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   תכולת יסודות רדיואקטיביי� טבעיי� במוצרי בנייה– 5098בעני� תק� תשובות לשאלות 
  
  

  דברי מבוא
 להבהיר כי מנהלת אפר הפח� היא גו! ממלכתי שהוק� ביוזמה משותפת  ישלמע� הגילוי הנאות

משרד , הגנת הסביבההמשרד ל,  משרד התשתיות הלאומיות–של מספר משרדי� ממשלתיי� 
יעוד המנהלת הוא קידו� .  ביחד על ידי נציגיה�נוהלומ, הפני� וכ� חברות החשמל והפח�
במסגרת , במטרה לשלבו בתרומה סביבתית וכלכלית במשק, שימושי� מועילי� של אפר פח�

. באשר אפר הפח� הוא אחד מה�, בניצול כלכלי אחראי של משאבי� מקומיי�, פיתוח בר קיימא
� שאר תפקידיה הוטל על המנהלת ליצור תשתית לתקינה ורישוי של שימושי אפר פח�בי.  

המנהלת מקדמת את מטרותיה בסיוע צוותי� מקצועיי� במגוו� ההיבטי� הטכנולוגיי� 
לרבות , בהרכב מומחי� מהמדרגה הראשונה באקדמיה ובמשק, והסביבתיי� של יישומי האפר

,  הצוותי� מגבשי� את תוכנית המחקר של המנהלת.מומחי� מהמשרד להגנת הסביבה עצמו
בהסתמ) על ממצאי המחקר המלצות מקצועיות לגורמי , מלווי� אותה בהיגוי מקצועי ומנסחי�

  .הרישוי והתקינה
בתחו� היבטי הקרינה המייננת מלווה את המנהלת צוות הכולל בי� השאר מומחי� מהועדה 

מהמכו� הלאומי לחקר הבנייה בטכניו� ,  שורקמהמרכז למחקר גרעיני בנחל, לאנרגיה אטומית
  . ומהמכו� הגיאולוגי וכ� מתעשיית הבנייה

  יסודות רדיואקטיביי� באפר פח�
ג� אפר פח� מכיל ריכוזי� , קעהנכרי� מהסלע ומהקר, כבכל חומרי הגל� המשמשי� לבנייה

י הגל� הרגילי� ריכוז היסודות גבוה יחסית לחומר. י� של יסודות רדיואקטיביי� טבעיי�יממסו
סדר הגודל של תרומת האפר לתכולת ע� זאת . כתוצאה מריכוז� באפר בתהלי) שריפת הפח�
י החומרי� האחרי� "רמות הנגרמות עדומה להיסודות הרדיואקטיביי� במוצרי הבנייה 

: לדוגמא.  ממשקלו10%משו� שמרכיב האפר בבטו� אינו עולה על  ,המשמשי� לבנייה בישראל
 7 � כ, בנפרדאפרצמנט ו, חול –תורמי� כל אחד מהמרכיבי� טו� הנפוצות בבנייה בתערובות הב

  . ובדומה לכ) ג� ביסודות האחרי�. רדיו�ג"בקרל לק

שהוא הגור� המשמעותי , הוספת אפר לבטו� מפחיתה באופ� מוחלט את שפיעת הרדו� לעומת זאת
 לפי 10 וא! פי 1כו בישראל בהסתמ) על בדיקות שנער5עד כדי פי , יותר בהערכות הסיכוני�

כ שילוב אפר פח� בבטו� גור� לתוספת קרינה "ובסה. 2פרסומי� בספרות המקצועית הבינלאומית
  .1י הגופי� הבינלאומיי� לבטיחות קרינה"של אחוזי� בודדי� מתו) המירב המומל� ע

  תועלות ניצול האפר בבטו�
� סביבתיות,  תור� תועלות איכותיות,הנפו� בעול� מזה למעלה משנות יובל, ניצול האפר בבטו

מעלה את כושר הבידוד ; משפר את איכות הבטו� וקיי� המבני�: וכלכליות משמעותיות למשק
של קירות המבני� ובכ) תור� לחסכו� באנרגיה ובהוצאותיה ובעקיפי� לצמצו� זיהומי� הנגרמי� 

; הפוגעת בסביבהמצמצ� כרייה ; )חול למשל(מחלי! משאבי� המצויי� במחסור ; בייצורה
  ). צמנט למשל(מפחית פליטת מזהמי� הכרוכה בחציבה ובייצור חומרי הגל� המוחלפי� 

הגלומה בשימוש באפר ) להבדיל מהתרומות המנויות לעיל(התועלת הכלכלית הישירה למשק 
 �, ) טו� בשנה500,000(ברמת הניצול הנוכחית ) החלפת חומרי גל� ומניעת סילוק(כמוס! לבטו

בבחינה כלכלית שנערכה להצדקת השימוש באפר . בשנה 1 150,000,000 � בלמעלה ממוערכת
אקונומיי� על פי כללי הועדה התורתית לבטיחות קרינה שליד הועדה �בבטו� במונחי� סוציו

 שמקורה בתוספת 3מעלות מניעת תחלואה  בקירוב40התקבל ער) הגבוה פי , גיה אטומיתלאנר
  . והנזקי� המשקיי� הכרוכי� בה4י האפר" ע לכאורההחשיפה לקרינה הנגרמת

                                           
  1998, שורק�ג" ממ–מרגליות וחובריו  1
 2005, שורק�ג" ממ–שלזינגר וקו)  2
 אד� בהתא� להחלטת הועדה התורתית לבטיחות קרינה�לסיוורט$ 100,000  3
 ל" בהתבסס על מרגליות הנ 4
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  הגבלת אפר פח� בבטו�
בהתאמה ע� מדיניות המשרד להגנת הסביבה השוללת הטמנה של אפר כפסולת והתומכת בניצולו 

ובהערכה שיישו� האפר בעל התועלות הכלכליות , כמוס! לבטו� בזכות תרומותיו הסביבתיות
ומתו) מודעות למגמה השוררת היו� בעול� , הוספתו לבטו�והסביבתיות הגדולות ביותר הוא ב

קבע המשרד , להתקי� כלי בקרה על חשיפת בני האד� לקריה מייננת שמקורה בפעילות אנושית
 משקלי לתכולת אפר בבטו� כתנאי ברשיו� עסק של מפעלי 10%ער) מירבי של  להגנת הסביבה

. לצות בינלאומיות של חשיפה לקרינהכמשק! רמה נורמטיבית קבילה התואמת המ, בטו� מובא
הואיל וממילא התכולה האופטימלית ההנדסית של אפר בבטוני� הנפוצי� בישראל אינה עולה על 

  . אכיפתו לא חייבה התקנת כלי בקרה מיוחדי� החורגי� מהנהלי� הרגילי� של המשרד, ער) זה

�כו� התקני� נענתה המנהלת כאשר החל תהלי) הכנת תק� הקרינה ממוצרי בנייה במ, א! על פי כ
לבקשת המשרד להגנת הסביבה לממ� מחקרי� ולהשתת! במימו� הכנת התק� ולקחת חלק 

לאחר שועדת המומחי� במכו� התקני� תתגבר על הבעיות ,  כאשר תושל� עריכת התק�.בעריכתו
  .יתייתר מ� הסת� הצור) בתנאי שלעיל, )ראה להל�(שעדיי� קיימות בו 

   נפוצי�סקר קרינה מבטוני�
לקחו על ,  של התק�החלתווטר�  2006בסו!  במכו� התקני� 5098. י.ע� השלמת הדיוני� על ת

אי עצמ� איגוד יצרני בטו� מובא ומנהלת אפר הפח� לממ� סקר לבדיקת ישימות התק� בתנ
לאחר שביצוע הסקר היה כבר בעיצומו בהשקעת , שלא בטובת התק�. תעשיית הבטו� באר�
התברר כי שיטת מדידת שפיעת הרדו� , רות הבטו� ובמנהלת אפר הפח�משאבי� רבי� בחב

שממצאיה אינ� נחשבי� , מקוביות הבטו� הנדרשת בתק� אינה מתועדת בנוהל מפורט דיו
. לאמיני� לדעת הבודקי� במעבדות הקרינה עצמ� ושתקפותה נתונה במחלוקת בי� המומחי�

השלמת ביצוע הסקר עד לקבלת הנחיות במצב זה לא נותרה בידינו ברירה אלא להשעות את 
ואמנ� בימי� אלה הוקמה ועדת מומחי� חדשה במכו� התקני� שאחת . ברורות ממכו� התקני�

�הסקר יצא שוב לדרכו כאשר ועדת המומחי� תסכ� . ממטלותיה היא בחינת שיטת מדידת הרדו
  .י מכו� התקני�"את הנחיותיה בעני� זה וה� יאושרו כחוק במסגרת התק� ע

  

  : לשאלות העיתונאי– סיכומו של דבר
  

כשותפה לעריכת התק� מתחילת דרכו לקחה המנהלת על עצמה מטלות בדיקה ומחקר  .1
במטרה לקדמו בהתא� לכללי� , ולבקשתו בתיאו� ע� המשרד להגנת הסביבה

 . המקובלי� בעול�

, קיימת היו� בקרה על כמות האפר בבטו� במגבלה שקבע המשרד להגנת הסביבה .2
י תק� הקרינה ממוצרי "בקרה זו תוחל! ע. ת רשיו� עסק של מפעלי בטו� מובאבמסגר

 .בנייה כאשר זה יקבל תוק! סופי במכו� התקני�

 .שיטת הבדיקה של שפיעת הרדו� מסורה בידי ועדת המומחי� של התק� במכו� התקני� .3

א בשנה והו 1 150,000,000הער) הכלכלי למשק של השימוש באפר פח� בבטו� עולה על  .4
הכרו) בתחלואה הנגרמת לכאורה מהוספת אפר הכלכלי  בקירוב מהנזק 40גבוה פי 

� .לבטו
  

 


