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  שטח בטיחות קרינה
  תחום מדידות קרינה

 

  1 ממקורות טבעיי�מושגי יסוד בקרינה מייננת

  

 מקורות קרינה טבעיי�

מכילי� יסודות , בכלל� חומרי� המשמשי� לבניית בתי�, חומרי� הנכרי� מהקרקע והסלע

  .רדיואקטיביי� טבעיי� המצויי� בקליפת כדור האר�

) (�226רדיו� �הייה העיקריי� במוצרי בנ איזוטופי� ורדיה
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K)המספרי� הנלווי� לשמות האיזוטופי� מבטאי� את משקל� האטומי(.  

הרדיואיזוטופי� . רדיואיזוטופי� מאופייני� בחוסר יציבות ובפליטה של קרינה בעת התפרקות�

 אלפא ידהיינו חלקיק, הגי קרינ סוהובנותיה� הרדיואקטיביות פולטי� שלוששבמוצרי הבנייה 

  .וביתא וקרינת גמא

    .וא  פחות �ושל הרדיואיזוטופי� האלה באפר פח� נמדד בחלקי� למילי) המשקלי(החלק היחסי 

ת כמות החומר הרדיואקטיבי נוהגי� להגדיר על פי קצב התרחשות תהלי! ההתפרקות א

  . קצב זה קרוי האקטיביות. יבית בתו! החומרטהרדיואק

 Henri Becquerelעל ש� המדע� הצרפתי , )becquerel (בקרלטיביות נמדדת ביחידות אקה

ת א .בקרל אחד מוגדר כהתפרקות אחת בשנייה. 1896שגילה את תופעת הרדיואקטיביות בשנת 

  ג"קריכוז האקטיביות נמדד ביחידות של בקרל ל. Bqהיחידה מסמני� בקיצור באותיות 

)Bq/kg.( 30 בתו! קרקע מסוימת הוא 226כוז הרדיו� � אומרי� למשל שריא Bq/kg  פירוש

כל אטו� של .  בכל שנייה226 אטומי רדיו� 30תפרקי� מהדבר הוא שבכל קילוגר� של הקרקע 

 שעובר את תהלי! ההתפרקות פולט חלקיק אלפא והופ! בעקבות התהלי! לאטו� של 226רדיו� 

    .222הגז רדו� 

קירי אחד הוגדר ככמות חומר . (curie) קיריביות ביחידות בר היה מקובל למדוד את האקטיבע(

10×3.7רדיואקטיבי העובר 
226זהו קצב ההתפרקות בגר� אחד של  .התפרקויות בשנייה 10

Ra 

  .)נקראה היחידה הזו� על שמש,  Pierre & Marie Curieהזוג ידי פק לראשונה עלושה

  
  

   ) מנה שקולה ומנה אפקטיבית(" ביולוגית"מנת קרינה 

ההשפעה הביולוגית של חשיפת גו  האד� לקרינה מייננת תלויה ראשית כל בכמות האנרגיה 

  . לכמות זו אנו קוראי� מנת הקרינה. הנספגת ביחידת מסה של הרקמה

ההשפעה .  מאיד!הרקמה שנחשפהבסוג הקרינה מחד ובסוג תלויה ג� הביולוגית השפעה ה

 קרינה מסוימת מאלומת נויטרוני� מהירי� הביולוגית המזיקה לטווח ארו! של ספיגת מנת

ינה א, כמו כ�. חמורה בהרבה מההשפעה של חשיפת אותה רקמה למנת אנרגיה זהה מקרינת גמא

                                                
1
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דומה השפעת חשיפת אצבע אחת למנת קרינה מסוימת להשפעה הנגרמת על ידי חשיפת מספר 

  . אברי� או חשיפת הגו  כולו לאותה מנה

מנת קרינה של גריי אחד נגרמת על ידי ספיגת ). gray (גרייהקרויות נת הקרינה נמדדת ביחידות מ

  . אחד לקילוגר� רקמה) joule (אול'גאנרגיה בכמות של 

הקרויה מנה " ביולוגיתה"יא יחידת מדידה של מנת הקרינה ה) Svובקיצור  sievert(הסיוורט 

דת מסה של הרקמה פגת ביחיסנקבעת על ידי כמות האנרגיה הנ השקולהמנת הקרינה  .שקולה

הקובע את אופ� העברת האנרגיה ( הספציפי ועל ידי סוג הקרינה, כמתואר לעיל, הביולוגית

בהקשר לקרינת הרקע הטבעי . מנת קרינה של סיוורט של� נחשבת למנה גבוהה מאוד. )לרקמה

 קרינת הרקע נמדדת במונחי� של. מדובר בכמויות קרינה נמוכות בשניי� או שלושה סדרי גודל

כשעוסקי� בקצב המנה . לשנה) mSvיחידה הקרויה מיליסיוורט ומסומנת (אלפיות הסיוורט 

יחידה (רינה מבוטאות לפעמי� במונחי� של מליונית הסיוורט קמקרינת הרקע הטבעי כמויות ה

                                                                           .                   לשעה) µSvהקרויה מיקרוסיוורט שסימנה 

 .Louis Hיחידות המדידה של מנת הקרינה ומנת הקרינה הביולוגית  קרויות על ש� המדעני� (

Gray  ,ו, מחלוצי מדע מדידת הקרינה+Rolf M. Sievert   מייסדי הוועדה הבינלאומית �שהיה בי

  .)בשנות העשרי� של המאה הקודמת, להגנה רדיולוגית

הנזק הביולוגי (גופית שהייתה גורמת לאותו סיכו�  + היא מנת הקרינה הכל טיביתמנה האפקה

. שיפה של אבר בודד או חלק מהגו  בלבד למנה מסוימת של קרינהחהנגר� בפועל על ידי ה) הצפוי

משתמשי� במנה האפקטיבית בעיקר כאשר מדובר בחשיפה לקרינה פנימית הנגרמת על ידי 

דר לגו  דר! הנשימה או דר! שחי הגו  של חומר רדיואקטיבי התפלגות לא הומוגנית באבר

           .                                       האכילה

את המנה האפקטיבית מחשבי� ממנת הקרינה שהאברי� השוני� ספגו באמצעות מקדמי שקלול 

, ל לריאותמקד� השקלו. לכל אחד מאברי הגו  החשובי�) על בסיס הניסיו� המעשי(שנקבעו 

גורמת בלבד  מיליסיוורט לריאות 100משמעות הדבר היא שמנת קרינה של . 0.12הוא , למשל

 100x( מיליסיוורט 12 שהיה נגר� על ידי חשיפת הגו  כולו למנת קרינה של לאותו סיכו�

0.12=12.(  

  

 י�טבעיממקורות  לקרינהחשיפה 

                                                        :           � בדר! כלל בי� שני אופני חשיפהימבחינ

החלקיקי� או . זוהי חשיפה הנגרמת לאד� ממקור קרינה שמחו� לגופו + שיפה חיצוניתח

פוגעי� בגו  האד� , למשל, הפוטוני� הנפלטי�  מהחומר הרדיואקטיבי שבתו! מוצר הבניה

  .ה� וחודרי� לתו! גופו בהתא� ליכולת החדירה של הנחש

, זוהי חשיפה הנגרמת על ידי חומרי� רדיואקטיביי� שחדרו לגו  האד� + שיפה פנימיתח

כגו� גז הרדו� ובנותיו הרדיואקטיביות (כיל חומרי� רדיואקטיביי� מכתוצאה מנשימת אויר ה

באמצעות אכילת (או חדירת חומרי� רדיואקטיביי� לדרכי  העיכול  /ו) המרחפי� באוויר הננש�

  ). חומרי� רדיואקטיביי�מזו� המכיל

  :סוגי� עיקריי� והגי� לסווג את  הקרינה הטבעית לשלושהנ
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  . קרינה פנימית. 3קרינת קרקע  . 2קרינה קוסמית  . 1

זוהי קרינה המורכבת מחלקיקי� שוני� . מגיעה לכדור האר� מ� החלל החיצו� קרינה הקוסמיתה

רה העוטפת את כדור ודרי� לאטמוספהנושאי� אנרגיה גבוהה והחמהירי� ) טוני�ובעיקר פר(

רה יוצרי� חלקיקי� מהירי� אלה קרינה משנית על ידי יינו� לפ� דר! האטמוספובח. האר�

, נויטרוני�, הקרינה המשנית הנוצרת בדר! זו מורכבת מאלקטרוני�. ואינטראקציות גרעיניות

מית משתנה הקרינה הקוסעוצמת . קטרומגנטיתלוקרינה א חרי�אריי� אחלקיקי� אלמנט

תלויה בי� השאר בעצמת השדה המגנטי של  כדור האר� והיא , ממקו� למקו� על פני כדור האר�

  .באותו מקו�

מנת הקרינה האפקטיבית החיצונית הממוצעת שבני אד� החיי� על כדור האר� סופגי� מקרינה (

גובה בו (מ " ק10+12ה של בגוב. מיליסיורט לשנה בגובה פני הי� 0.4 – 0.3  +נאמדת בכקוסמית 

לעיל ראה .  מערכי� אלה15+20מנת הקרינה הקוסמית גדולה פי ) טסי� רוב מטוסי הנוסעי�

  ). הסבר על מנת הקרינה האפקטיבית והיחידות בה� היא נמדדת

 ושהוזכרו כבר לעיל קעמקורה באיזוטופי� רדיואקטיביי� טבעיי� המצויי� בקר רינת הקרקעק

הנמצאי� בקרקע וא  מתנשאי� לאוויר  40+ורניו� ותוצריה� והאשלג�כגו� התוריו� והא(

 אי� כמעט קרקע על כדור האר� שאי� בה ריכוז זה או אחר של ).וחודרי� לשרשרת המזו�

התא� לסלע הא� ב, הריכוזי� משתני� מסוג קרקע למשנהו. החומרי� הרדיואקטיביי� האלה

, כאמור, ונליי� שמקור� בקרקע מכילי�הקונבנצי  חומרי הבנייהג�. ממנו נוצרה הקרקע

 וחומר הגל� ממנו בהתא� לחומר הבניה הספציפי, חומרי� רדיואקטיביי� בכמות זו או אחרת

  .                                              הוא יוצר

אשר כ,  מיליסיורט לשנה0.5 +מנת הקרינה החיצונית הממוצעת לאד� ממקורות אלה מגיעה לכ(

  .) בהתא� למקו� ולסוג המבנה,  מיליסיורט לשנה1.5 +ל 0.3 הערכי� הוא בי� טווח

מתקבלת מהתפרקות של איזוטופי� רדיואקטיביי� הנמצאי� בגו  האד�  קרינה הפנימיתה

כתוצאה מחדירת חומרי� רדיואקטיביי� טבעיי� או מלאכותיי� לגו  האד� בדרכי הנשימה או 

י הגו  בהיות�  רדיואיזוטופי� של רלה נקלטי� לתו! אבחלק מחומרי� א. ערכת העיכולמר! ד

ג� אות� החומרי� שהגו  לא זקוק ). �חמפכגו� האשלג� וה(יסודות החיוניי� לבניית הרקמות  

ערכת במלה� וה� יופרשו מהגו  יכולי� לגרו�  לקרינה פנימית תו! מעבר� בדרכי הנשימה או 

40 (40+� אשלג�המקורות העיקריי� לקרינה הפנימית ה. העיכול
K( , איזוטופ רדיואקטיבי טבעי

 המצויי� בגופו של כל 14+ופחמ�) מימ� רדיואקטיבי(טריטיו� , של האשלג� שהוזכר כבר לעיל

226 + ואד�
Ra   ומי השתהוחומרי הפירוק שלו �הייחודרי� בכמויות זעירות לגו  ע� המזו .  

ופינו היא גשאר הרדיואיזוטופי� ב ו40+ מנת הקרינה האפקטיבית הפנימית המתקבלת מאשלג�(

 0.8+1.2 +נוס  לכ! אנו חשופי� למנת קרינה אפקטיבית פנימית של כ.  מיליסיורט לשנה0.2 +כ

  ).ראה להל�, מיליסיוורט לשנה כתוצאה מנשימת הגז רדו� ובנותיו

 +קרינה הטבעית הכוללת לה חשופה אוכלוסיית כדור האר� היא  מסדר גודל של כה + ולסיכו� 

לנוכחות , לגובה מעל פני הי�, ירפגוחב הגיאורו הקא� לתבה,  מיליסיורט לשנה בממוצע1.5+3.0

  .ולחומרי הבניה בסביבה  הקרובה, מרבצי אורניו� ותוריו� בקרקע

מקרינת הרקע הטבעי הכוללת פקטיבית אבאזורי� ספציפיי� על כדור האר� מנת הקרינה ה

  . מיליסיורט לשנה8 + ל מיליסיוורט ואפילו5 +יכולה להגיע ג� ל
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לקרינה , )טר� נערכו סקרי� מפורטי�(לפי ההערכות הקיימות , אר� חשופה האוכלוסייהב

מת הקרינה ר .בממוצע, מיליסיוורט בשנה 1.8-2.0 +טבעית הגורמת למנה אפקטיבית של כ

 . הטבעית בישראל נמוכה יחסית לרמה הממוצעת באירופה

  

 תקרינה טבעילרדו� כמקור 

226+( 226+לושת הרדיואיזוטופי� שהוזכרו לעיל רק הרדיו�בי� שמ
Ra (�קשור לבעיית הרדו  .

222 (222+של רדו�" האב"הוא  226+דיו�שרהקשר נובע מכ! 
Rn( ,�והנוצר ,  המכונה בקיצור רדו

הרדו� הוא גז אציל ולכ� לא כולו נשאר . 226+בתהלי! ההתפרקות הרדיואקטיבית של רדיו�

עד (נוצר שחלק מהגז ). 226+המכיל את הרדיו�(מוצר הבניה הקרקע או במקו� בו הוא נוצר בתו! 

או (או מהקרקע שמתחת למבנה /הקרקע לאוויר החופשי שמעל הקרקע ו מחלחל מתו!) 5% +כ

רדו� הוא קצר חיי� והוא דוע! על ידי גז ה. אל חלל המבנה) שבקירות המבנהמוצר הבניה מ

� קצרי חיי� י רדיואיזוטופ4בתהלי! התפרקותו שרשרת של " מוליד"פליטת קרינת אלפא ו

אל חלקיקי האבק שבאוויר  תוות הרדו� נספחבנ". בנות הרדו�"הנוצרי� זה מזה והמכוני� 

תו! הריאות ב� בהיות. אל תו! מערכת הנשימה של האד� יחד ע� האוויר הננש� תוונשאב

, ה�מוהסמפונות פולטות בנות הרדו� במש! תהלי! התפרקות� את הקרינות האופייניות לכל אחת 

דו� מעלה את סיכויי הר החשיפה לרדו� ובנות ימקובל כ. �כולל קרינת אלפא הנפלטת מחלק מה

 �על כ� מוטלות הגבלות על ריכוזי הגז רדו� במבני מגורי. ותיא� הנחש  לחלות בסרט� ראדה

יצוי� כי עיקר הרדו� ברב מבני המגורי� מקורו בקרקע שמתחת . ובמבני� המשמשי� לעבודה

                               .למבנה ולא במוצר הבניה ממנו המבנה עשוי

סוג , קצב שפיעת הרדו� מהקרקע עליו בנוי המבנה: ריכוז הרדו� במבנה נקבע על ידי גורמי� רבי�

קצב חילופי , קצב שפיעת הרדו� מקירות המבנה, � העולה מ� הקרקעהרצפה וחדירותה לרדו

   .ה וגורמי� נוספי�נהאוויר במב

Bq/m 200 הסביבה קבע רמת פעולה של להגנתהמשרד 
לריכוזי הגז רדו� במבני  ) ע שנתיצממו( 3

  .בתי ספר ומבני ציבור, מגורי�

בהקשר .  י� להורדת הריכוזי�מת הפעולה היא ער! ריכוז הגז במבנה שמעליו יש לנקוט אמצער

Bq/m 200הנידו� רמת פעולה של 
השנתי הממוצע של הגז  שא� הריכוזה פירוש) ממוצע שנתי (3

Bq/m 200רדו� במבנה מגורי� עולה על 
. יש לבצע פעולות שיגרמו להפחתת ריכוזי הרדו� 3

אטימת , אול�אוורור מ: פעולות השיפור המקובלות ה�. הפעולות האלה קרויות פעולות שיפור

רמת הפעולה שנקבעה בישראל  .וכדומה) באמצעות צבעי� מיוחדי�(אטימת הקירות , הרצפה

חלק ממדינות אירופה מקלות יותר . דומה לרמה שנקבעה ברב הארצות החברות באיחוד האירופי

 ).25%+בכ(ב נמוכה קצת יותר "רמת הפעולה בארה. בוהות יותרגונקבעו בה� רמות פעולה 

נערכו באלפי בתי� צמודי קרקע בישראל מצביעי� על ריכוזי רדו� ממוצעי� של          מדידות ש

Bq/m 50 –40 +כ
 כלל מתרומת 10% +שמקורו בחומרי בנייה נמו! בדר! כלל מ הרדו�חלק . 3

  ).הקרקע והאוויר החופשי שבחו�(מקורות הרדו� שמחו� למבנה 

בנות . כתוישל המוצר עד לדע מטריצההר כלוא בתו! ב הרדו� הנוצר בתו! מוצר הבניה נשאר

. 226+הרדו� הנוצרות בתו! המוצר ה� המקור לקרינת הגמא הנפלטת מהמוצר והמיוחסת לרדיו�

קצב שפיעת הרדו� מיחידת שטח של . חלק קט� מ� הרדו� הנוצר במוצר הבניה מחלחל החוצה
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 האקסהלציהמכונה ) ר הבניהממוצהעשוי או מיחידת שטח של הקיר (מוצר הבניה 

)exhalation .(סהלציה נמדדת ביחידת בקרל למטר מרובע לשנייהקהא) Bq/m
2
·s( , או בקרל

Bq/m(למטר מרובע לשעה 
2
·h .( 

מוגדרת כחלק ) emanation (אמנציהה, שמקורה בחומרי בניההקשר לחישובי מנת הקרינה ב

כשמדובר בקיר חיצוני של . מחלחל אל מחו� למוצרההיחסי מהרדו� הנוצר בתו! מוצר הבניה 

 כמחצית מכמות זו תמצא את דרכה אל תו! המבנה והשאר יתפזר באוויר שמחו� מבנה רק

א� למשל האמנציה ממוצר בניה מסוי� היא . האמנציה מבוטאת לפעמי� ג� באחוזי�. למבנה

דוע! ש� ,  מהרדו� הנוצר במוצר הבניה נשאר כלוא בתוכו95% +משמעות הדבר הוא ש אזי, 5%

רינה חיצונית קוהבנות הרדיואקטיביות הנולדות מדעיכה זו והכלואות בתו! המוצר גורמות ל

חצית ממניחי� כי חישוב מנת הקרינה מרדו� שמקורו בחומרי בניה צורכי ל.  המבנהייירדל

 איתו! חלל המבנה והל הרכדאת   מוצאת) שנוצר בחומר הבניה(י� של הרדו� מחמשת האחוז

  .לדרכי הנשימהה לגרו� לחשיפה פנימית לדיירי� על ידי חדירתה זמינ

של החומר המוצק ) porosity(אמנציה נקבעת על ידי ממדי מוצר הבניה ועל ידי הנקבוביות ה

  ).'וכו, לחות יחסית , טמפרטורה(יבה  היא מושפעת ג� על ידי תנאי הסב.ממנו עשוי המוצר

  

  סיכוני� בריאותיי� בחשיפה לקרינה מייננת

קרינה מייננת מכונה כ! . ריאותיי�בשיפת בני אד� לקרינה מייננת עלולה לגרו� לה� נזקי� ח

) ionization (יינו�המילה . בגלל יכולתה לגרו� ליינו� האטומי� של התוו! דרכו היא חולפת

ופעה של הרחקת אלקטרו� מהאטו� על ידי הסטתו מהמסלול בו הוא חג משמשת לתיאור הת

בהקשר הבריאותי קרינה מייננת היא קרינה המסוגלת לגרו� ליינו� . � האטו�יסביב גרע

כאשר השינוי  .ועקב כ! לשינויי� בה�,  הביולוגיוהמולקולות המרכיבי� את התאהאטומי� 

תא ע� , לפעמי�.  שקרתה  מוטציה בתאשבגרעי� התא אומרי� DNA +מתרחש במולקולת ה

, מוטציה כזו יכול לעבור שינויי� נוספי� במהל! התפתחותו לאחר התרחשות המוטציה ולהפו!

  .לתא ממאיר, לאחר דורות רבי� של התחלקות

, אי� ככל הנראה השפעה מיידית )יוורטס 0.1 + תחת למ(ת בה� אנו עוסקי� ונמוכהרינה הקלמנות 

שנה  2+40בי� ההשפעות האפשריות גרימת מחלות ממאירות .  מאוחרותא! יש חשש להשפעות

ההשפעות האלה הוכחו רק באוכלוסיות שנחשפו למנות גבוהות של קרינה מסדר . לאחר החשיפה

בהפצצה האוכלוסיה שנחשפה לקרינה למשל ( זמ� קצר !גודל של מאות ועד אלפי מיליסיוורט תו

כי להשפעות , א  כי אי� לכ! הוכחה אפידמיולוגית, ני�יש הטוע). האטומית בהירושימה ונגסקי

שה� תופענה ג� , קט� מאדהוא הג� ש, המאוחרות מסוג זה אי� מנת ס  תחתונה ויש סיכוי

) סדר גודל של עשרות מיליסיוורט לשנה(באוכלוסיות שנחשפו למנות קרינה נמוכות הרבה יתר 

  .שני�כלומר בחשיפה קבועה ומתמשכת לאור! , באופ� כרוני

לא , לשאלה הא� לקרינת רקע גבוהה באזורי� מסוימי� בעול� יש השפעה על תחלואת הסרט�

מחקרי� אפידמיולוגיי� השוואתיי� רבי� שבוצעו ברחבי העול� ב. נית� לענות באופ� חד משמעי

א! אי� . לא נצפתה עליה בתחלואה בסרט� שנית� לייחס אותה לקרינה הטבעית הגבוהה יחסית

הנגר� ללא (ההבדלי� בשכיחות התחלואה בסרט� . שפעה אינה קיימתהה הוכחה שובדה זועב

במדינות שונות ובאזורי� גיאוגרפיי� שוני� בעול� ) קרינה מייננתלריגה חקשר ע� חשיפה 
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בגורמי� , בסביבה הטכנולוגית, גבוהי� למדי ומקור� בגורמי� רבי� המצויי� בסביבה הטבעית

ג� א� הטענה האומרת שהשפעות סרטניות של חשיפה . ני האד�תורשתיי� ובאורח החיי� של ב

הרי תוספת התחלואה המשוערת , נכונה במנות נמוכות היא פילואלקרינה מייננת קיימות 

באזורי� בה� קרינת הרקע הטבעי גבוהה באופ�  ,כתוצאה מהחשיפה הכרונית לקרינה מייננת

הבדלי� שהסיבה לה� יכולה  , בסרט�חלואה התקטנה בהרבה מהבדלי� שנצפו בשכיחות , יחסי

  .  שהוזכרו לעיללהיות קשורה לגורמי�

כנגד ההערכה המקובלת על מרבית המומחי� בעול� כי תוספת חשיפה לקרינה גורמת , יתר על כ�

מנות נמוכות ביש טענה שגו  האד� מנצל לטובה את חשיפתו לקרינה מייננת , לתוספת תחלואה

תופעה .  את עצמו מפני חשיפה לקרינה מייננת במנות גבוהות יותרקצבי מנה נמוכי� כדי לחס�בו

והיא נחקרת בשני העשורי� ) radiation hormesis(על ידי קרינה " הורמזיס"זו קרויה 

  .רוני�חהא

  

 הגבלות על החשיפה לקרינה מייננת

נה קרילקבעו הגבלות מוסכמות לחשיפת עובדי� ובני אד� מ� הציבור נכדי להיות בצד הבטוח 

ממלי� על ה, בינלאומי המקובלההגו  המקצועי  .מייננת ג� במנות נמוכות וקצבי מנה נמוכי�

 ICRP - International(ולוגית י הוועדה הבינלאומית להגנה רדהוא, אלההההגבלות 

Committee for Radiation Protection .( מנת תוספת להגביל את 1999וועדה זו המליצה בשנת 

הנגרמת על ידי חשיפה כרונית של אוכלוסיות גדולות לקרינה , )קע הטבעי הרגילמעל לר(הקרינה 

את החשיפה .  מיליסיוורט לשנה1למנה אפקטיבית של , לבקרההניתני� מקורות ל הלכמייננת מ

למנה  המליצה הועדה להגביל )מחומרי� רדיואקטיביי� במוצרי בניהכגו� (ממקור בודד  לקרינה

שאומצה על ידי הרשויות , )ICRP 1999(המלצה זו . יוורט לשנה מיליס0.3אפקטיבית של 

א הבסיס להגבלות על ריכוזי החומרי� הרדיואקטיביי� הטבעיי� במוצרי בניה כפי יה, בישראל

   . 2002שפורס� בשנת  ,5098. י.תשנוסחו בתק� הישראלי 

מטיל  "י בנייהכולת יסודות רדיואקטיביי� טבעיי� במוצרת" ת שפורס� תחת הכותר5098 י"ת

226 (הגבלות על ריכוזי שלושה רדיואיזוטופי� טבעיי�
Ra ,232

Th40+ ו
K( מטרת . במוצרי בניה

להבטיח כי חשיפת בני אד� שיגורו במבני� הבנויי� ממוצרי� אלה לא תעלה על  התק� היא

 +וספת מנת הקרינה מחומרי� רדיואקטיביי� במוצרי בניה בישראל הוגבלה לת .הגבולות שנקבעו

רצפתו , במבנה שקירותיו)  מהזמ�80% +כ(שעות בשנה  7,000 מיליסיוורט בשנה לדייר השוהה 0.3

.  הנדוני� בריכוז זה או אחרותקרתו עשויי� ממוצר בניה המכיל את החומרי� הרדיואקטיביי�

ינה חיצונית ונשימת רדו� ובנות רדו� שמקור� במוצר רל כוללת חשיפה לק"תוספת המנה הנ

  .הבניה

אלא לאפשר , "מסוכנת"לרמה " בטוחה"אינו מתיימר להבחי� בי� רמה ל "הנהתק� ש להבהיר כי י

מבלי , בקרה מסודרת של הרשויות על ריכוז הרדיואיזוטופי� ממקורות טבעיי� במוצרי בניה

לפגוע באפשרות להשתמש ברב המוחלט של מוצרי הבניה המיוצרי� בישראל מחומרי גל� 

  .מקומיי�

  


