארוכי חיים במוצרי radiological criteriaרדיולוגיות )
 .( וחומרי גלםfoodstuffs) ( ובמיוחד במצרכי מזוןcommoditiesצריכה )

 
ובין כאלה  (exclusion) החלות" "אי מבחין בין מקורות ועיסוקים שחל עליהם עיקרוןמדריך ה

 במדריך, 2.5 - 2.3, 1.3. על פי המוסבר בסעיפים (exemption" )פטור"יל עליהם שניתן ומומלץ להח
עיקרון "אי החלות" אכן מתייחס רק לחומרי גלם כגון הפחם עצמו, חול, חצץ ואגרגטים אחרים 
שמקורם בקרקע והמכילים ריכוזים נמוכים של יסודות רדיואקטיביים טבעיים שלא עברו שינוי 
בתהליך עיבוד כלשהו. העיסוק בחומרים רדיואקטיביים מסוג זה לא ניתן לבקרה בפועל 

(unamenable to control ולכן דרישות התקן הבינלאומי לא חלות על עיסוקים אלה ללא קשר עם ,)
 ubiquitous in theצפויה מהעיסוק בהם, משום שהם מצויים באורח טבעי בסביבה )מנת הקרינה ה

environment.ונעשה בהם שימוש רב ומגוון ) 
 

 לעומת זאת היסודות הרדיואקטיביים ממקור טבעי המצויים באפר הפחם ביישומיו השונים, כולל
וקים שחל עליהם מבחן נמנים על המקורות והעיס והבטון, הצמנט, הבנייה בתעשיית יישומיו

 ( מהדרישות הפרטניות המליאות של התקן הבינלאומי להגנה מקרינה בכלexemptionהפטור )
 במדריך נאמר: 1.2 לסעיף 3 פרטנית. ואמנם בהערה מנהלית ובקרה לרישוי הקשור

"The term "radionuclides of natural origin" means radionuclides that occur 

naturally in significant quantities on earth"  
  
הגדרה זו מתייחסת לזהות היסודות הרדיואקטיביים ללא כל קשר להיסטוריה של ריכוזי 
האקטיביות שלהם בחומר. אין בהגדרה זו כל תנאי או רמז לשאלה האם ריכוזיהם בחומר הנידון 

 radionuclides of natural originעברו או לא עברו שינוי מאז שהוצאו מהקרקע. הגדרה זהה למונח 
במהדורה . 2012 משנת IAEA Safety Glossary א"סבא של הבטיחות מונחי ם במילוןמופיעה ג
 NORM – Naturally Occurringשל אותו מילון מעיר העורך במפורש לגבי המונח  (2007) הקודמת

Radioactive Material3 , ,ששינוי ריכוזי החומר הרדיואקטיבי ממקור מונח המשמש לאותה מטרה
 :NORM -תעשייתי אינו מוציא את החומר מכלל הגדרתו כטבעי בתהליך 

"Naturally occurring radioactive material (NORM) - Radioactive material 

containing no significant amounts of radionuclides other than naturally 

occurring radionuclides. Materials in which the activity concentrations of the 

naturally occurring radionuclides have been changed by a process are included 

in NORM". 

 

                                                            
 bulk) כמויות צוברל (clearance) שחרור( וexemption) פטור(, exclusion) אי החלותהמדריך עוסק ביישום מושגי   1

amounts חומרים ( של חומרים רדיואקטיביים. חלק ניכר מאוד מהמסמך הזה מוקדש לנושא הבקרה על
, עם התייחסות מפורשת לנושא בקרת החשיפה של בני אדם מן הציבור לקרינה שמקורה רדיואקטיביים ממקור טבעי

 אפר פחם. ברדיואקטיביות הטבעית שבמוצרי בניה ובכלל זה
2 Radiation  Protection  and  Safety  of  Radiation  Sources:  International  Basic  Safety  Standards, 

IAEA, 2014 
. בסעיפים הנוגעים לסוגיות 2011, בכללן ישראל, כבר בשנת התקן פורסם כטיוטה להערות המדינות חברות סבא"א

 הנידונות במסמך זה לא חל שינוי בגרסה הסופית.
  naturally occurring radionuclidesמוסבר במילון מונחי הבטיחות של סבא"א באמצעות  המונח  NORMהמונח  3

 לעיל. 1המופיע בטבלה 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/IAEA-RadiologicSafeStand_Schles_July2012.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/IAEA-RadiologicSafeStand_Schles_July2012.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1202_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf


שדנה בגישות הנובעות  4בוינה 2004ואמנם בפרטיכל פגישת הועדה הטכנית של סבא"א מדצמבר 
מעקרונות המדריך לניהול ולבקרת שאריות סביבתיות הכוללות יסודות רדיואקטיביים טבעיים, 

 NORM – Natural Occurring Radioactiveכי אפר פחם כלול בהגדרת  3.2.1נקבע במפורש בסעיף 

Material: 
"NORM containing products may be either material that could be recycled for 

another use (e.g. coal ash …) …" 
 

גם על חומרים שריכוזי היסודות הרדיואקטיביים הטבעיים  NORMהסיבה להדגשת חלות הגדרת 
בהם עברו שינוי בתהליך )מעשה ידי אדם( נעוצה בעובדה שהציוויליזציה האנושית המודרנית 

ים תעשייתיים )לרבות מוצרים המכילים היומיומית חושפת את האדם באמצעות תהליכים ומוצר
אפר פחם( לחומרים המכילים ריכוזים מוגברים של רדיונוקלידים ממקור טבעי. מניעת עיסוק 
בחומרים עם ריכוזים מוגברים של חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי הגורמים לחשיפת עובדים 

הנפוצות בטבע, עלולה להיות  ואנשים מן הציבור לרמות קרינה שאינן גבוהות משמעותית מהרמות
משקפת   NORMהגדרה זו של .כרוכה בהשקעת משאבים לא מידתית שאינה ניתנת להצדקה

 – NLTהתנהלות רגולטורית סבירה והיא מקובלת כיום בכל העולם, למרות התיאוריה המקובלת

Non Linear Threshold  וון שמדובר המייחסת לכל מנת קרינה, גם זעירה, סיכון לתחלואה, זאת כי
 בתחום המנות הנמוכות מאוד, מסדר הגודל של ההשתנות האקראית של קרינת הרקע הטבעי. 

 
 ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם בישראל נמוכים באופן ניכר מרמת הפטור 

, שעקרונותיו אושרו מחדש בתקן הבינלאומי 2004משנת  RS-G-1.7ממסמך יסוד של סבא"א )
(, עולה שהגישה הבינלאומית העדכנית היא להתייחס לאפר פחם כאל 20145להגנה מקרינה משנת 

. זאת כיוון שריכוזי 6( מדרישות התקן הבינלאומי להגנה מקרינהexempted) פטורמקור קרינה ה
טבעי באפר נמוכים מרמות הפטור שנקבעו האקטיביות של החומרים הרדיואקטיביים ממקור 

 .7במסמך סבא"א הנ"ל, המוצגת להלן 1לחומרים מסוג זה. רמות פטור אלו מוצגות בטבלה 
 

 RNO – Radionuclides ofרדיונוקלידים ממקור טבעי ) –אל הרדיונוקלידים המצויים באפר הפחם 

Natural Originעיכה הטבעית של היסודות לראש שרשרת הד שנקבעה בתקן ( מתייחסת המגבלה
238U, 235U, 232Th 40 -בשיווי משקל סקולרי וכן לK:כלהלן , 

 
 (RS-G-1.7רמות פטור מרגולציה לבטיחות קרינה ) – 1טבלה 

 
Table 1 – Values of activity concentration for radionuclides of natural origin 

 
Radionuclide Activity concentration (Bq/kg) 

40K 10,000 

All other Radionuclides of Natural Origin 1,000 

 
הסוכנות הבינלאומית  פורסם על ידי( 2014יצוין כי התקן הבינלאומי החדש להגנה מקרינה )גרסת 

הסוכנות לאנרגיה , EC בשיתוף ובחסות מועצת הקהילה האירופית IAEA לאנרגיה אטומית
רגון א ,WHO ארגון הבריאות העולמי ,OECD/NAEת מפותחוהאטומית של ארגון המדינות 

התוכנית להגנת הסביבה של ו FAO ארגון המזון והחקלאות הבינלאומי ,ILOי העבודה הבינלאומ
 . UNEPהאו"ם 

 
על פי מדידות )בשיווי משקל סקולרי( של ריכוזי החומרים הרדיואקטיביים ממקור טבעי הנערכות 

שורק באפר פחם מכל מקורות הפחם הנשרפים -קרינה בממ"גבאופן עקבי במעבדת בטיחות 
 :9, מתקבלים הערכים הבאים לאפר מרחף20048בישראל מאז 

                                                            
4 IAEA-TECDOC-1484: Regulatory and management approaches for the control of environmental 

residues containing naturally occurring radioactive material (NORM), January 2006  
5 Radiation  Protection  and  Safety  of  Radiation  Sources:  International  Basic  Safety  Standards, 

IAEA, 2014 
. בסעיפים הנוגעים לסוגיות 2011כבר בשנת  התקן פורסם כטיוטה להערות המדינות חברות סבא"א, בכללן ישראל,

 הנידונות במסמך זה לא חל שינוי בגרסה הסופית.
שמשמעותו מרחיקת לכת אף יותר.  (clearance)הוחל על חומרים כאפר פחם המושג "שחרור"  2014בתקן משנת  6

אמורות, לסביבה ללא כל על פי הגדרה זו ניתן לשחרר אפר פחם, שריכוזי הרדיונוקלידים שבו נמוכים מהרמות ה
 מגבלות.

 .2014( הוצגה בתקן הבינלאומי משנת Schedule Iבתוספת הראשונה ) I-3טבלה זהה )טבלה  7
 בדיקות ממ"ג שורק )אתר מנהלת אפר פחם(מקור:  8

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1484_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1484_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1484_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www.coal-ash.co.il/tab_kurt_radio.html


 
 באפר פחם בישראל RNOריכוזי יסודות רדיואקטיביים  – 2טבלה 

 
Bq/kg

226שרשרת    
Ra 232 ת רשרש

Th 40
K 

 628 240 264 מקסימום
 288 135 155 לפי מקורות משוקללממוצע 

 105 46 55 מינימום
 

 7מכאן ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם הישראלי )ממוצע משוקלל( נמוכים לפחות פי 
 מרמת הפטור:

 
 באפר פחם בישראל יחסית לרמת הפטור  RNOריכוזי – 3טבלה 

 
Bq/kgממוצע משוקלל 

226 שרשרת  באפר פחם בישראל 
Ra  232 שרשת

Th 40
K 

 IAEA 16% 14% 2.8%מרמת פטור  %

 10,000 1,000 1,000 מרגולציה IAEAרמת פטור 
 

 מרמה זו. 25%ובמקרה הקיצוני אינם עולים על 
 

 

 

                                                                                                                                                                          
 .20%בשיעור העולה על  ערכי הריכוזים באפר תחתית נמוכים בד"כ 9


