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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 מה במצגת

 

 מבוא קצרצר. 

 קרינה בלתי מייננת. 

 קרינה מייננת. 

 קרינת לייזר. 

 הדגשים בתכן לבטיחות לממונה על הבטיחות. 

 עקרונות בניהול סיכוני קרינה. 



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

  גיהות, בטיחות

 ובריאות בתעסוקה

 רפואה תעסוקתית תעסוקתית  גיהות בטיחות תעסוקתית

 בריאות תעסוקתית

 מקצוע -מחלות
 תאונות  

 עבודה

 נזק ישיר כתוצאה מתאונה

נזק בריאותי מצטבר לאורך זמן  

 (.מקצוע-מחלת)

 (ת"בג) ובריאות בתעסוקה גיהות, בטיחות 

 Workplace Safety and Health  אוOccupational Safety and Health ) 



 המוסד לבטיחות ולגיהות. איפשטיין, שטרן, קשלס, וייזינגר, איצקובסקי

 חשיפה אקוטית

 השפעות דטרמיניסטית

 נזק ישיר כתוצאה מתאונה
נזק בריאותי מצטבר לאורך זמן 

 (.מקצוע-מחלת)

 החשיפות  " סוגי"

 חשיפה כרונית

 השפעות סטוכסטיות

 חשיפה  

כתוצאה מעבודה  

ממושכת ללא אמצעי 

 מיגון והתרעה

חשיפה כתוצאה 

מתאונה בעבודה עם  

 מקור רדיואקטיבי

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 "מחלות מקצוע"

 "בהיותו חשוף לגורמים, היא מחלה שהעובד נפגע בה עקב עבודתו או עיסוקו" מחלת מקצוע 

 (. ב"מסרטנים וכיו, ביולוגיים, פיזיקאליים, כימיים)מזיקים      

 מחלות המקצוע היא  תוצאה של   –שהוא אירוע חד פעמי ופתאומי , שלא כמו תאונות עבודה 

 המעד שבו התחילה מחלת המקצוע אצל עובד. חשיפה חוזרת לגורם המזיק למשך זמן מסוים     

 . או רופא מומחה למערכת הגוף שנפגעה, יכול להיקבע אך ורק על ידי רופא תעסוקתי    

 קבוצות והן  2 -מחלות ב 54כוללת , רשימת מחלות המקצוע לפי תקנות הבטיחות הלאומי 

 (.   02.96-מ) 5337-ו( 11.85-מ) 4876מאוגדות בתקנות    

 במניעת התפתחות, בעיקר, החוקים והתקנות העוסקים בבטיחות וגיהות בעבודה מטפלים 

 .והיווצרות מחלות מקצוע אצל העובדים    

 "מטילה חובת הודעה למפקח עבודה אזורי בנוגע" 1945היד -פקודת התאונות ומחלות משלח 

 גם לגבי כל מקרה שבו קיים רק חשד לקיומה, הן על הרופאים והן על המעבידים, למחלות מקצוע    

 . של מחלת מקצוע    

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 מחלת מקצוע כתוצאה מקרינה

עלולה להיגרם כתוצאה מחשיפה של הגוף לקרינה שנפלטה  מחלת קרינה 

 .  או רנטגן גאמאמחומרים רדיואקטיביים כגון קרני 

העובדים עלולים  , במקום העבודהקרינה אלקטרומגנטית כאשר ישנה 

להיחשף לרמות קרינה גבוהות המסכנות את הבריאות וללקות במחלות  

 (..'מערכת העצבים וכד, תאי מח העצם)הגורמות לנזקי גוף , קרינה
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

  "תעסוקתיות-בדיקות סביבתיות"
  

 :בדיקות שמבצעת מעבדה מאושרת במקום העבודה להצפת גורמי סיכון        

  חומרים מסוכנים. 

  סיכונים ביולוגיים. 

  סביבה וכד, סיכוני רעש'. 

  סיכוני קרינה. 

  סיכוני לייזר. 

 ועוד. 
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 עבודה בגובה –גורם סיכון 

 .  נפילת העובד –הסיכון 

 הורדת הסיכון  

 הרכבת מעקה. 

 מערכת הגנה היקפית. 

 חיים-קו"חיבור ל ." 

 מצודה

Acceptable - Residual - Risk 

 קרינה רדיואקטיבית   -גורם הסיכון 

Hazard – גורם סיכון  . 

Risk – סיכון  . 

 מקור קרינה רדיואקטיבי

 .חשיפת מפעיל לקרינה מייננת –הסיכון 

 הורדת הסיכון  

 המקור במצודה" טמנת"ה. 

 הרכבת קולימאטור  . 

 עבודה בטיחותית תחת סיכן שאריתי קביל   –המטרה 

 קרינת גאמא  . 

 חומרים רדיואקטיביים. 

  רציפה –קרינה ספונטנית . 

 0.2-1.3  Mev . 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 ניהול

 סיכונים

 מיגון

 אישי
סיכון 

 קביל

 Safety by Design –תיכון לבטיחות 

 Accident Prevention –עקרון בטיחותי למניעת תאונה 

יש להטמיע בעיקר אמצעיים  , בבטיחות

 אדמינסטרטיבייםוהנדסיים לא -טכניים

 קו ההגנה האחרון

 פעילות

  מניעתית

 פרואקטיבית

זיהוי 

גורמי  

 סיכון

Hazards 

 חיץ בטיחותי

  Safety Barrier 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



מקור  

 קרינה

 פעילות

  מניעתית

 פרואקטיבית

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 מקור

 אנרגיה

מחסום על מקור  
 האנרגיה

 "לבטח-גידור"

 אדם

 

ציוד )מחסום המגן על אדם 
 (מגן אישי

סילוק מקור 
  האנרגיה

 מחסום בנתיב מעבר

 ^^^ה אנרגיהנתיב מעבר        ^^^^^      

Barrier Analysis 

 מחסומים למניעת אובדן שליטה על מקור אנרגיה  

 ר אבי גריפל"ד
 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 חוקים: חקיקה ראשית  

 'הוראות וכד, צווים, תקנות: חקיקה משנית 

 פסקי דין  : פסיקת בית המשפט 

 החקיקה בנושא דיני הבטיחות

אין )....( העובדה שהמחוקק או מחוקק המשנה קבעו בחוק או בתקנות אמצעי זהירות מסוימים "

היה לנקוט אמצעי , כי מחובתם של הנתבע או הנאשם, שבית המשפט לא יוכל לקבוע, פירושה

  (.'בריגה נ מוחמד ואח 335/80א "ע)"אשר  לא בא זכרם באותם חיקוקים, זהירות נוספים

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 עמידה בדרישות החוק   –מקור הסמכות בבטיחות 

 ".נותן את הדין/ "אחראי על הבטיחות 

Responsibility / Accountability 

 "אחריות" "נותן את הדין"

 תאונת עבודה

 יסוד הרשלנות -התביעה 

 "נותן את הדין"

 העמדה לדין פלילי -בית במשפט 

 "תופס המקום"

 נאמני בטיחות

 ממונה בטיחות

להכיר את  

דרישות החוק  

 .ולפעול בהתאם

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

לא נקטת בדרישות 

 הבטיחות הנדרשות



 אחריות המעביד

 אחריות העובד

מטילה את האחריות למניעת תאונות  1970ל "תש( נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה 

בלבד מוטלת האחריות סעיפים  4 –סעיפי הפקודה ורק ב  200 –על המעסיק ביותר מ עבודה 

 .על העובד

 איסור מעשה העלול לסכן את עצמו ואת זולתו. 

 איסור לפגוע בהתקנים. 

 חובה להשתמש בהתקנים. 

 י המעביד"חובה להשתתף בכל הדרכה שהוזמן ע . 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

תקנות הבטיחות בעבודה  

 .1992 –( קרינה מייננת)...



 : 1970( נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה 

 .עונשין והליכים משפטיים, עבירות: ' פרק ט

 האחראים: ' סימן א

 –עבירות התופש או הבעל  219סעיף 

 
 יהיה תופש, של הוראות פקודה זו או תקנה לפיה, במפעל או בקשר למפעל, על כל הפרה. א

 ,אשם בעבירה –אם האחריות להפרה מוטלת עליו בפקודה או לפיה , המפעל או בעל –המפעל     

 .כפוף לנאמר להלן     

 

 תופש מפעל בפועל בהסתמך על פטור מיוחד שניתן בפקודה זו או לפיה ואינו מקיים את התנאים. ב

 .יראו אותו כמפר הוראות בפקודה זו, לפטור המצורפים    

 .מדריך למנהל בדיני בטיחות. ד יהודה קאופמן"עו

 ".להניעם לפעול להגן על שלום עובדיהם –הבעלים / המטרה בהטלת האחריות על תופש " 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



יאשם  ....( י עובדים "ע)נעברה עבירה  – (חוק ארגון הפיקוח על העבודה)עונשין ', ה 36סעיף 

 : זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה , .......בא כוח , מנהל פעילבה גם כל מי שבעת ביצוע היה 

 .שלא בידיעתו#    

 .  שנקט את כל האמצעים הנאותים להבטיח קיום הוראות החוק והתקנות#    

חברה או אגודה   – (פקודת הבטיחות בעבודה)אחריות מנהל תאגיד או שותף , 222סעיף 

,  מנהלרואים כאחראי לעבירה גם , שעברו על אחת העבירות לפי פקודה זו........... שיתופית 

 :אלא אם הוכיח שנעברה . כאילו הוא עבר את העבירה, ואפשר להביאו לדין, ... או פקיד, שותף

 .שלא בידיעתו #        

 .שנקט אמצעים סבירים למניעת העבירה#         

 !עובד רשלן חובת הזהירות של המעסיק חלה גם על  -קביעת בית המשפט קבע 

כי חובת הזהירות של המעסיק חלה גם כלפי עובד   -א פסקה "ש השלום בת"סגנית נשיאת ביהמ

על מעסיק לצפות מהעובדים שלו שינהגו בחוסר זהירות ולנסות למנוע זאת דרך  , היות שכך. רשלן

אין המעסיק רשאי לדרוש או לצפות מהעובדים שינהגו באחריות כי אם . נקיטת אמצעים הולמים

 .חובתם לוודא שכל אמצעי הזהירות ננקטים על מנת למנוע תאונות עבודה

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

מה ההבדל בין היפגעות ממכונה  

 ?סובבת לחשיפה לקרינה מייננת 



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 1993 –ג "התשנ, חוק החומרים המסוכנים. 1
 

 ,  עשויים להזיק לאדם אשר נוזלים או גזים, הם מוצקים( ס"חֹומ  ) חומרים מסוכנים#    

 .  או לסביבה, לרכוש, או לצומח לחי      

 או השפעה אקטיביות-רדיו ,רעילות, הסכנה בחומרים אלה נובעת מתכונות כגון דליקות#    

 .  מסרטנת      

 ,  אחסונם, שינועם, הקטנת הסיכון מהחומרים דורשת אמצעי זהירות בזמן יצירתם#    

 .  וסילוקם כפסולת, השימוש בהם       

 וישנן אמנות  , לגבי הטיפול בחומרים מסוכנים חוקקו חוקים מרבית המדינות#    

 .הטיפול בחומרים הללו האמונות על אסדרת בינלאומיות      

 תקנות ותקנים בנושא בטיחות קרינה בישראל, צווים, חוקים



 ( בקרינה מייננתגיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים )תקנות הבטיחות בעבודה . 2

 .  1992-ג"התשנ     

 .התקנות מטילות חובות שונות על המעביד והעובד בכל הקשור לעיסוק בקרינה מייננת#   

 .מניעת חשיפת העובד מעבר למנות הגבוליות: החובות על המעביד #   

 .מינוי ממונה בטיחות קרינה                                      

 .  הכנת תוכנית בטיחות קרינה                                       

 (.  בדיקות תעסוקתיות סביבתיות)ביצוע בדיקות בטיחות  שנתיות                                       

 .אספקת אמצעי ניטור אישי לעובדים וכיולם                                      

 .הבטחת ביצוע בדיקות רפואיות לעובדים                                       

 . הדרכת עובדים ועוד                                       

 תקנות ותקנים בנושא בטיחות קרינה בישראל, צווים, חוקים

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

תקנות הבטיחות בעבודה  

 .1992 –( קרינה מייננת)...



 ( בקרינה מייננתתקנות בדבר עבודה ) 1954-ד"תקנות עבודת נשים תשי. 3

 .  1978-ח"תשל    

 לחשיפה לקרינה מייננת לנשים בגיל הפוריות  התקנות קובעות הגבלות מיוחדות #    

 .ההגבלות מתייחסות הן לקצב החשיפה והן לחשיפה המצטברת. ולשנים בהריון      

 .1992-מ"תש. ומוצריהםרדיו אקטיביים תקנות הרוקחים יסודות . 4

 ומכשירים והתקנם פולטי קרינה אקטיביים-רדיוהתקנות קובעות כי העיסוק בחומרים #   

 (.י הממונה על הקרינה"שיופק ע)יהיה מותר רק לבעלי היתר ( מייננת ולא מייננת)       

 .התקנות קובעות תנאים למתן ההיתר#   

 מטילות איסור על הפקרת חומר רדיואקטיבי  #   

 .   קובעות חובת מסירת מידע על מקורות הקרינה ועוד#   

 תקנות ותקנים בנושא בטיחות קרינה בישראל, צווים, חוקים

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 במכשיריצו בדבר שימוש  – 1957-ח"חוק הפיקוח על הצרכים ושירותים תשי. 5

 .1997-למטרות רפואיות קרינה     

 לנהל פנקס שבו יירשמו כל, הצו מטיל חובה על מנהל כללי של משרד הבריאות#      

 . ובו ירשמו הנתונים והפרטים שהמנהל יקבע, מכשירי הקרינה לטיפול רפואי        

 .הצו קובע חובות והגבלות החלות על רוכש מכשיר קרינה לטיפול רפואי#      

 .איסור הפעלת מכשיר קרינה לשימוש רפואי ללא היתר#      

 .  תנאי בטיחות למכשיר קרינה רפואי וחובת בדיקה תקופתית למכשירים#      

 תקנות ותקנים בנושא בטיחות קרינה בישראל, צווים, חוקים

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 תקנות ותקנים בנושא בטיחות קרינה בישראל, צווים, חוקים

 .1984 –( שירותים הובלה ושירותי גרורים)צו הפיקוח על מצרכים ושירותים . 9

 .בהובלת חומרים מסוכניםהצו בא להסדיר את נושא הבטיחות #     

 .7-קבוצה הם אקטיביים-הרדיוקבוצות כאשר החומרים  9-ס מסווגים ל"כאשר החומ#     

 ס מעל כמויות מסוימות שלא באמצעות משרד הובלה שיש"הצו אוסר על הובלת חומ#     

  .   ס"לו היתר להובלת חומ        

 .2002 -ב"התשס( אקטיבית-סילוק פסולת רדיו)תקנות החומרים המסוכנים . 6

 

 . ב"התשס, אקטיבית-לסילוק פסולת רדיוהודעה בדבר קביעת אתר ארצי . 7

 

 של הוועדה לאנרגיה אטומית הוועדה הגרעיניתתקן להגנה מקרינה מייננת . 8

 .2016 -מעודכן ל   

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 תקנות ותקנים בנושא בטיחות קרינה בישראל, צווים, חוקים

 :אקטיביים -מקרינה הנפלטת מהיסודות הרדיוחשיפה חיצונית 

  226-רדיום Ra(226) ובנותיו. 

 232-תוריום Th(232) ובנותיו . 

 40-אשלגן K(40). 

 .  Rh(222) 222-הראדוןמפליטת קרינה מגז חשיפה פנימית 

 .2009-טבעיים במוצרי בנייהאקטיביים -יסודות רדיותכולת . 5098י "תקן ישראלי ת. 10

 2006-ו"התשסהקרינה הבלתי מייננת חוק . 11

 .1997-ז"חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ. 12

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

כיול  / הסמכת מעבדות 

 מכשירי מדידה והתראות



 תקנות ותקנים בנושא בטיחות קרינה בישראל, צווים, חוקים

 בטיחות קרינת לייזר  

 (  לייזרבקרינת גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים )תקנות הבטיחות בעבודה  .13

 .2005― ה"התשס     

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 (.חקיקה ראשית) 1954-ד"תשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 .1999 –ט "התשנ, (מסירת מידע והדרכת עובדים)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  -

 . 2013-התשע׳׳ג, (תכנית לניהול הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  -

 .1990 –א "התשנ( ניטור סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  -

 (.חקיקה ראשית) 1970-ל"תש, [נוסח חדש]פקודת הבטיחות בעבודה 

 .2005-ה"התשס, (בקרינת לייזרגיהות תעסוקתית העוסקים )תקנות הבטיחות בעבודה  -

 .1992-ז"התשנ, (בקרינה מייננתגיהות תעסוקתית העוסקים )תקנות הבטיחות בעבודה  -

 .1997-ז"התשנ, (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה -

 (.  חקיקה ראשית) 1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים

 .1979-ט"התשל( בקרינה מייננתעבודה )תקנות עבודת נשים  -

 (.חקיקה ראשית) 1993-ג"חוק החומרים המסוכנים התשנ

 .2002-ב"התשס( פסולת רדיואקטיבית)תקנות החומרים המסוכנים  - 

 (.חקיקה ראשית) 2006-ו"חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס

 .4141י "ת –משקפי מגן , תקן

 –להגנה מקרינה מייננת , תקן

 .2016, הוועדה לאנרגיה אטומית

 'הוראה וכד, צו -----תקן ------תקנה  ----חוק : ההיררכיה 
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 עדכון אחרון
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 צו בטיחות

האוסר  צו בטיחות יכול להוציא מפקח עבודה , במקרה של סכנה בעבודה

או המחייב את המעביד לנקוט אמצעים  , תהליך/מיתקן/ שימוש במכונה

ומפקח העבודה , צו זה יהיה תקף כל עוד לא בוטל. שונים תוך זמן קצוב

אי קיום  . כדי לבצע את הצו( באמצעות המשטרה)רשאי להשתמש בכוח 

 .   הצו עשוי לגרור  לקנס ועד לשנה מאסר

 

 צו שיפור

להוציא  מפקח עבודה יכול , במקרה של הפרת נהלים או תקנות בטיחות

אי  . תוך זמן קצובלנקוט פעולות מסוימות המחייב את המעביד צו שיפור 

 .קיום הצו עשוי לגרור לקנס ועד חצי שנת מאסר

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



 .חומרים וחפצים מסוכנים אחרים - 9קבוצה 
30 

 (.קורוזיביים)חומרים מאכלים  - 8קבוצה 

 .אקטיביים-חומרים רדיו - 7קבוצה 

 .חומרים רעילים ומדבקים - 6קבוצה 

 .חומרים מחמצנים - 5קבוצה 

 .מוצקים דליקים - 4קבוצה 
 .נוזלים דליקים - 3קבוצה 

 (.  גז רעיל, גז דחוס, גז מתלקח)גזים  – 2קבוצה 

 .חומרים נפיצים - 1קבוצה 

 סיווג חומרים מסוכנים

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 שילוט חומרים מסוכנים

 רעילים חומרים. 

 מדבקים חומרים. 

 אקטיביים-רדיו חומרים. 

 אקטיביים-רדיו חומרים. 

 (קורוזיביים) מאכלים חומרים. 

 מסוכנים וחפצים חומרים. 

 7 -קבוצה 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 –מכשיר מדידה 

 קרן לייזר 

מכשיר רנטגן רפואי  

 קרני רנטגן –

 –מיקרוגל ביתי 

 קרינה בלתי מייננת

–מקור רדיואקטיבי 

 קרינת גמא ספונטאנית



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 ?מה היא קרינה •

בין אם כחלקיקים ובין אם  , היא אנרגיה במעבר: קרינה•
 .כגלים אלקטרומגנטיים

•Energy in transit, either as : Radiation

particles or electromagnetic waves 
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד .2010יולי  -הכנת הרשות המקומית למצב חירום  -משה קרן 



 קרינה בלתי מייננת

  ליינןשאינה מסוגלת היא קרינה אלקטרומגנטית  בלתי מייננתקרינה 

כתוצאה ממסירת אנרגיה רק במנות שאינן גדולות   .אטומים או מולקולות

 .מספיק על מנת להוציא מהם אלקטרונים

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 ?מה הכוונה 



 ספקטרום אנרגיה – ערכי הקרינה

1020 GHz  

 קרינה בלתי מייננת קרינה מייננת

קרינת אור  

 ניראה
 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 תדירות גבוהה



 תדירות גבוהה תדירות נמוכה

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 בדיקות רפואיות

 ספקטרום אנרגיה – ערכי הקרינה



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 :קרינה במקומות עבודה יכולה להיפלט 

 מלוחות חשמל ומכבלי חשמל. 

 מחדרי שרתים. 

 ממצגי מחשב ומסכים. 

 ממנועי מזגנים. 

 ממשדרי נתונים ובקרה. 

 מתקשורת מיקרוגל ואתרים סלולריים. 

 מחוללי אותות וכד, מציוד בדיקה כגון מגברים'. 

  ד ועוד"בממ, במקלט, במשרדים הנמצאים במרתףמגז ראדון  . 

 בלתי מייננת -גורמי לקרינה 

 .מידע לאזרח –און ליין , עיתון משפטי

 קרינה מייננת



 הקרינה והשפעתה האפשרית על האדם

תופעת החימום ידועה . לקרינה בלתי מייננת ישנן השפעות על בריאותו ותפקודו של גוף האדם

 . וישנן גם השפעות אחרות

ארגון הבריאות , מחלות ממאירות ובעיקר לויקמיית ילדיםבאשר לאפקטים ארוכי טווח כגון 

העולמי סבור  שאין במחקרים האפידמיולוגיים שפורסמו עד כה בנושא זה משום עדות מספקת  

המאפשר קביעת ערכי סף , או מידע מספיק/לעצם קיומם של אפקטים אלה בבני אדם ו

   ;בריאותיים

המסתמכת על סיווגי הוועדה הבינלאומית למחקרי סרטן היא   ארגון הבריאות העולמי גישת

דרגת סיכון ) possibly carcinogenicששדות מגנטיים מרשת החשמל אמורים להימצא בסיווג של 

 (. שלישית

 קרינה בלתי מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 !לא ברור הנזק , נכון להיום



כאשר מטרתו   "הזהירות המונעת" עקרוןלכן מכל האמור לעיל נהוג לנהוג על פי 

  .העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה

טכניים  ובאמצעים  סבירותבעלויות , ככל האפשרפירוש הדבר מבחינה פרקטית הוא הפחתה 

 .מקובלים

איננו מבוסס די  , כאמור, גם אם)נובע בעיקר מהחשש  "הזהירות המונעת"אימוץ עיקרון 

 .מפני אפקטים בריאותיים ארוכי טווח( הצורך

 קרינה בלתי מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 :שלבים  להתגוננות מפני חשיפה

 .בודק קרינה מוסמך –י אדם המוסמך לכך מאת המשרד להגנת הסביבה "פעולות אלו יתבצעו ע

 וזיהוי הסוגים  , איתור מקורות הקרינה או השדות בסביבת האדם – איתור וזיהוי מקורות 1.

 .והמאפיינים   

 .הערכה של רמת החשיפה שאליה נחשף האדם מהמקורות שבקרבתו – הערכת החשיפה 2.

 ".בטוחה"נקיטת צעדים שיפחיתו את החשיפה עד למידה נמוכה ו – הפחתת החשיפה 3.

 

,  (במקום העבודה)ובעיקר כאשר החשיפה היא תעסוקתית , לאחר ביצוע שלושת השלבים הראשוניים

 .'אכיפה וכד, פיקוח, תרגול, לקיים פעילויות הדרכה, לקבוע נהלים, נדרש לקיים תכנית לניהול הבטיחות

 קרינה בלתי מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 .2006 –חוק הקרינה הבלתי מייננת 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 יהוי  ז. 1

 סיכונים  /מפגעים    

 ערכתה. 2

 סיכונים         

קרת סיכוניםב. 3  

 אמצעים ניתוח

 הסיכון לצמצום

 יישום. 5

 החלטות

קבלת . 4

 החלטות

,  פיקוח. 6

 תחקור ותיעוד

 תהליך מעגלי –צעדי ניהול סיכונים  -תזכורת 



 איתור וזיהוי המקורות -השלב הראשון 

 .בקרה ועוד, ציוד תקשורת, קווי מתח ושנאים, אתרים סלולריים – מקורות חיצוניים •

 .WiFi  -רשתות  •

 תשתיות, כבלים, חשמל( ארונות)לוחות , מרכזי אנרגיה וחדרי שנאים – תשתית חשמל •

  .תאורה וכד   

 חשיפה ייעודית במקומות העבודה

 .אלקטרוליזה ועוד, תהליכי חימום וריתוך מסוגים שונים –חשיפה בתעשייה 

 .במעבדות ובשטח – מים"ומכניווט , בקרה, חשיפה לציוד תקשורת

 .'רכיבי הספק חשמלי וכד, ייצור ואספקה של חשמל –חשיפה לתדר רשת החשמל 

 .מגנטומטרים ועוד, כלי עבודה חשמליים, חימום במיקרוגל –חשיפות מסוגים שונים 

 קרינה בלתי מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 אלביט-מפעל



 הערכת החשיפה -השלב השני 

וניתן  , הערכת רמות החשיפה בקרבת המקורות בהפחתת החשיפה הוא השלב השני

של הרמות המתפתחות  חישוב ומדידה באמצעות, גורמים מקצועיים בלבד לביצוע על ידי

 .בקרבת הציוד

 הפחתת החשיפה -השלב השלישי 

הוא   -לאחר זיהוי המקורות והערכת רמות החשיפה שבקרבתם , השלישי המבוצע השלב

  ". בטוחה"ו נקיטת צעדים להפחתת רמת החשיפה עד לרמה נמוכה

 קרינה בלתי מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 ב"זה



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

Collimator 

 חומרה  Xסבירות  = נזק  / סיכון 

 מקור קרינה

 הורדת הסבירות

 הורדת החומרה

 נורת התראה

 סינר עופרת



 קרינה בלתי מייננת

שיסייעו בשלב הראשוני להפחתת החשיפה ממקורות הקרינה  , כללי אצבע קיימים כמה

או לתשתיות  , או עבור מקורות בעוצמה נמוכה, עד להסתייעות בגורמים מקצועיים, הקיימים

 .חשמל שכיחות

 .  יש השפעה מכרעת על רמת החשיפה למרחק ממקורות הקרינה – הגדלת המרחק 

  2הגדלת המרחק פי . לפי ריבוע המרחק, הקרינה דועכת במרחק באופן חד, במקרים רבים

 .ועוד 100להפחתה פי  – 10הגדלה פי , 4גורמת להפחתת רמות החשיפה פי 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 הקטנת משך החשיפה

בסמיכות למקורות או את   להפחית את משך השהייהאפשר , לצורך הפחתת החשיפה

ניתן ליישום בפרט עבור עובדים השוהים ארעית בסמיכות קרובה  . מידת השימוש בהם

  .למקורות

 המלצות

המרבית ( חשיפה קצרה)החשיפה הרגעית קבע כי רמת   (WHO)ארגון הבריאות העולמי 

 .מיליגאוס 1000היא  -הרץ  50אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר -המותרת של בני

 (.הקרויה על שמו של המתמטיקאי הגרמני קרל פרידריך גאוס)היא יחידת מידה למדידת שדה מגנטי  - גאוס

 

קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לשדה  ( IARC)הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן 

 מוגדרים בתור   – מיליגאוס לאורך זמן 2העולה על ( שעות 24על פני )מגנטי ממוצע 

 ( .Possible Carcinogenic" )לסרטן-אפשרי-גורם"

 קרינה בלתי מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 קרינה בלתי מייננת

  הזהירות המונעתהמשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון, 

 .לשם הפחתה של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים שונים ברשת החשמל    

 עמדת ארגון הבריאות העולמי היא שערך השדה המגנטי המרבי לחשיפת הציבור מרשת החשמל 

 . מיליגאוס 1000  -הוא      

 ארגון הבריאות העולמי סבור שקיימת הצדקה לנקיטת צעדי זהירות בכל , לאור האמור לעיל 

 .  הקשור לחשיפה לשדות מגנטיים    

 ערכי סף כלשהם בתוך תחומי, אין ארגון הבריאות העולמי תומך בקביעת ערכים גבוליים מספריים 

     .הזהירות המונעת     

 

 ?האם ישנו תקן ישראלי

 בישראל אין עדיין תקן המגביל את רמת השדה המגנטי בתדר רשת החשמל, נכון למועד הבדיקה  . 

 כי החלטת הממונה על הקרינה( 2006-ו ”התשס)קובע חוק הקרינה הבלתי מייננת , בהעדר תקן 

 .ח ועדת מומחים”תהיה בהתאם להמלצות שבדו    

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 לסיכום

ובהעדר תקן בנושא  , במצב של היעדר ערך מספרי להמלצת המשרד להגנת הסביבה

הפירוש שניתן על ידי הבודקים המוסמכים מטעם המשרד להגנת  , קרינה בלתי מייננת

 :כלפי ההמלצות של המשרד להגנת הסביבה הוא כדלקמן ,הסביבה

 

 בחשיפה -שעות ביממה 24 -מיליגאוס ל 2 -מומלצת רמה ממוצעת של , בבתי מגורים 

 .רציפה לאורך שעתיים ביממה     

 מיליגאוס 5 -מומלצת רמה ממוצעת של , במקומות עבודה. 

  חצר)אקוטית קצרה אפשרית רק לחשיפה  –מיליגאוס  1000הרמה המרבית של  , 

 (.מחסן, מסדרון    

 קרינה בלתי מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 .  2008. בריאות בעבודה, בטיחות. ר אבי גריפל"ד

 הקמה והפעלה של מקור קרינה בלתי מייננת

  קרינה הפולטת גלים אלקטרומגנטיים שרמת האנרגיה שלהם -קרינה בלתי מייננת 

 . (Ionization)ושאינם יכולים לגרום ליינון  5eV –פחותה מ      

  שבמהלך הפעלתם נוצרת או  , מיתקן או מערכת טכנולוגית, מכשיר –מקור קרינה 

 .   למעט קרינה לשימוש רפואי –קרינה בלתי מייננת , עלולה להיווצר    

  מהממונה במשרד לאיכות הסביבהללא היתר להקים או להפעיל מקור קרינה  אסור   . 

  ובאמצעים להגבלת החשיפהבהערכת רמות חשיפה מתן היתר הקמה מותנה  . 

  נערכו מדידות וכד, הגבלת רמות חשיפה -תנאים שונים הנדרשים למתן היתר הפעלה'. 

  מתאימה וכדלבעל הכשרה  -שירות למדידת קרינה תנאים למתן היתר'. 

 הצבת שילוט וכד, הגבלת גישה למקור הקרינה -היתר  למתןמיוחדים נוספים  תנאים'. 

 איכות הסביבהי הממונה במשרד "ע)....( ביטול ההיתר  -היתר וצו סילוק  ביטול. 

  אור סגול, פליטת אור ניראה -אינה טעונה אישור מקורת קרינה שהקמתם והפעלתם  , 

 . 'מיקרו גל וכד    

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 ! DNA-פגיעה ב
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קרינה בעלת עצמה המאפשרת לשחרר  : קרינה מייננת•

 אלקטרון מאטום או מולקולה

•Radiation with sufficient : Ionizing Radiation

energy to remove an electron from an atom or 

molecule 

 

 :מהי קרינה מייננת 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד .2010יולי  -הכנת הרשות המקומית למצב חירום  -משה קרן 



 ?קרינה מייננת מסוכנת ?מדוע

לקרינה מייננת יש חשש מחשיפה כרונית כי כתוצאה •
במקרים של  . הסתברותי מסוים לתחלואה בסרטן

 .קצרת זמן יש חשש לנזקים מיידייםחשיפה חריפה 
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 2010יולי  -הכנת הרשות המקומית למצב חירום  -משה קרן 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



 ?אנו עוסקים  בקרינה מייננת? מדוע

 :כי ניתן להשתמש בה למטרות חיוביות תוך שימוש ב•

 חומרים רדיואקטיביים•

 .הידועה כקרינת רנטגן, Xקרינת •
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 2010יולי  -הכנת הרשות המקומית למצב חירום  -משה קרן 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 מקור  

 אקטיבי-רדיו

 X - שפורפרת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 ספקטרום אנרגיה – ערכי הקרינה

 סגול-אולטרא

 אדום-אינפרא



 באופן ישיר או, קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית המסוגלת לייצר יונים -" מיננתקרינה "

 .בעברה דרך חומר, בעקיפין                         

 

 .מייננת קרינה ספונטני באופן הפולט חומר - "רדיואקטיבי חומר"

 

 קרינה נוצרת שבהפעלתם או מייננת קרינה הפולטים מכונה או מכשיר - "קרינה מכשיר"

 .מייננת בלתי קרינה או מייננת                             

 

 חומר רדיואקטיבי החתום בתוך מעטפת חיצונית והבנוי באופן -" מקור רדיואקטיבי חתום"

 לרבות במקרים של תקלות  , המבטיח כי בתנאי שימוש רגילים                                        

  . יימנע פיזור שלו לסביבה, צפויות                                        

 

  1980-ם"התש, (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם)תקנות הרוקחים  -הגדרות 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



 בעלי   היא קרינת חלקיקים או גלים אלקטרומגנטיים - קרינה מייננת 

 לשחרר אלקטרונים  , כלומרחומר  גבוהה המסוגלים ליינן אנרגיה     

 .  מולקולות או אטומים מתוך    

 בלבד ולא בכמותותלויה באנרגיה שלו  יכולת היינון של חלקיק או פוטון  . 

 חלקיקים או פוטונים בעלי אנרגיה נמוכה מהווים קרינה בלתי מייננת  . 

 קרינה מייננת יכולה להיות קרן של חלקיקים בעלי מסה ומטען חשמלי  , 

 ,  חלקיקים בעלי מסה ללא מטען חשמלי, פרוטונים /אלקטרונים כגון      

 .פוטונים -או חלקיקים שאינם בעלי מסה או מטען חשמלי, נויטרוניםכגון     

 קרינת בטא וקרינת נויטרונים, קרינת אלפא: דוגמאות לקרינה מייננת. 

 

 ויקיפדיה

 כללי -קרינה מייננת 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



  או קרינת גמא קרינת רנטגןקרינות באנרגיות גבוהות בתחום של 

 סגול גבוה-עלקרינה בתחום של . מייננות כמעט כל אטום או מולקולה    

 וקרינה ( כולל רקמות ביולוגיות) מייננת הרבה אטומים ומולקולות    

 .  מייננות מעט מולקולותסגול קרוב ואור נראה -עלבתחום של     

 של כבלי מתח גבוה הםוהשדה האלקטרומגנטי  גלי רדיו, גלי מיקרוגל 

 .דוגמאות לקרינה בלתי מייננת     

 ויקיפדיה

 כללי -קרינה מייננת 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 זהו חלקיק הזהה במבנהו לגרעין. מכיל שני פרוטונים ושני ניטרונים חלקיק אלפא - קרינת אלפא

 .חלקיקי אלפא נפלטים בדרך כלל מאטומים כבדים. אטום הליוםשל                      

 או פוזיטרונים הנפלטים מגרעיניהם של איזוטופים  מאלקטרוניםמורכבת  - קרינת ביתא

 .רדיואקטיביים של יסודות כימיים מסוימים                     

 קרינת גמא. של קרינה אלקטרומגנטיתפוטונים מכילה צרורות של אנרגיה בצורת  - קרינת גמא

 .בדרך כלל לאחר פליטת קרינת ביתא, נפלטת מגרעיניהם של איזוטופים רדיואקטיביים              

 באלקטרונים " מופצצים"של קרינה אלקטרומגנטית הנפלטים מחומרים ה פוטוניםהם  - X -קרני

 (.  בדרך כלל ממאות ועד מאות אלפי וולטים)שהואצו באמצעות מפל מתח גבוה              

 ניטרונים נפלטים  . המהווים מרכיב של גרעין האטוםחסרי מטען הם חלקיקים   - ניטרונים

 איזוטופים רדיואקטיביים . ביקועבריאקציות גרעיניות מסוימות ובמיוחד בתהליך                 

 .מסוימים פולטים ניטרונים באופן ספונטני                

 ניתן לייצר . המהווים מרכיב של גרעין האטוםמטען חשמלי חיובי הם חלקיקים בעלי  - פרוטונים

 (.   שגרעינם מכיל פרוטון אחד)פרוטונים חופשיים על ידי יינון אטומי מימן                   

 סוגי קרינה מייננת

 סורק, המרכז למחקר גרעיני



  בבנייה , במחקר ופיתוח, ברפואהלקרינה מייננת שימושים רבים 

 .ובתחומים נוספים    

 משום שהיינון  , חשיפה לקרינה מייננת יכולה להיות מסוכנת לבריאות 

 .  של התאים  DNA -הגנטי גורם לנזק חמור לחומר      

 רקמות שנחשפות לקרינה מייננת סובלות מנזק , בנוסף לנזק המיידי 

  –המתבטא בעיקר בהתפתחותם של גידולים סרטניים , מאוחר    

 .  חשיפה כרונית    

 ויקיפדיה

 כללי -קרינה מייננת 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 יצירת נזק לתא בגוף האדם כתוצרה מקרינה מייננת

 גידול סרטני

 .  2003. דברים שרצית לדעת על קרינה מייננת. לייכטר. י, ברק. ד, וולף. א



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 סוגי הקרינה 



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 ?מה זה חשיפה חיצונית 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 :סוגי מקורות קרינה מייננת 

 .הפולטים קרינה מייננת ספונטנית -מקורת טבעיים #          

 .קרינה הנפלטת בתהליך של הפעלת מכשור –מקורת מלאכותיים #          

     : (mRem/y 200)מקורות טבעיים 

 .  קרינה קוסמית#       

 .אקטיביים טבעיים בקרקע באוויר ובמזון-התפרקות חומרים רדיו#       

 .K, C: אקטיביים בגוף האדם -התפרקות חומרים רדיו#       

 :מקורת חתומים 

                            .אקטיבי נתון בתוך מארז סגור הרמטית-מארזים בהם החומר הרדיו#   

 . 1997. מושגי יסוד בהגנה מקרינה. שלזינגר. ט

 כללי   

 ראדוןגז 



  Radon – ראדון 

 רדון  /Radon  הוא יסוד כימי רדיואקטיבי ממשפחת הגזים האציליים 

 .  86 -ומספרו האטומי  Rn -שסימולן הכימי      

 הוא נוצר כתוצאה מהתפרקות היסוד רדיום המצוי בכל סוגי הקרקעות 

 .בריכוזים שונים    

 של האיזוטופ הנפוץ ביותר של רדון  זמן מחצית החייםRn-222   

 .ימים 3.8 -הוא     

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד אינטרנט  
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 :מקורות פתוחים 

 .  אקטיבי עצמו וללא אריזה-כאשר משתמשים בחומר רדיו#       

 :  חומרים רדיואקטיביים מלאכותיים 

 .אפשר לייצר בכורים ובמאיצים#          

 :  יחסית ומשמשים   כ הם קצרי חיים"בד#          

 .לצרכי אבחון וטיפול רפואי -                   

 .כמקורת קרינה במכשירי מדידה -                   

 (.גלאי עשן)כמקורות יינון בהתקנים  -                    

 :מכונות רנטגן ומאיצים 

 .                    כתופעות לוואי לתהליך פיזיקאלי X –פולטות קרינת קרני #        

 . 1997. מושגי יסוד בהגנה מקרינה. שלזינגר. ט

 כללי   

 131יוד 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד
 . 1997. מושגי יסוד בהגנה מקרינה. שלזינגר. ט

 כללי   

 (.הסתלקות מהירה)הפחתת זמן החשיפה  –קרינה חיצונית 

 .התרחקות ממקור הקרינה                       

 .מיסוך בין העובד למקור הקרינה" קיר"הרכבת                        

 

 .  א"מניעת חדירה או מגע בין העובד למקור הזיהום הר –א פנימי "זיהום ר

 ..(.כפפות, לבוש, מסכה)ציוד מיגון אישי                        

 .עישון, שתייה, מניעת אכילה                        

 .'סבוניה וכד, פתיחת ברז, פחי אשפה: הפעלה רגלית                         

 

.                         הן בעמדות העבודה והן במערך הרפואי הצמוד –ניטור ובקרה 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 :שלושת עקרונות היסוד  – ICRP –מערכת ההגנה מקרינה של ה 

 .Justification –הצדקה לביצוע #   

 

 .Individual dose limits –הגבלת מנת הקרינה לעובד #   

 

 .Optimization of radiation protection –" אופטימיזציה"עקרון ה#   

 יבוצע תוך -כי הפעילות עם קרינה מייננת שניתן לה אישור , הקובע   

 –מאמץ להפחית את החשיפה ככול הניתן     

                  ALARA – As Low As Reasonably Achievable.    

 . 1997. מושגי יסוד בהגנה מקרינה. שלזינגר. ט

 כללי   



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 "נמוך עד כמה שזה ניתן ומעשי: "ALARP-עיקרון ה

 לא קביל

 אזור ה  

ALARP 

 (נסבלות הסיכון)

 אזור של סיכון קביל

 (לוקחים את הסיכון אם זה מאד כדאי)

לא ניתן להצדיק לקיחת  

אלא בתנאים  , סיכון

 מיוחדים ויוצאי דופן

נסבל אם הפחתת הסיכון איננה 

או שעלותה גבוהה מדי  , מעשית

 יחסית לתוצאה המתקבלת

כך , ככל שרמת הסיכון פוחתת

, יחסית, דרושים פחות משאבים

 כדי להוריד אותה עוד יותר

הדבר בא לידי ביטוי בצורה  

של , ההולכת וצרה, המשולשת

 שרטוט הסיכון במרכז האיור

יש לנקוט באמצעים 

שיבטיחו כי הסיכון ישאר  

כדי להראות   ALARPאין צורך במאמץ  ברמה זו
 שהפחתת הסיכון מעשית וסבירה

  

 
 סיכון זניח

"As Low As Reasonably Practical" 

 ר אבי גריפל"ד
 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 חשיפה שנתית ממוצעת בארץ ממקורות טבעיים

 .  2003. דברים שרצית לדעת על קרינה מייננת. לייכטר. י, ברק. ד, וולף. א

 mRem/y 200 -כ

 –א  "חומרי בניה ר

 .  הפולטים גז ראדון –תוריום , ראדיום, אשלגן 

 אויר-צוות

1 mSv = 100 mRem 



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 חשיפה לקרינה   

1 mSv = 100 mRem 



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

1 mSv = 100 mRem 



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

  –הגבלת מנות חשיפה תעסוקתיות 

 (  הועדה לאנרגיה אטומית)תקן להגנה מקרינה מייננת 

  כאשר הממוצע, בשנה מיליסיוורט -20מנה אפקטיבית ממוצעת של 

 .שנים עוקבות 5מחושב על פני     

   כלשהי בשנה בודדת מיליסיוורט -50מנה אפקטיבית חד פעמית של. 

  מיליסיוורט -6מנה אפקטיבית של  –חשיפת נוער במסגרת לימודיהם   

 .בשנה    

  מיליסיוורט -1בהיריון תוגבל למנה אפקטיבית של עובר / אישה חשיפת 

 .במשך תקופת ההיריון    



 ?הם חומרים רדיואקטיביים מה

 .באופן ספונטניחומרים הפולטים קרינה מייננת : חומרים רדיואקטיביים•

עד שהם  , הקרינה נפלטת מחומרים אלה באופן תמידי: המשמעות •

 .  דועכים

 :  סוגי הקרינה הנפלטת מחומרים אלה•

 ,  שהם חלקיקים –ביתא ונויטרונים , אלפא•

 .  שהיא קרינה אלקטרומגנטית – וגאמא•
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 ?יש סיכון בחומרים רדיואקטיביים ?מדוע

 .כי עקב תכונתם הם עלולים להיות מקור סיכון קבוע•

 

.  בחשיפה כרונית לקרינה מייננת יש חשש הסתברותי לתחלואה בסרטן

 .במקרים של חשיפה חריפה ולזמן קצר יש חשש לנזקים מיידיים
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 Ionizing Radiation –קרינה מייננת 

 גוף האדם אלומיניום עופרת בטון

 "מצודה"

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 גרעיני-כור



 .מקורות פתוחים .מכוני איזוטופים בתי חולים

 .CT –מכשירי רנטגן ו  .מכוני רנטגן

.  מקורות חתומים חזקים אך מוגנים .מתקני הקרנה
 .מאיצי אלקטרונים

מוסדות השכלה  
 גבוהה ומחקר

 .  מקורות פתוחים .מעבדות ומכונים

 .מאיצים, מכשירי רנטגן

,  מזון, פלסטיק, קווי ייצור כימיים מפעלי תעשייה
אלקטרוניקה ועוד , מתכת, משקאות

 .רבים

. מקורות חתומים בינוניים עד חלשים
מכשירי רנטגן , מאיצים, מכשירי רנטגן

 .ניידים

,  תחנות אוטובוס, תחנות רכבת בטחון
 .שדות תעופה

חומרים  , CT –מכשיר רנטגן ו 
 .רדיואקטיביים חלשים

 .רנטגן, מקורות חתומים .צפיפות ולחות, רדיוגרפיה מתקנים ניידים

 מאפייני המוסדות וסוגי מקורות הקרינה המייננת

6231670-050 ,arkushrami@gmail.com 
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 ?מה היא קרינת רנטגן

הנוצרת במכשירים  , קרינת רנטגן היא קרינה אלקטרומגנטית מלאכותית•

 .מיוחדים לכך

לא מדובר על קרינה רצופה כפי שקיים בחומרים  : המשמעות•

 . רדיואקטיביים

אם . אין קרינה שיורית. הפסקת פעולת המכונה מפסיקה הקרינה מיידית•

 .אין אפשרות לקרינה  –יש הפסקת חשמל 

  

 2010יולי  -הכנת הרשות המקומית למצב חירום  -משה קרן 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 Ionizing Radiation -קרינה מייננת /  Xקרני 

 .צילום רפואי

 .בדיקת טיב ריתוך

 .בדיקות ביטחוניות

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



 ?יש סיכון במכשירי רנטגן ?מדוע

כי בעבודה שוטפת הם מפיקים קרינה מייננת ויש להימנע  •
 .ממנה

סימן הקרינה המייננת זהה לחומרים : בעיה נוספת•
לכן בעת חירום הוא עלול  . רדיואקטיביים ולקרינת רנטגן

לבלבל ולגרום לחששות מחומרים רדיואקטיביים  
 .במקום שהם לא נמצאים בו כלל

 2010יולי  -הכנת הרשות המקומית למצב חירום  -משה קרן 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

   X -קרינת  



קרינה  

 מייננת 
  גאמאקרינת  . 

 חומרים רדיואקטיביים. 

  רציפה –קרינה ספונטנית  . 

 0.2-1.3  Mev . 

 קרינת , קרינה רנטגןX. 

  כתודה –שפורפרת אנודה. 

  גוררת הפסקה מיידית של הקרינה –הפסקת מקור המתח  . 

   150-450 Kev . 

במקרים של  . בחשיפה כרונית לקרינה מיינת יש חשש הסתברותי לתחלואה בסרטן
 .חשיפה חריפה ולזמן קצר יש חשש לנזקים מיידיים

 רדיוגרפיה

 גאמגרפיה

 Ionizing Radiation -קרינה מייננת 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 .קרינת נויטרונים –ממסך / מיגון בטון עבה בולע 

 גרעיני-כור



 שימושי קרינה מייננת

 :רפואי•

אבחון בעזרת חומרים רדיואקטיביים  •

או , CT -ומכשירי רנטגן ו, (מיפויים)

 Pet-CT –משולבים 

חומרים   -טיפול בקרינה•

 רדיואקטיביים ומאיצים

 גם יצירת פסולת –תוך כדי כך •

6231670-050 ,arkushrami@gmail.com 
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 מכשירי רנטגן –שימושי קרינה מייננת 

השימושים המקובלים היו רפואיים אך בשנים האחרונות •
 .גובר והולך השימוש למטרות בטחון
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Modern teletherapy unit (photograph: MDS 

Nordion). 

IAEA NUCLEAR SECURITY SERIES No. 5. TECHNICAL GUIDANCE 

 Ionizing Radiation  -שימושים בציוד קרינה מייננת למטרות רפואיות 

 X -Ray –קרני רנטגן 
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 Ionizing Radiation  -שימושים בציוד קרינה מייננת למטרות ביטחוניות 
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 Ionizing Radiation  -שימושים בציוד קרינה מייננת בתעשייה 

Beam 
 

source 

Tube with weld 

Image 

IAEA NUCLEAR SECURITY SERIES No. 5. TECHNICAL GUIDANCE 

Gamma Radiography 

Set up and test X-ray of carbon steel 60.3mm pipe 

Typical gamma radiography system 

6231670-050 ,arkushrami@gmail.com 

  :מים ועוד, בנין, תעשייה
דהיינו ביקורת איכות   –רדיוגרפיה 

צנרת  ,מיכלים, מבנים, מוצרים
ועוד בעזרת מקורות  

רדיואקטיביים לקבלת תמונה  
במקום שאין שיטת בדיקת אל  

המקורות  . הרס אחרת אפשרית
ניידים ובעלי עצמת קרינה רבה אך  

ארוזים וממוגנים במכשירים נוחים   
ניידותם ועצמתם הם  . לטלטול

 .מקור הסיכון העיקרי

mailto:arkushrami@gmail.com


6231670-050 ,arkushrami@gmail.com 

מקור  

 קרינה

 "מוצר"

 לוח

 עיבוד נתונים

 תוצאות

 עיקרון המדידה
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 שימושי קרינה מייננת

מודדי  : דרכים וחקלאות, תשתית, בניין•

 .  צפיפות ולחות קרקע

מקורות   2כל אחד כולל , מקורות ניידים•

אך מסוכנים למדי  , קרינה חלשים ממוגנים

 .  אם נפרצים

,  מספר רב של פעולות ביום בכל רחבי הארץ•

 .כולל תנועה על הכבישים

בתמונה נראה ארגז סגור והמכשיר בתוך  •

 . הארגז ובעת הפעלתו

למשל  , יש כאלה בצבעים שונים לפי היצרן•

 .  כתום וכחול 
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 שימושי קרינה מייננת

, זרימה, מדידות גובה: תעשייה•
משקל ועוד בתעשייה  , צפיפות
,  מזון, מתכת, מחצבים, הכימית

 משקאות ועוד
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 ?יסומנו המוסדות השונים כיצד

 א"העוסקים בחומרים ר•

 

 העוסקים ברנטגן לא רפואי   •

 

 

 העוסקים ברנטגן רפואי      •
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 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 אזורי עבודה   

 :אזורי עבודה במתקני קרינה מסווגים 

 .  (Controlled Area)לאזורים מבוקרים # 

 . (Supervised Area)אזורים מפוקחים # 



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 אזורי עבודה   



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

   מים"המ – 6 

 .לבצע פעילות תוך חשיפה מינימאלית לקרינה מייננת –המטרה 

  קיצור זמן החשיפה –משך הזמן  . 

 החשיפה קטנה. במידת האפשר התרחק ממקורות הקרינה – מרחק 

 (.  'מ 1במרחק  9קטנה פי ' מ 3החשיפה במרחק )כפונקציה של המרחק בריבוע             

  וילון עופרת וכד, קיר מיגון –מיגון כללי'. 

  חלוק עופרת(. לצוואר)מגן תירואיד . משקפי מגן –מיגון אישי  . 

 עובדים בסביבת קרינה יענדו בקביעות תגי קרינה וינוטרו   – מדידה 

 .  ח חשיפה חודשי"ויעקבו באמצעות דו              

 לסיכוני הקרינה ולאמצעי המיגון – מודעות  . 



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 אצבע-תג

 ח חשיפה חודשי"דו

 מגן תירואיד

 סינר עופרת

 משקפי מגן

תג ביקורת קרינה  

 (דוזימטר)

 דוגמאות לאמצעי מיגון אישי ומדידה



 .בן יהודה. צ. גהות והגנת הסביבה, המחלקה לבטיחות, שיבא 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 הגדרות. 1

 או חלקיקית( גאמאקרינת רנטגן או קרינת )אלקטרו מגנטית  קרינה –" קרינה"או " קרינה מייננת"

 .בעוברה דרך חומר, במישרין או בעקיפין, המסוגלת ליצור יונים                             

 .כמות חומר רדיואקטיבי המבוטאת על פי קצב התפרקותה –" אקטיביות"

 )....(.בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה  –" בדיקות סביבתיות תעסוקתיות"

 אדם בעל ידע בבטיחות קרינה מייננת ובעל הסמכה מטעם מכון מוסמך –" בודק קרינה מוסמך"

 .  תוקף ההסמכה של בודק מוסמך יפוג עם סיום עבודתו במעבדה מוסמכת).....( להדרכה              

 .פיזור של חומר רדיואקטיבי פתוח בצורה לא מבוקרת -" זיהום רדיואקטיבי"

 .זיהום רדיו אקטיבי בתוך גופו של האדם –" זיהום רדיואקטיבי פנימי"

 .  חומר הפולט מעצמו קרינה מייננת -" חומר רדיואקטיבי"

 .חשיפה תעסוקתית ממקור קרינה שמחוץ לגופו של אדם –" חשיפה חיצונית"

 .חשיפה תעסוקתית ממקור קרינה הנמצא בתוך גופו של אדם –" חשיפה פנימית"

 )..(.חשיפת גופו של אדם לקרינה מייננת או לזיהום רדיואקטיבי עקב תעסוקה  -" חשיפה תעסוקתית"
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 .מכשיר או מכונה הפולטים קרינה מייננת או שבהפעלתם נוצרת קרינה מיינת, התקן –" מכשיר קרינה"

 .אדם בעל ידע בבטיחות קרינה מייננת ובעל הסמכה מטעם מכון מוסמך –" ממונה בטיחות קרינה"

 .כמות האנרגיה הנבלעת ביחידת מסה של גוף האדם עקב חשיפתו לקרינה מייננת –" מנת קרינה"

 .הנמוכה מבין מנות קרינה כמפורט בתוספת השנייה –" מנה גבולית"

 סכום ערכי שקול המנה המוכפלים בגורמי - (Effective Dose Equivalent) –" מנת קרינה מוכללת"

 .  Sievert = 100 rem 1 -היחידות)....(. השקלול המתאימים לכל הרקמות ואברי האדם                    

 מנת קרינה מוכללת לאדם - (Committed Effective Dose Equivalent) –" מנת קרינה מחויבת"

 .  שנים לאחר קליטת חומר רדיואקטיבי לגופו 50 -שתצטבר במשך                                

 י הקרינה המייננת "האנרגיה הממוצעת הנמסרת ע – (Absorbed Does) –" מנת קרינה נבלעת"

 .ליחידת מסה של חומר                               

 מעבדה או מכון בעלי יכולת מדעית וטכנולוגית לביצוע בדיקות בהגנה –" מעבדה מוסמכת לקרינה"

 )....(.י מפקח עבודה ראשי "ושהוסמכה ע)....( מקרינה מייננת                              

 הגדרות. 1



106 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 )....(.מי שהשר מינה אותו  –" מפקח קרינה"

 )....(חומר רדיואקטיבי או מכשיר קרינה שאינם פטורים מתחולת תקנות אלה  –" מקור קרינה"

 מקור קרינה הבנוי כך שבתנאי שימוש רגילים יימנע כל פיזור ממנו של חומר –" מקור חתום"

 .רדיואקטיבי לסביבה                        

 1/10 -אדם העוסק בקרינה שחשיפתו התעסוקתית עלולה לעבור בשנה אחת את  –" עובד קרינה"

 או העובד באחת או בכמה מהעבודות המפורטות בתוספת השלישית, מהמנה הגבולית                 

 )....(.  שעות בשנה לפחות  200בהיקף של                  

 .{מספר בדיקות בשנה/  X 0.3מנה גבולית }: מנת קרינה המחושבת  –" רמת בדיקה"

 .ומעלה של המנה הגבולית 1/120בשיעור : מנת קרינה לחודש  –" רמת רישום"

 )....(.  רופא מומחה לרפואה תעסוקתית  –" רופא מורשה"

 , דרישות והנחיות בטיחות של התקן להגנה מקרינה מייננת של הועדה לאנרגיה אטומית –" תקן"

 (.המעודכן מעת לעת) 02/1987, ישראל            

 הגדרות. 1
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 :  אחד או יותר מן האירועים הבאים  –" תקרית"

 . חשיפה חריגה#    

 .  גניבה או מיקום לקוי של מקור קרינה, אובדן#    

 .אובדן זמני או קבוע#     

 או כשלון של אמצעי הגנה או של מיגון או של אמצעי להפסקת קרינה של מקור קרינה  #     

 .עקב  תקלה       

 .פיזור בלתי מתוכנן או בלתי מבוקר של חומר רדיואקטיבי#     

 .תחום העוסק במדידה והערכה של מנות קרינה -" דוזימטריה"

 משך הזמן  / פרק הזמן שבו מחצית מגרעיני החומר הרדיואקטיבי מתפרקים  -" מחצית החיים"

 אקטיבי יורדת למחצית מערכה -העובר עד שהאקטיביות של חומר רדיו                          

 .  ההתחלתי                          

 .למיליארדי שנים נמדדת ביחידות של זמן הנעים בין חלקי שנייה                          

 הגדרות. 1
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 הגבלת החשיפה. 2

 .לא תעלה על המנה הגבוליתהחשיפה התעסוקתית לעובד קרינה בתוך שנה . א

 לאשר חשיפה, לאחר שנועץ במפקח קרינה, יוכל המעביד, ('עבודה מיוחדת וכד)במקרים חריגים . ב

 ובכל חיי עובד הקרינה צבירת חשיפות חריגות של עד, עד כפל המנה הגבוליתחד פעמית של      

 . ולאחר שיידע את העובדפעמים המנה הגבולית  5כדי      

 .  המנה המרבית לעובד לצורך הצלת חיים של אדם אחר או למניעת אסון תהיה כאמור בתקן. ג

 לא תעלה חשיפת נשים בגיל הפוריות או נשים בהריון על האמור בתקנות עבודת נשים . ד

 .  1979-ט"התשל( עבודות בקרינה מייננת)    

 תחילת עבודה בקרינה מייננת. 3

 אלא לאחר שנתמלאו דרישות קודמות  , לא יחל מעביד בהפעלת מקור קרינה או שימוש בו

 (19, 2,3, א-4) 
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 חובות של מעביד. 4

 שמי מעובדיו עלול  ( הבעל)ינקוט המעביד )....( בכל מקום עבודה עם חומרים רדיואקטיביים . א

 :אמצעים אלה המנה הגבולית  1/10להיחשף לקרינה מייננת מעל    

 )....(.ובה פירוט הסיכונים ואמצעי ההגנה תוכנית בטיחות למפקח עבודה , אחת לשנה, ימסור. 1   

 )....(.קרינה מוסמך ממונה בטיחות ימנה . 2   

 ).....(.  אמצעי ניטור ואמצעי בטיחות נאותים , יספק עובדיו ציוד מגן. 3   

 לקביעת סיכוני  תעסוקתיות -בדיקות סביבתיות, באמצעות מעבדה מוסמכת, בחצריויערוך . 4   

 )....(.קרינה        

 ,רדיוטוקסיקולוגיה, דוזימטריה, תעסוקתיות-הסביביתיותהבדיקות ירשום וינהל את תוצאות . 5   

 )....(.  ' כיול מכשירי מדידה וכד, תאריכי מדידה, מיפוי רמו תקרינה        

 ).....(.את כל מכשירי ניטור הקרינה , באמצעות מעבדה מוסמכת, יבדוק ויכייל. 6  

 .   או תאונה/כולל התייחסות למקרי תקלה והוראות בטיחות יקבע בכל תחנת עבודה . 7  
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 חובות של מעביד. 4

 . את העובדים על סיכוני קרינה, באמצעות ממונה בטיחות קרינה, בכתב ובעל פה, ידריך ויאמן. 8  

 )....(.בהתאם לצורך את האיזורים בהם צפויה חשיפה חריגה וישלט , במקום העובדה, יגדר. 9  

 ועל מסקנות  )....( על חשיפה חריגה במקום העבודה , בכתב, ידווח למפקח עבודה אזורי. 10 

 .   'תקרית תאונה וכד, וכן על כל תקלה, החקירה שערך      

 בכפוף להוראות מפקח עבודה אזורי).....( יפעל בכל הקשור לבקרה אישית ולפיקוח רפואי  . 11 

 .  והשירות הרפואי      

 ינקוט כל פעולה שתהא דרושה כדי למנוע מכל הנמצא בחצריו חשיפה לקרינה מייננת בשיעור. 12 

 . )....(.  העולה על המנה הגבולית בשנה אחת        

 )......(.  יפנה למעבדה מוסמכת לקרינה בכל מקרה של ספק . 13 

 .     על כל שינוי במקום העבודה שעלול להשפיע על תוכנית הבטיחות, מראש למפקח עבודה, ידווח. 14 

 ',חשיפות אישיות וכד, בדיקות סביבתיות: על ימסור לעובדי הקרינה שבחצריו נתונים עדכניים . 15

 (.  'אורחים וכד)הדבר נכון גם לגבי מי שאינם עובדים ונמצאים בחצרים       
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 חובותיו של עובד קרינה. 5

 :עובד קרינה חייב למלא את כל אלה . א

 מיגון אישי, ימלא בקפידה את כל הוראות הבטיחות ויקפיד להשתמש באמצעי בטיחות קרינה. 1  

 .  אמצעי ניטור ועוד       

 .ישתה ויעשן במקום בו עובדים עם חומרים רדיואקטיביים, לא יאכל. 2  

 )....(.יתייצב לכל הדרכה  . 3  

 )......(.מוסמך לביצוע בדיקות רפואיות יתייצב בשירות רפואי . 4  

 .במקום עבודתו' תאונה וכד, תקרית, יודיע למעביד או לממונה בטיחות קרינה על כל חריג. 5  

 )....(.  יודיע על כך לכל אחד ממעבידו , אם העובד חשוף לקרינה מייננת במספר מקומות עבודה. 6  
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 בקרה אישית  . 6

 עקב עיסוקיו להיחשף, לא יעסיק מעביד עובד שלגביו קבע ממונה בטיחות קרינה כי הוא עלול. א

 ).....(.   המנה הגבולית בשנה  3/10לקרינה מייננת בשיעור העולה על     

 רישום והודעה . 7

 ימים 30ירשמו וירוכזו בידי המעביד תוך ', תקרית וכד, בשגרה ובעת תקלה, תוצאות מנת קרינה. א

 תוצאות חריגות. מיום מסירתם לבדיקה של הדוזימטרים האישיים או דגימות רדיוטוקסיקולוגיות    

 .   לעובד ולמאגר חשיפה ארצי, למפקח עבוד אזורי, לשירות הרפואי: ידווחו      

 ).....(.שנים לפחות  30הרישומים ישמרו בידי המעביד במשך . ב

 בדיקה  . 8

התוצאה תירשם ותועבר , המעביד יבדוק את סיבותיה של כל מנת קרינה העולה על רמת הבדיקה

 . למפקח עבודה אזור
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 מחיקת רישום מנת קרינה  . 9

 .  מחיקת רישום מנת קרינה של עובד ממאגר החשיפות הארצי תבוצע על פי החלטת מפקח קרינה

 חובת בדיקות רפואיות  . 10

 . בסמוך לתחילת עבודתועבר בדיקה רפואית לא יועבד אדם בקרינה מייננת אלא אם כן . א

 חוזרת בידיבדיקה רפואית , עבר אחת לשנה לפחות, לא יועבד אדם בקרינה מייננת אלא אם כן. ב

 . רופא מורשה     

 לא יועבד כעובד , עובד קרינה הנעדר מעבודתו או כזה שנחשף למנה גבוהה מהמנה הגבולית. ג

 ).....(.  בידי רופא מורשה עבר בדיקה רפואית נוספת קרינה אלא אם כן    

 )....(.רשאי הורות על ביצוע בדיקות רפואיות נוספות מסיבות שונות רופא מורשה . ד

 ישלח השירות הרפואי המוסמך, לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו. ה

 .  הודעה על כך למעבדי והעתק למפקח עבודה אזורי    
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 היקף הבדיקות הרפואיות   . 11

 (. תפקודי כבד ועוד, בדיקה קלינית, שתן)פירוט של שורה ארוכה של בדיקות רפואיות ייעודיות  

כרטיס בדיקות רפואיות שבו ירשמו פרטי העובד , לגבי עובד שהוא בודק, שירות רפואי מוסמך ינהל

 . וכן ממצאי הבדיקות הרפואיות לאורך השנים

 חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות   . 12

 פנקס בריאות     . 13

 )....(.  פנקס בריאות ובו פרטי ומידע על בריאותו , שירות רפואי מוסמך ינפיק לעובד קרינה

 חובת המעבד להסדרת הבדיקות הרפואיות    . 14

 . באחריות המעביד להסדיר את כל נושא הבדיקות הרפואיות של עובד הקרינה

 אי התאמת העובד לעבודה בקרינה      15-16

 )....(.   באחריות ובסמכותו של רופא מורשה לקבוע את התאמתו של עובד לעבודה בקרינה 
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 איסור עבודה לאחר קבלת ההודעה  . 17

 .  יחדל להעביד את העובד בקרינה, על אי התאמתו של עובד לעבודה בקרינה)מעביד שקיבל הודעה  

 ימים מיום 21תוך , מעבדה מוסמכת לקרינה תדווח על ממצאיה למעביד ולמפקח עבוד אזורי. א

 . הבדיקה    

 חייב בודק קרינה מוסמך למסור,תעסוקתיות במקום העבודה-לאחר ביצוע בדיקות סביבתיות. ב

 .למעביד מידע על הבדיקות ועוד     

 )....(.מעבדה מוסמכת חייבת להעביר את תוצאות בדיקותיה גם אל מאגר חשיפות ארצי . ג

 .  שנים לפחות 30המעבד תשמור את ממצאי הבדיקות שביצעה למשך . ד

 חובות מעבדה מוסמכת לקרינה   . 18

 חובת הודעה על עבודה בקרינה . 19

לא יתחילו במקום עבודה או במפעל בעבודה בקרינה מייננת אל אם כן נמסרה על כך הודעה בכתב 

    .)....( 
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תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת

 כללי בטיחות ונהלי עבודה מחמירים  . 20

 .  אין בתקנות אלו כדי לגרוע מכללי בטיחות ונהלי עבודה מחמירים יותר הנהוגים במקום העבודה 

 תחולה   . 21

 שמירת דינים . 22

 .  אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר בדבר בטיחות בעבודה 

 תחילה   . 24

 הוראות מעבר   . 25

 ביטול  . 23
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 .נושאי התמחות במעבדה מוסמכת לקרינה –תוספת ראשונה 

 .  המנה הגבולית לרקמות ולאברים שונים –תוספת שנייה 

 .סיווג עבודות בקרינה מייננת –תוספת שלישית 

 .חומרים רדיואקטיביים ומכשירי קרינה הפטורים מתחולת התקנות –תוספת רביעית 

 .סימון בינלאומי לקרינה מייננת –תוספת חמישית 

 .טופס בירור חשיפה מעל רמת הבדיקה –תוספת שישית 

 .  פרטי רישום בפנקס הבריאות –תוספת שביעית 

 :  תוספות 

תעסוקתית ובריאות העוסקים  גיהותתקנות הבטיחות בעבודה 

 1992-ג"התשנ, בקרינה מייננת



6231670-050 ,arkushrami@gmail.com 

 .1979-ט "תשל( עבודות בקרינה מייננת)תקנות עבודת נשים 

בגיל   לאשהתקנות ייחודיות שחוקקו 

כי המחוקק   –בהריון  לאשה/ הפוריות 

 !  דואג לעובר שאינו מוגדר כעובד קרינה 
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 .1979-ט "תשל( עבודות בקרינה מייננת)תקנות עבודת נשים 

 .שנה 45 -אשה שטרם מלאו לה  –" אשה בגיל הפוריות"

 ,לרבות קרינה מקרני שפורפרת רנטגן –קרינה אלקטרומגנטית או גופיפיות  –" קרינה מייננת"

 שיש בה בהעברה דרך –חומרים רדיואקטיביים ונאוטרונית , מאיצי חלקיקים                         

 .  להתהוות יונים, במישרין או בעקיפים, חומר כדי לגרום                          

 .קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שמחוצה לו –" קרינה חיצונית"

 .קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שהתוך גופו –" קרינה פנימית"

 הגדרות  . 1

 הקטנת כמות החשיפה  . 2

 מעסיק ינקוט בכל הפעולות הסבירות הדרושות להקטנה מרבית של כמות ושיעורי החשיפה 

 . לרגל תעסוקתן או הכשרתן המקצועיתשל נשים הנמצאות בחצריו     

 .2002. ד יהודה קאופמן"עו
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 .1979-ט "תשל( עבודות בקרינה מייננת)תקנות עבודת נשים 

 .2002. ד יהודה קאופמן"עו

 רמת הפיקוח. 3

  גרם 0.5העולה על , עלולה להיחשף למנת חשיפה שוות ערך  עובדתתנאי עבודה שבהם- 

 .מחייבים קיום פיקוח על רמות ושיעורי החשיפה לגבי אותה עובדת ולגבי תנאי עבודתה, לשנה    

 בגיל הפוריות   לאשההגבלות חשיפה . 4

 בשיעור העולה  ).....( במסגרת עבודתה למנות חשיפה , אשה בגיל הפוריות לא תחשף 

 .  rem/y 5  -על     

  0.4השיעור החודשי הממוצע של חשיפת האשה כאמור לא יעלה על rem    .)......( 

 אישה בהריון   . 5

  תודיע, ונכנסת להריון 3אשה בגיל הפוריות המועסקת בעבודה המחייבת קיום פיקוח לפי תקנה 

 .  סמוך ככול האפשר למועד בו נודע לה עובדת הריונה, על דבר הריונה למעסיקה    
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 .1979-ט "תשל( עבודות בקרינה מייננת)תקנות עבודת נשים 

 .2002. ד יהודה קאופמן"עו

 בהריון לאשההגבלת חשיפה . 6

  1בשיעור העולה )...( אשה בהריון לא תחשף במסגרת עבודתה למנת חשיפה rem    במשך כל 

 .  תקופת הריונה    

  השיעור החודשי הממוצע של חשיפת האשה כאמור לא יעלה על– rem  0.15 .).....( 

 בגיל הפוריות   לאשההגבלות חשיפה . 7

  המעסיק אשה בגיל הפוריות ינקוט בכל באמצעים הדרושים כדי למנוע חשיפת האשה.)...( 

  ידווח על כך למפקח עבודה)....( מעביד המעסיק אשה בגיל הפוריות במספר עיסוקים. 

  מעביד ינהל רישום על מסודר ושוטף על כל מנות החשיפה של אשה בגיל הפוריות.).....( 

    .).....( 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 .1979-ט "תשל( עבודות בקרינה מייננת)תקנות עבודת נשים 

 .2002. ד יהודה קאופמן"עו

 מדידת חשיפה   . 8

 מתאים בהתאם להוראות המפקחאמצעי מדידה אישי י "מדידת החשיפה תיעשה ע . 

 .   ביטול, הצגת התקנות, תחולה 9-11

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד 3

 .אלא רק מחממת –קרינת לייזר בלתי מייננות  
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד ר נעמי סיני"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד
 ר נעמי סיני"ד

 שדה מגנטי

 שדה חשמלי



126 
 ר נעמי סיני"ד

 לייזר -תהליך יצירת אלומת קרינת 

  מעבירה אנרגיה למדיום הלוזרמערכת העירור. 

  את האלקטרונים ממצב יסודי למצב מעורר" שואבת"האנרגיה. 

  דועכים והדעיכה משחררת אנרגיה כפוטוניםאלקטרונים במצב המעורר 

 .בעל אורך גל אופייני    

 הפוטונים מתנגשים ומשחררים פוטונים נוספים בעלי אותם מאפיינים. 

  ונוצרת אלומת קרינה הנעה בין המראותיותר ויותר פוטונים משתחררים. 

  גורם לעליה במספר הפוטונים ובעוצמתמעבר האלומה הלוך ושוב 

 .האלומה האור    

   צפיפות הפוטונים מתגברת על המראה המעבירה חלקית והאור יוצא 

 .בצורת אלומת קרינת לייזר    

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

התנועה בין המראות מגבירה  

 .  את עוצמת האלומה

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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התנועה בין המראות מגבירה  

 .  את עוצמת האלומה

 מקור ערור

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד
 ר נעמי סיני"ד

 מאפייני קרינת לייזר

 אורך גל יחיד או תחום תדירויות צר מאוד. 

 אלומה חד כיוונית. 

 באופן זמני ומרחב, אלומה קוהרנטית. 

  תכונות קיטוב מוגדרות. 
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 ר נעמי סיני"ד

 .עוצמת קרינה נמוכה –אורכי גל רבים 

 עוצמת קרינה גבוהה -אורך גל אחיד וקוהרנטי 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד
 ר נעמי סיני"ד

 התוצאה/ המשמעות 

 האלומה ניתנת לשיגור למרחקים גדולים תוך פיזור קטן יחסית. 

 האלומה ניתנת למיקוד לנקודת מוקד קטנה בהרבה מן האפשרי באלומת 

 .אור ממקורות רגילים     

 

 

 ריכוז אנרגיה גבוה ביותר בנקודת המוקד של אלומת הלייזר. 
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 ר נעמי סיני"ד

 .  בגביש ייחודי: לייזר " קבלת"אפקט 

 .  במתקן אלקטרוני ייחודי                              

 .בגז מיוחד                              

 .צבע ייחודי+ בנוזל                               

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 שלב הכיוונים –מעבדת לייזר 

 קרן לייזר

 עדשה/מראה
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 ר נעמי סיני"ד

 שימושים בלייזר

  חיתוך רקמות/ ניתוחי עין  –רפואה. 

 אמצעים צבאיים. 

  מד עובי וכד, מד גובה, מד מרחק –מדידות'. 

  לייזר לחיתוך משטח מתכת עבה  –חיתוך– Class-4).) 

 סימון  . 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 מכונת לייזר לחיתוך מתכת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

  1000כ  –מכשיר לחיתוך מתכת בעוביים גדולים בהספק גבוה w - ויותר. 

 ג"חיתוך מדויק וחיסכון בח. 

  רמת סיכון מקורית– Class – 4  . 

 הנחיות ממונה בטיחות לייזר ומיגון לבטח , בצירוף בדיקת בודק מוסמך– Class – 1. 
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 .  2008. בריאות בעבודה, בטיחות. ר אבי גריפל"ד

 מידע נוסף חשוב על לייזרים

  מיון, בטיחות מוצרים: מוצרי לייזר " 1חלק  1249י "תקיים תקן ישראלי 

 ".דרישות וגיליון הדרכה, ציוד     

   את  , החשיפה המרבית המותרת לקרינת לייזרתקן זה מגדיר את 

 .הממדים הפיסיקליים המחייבים לסווג רמות הסיכון ודרישות נוספות    

 "המסווג . א: המוגדרים כמסוכנים " מוצרי לייזר– R3. 

 הפולט קרינת לייזר שאינה . ב                                                       

 .  בתחום אור נראה                                                           

 .  4או  3b –המסווג . ג                                                       

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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Class-1M 

Class-2M 

Class-3b 

Class-4 

Class-3R 

Class-2 

Class-1 

 )...(לתקנת הבטיחות בעבודה    ----

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 נראה-אור

 לייזר לחיתוך פלדה

 סימון-מכשירי

 הצתת חומר דליק



140 
 .  2008. בריאות בעבודה, בטיחות. ר אבי גריפל"ד

 מידע נוסף חשוב על לייזרים

  הוא כל מקום בו מופקת קרינת לייזר שאפשר   –אזור סיכוני לייזר 

 .להיפגע ממנה     

  הוא כל אדם העובד או עשוי לעבוד באזור בו יש –עובד בסיכוני לייזר 

 .סיכוני לייזר     

 אסור להיחשף לקרינת לייזר שהינה מעל החשיפה המרבית המותרת   . 

  רק במוצר לייזר שבו מצוינת רמת הסיכון ומצורףמותר להשתמש 

 .הוראות בטיחות    

  בשימוש או בייצור מוצר לייזר –חובת מינוי ממונה על בטיחות לייזר 

 .מסוכן     

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 .  2008. בריאות בעבודה, בטיחות. ר אבי גריפל"ד

 מידע נוסף חשוב על לייזרים

  תנאים לאישור ממונה על בטיחות לייזר. 

  של ממונה על בטיחות לייזרתפקידו וסמכויותיו  . 

   כדי לבדוק את סידורירשאי להיכנס לכל מקום  –ממונה בטיחות לייזר 

 .  הבטיחות והגהות     

  למפקח עבודה אזורתוכנית בטיחות חובת מסירת  . 

  במקום בו מופעל מוצר לייזר מסוכןהדרכת עובדים חובת. 

  ייעודי להגנת העובד ממוצר לייזר מסוכןאספקת ציוד מגן אישי חובת. 

 חובות נוספות על המעביד במקום בו עובדים עם מוצר לייזר מסוכן. 

 חובותיו של עובד בסיכוני לייזר. 

 הפעולות ותנאי האישור של מעבדה מאושרת ובודק מאושר. 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 הסכנות הכרוכות בקרינת לייזר

  משטח או –או אלומה מוחזרת ממראה או משטח מבריק צפייה ישירה 

 .מחזיר משנה את כיוון האלומה אך לא את עוצמתה ואופייה    

 

  החזרה תלויה באורך גל הלייזר –החזרה ממשטח מפזר. 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 השפעות בריאותיות של קרינת לייזר

  או בעור/בעין ו –הפגיעות העיקריות. 

   הוא העין -האיבר הפגיע ביותר לקרינת לייזר. 

  מנגנון תרמי# : מנגנוני הפגיעה. 

 הרקמה מביא לשינוי" ערור: "כמי -מנגנון פוטו#                             

 .כימי בה                               

 .  אקוסטי –מנגנון תרמי #                             

קרינה בלתי  

 מייננת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



145 
 ר נעמי סיני"ד

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



147 
 ר נעמי סיני"ד

 בחירת משקפי מגן ללייזר –ציוד מגן אישי 

  להגן על העין מפני קרינת לייזר ברמה שמעל לחשיפה המרבית המותרת –מטרתם  , 

 .תוך שמירת ראיה סבירה לאדם    

  בעלי מקדם בליעה גבוה באורך הגל של הלייזר ונמוך בשאר –ייחודיים ללייזר מסוים 

 .  כדי לאפשר מידת ראיה סבירה, תחומי הספקטרום     

  בעלי הצפיפות האופטית הנמוכה ביותר המספקים הגנהמומלץ לבחור במשקפי מגן 

 .  נאותה לעין      

  המאמץ את התקנים האירופאים 4141י "ת –תו התקן המקובל בארץ למשקפי מגן 

      EN207-208 . טיפוסי לייזר :D – רציף. 

                                   I –  (.שנייה 0.25-שנייה ל-אורך פולס בין מיקרו)פולסי 

                                       R –  שנייה-שנייה עד מיקרו-מננו –פולס ענק. 

                                       M –  שנייה-פחות מננו –פולסים קצרים ביותר. 

                                       L –  מספר המתאר את העוצמה הנדרשת למשקפיים בהתאם לרמת הבליעה  .)......( 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 סיכונים מאביזרים הנקראים סמני לייזר או עטי לייזר, סמני לייזר  . 

  3 –לדרג מכירת סמנים אלה מוגבלתA ( 5)–עדmW  2 -או דרג  

 (.  1mW –עד )     

 3 –דרג , על פי התקנות המקומיות בארצות הבריתA  הוא המכסימלי 

 .ללא אביזרי בטיחות נוספים, המותר     

 2 -הוא דרג , באוסטרליה ובריטניה הדרג המכסימלי המותר.  

 ויקיפדיה
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 ר נעמי סיני"ד

 דרישות בטיחות במעבדות לייזר

  כל הזמנה לרכישה של מכשיר לייזר חייבת לקבל אישור של ממונה 

 (.'ציוד מגן אישי וכד, אמצעי הבטיחות, אימות דרגת הסיכון)בטיחות לייזר    

 משקפי המגן למערכות לייזר נרכשות צריכים להיות מותאמים לרמת 

 .  4141י "תו תקן ישראלי תהסיכון ובעלי     

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

  במיוחד אלה הכוללות פגיעות, היא מניעת תאונות לייזר -בטיחות לייזר 

 (.  אפילו ברמות נמוכות של אור לייזר)בעיניים     

 יכול להיות  , במיוחד אם היא בלתי נראית, לייזר אדם החשוף לקרינת 

 .  לנזק שנגרםבלתי מודע     

 שלהם( דיפוסיבית)מפוזרת  יש לייזרים חזקים דיים כדי שאפילו החזרה 

 .  ממשטח עלולה להיות מסוכנת לעיניים    

  יתברשת' גורמת נזקים לעיניים בעיקר עקב פגיעות טמפקרינת לייזר  . 

 .צ יכולה להשמיד את קולטני האור בעין"מ 10פתאומית של ' עליית טמפ     

 ייגרם נזק בלתי הפיךתוך חלקיק שנייה , אם הלייזר חזק מספיק  . 

 בטיחות לייזר 

 ויקיפדיה
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 הקרוב  אדום-לייזרים חזקים בתחום הנראה והתת(400-1400 nm)  

 .ולגרום לחימום הרשתית יכולים לחדור את עדשת העין     

  400 –קרינת לייזר באורכי גל קצרים מ nm 1400-או ארוכים מ nm 

 לכן אינה גורמת נזק לרשתית אלא, נבלעת ברובה בעדשה ובכדור העין     

 .  או לכוויות לקטרקט     

 מכיוון שרפלקס  , הם מסוכנים במיוחד אדום-התת לייזרים בתחום 

 .  הטבעי מגיב רק לאור ניראה המצמוץ    

  עלולים לגרום לעיוורון  ( בצבעי הירוק והכחול) תדירות גבוהים יותרלייזרים בתחומי 

 כאשר הפגיעה מתרחשת בתהליך איטי יותר וקושי בראייה מובחן רק      

 .ולאחר ימים ספורים הגעה למצב עיוורון מוחלט, כשעות לאחר הפגיעה    

 בטיחות לייזר 

 ויקיפדיה
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 ר נעמי סיני"ד

 כללי בטיחות כלליים

  בעבודה עם לייזרים וקיבלו אישור  הדרכת בטיחות רק אנשים שעברו 

 .במערכות לייזר מסוכןמורשים לעבוד , הדרכה    

  המתחיל לעבוד , לייזר תינתן לכל סטודנט ועובד חדשהדרכה בבטיחות 

 .הדרכות רענון בטיחות תינתנה פעם בשנה. לייזר מסוכןעם     

  תקנית  ומעלה יהיה מסומן בתווית אזהרה  2 -סיכון כל לייזר בדרגת 

 .בהתאם לסיכון שמציגה מערכת הלייזר    

 מיד ולא  יש לכבות את המערכת , בכל מקרה של תקלה או אי תקינות 

 .להפעילה עד שתוקנה התקלה     

  לתוך אלומת הקרינה או לתוך מסלול האלומהלעולם אין להסתכל ישירות 

 (.ללא קשר לרמת הסיכון)     

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 כללי בטיחות כלליים

  שיש בה אפשרות של חשיפה לעוצמת  , לייזר מסוכןבכל עבודה עם 

 ,  משקפי מגןיש להרכיב , השגרה או במקרה תקלה, קרינה גבוהה     

 .הלייזר ולעוצמתה המתאימים לאורך הגל של קרינת     

  4141י "תמשקפי המגן יהיו בעלי תו תקן על פי. 

 עדיף , עד כמה שאפשרבעוצמות מופחתות יש לבצע , הכוונות הלייזר 

 להשתמש במצלמות וצגים לצורך ההכוונות ולא בהסתכלות ישירה על    

 .  האלומה או החזר שלה    

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד ר נעמי סיני"ד
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 ר נעמי סיני"ד

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

 .4 -דרגה  –קיימים מספר אמצעי בטיחות בהפעלת לייזרים בעצמות גבוהות 

 מפסקי ביטחון המחוברים לדלתות או מכסים שפתיחתם תפעיל תריס מגן   -מערכות אינטרלוק 

 . החוסם ומפסיק את פעולת הלזירה                           

 שתפקידם סינון הקרן האקראית -כגון משקפי מגן וילונות מגן וזכוכיות מגן  -מערכות הגנה אופטית 

 .  לרמות בלתי מזיקות, הניתזת לכיוונים לא צפויים                             

 חייבים להיות מופעלים על ידי מפתח הניתן לשליפה ומונע  4מערכות לייזר מדרג  -מפסקי אתחול 

 .הפעלה לא מאושרת                        

 נורות אזהרה ושילוט המפרט את דרג הלייזר ומזהיר מפני הסכנה הקיימת  -נורות ושילוט אזהרה  

 . חלק מהשלטים הללו אף מוארים כאשר הלייזר בפעולה, ודרגתה                                      

 (  מחוץ לחדר הלייזר ובתוכו)חייבות להימצא במקום בולט לעין  -פירוט תקנות בטיחות בשימוש בלייזר 

 טרם תחילת השימוש וריענון   -מפעילי הלייזר חייבים לעבור הדרכת בטיחות בשימוש בלייזר 

 .  תקופתי תוך כדי תקופת השימוש בלייזר                   

 (.לצוות החשוף לקרינת הלייזר)הבודקות בין השאר גם את שדה הראייה  -בדיקות עיניים תקופתיות 

 ויקיפדיה

 אמצעי בטיחות
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 אינטרנט, הבטיחות-אפקט

המלצות לפעולות נכונות טרום רכישת מכונה המופעלת באמצעות  

 קרינת לייזר מסוכנת

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

  במפעל את סוג המכונה אותה נדרש המפעל לרכושלהציג לממונה הבטיחות. 

  ב"ציוד מגן אישי נדרש וכיו, חשיפת עובדים, חשמל: המכונה בהיבטי לבחון במפעל את מיקום. 

  בו מופקת קרינת לייזר והחשיפה הצפויה בו  –במפעל " אזור סיכוני לייזר"קביעת 

 .בתקלה או בתאונה עלולה לעבור את החשיפה המרבית המותרת, בפעילות שגרתית     

  תיאום ציפיות מול ממונה הבטיחות לגבי עמידה בכל דרישות החוק והתקנים  .).....( 

 קביעת הדרכת יצרן ועיון בספר היצרן של המכונה. 

  לשכור ממונה בטיחות בקרינת לייזרבאם רמות הסיכון הם אחת מהמפורטים מטה יש 

 :  לשם ניהול ממוקד לסיכוני הלייזר     

  רמת סיכון(3R-Class)  . 

  רמת סיכון(3b-Class)  . 

  רמת סיכון(Class 4)  . 
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 אינטרנט, הבטיחות-אפקט

 מה תפקידיו של ממונה בטיחות לייזר במפעל

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 :לפני הגעת מכונת הלייזר

 לבצע אופטימיזציה של הכנת המפעל לקליטת המכונה. 

 לרכוש ציוד מגן אישי מתאים על פי הוראות יצרן ובהתאמה לדרישות 

 .על פי כל דין במדינת ישראל     

   להכין תוכנית הדרכות מתאימה לעובדי המכונות ולעובדים הקרובים 

 .אליהם     
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 אינטרנט, הבטיחות-אפקט

 מה תפקידיו של ממונה בטיחות לייזר במפעל

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 :י עובדי המפעל"כשמגיעה מכונת הלייזר וטרום הפעלתה ע

 למקם אותה במקומה הייעודי במפעל שהוכן מבעוד מועד 

 לבדוק את המכונה לפני שימוש באמצעות מעבדה מוסמכת  . 

 להכשיר ולהדריך את העובדים לעבודה על המכונה כולל הסיכונים 

 ,  1999, (מסירת מידע והדרכת עובדים)לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה בהתאם     

 ".בעל מקצוע מתאים"באמצעות     

 לוודא ניפוק ציוד מגן אישי מתאים לעובדים בהתאמה. 

 להכין תוכנית לניהול הבטיחות כולל סיכוני לייזר במפעל ולעדכנה  . 

 לבצע סקר מקדים וניטור סביבתי באמצעות מעבדה מוסמכת וכן ליישום 

 .את המלצות המעבדה לאחר הניטור הסביבתי במפעל     
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 ר נעמי סיני"ד

 אלומת הלייזר ניתנת לשיגור למרחקים גדולים תוך פיזור קטן יחסית. 

   באלומה ניתנת למיקוד לנקודת מוקד הקטנה בהרבה מן האפשרי 

 .באלומת אור ממקורות רגילים     

   אלומת הלייזר יכולה לגרום לפגיעה חמורה גם מאור מוחזר ממשטח 

 .מפזר     

 

 !עבוד לפי נהלי הבטיחות                                 

 !לוקים ומערכות הגנה -אל תעקוף אינטר                            

 .השתמש במשקפי מגן מתאימים ללייזר עמו אתה עובד                   

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



161 

 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 הגדרות. 1

 אזור שבו מופקת קרינת לייזר והחשיפה הצפויה בו בפעילות שגרתית –" אזור סיכוני לייזר"

 .בתקלה או בתאונה עלולה לעבור את החשיפה המרבית המותר                               

 בדיקות שמבצעת מעבדה מאושרת במקום העבודה שבו  – "תעסוקתיות-בדיקות סביבתיות"

 .מפעילים מוצרי לייזר                                 

 )....(.לבצע פעולות בדיקה )....( מי שאושר  –" בודק מאושר"

 רמת הפליטה המרבית של קרינה   – Accessible Emission Limit –" גבול הפליטה הנגישה"

 )....(.המותרת ממוצר לייזר                                     

 הרמה המרבית של קרינת    - Maximum Permissible Exposure –" חשיפה מרבית מותרת"

 , בלי להינזק בעיניו או בעורו, בתנאים רגילים, לייזר שאדם יכול להיחשף לה                              

 .כקבוע בתקן, נזק מידי או נזק מאוחר                              

 לימודים, הכשרה מקצועי, חשיפת גופו של אדם לקרינת לייזר עקב עבודה –" חשיפה תעסוקתית"

 .או מחקר                               
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 הגדרות. 1

 ).....(.מכשיר או מכונה הפולטים קרינת לייזר , התקן –" מוצר לייזר"

 הפולט קרינת לייזר שאינה בתחום האור 3R -ברמת סיכון מוצר לייזר המסווג  –" מוצר לייזר מסוכן"

 .4או  3bברמת סיכון או מוצר לייזר המסווג , הנראה                         

 . 'המנהל בפועל וכד. בעל מקום העבודה. הבעל או התופש –" מחזיק במקום העבודה"

 (.6-'על פי תק)י מפקח עבודה אזורי "מי שאושר ע  –" ממונה על בטיחות לייזר"

 )....(.  לבצע פעולות ( 9-'על פי ת)י מפקח עבודה ראשי "מי שאושר ע –" מעבדה מאושרת"

 ....(.לרבות)אדם העובד במקום עבודה ועשוי להימצא באזור סיכוני לייזר  –" עובד בסיכוני לייזר"

 הסיווג האיכותי  : סיווג הסיכון של מוצרי לייזר על פי גבול הפליטה הנגישה שלהם  –" רמת סיכון"

 המדדים הפיסיקליים המחייבים לסווג רמות  . לרמות סיכון מפורט בתוספת השנייה                      

 .הסיכון קבועים בתקן                      

 –רמות סיכון 

3R, 3b, 4. 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 הגדרות. 1

 הכוללת את תחום האור 180nm-1mmקרינה אלקטרומגנטית בתחום אורכי הגל  –" קרינת אור" 

 400nm-700nmתחום האור הנראה ( 400nm –קצר מ )העל סגול                          

 (. 700nmמעל )אדום -ותחום האור התת                         

 קרינת אור   – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation –" קרינת לייזר"

 המיוצרת או מוגברת באמצעות  , המרוכזת בתחום צר של אורכי גל, קוהרנטית                      

 .תהליך מבוקר של פליטת קרינה מאולצת                      

 דרישות וגיליון  , מיון ציוד, בטיחות מוצרים. מוצרי לייזר – 1חלק  1249י "תקן ישראלי ת –" תקן"

 )....(.הדרכה               
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 כך שתהיה מתחת לחשיפה, מעביד יגביל את החשיפה התעסוקתית של עובד בסיכוני לייזר. 2

 .  המרבית המותר     

 לא ימכור או ישכיר אותו ולא ימסור אותו, לא יקבל אותו, לא ישתמש אדם במוצר לייזר מסוכן. 3

 :אלא אם כן , לשימוש במקום עבודה     

 )....(.עליו  מסומנתרמת הסיכון על המוצר #       

 )....(.הוראות בטיחות למוצר מצורפת #       

 )......(.  את הפעלתו מעבדה מאושרת אישרה #       

 :ינקוט המעביד באמצעים אלה , לייזר מסוכןבכל מקום עבודה שבו מפעילים מוצר . 4

 )....(.ויספק לו את כל הנדרש לתפקודו כממונה על בטיחות לייזר ימנה אדם #      

 ).....(.תוכנית בטיחות הכוללת מידע על סיכוני קרינת לייזר , ימסור למפקח עבודה אזורי#      

 יוודא ביצוע  . יציב שילוט מתאים. יספק אמצעי מיגון אישי מתאימים. ידריך את העובדים#      

 . ידווח על תאונה שהתרחשה ועוד. סביבתיות מאימות-בדיקות         

 .  3R, 3b, 4: רמות סיכון 
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 :עובד בסיכוני לייזר חייב למלא אחר אלה . 5

 ).....(.למלא בקפידה אחר הוראות הבטיחות #     

 )......(.להודיע למעביד על כל תקלה #     

   ).....(.להתייצב להדרכות על פי הנדרש #     

 

 :לא יתמנה אדם כממונה בטיחות לייזר אלא אם כן התקיימו כל אלה . 6

 )....(.בעל השכלה פורמאלית מוכרת #       

 )....(.השתתף בקורס ממונים על בטיחות לייזר #       

 )......(.  בעל ניסיון בעבודה עם מערכות לייזר #       
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 :)....(. בכל הנדרש בתחום הלייזר לייעץ למעביד מתפקידו של ממונה על בטיחות לייזר . 7

 ).....(.  כל הוראות המעבדה והוראות הבטיחות המאושרות  כי מתקיימותלבדוק . 1     

 )...(.להכין תוכנית בטיחות . 2     

 )....(.במקום עבודת מכשיר הלייזר לבדוק באופן שוטף את תנאי הבטיחות . 3     

 )....(.  כיול ותחזוקה של מכשיר לייזר , כוונון, להבטיח הוראות הפעלה. 4     

 )...(.קיום מלאי ציוד מיגון אישי . קיום שילוט. י היצרן"עלבדוק קיום אמצעי הגנה הנדרשים . 5-7     

  )....(.בתחום קרינת הלייזר לאתר מפגעי בטיחות וגיהות . 8     

 (. לייזר)' מחלות מקצוע וכד, לרכז את התיעוד לגבי תאונות. 'וכדתקלות , לחקור תאונות. 9-10     

 .בתאונות שהתרחשו ובסיכוני עבודה במכשור הלייזרלוודא הדרכת עובדים . 11-12     

 )....(.וועדת הבטיחות וגורמי הבטיחות במפעל , עם ממונה הבטיחותלשתף פעולה . 13     

 ).....(.במתקן הלייזר כאשר נשקפת סכנה להורות על הפסקת עבודה . 14     

 )....(.  להלוות אל מפקחי העבודה בביקורת במפעל . 15     

 .  להיכנס לכל מקום במפעל בו מתקיימת פעילות בלייזר, בכל עת, ממונה על בטיחות לייזר רשאי     
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 :אלא אם כן התקיימו כל אלה כבודק מאושר לא יאושר אדם . 8

 )....(.  הוא עובד במעבדה מאושרת #     

 )......(.מוכרים ומאושרים בתחום תואר והשכלה בעל #     

   ).....(.השתתף בקורס בודקים מאושרים #     

 .שנים לפחות בתחום 3 -ניסיון של בעל #     

 )...(.  אישור הבודק יפוג בתום עבודתו במעבדה ).....(. שנים ויש לחדשו  3תוקף האישור עד #     

 :אלא אם כן התקיימו כל אלה תעסוקתיות -לבדיקות סביבתיותלא תאושר מעבדה מאושרת . 9

 )....(.מתאימה יכולת מדעית טכנולוגית היא בעלת #       

 )....(. היא בעלת יכולת לקבוע את רמת הסיכון של מוצרי הלייזר #       

 )......(.  מועסק בא בודק מאשר אחד לפחות #       

 .   לניתוח ולפיקוח על בטיחות לייזרלרשותה ציוד מאושר ומכויל #       
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 : לנהוגמעבדה מאושרת חייבת , תעסוקתיות במקום העבודה-לאחר ביצוע בדיקות סביבתיות. 10

 )....(.  למסור למעביד תעודה חתומה ומאושרת שתכלול מידע על הבדיקות #     

 )......(.למסור למפקח עבודה אזורי את ממצאי הבדיקות #     

   .שנים לפחות 7לשמור על ממצאי הבדיקות למשך #     

 .שנים לפחות בתחום 3בעל ניסיון של #     

 )...(.  אישור הבודק יפוג בתום עבודתו במעבדה ).....(. שנים ויש לחדשו  3תוקף האישור עד #     

 :אלא אם כן יתקיימו כל אלה מכון להדרכה לא יאושר . 11

 )....(.הוא בעל יכולת מדעית טכנולוגית מתאימה #       

 )....(.  מועסק בו צוות הוראה בעלי תואר מוכר ורלוונטי #       

 )......(.  הדגמה , הדרכה, לרשותו מעבדה ואמצעי הוראה#       

 )....(.   שנים וניתן לחדשו בכפוף להנחיות הנדרשות  3תוקפו של אישור למכון הדרכה עד #       

 . בכפוף לתוכניות לימוד שאישר מפקח עבודה)....( מכון הדרכה רשאי לקבל אישור הדרכה #       
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 050-6231670 -ר רמי ארקוש"ד

תעסוקתית ובטיחות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

 2005-ה"התשס( בקרינת לייזר

 רשאי לבצע את הפעולות הנדרשות לפי תקנות  גוף מחקר ופיתוח בעל מעבדה מאושרת . 12

   .      אלה לעצמו      

 )...(.כמקובל  –' ל וכד"צה, משרד הביטחון, עניין יחידות סמך של משרד ראש הממשלה. 13

   ).....(.העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה הינו . 14

 )...(.תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן . 15

 יעבור בדיקה של מעבדה מאושרת, מוצר לייזר שביום התחילה אין עליו סימון רמת הסיכון. 16

 לסיווג וסימון רמת הסיכון בתוך שנה מיום התחילה ועד לסימון כאמור יראו אותו במסווג       

 . 4 -ברמת סיכון      



 תודה על ההקשבה

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד


