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0UB טבעיים ממקורות מייננת קרינהשל הציבור בישראל להערכת החשיפה 

 אוניברסיטת בן גוריון, בהנדסה גרעינית מחקר במסגרת לימודים לתואר שני
 אן קוך'ז' יצחק אוריון ודר' בהנחיית דר, כהנאליאור 

 
 

מקורות ה ללה מייננת מכיך את חשיפת הציבור בישראל לקרינמחקר להערהמטרת עבודת 
 . טבעייםה
 

נערכו מדידות . המקורות הטבעייםכלל הקרינה ממקיף על חקר מבישראל נערך עד כה לא 
 .ביניהם חשיפה לרדון בבתים צמודי קרקע, אחדיםשל חשיפה לקרינה ממקורות חלקיות 

ההערכה המקובלת  על המומחים בישראל הסתמכה על גזירה מנתוני מדינות אחרות בעלות 
בכלל זה אפר (אולם מאפיינים מקומיים כדוגמת חומרי גלם לבנייה , יבה דומיםתנאי סב

ואפילו תפריטי ) מגוון סוגי מסלע(קרקע , )דים"ממ(שיטת בנייה , )בטון(מוצרי בנייה , )פחם
לא נאמדו באופן ) המשפיעים על היקף צריכת הרדיואקטיביות הטבעית המצויה במזון(מזון 
 ).שנערכו בהקשר לתקן הקרינה ממוצרי בנייהלמעט סקרים אחדים (ישיר 

 
זיהוי הנתונים החסרים וביצוע , במסגרת עבודה זו יבוצע איסוף של הנתונים הקיימים

שניתן להקדיש לעבודת  במסגרת הזמן(להשלמת החסר בהיקף המינימלי הדרוש מדידות 
M.Sc. .( חייה השונים לחישוב חשיפת הציבור על פי תנאי הממודל  יפותחבמסגרת העבודה

השנתית  )במונחי חשיפה של כלל רקמות הגוף( האפקטיבית המנה ותעשה הערכה של בישראל
להעריך  את מודל יאפשר ה). members of the public(בני אדם מן הציבור הממוצעת ל

עם  שהתרחשו בעבר ואשר יתרחשו בעתידממוצעת לציבור בישראל ההשינויים במנת הקרינה 
פחם כתוצאה מהשימוש באפר שינויים  בכלל זה, נוי תנאי המגורים או סביבת המחייהשי

 .בתעשיית הבניה בישראל
 

הערכת לתרומה עצמו לבד מהתמחות בתחום בעל ענין למנהלת אפר הפחם תהיה במחקר 
בקרינת הרקע הטבעי לה נחשפים , בבנייה בעיקר, חלקו היחסי של האפר ביישומיו השונים

-ג"בעיקר בממ, י המומחים להגנה מקרינה"על פי ההערכות שבוצעו ע  .ישראלבני אדם ב
תרומת אפר הפחם , המבוססות בחלקן על מדידות ובחלקן על אומדנים מקורבים, שורק

סדרי גודל מתחת  2, לחשיפת בני אדם לקרינה בשימושיו השונים נאמדת במילירמים בודדים
י "הנחשבת ע, בתחום ההשתנות הטבעית שלה, לרמה הקרינה הסביבתית המשוערת בישראל

ביסוס מקצועי מקיף של הערכות אלה חיוני הן להערכת . הגופים הבינלאומיים כזניחה
והן לתמיכה בעמדה ציבורית חיובית בחשיפה זו העלול להיגרם היחסי הסיכון האמיתי 

 .למשאוב אפר פחם בשימושים מועילים
 

והיא מתמחה בן גוריון מאוניברסיטת  רעיניתבהנדסה גליאור כהנא בעלת תואר ראשון 
בין השאר היא שותפה בהכנת . ההגנה מקרינהאן קוך בתחום 'ז' ג שורק בהנחיית דר"בממ

סקר הספרות במסגרת מחקר השפעת אפר פחם על שפיעת רדון מבטון הנערך בהזמנת 
 .ג שורק ובטכניון"המנהלת בממ
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